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Abstrakt 

Kondenzací 4-ethynylbenzaldehydu s různými konfiguračními izomery 

1,2-diaminocyklohexanu byly připraveny tři nové látky typu aromaticko-alifatických 

Schiffových bází obsahujících dvě azomethinové spojky a dvě skupiny ethynylové umístěné 

symetricky na koncových benzenových jádrech. Kondenzací 4-ethynylanilinu s 5-ethynyl-1,3-

benzendikarbaldehydem byla připravena aromatická Schiffova báze obsahující opět dvě 

azomethinové spojky propojující tři benzenová jádra, z nichž každé bylo substituováno 

jednou ethynylovou skupinou. Připravené látky byly použity jako monomery koordinačních 

řetězových polymerizací, při kterých byly polymerizačně transformovány ethynylové skupiny 

při současném zachování skupin azomethinových. Produktem polymerizací byly polymerní 

sítě, ve kterých byly polymerizací vzniklé polyacetylenové řetězce hustě propojeny 

aromaticko-alifatickými nebo aromatickými segmenty obsahujícími azomethinové skupiny. 

Při polymerizaci diethynylovaných monomerů bylo dosaženo kvantitativní konverze 

ethynylových skupin, při polymerizaci triethynylovaného monomeru byla nejvyšší dosažená 

konverze ethynylových skupin 90 %. Polymerní sítě připravené z triethynylovaného převážně 

aromatického monomeru vykazovaly mikroporézní texturu se specifickým povrchem až 

515 m2/g. Polymerní sítě připravené z diethynylovaných aromaticko-alifatických monomerů 

vykazovaly výrazně nižší porozitu, a to zřejmě z důvodu nedostatečné rigidity segmentů 

propojujících polyacetylenové řetězce polymerní sítě.  

 

 

Klíčová slova: polyacetyleny, ethynylareny, Schiffovy báze, polymerní sítě, mikroporézní 

polymery, řetězová koordinační polymerizace, textura, adsorpce, specifický povrch   
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Abstract 

Three new compounds of the aromatic-aliphatic Schiff base type have been prepared 

via a condensation of 4-ethynylbenzaldehyde with various configurational isomers of 1,2-

diaminocyclohexane. The compounds contained two azomethine links and two identical 

ethynyl groups located at terminal benzene rings. By means of a condensation of 4-

ethynylaniline with 5-ethynyl-1,3-benzenedicarbaldehyde an aromatic Schiff base has been 

prepared which contained two azomethine links interconnecting three benzene rings each of 

which being substituted with one ethynyl group. All the prepared compounds were used as the 

monomers of the coordination chain growth polymerization in which the ethynyl groups of 

the monomers were transformed while the azomethine groups remained preserved. The 

polymerizations provided polymer networks in which the polyacetylene main chains (formed 

via polymerization) were extensively interconnected with aromatic-aliphatic or aromatic 

segments containing azomethine groups. The quantitative conversion of ethynyl groups was 

achieved in the polymerizations of diethynylated monomers. The polymerization of a 

triethynylated monomer proceeded under the conversion of the ethynyl groups of the 

monomer up to 90 %. The triethynylated monomer provided networks with microporous 

texture manifested by a specific surface area up to 515 m2/g. The porosity of the networks 

prepared from diethynylated aromatic-aliphatic monomers was strongly reduced probably due 

to insufficient rigidity of the segments interconnecting polyacetylene chains of the networks.  

 

 

Key words: Polyacetylenes, Ethynylarenes, Schiff bases, Microporous polymers, Chain-

growth coordination polymerization, Texture, Adsorption, Specific surface area  
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Použité zkratky 

[Cat]   Koncentrace katalyzátoru (mol/l) 

[M]0   Počáteční koncentrace monomeru (mol/l) 

acac   Acetylacetonátový ligand 

BET   Brunauer, Emmett a Teller 

CP/MAS NMR Cross-Polarization Magic-Angle Spinning NMR 

IUPAC  International Union of Pure and Applied Chemistry 

kol.    Kolektiv 

L   Ligand 

M1   N,N'-cis-1,2-cyklohexandiyl-bis(4-ethynylfenylmethanimin) 

M2   N,N'-(±)-trans-1,2-cyklohexandiyl-bis(4-ethynylfenylmethanimin) 

M3   N,N'-(1S,2S)-(+)-1,2-cyklohexandiyl-bis(4-ethynylfenylmethanimin) 

M4   5-ethynyl-N,N'-isoftalyliden-bis-(4-ethynylanilin) 

MP   Mikroporézní polymery 

MtLn   Organometalická koordinační částice 

N Počet zreagovaných ethynylových skupin vztažených na jednu 

monomerní jednotku 

NBD   Norbornadien 

NMR   Nukleární magnetická rezonance 

SBET   Specifický povrch určený metodou BET (m2/g) 

Vmi   Objem mikropórů (cm3/g) 

Vtot   Celkový objem všech pórů (cm3/g) 

THF   Tetrahydrofuran 

Y   Výtěžek (%) 

[α]D   Optická otáčivost [°] 

ξ   Stupeň konverze ethynylových skupin 

 

 

 



 

8 

 

1 Úvod 

Polymerní sítě s rozsáhlou π konjugací segmentů představují nový typ materiálů 

intenzivně studovaný v posledním desetiletí. Řada sítí tohoto typu v důsledku rigidity svých 

segmentů a vysokého rozsahu síťování obsahuje ve struktuře vzájemně propojené póry různé 

velikosti. Z pohledu praktických aplikací jsou nejzajímavější konjugované polymerní sítě 

obsahující mikropóry (tedy póry s průměrem do 2 nm). Sítě tohoto typu tvoří hlavní 

podskupinu širší skupiny polymerů označovaných jako mikroporézní polymery, MP. 

Na rozdíl od klasických, v rozpouštědlech bobtnajících polymerních sítí typu polymerních 

gelů je porézní textura MP permanentní, tedy nemění se v důsledku kontaktu polymeru 

s rozpouštědlem. Materiály typu MP jsou slibné pro následující aplikace: adsorpce plynů a par 

rozpouštědel, záchyt látek z kapalných systémů, katalýza, fotokatalýza a konstrukce senzorů.  

Konjugované sítě typu MP jsou nejčastěji připravovány neřetězovými 

kopolymerizacemi využívajícími spojovací reakce. Připravené sítě pak mají charakter 

polyarylenů, polyarylenvinylenů nebo polyarylenethynylenů. Jistou nevýhodou těchto 

polymerizací jsou vysoké nároky na počet polymerizovatelných skupin v molekulách 

komonomerů a na dodržení přesné stechiometrie komonomerních násad. Alternativní a méně 

náročnou cestu ke konjugovaným sítím typu MP popsala naše skupina na Katedře fyzikální 

a makromolekulární chemie PřF UK ve spolupráci s Ústavem fyzikální chemie AVČR. 

Popsaná syntéza využívá řetězovou koordinační homopolymerizaci aromatických monomerů 

násobně substituovaných ethynylovými skupinami poskytující polyacetylenové sítě, 

ve kterých jsou rigidní polyacetylenové řetězce hustě propojeny arylenovými spojkami. Při 

použití vhodně navržených monomerů s heteroatomickými funkčními skupinami lze touto 

cestou připravit též funkcionalizované sítě typu MP. Z tohoto zjištění vycházelo i zadání 

předkládané bakalářské práce, která se zaměřila na přípravu komplikovanějších monomerů 

s azomethinovými skupinami v segmentech propojujících skupiny ethynylové a na posouzení 

možnosti přípravy sítí typu MP cestou koordinační řetězové polymerizace těchto monomerů.  

Bakalářská práce byla vypracována na Katedře fyzikální a makromolekulární chemie, 

PřF UK za finanční podpory projektu GAČR 15-09637S. Charakterizace připravených sítí 

metodou 13C CP/MAS NMR a metodou adsorpčních/desorpčních izoterem N2 byly provedeny 

na kooperujících pracovištích, konkrétně na Ústavu makromolekulární chemie AVČR 

a na Ústavu fyzikální chemie AVČR.   
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2 Cíle práce 

Pomocí kondenzace 4-ethynylbenzaldehydu s různými konfiguračními izomery  

1,2-diaminocyklohexanu připravit aromaticko-alifatické Schiffovy báze obsahujících dvě 

azomethinové spojky a dvě koncové ethynylované skupiny. Pomocí kondenzace  

4-ethynylanilinu s 5-ethynyl-1,3-benzendikarbaldehydem připravit aromatickou Schiffovu 

bázi obsahující dvě azomethinové spojky a tři ethynylové skupiny. 

S použitím koordinační řetězové polymerizace transformovat výše uvedené Schiffovy 

báze na polymerní sítě, ve kterých budou polyacetylenové řetězce propojeny segmenty 

obsahujícími azomethinové skupiny. Posoudit účinnost těchto polymerizací ve smyslu stupně 

konverze ethynylových skupin a míry zachování skupin azomethinových při transformaci 

monomeru na monomerní jednotku sítě.  

Zhodnotit texturní parametry připravených sítí určené na základě adsorpčních analýz 

a posoudit jejich korelaci s kovalentní a případně konfigurační strukturou sítí.  
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3 Přehled problematiky 

3.1 Mikroporézní polymery  

Mikroporézní polymery (MP) patří mezi poměrně nové typy porézních materiálů, 

které jsou v posledních asi deseti letech předmětem mnoha výzkumů. Jedná se o amorfní 

(nekrystalické) polymerní organické materiály, ve kterých jsou stavební bloky propojeny 

kovalentními vazbami. MP jsou složené především z atomů C a H, případně mohou obsahovat 

některé heteroatomy (O, N , S, Cl…).1–3 

MP mají celou řadu ojedinělých vlastností. Díky jejich permanentnímu poréznímu 

charakteru a nízké hustotě materiálu stěn pórů dosahují MP vysokých specifických povrchů 

v řádu stovek až dvou tisíc m2/g. Další předností MP je možnost široké modifikovatelnosti 

jejich chemických vlastností a texturních i strukturních parametrů. Neméně důležitou 

vlastností těchto látek je vysoká chemická odolnost, nicméně v porovnání s anorganickými 

porézními materiály (zeolity) mají nízkou tepelnou odolnost (do 300 °C). MP jsou intenzivně 

studovány vzhledem k jejich možné aplikaci např. v oblastech skladování, čištění a separací 

plynů, dále jako součást heterogenních katalyzátorů, optoaktivních materiálů a senzorů.4–9 

Porézní materiály se dělí dle pravidel IUPAC na základě velikosti průměru pórů 

na: (i) mikroporézní (< 2 nm), (ii) mesoporézní (2–50 nm), a (iii) makroporézní (> 50 nm). 

Vzhledem k tomu, že v MP převládají mikropóry s průměrem obvykle okolo jednoho 

nanometru, byly tyto látky dříve nazývány jako „nanoporézní organické polymery“.10 

V některých MP se však krom mikropórů mohou současně nacházet i mesopóry, které 

vznikají v průběhu polymerizace v důsledku propojování drobných částeček mikroporézního 

polymeru.11 Mezi těmito částečkami se pak mesopóry vytvoří.   

Na základě příčin vzniku permanentních mikropórů (tzn., že mikropóry jsou 

v polymeru zachovány i po odstranění rozpouštědla) je možno rozdělit MP do dvou 

základních skupin, a to na polymery s vnitřní mikroporozitou a polymery hustě sesíťované. 

Polymery s vnitřní mikroporozitou jsou úzkou skupinou většinou lineárních (popř. větvených) 

polymerů, často dobře rozpustných v organických rozpouštědlech. Jejich mikroporozita je 

zapříčiněna netěsným uspořádáním rigidních segmentů (odvozených např. od spiro-

bifluorenu) hlavních makromolekulárních řetězců v pevné fázi.12 
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Mikroporozita druhé, podstatně početnější skupiny MP, je zapříčiněna vysokým 

stupněm propojení segmentů a spojek s rigidním charakterem, případně jeho kombinací 

s intenzivním větvením polymerních řetězců. Vzhledem k sesíťované architektuře tohoto typu 

MP jsou tyto polymery vždy nerozpustné.13,14 

Intenzivně sesíťované MP se většinou připravují stupňovitými (neřetězovými) 

reakcemi z monomerů obsahujících více než dvě polymerizovatelné skupiny. 

Při neřetězových polymerizacích dochází k propojování různě dlouhých makromolekul, tedy 

při jednom propagačním kroku se makromolekula může prodloužit o více monomerních 

jednotek najednou. Využívají se především kondenzační, cyklotrimerizační, spojovací 

(coupling) a click reakce. Používané monomery obsahují rigidní aromatická jádra nesoucí 

vhodné funkční skupiny (-C≡CH, -CN, -Br, -I, -B(OH)2, -N3).
15–17 Hojně využívané 

monomery jsou zejména ethynylareny nesoucí na aromatickém centru více koncových 

ethynylových skupin (-C≡CH).  

3.2 Mikroporézní polymery připravené z ethynylarenů 

Mikroporézní polymery odvozené od ethynylarenů patří mezi π-konjugované 

polymery, u nichž většina uhlíkových atomů vykazuje hybridizaci sp2 a sp. Preferované 

monomery používané pro přípravu MP tohoto typu jsou především takové, které obsahují 

rigidní aromatické centrum nesoucí několik (minimálně dvě) ethynylových skupin. Tyto 

monomery, označované jako multiethynylareny, je možno homopolymerizovat nebo 

kopolymerizovat metodami neřetězové polymerizace probíhající především spojovacími nebo 

cyklotrimerizačními reakcemi. Při spojovacích kopolymerizacích se jako komonomery 

využívají často jodované nebo bromované areny. Produktem polymerizací jsou hustě 

propojené sítě. Husté propojení sítí spolu s rigiditou aromatických a ostatních konjugovaných 

segmentů pak dává vzniknout mikroporézní textuře těchto polymerů. 

3.3 Mikroporézní polymery připravené z ethynylarenů neřetězovými 

spojovacími reakcemi 

 V případě využití monomerů obsahujících více než dvě koncové ethynylové skupiny 

lze polymery typu MP připravit pomocí oxidativního homocouplingu. Ve Schématu 1 je 

zobrazen oxidativní homocoupling 1,3,5-triethynylbenzenu,  který provedl Cooper a kol. 
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v roce 2008.18 Výsledkem byla trojrozměrná síť obsahující benzenová jádra propojená 

butadiynylenovými spojkami. Polymerní síť vykazovala mikroporézní texturu. Pomocí 

adsorpční izotermy N2 vyhodnocené metodou podle Brunauera, Emmetta a Tellera (BET) byl 

určen její specifický povrch, SBET, který dosahoval hodnot až 842 m2/g.  

Jiný způsob využití multiethynylarenů pro přípravu MP spočívá v jejich 

crosscouplingu s vhodným komonomerem. V roce 2007 byla popsána reakce 

1,3,5-triethynylbenzenu s 1,4-dijodbenzenem, probíhající pomocí Sonogashirova 

crosscouplingu, zobrazená ve Schématu 2.19 Reakce poskytla mikroporézní síť se specifickým 

povrchem 834 m2/g tvořenou z benzenových jader propojených ethynylenovými spojkami.  

Specifický povrch MP připravených spojovacími reakcemi zpravidla vzrůstá s počtem 

polymerizovatelných skupin monomerů. Schéma 3 ukazuje oxidativní homocoupling 

tetrakis(4-ethynylfenyl)methanu obsahujícího 4 polymerizovatelné funkční skupiny. 

Specifický povrch vzniklé sítě byl 1470 m2/g, ref.20. Studie ukazují, že i délka spojky 

mezi uzlovými body sítě má zásadní vliv na SBET. S narůstající délkou spojky specifický 

povrch MP klesá, přičemž zároveň dochází k posunu maxima distribuce velikostí mikropórů 

k vyšším hodnotám.21 

 

Schéma 1: Oxidativní homocoupling 1,3,5-triethynylbenzenu. 
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Schéma 2: Sonogashirův crosscoupling 1,3,5-triethynylbenzenu s dijodbenzenem. 

 

Schéma 3: Oxidativní homocoupling tetrakis(4-ethynylfenyl)methanu. 

3.4 Mikroporézní polymery připravené z ethynylarenů neřetězovými 

polycyklotrimerizacemi 

Cyklotrimerizace molekul obsahujících jednu ethynylovou skupinu na jednu molekulu 

a vedoucí k nízkomolekulárním látkám je obecně známou reakcí. Nejjednodušším příkladem 

je cyklotrimerizace acetylenu, kdy vzniká benzen. Schéma 4 ukazuje příklad cyklotrimerizace 

monoethynylarenu poskytující směs 1,3,5- a 1,2,4-triarylbenzenů.  
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+
katalyzátor

 

Schéma 4: Cyklotrimerizace ethynylbenzenu poskytující 1,3,5- a 1,2,4-trifenylbenzeny. 

Zvýšením počtu ethynylových skupin v molekule substrátu může cyklotrimerizace 

probíhat jako polymerizace, konkrétně jako polycyklotrimerizace.22,23 

V roce 2010 popsal Liu a kol. úspěšnou polycyklotrimerizaci 1,4-diethynylbenzenu, 

1,3,5-triethynylbenzenu, 4,4´-diethynylbifenylu a 1,2,4,5-tetraethynylbenzenu. Polymerizace 

byla provedena za zvýšené teploty (125 °C) za použití katalyzátoru oktakarbonylu dikobaltu, 

Co2(CO)8. ref.24. Reakcí vznikaly nerozpustné polymerní sítě, ve kterých byly aromatické 

segmenty monomerů propojeny nově vzniklými benzen-1,3,5-triylovými a benzen-1,2,4-

triylovými spojkami. Vzniklé polycyklotrimery měly charakter MP s hodnotami SBET 

v intervalu 1000 až 1250 m2/g. Specifický povrch byl zajištěn převážně mikropóry 

s průměrem 0,80–0,90 nm, přičemž se zvyšujícím se počtem konvertovaných ethynylových 

skupin se průměr mikropórů snižoval.  

 V roce 2013 byla naší skupinou na KFMCH PřF UK provedena polycyklotrimerizace 

tří diethynylarenů s různým počtem kondenzovaných jader (1,4-diethynylbenzen, 

2,6-diethynylnaftalen a 2,6-diethynylanthracen).25 Polymerizace byly provedeny 

za laboratorní teploty za katalýzy TaCl5. Ukázalo se, že hodnoty specifických povrchů 

se v závislosti na počtu kondenzovaných jader výrazně liší. Zatímco hodnota SBET 

polycyklotrimeru připraveného z monomeru s jedním benzenovým jádrem  

(1,4-diethynylbenzen) byla velmi vysoká (1300 m2/g), polycyklotrimer připravený 

z monomeru se třemi kondenzovanými jádry (2,6-diethynylanthracen) vykazoval 

zanedbatelný povrch (9 m2/g). Pokles specifického povrchu s narůstajícím počtem 

kondenzovaných jader byl způsoben snižujícím se rozsahem intramolekulárních 

cyklotrimerizací, které jsou u větších aromatických jader stericky podstatně komplikovanější. 
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Ve Schématu 5 je znázorněna počáteční fáze polycyklotrimerizace 1,4-diethynylbenzenu, kdy 

vzniká intenzivně větvený produkt, zatím tedy není sesíťovaný. K sesíťování a k tvorbě 

mikropórů dochází v pozdějších fázích polymerizace, kdy spolu v rámci jedné 

makromolekuly zreagují dvě, nebo tři ethynylové skupiny. Jedná se o tzv. intramolekulární 

cyklotrimerizaci.  

9

 

Schéma 5: Počáteční fáze polycyklotrimerizace 1,4-diethynylbenzenu. Aromatická jádra 

vzniklá cyklotrimerizací z ethynylových skupin jsou označená červeně.  

3.5 Mikroporézní polymery připravené z ethynylarenů řetězovými 

koordinačními polymerizacemi 

3.5.1 Koordinační polymerizace substituovaných acetylenů 

 Základním způsobem přípravy lineárních polyacetylenů, tedy polymerů obecného 

vzorce [-R1C=CR2-] (R1, R2 je alkyl, aryl nebo H), je koordinační polymerizace. Jedná se 

o polymerizaci řetězovou, tedy takovou, kde se makromolekulární řetězec v každém 

propagačním kroku prodlužuje vždy pouze o jednu monomerní jednotku. Při koordinační 

polymerizaci je aktivní konec makromolekuly ligandem (L) organometalické koordinační 
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částice (MtLn). Při propagaci se za vytvoření nestabilního komplexu monomer koordinuje 

k MtLn a poté následuje redistribuce elektronové hustoty, která má za následek včlenění 

koordinovaného monomeru jako nové monomerní jednotky do polymerního řetězce.  

Polymerizace probíhají za účasti katalyzátorů, kdy se využívají sloučeniny a komplexy 

přechodných kovů, například Rh, W, Nb, Ta a Mo.  

 Koordinační polymerizace acetylenů můžeme dle rozdílných mechanismů zabudování 

monomerní jednotky do polymerního řetězce při propagaci (Schéma 6) rozdělit na dva druhy, 

insertní a metathesní.26,27 Při insertní polymerizaci je v molekule zabudovávaného monomeru 

štěpena pouze jedna π vazba, mezi uhlíky uvnitř monomerní jednotky tedy zůstane vazba 

dvojná. V případě polymerizace metathesní jsou štěpeny dvě π vazby v monomeru, tudíž 

mezi uhlíky uvnitř monomerní jednotky je pak vazba jednoduchá. 

R1C CR2n

ins
ert
ní

metathesní

C C

R1 R2

C C

R1 R2

 

Schéma 6: Koordinační polymerizace acetylenů probíhající insertním a metathesím 

mechanismem. 

 Pro insertní polymerizace acetylenů jsou využívány především katalyzátory založené 

na neutrálních komplexech rhodia (Rh v oxidačním čísle +I) obsahující π koordinované 

cyklodienové ligandy (zejména norbornadien, NBD nebo cyklookta-1,5-dien, COD).26 Tyto 

katalyzátory lze využít pouze pro polymerizace monosubstituovaných acetylenů, jelikož 

pro polymerizace je nezbytná přítomnost kyselého acetylenického vodíku v molekule 

monomeru.28 U katalyzátoru [Rh(NBD)acac] (acac = deprotonizovaná forma acetylacetonu) 

použitého v této práci probíhá přeměna katalyzátoru na prekursor aktivního centra dle 

Rovnice 1.  

[Rh(NBD)acac] + HC≡CR → [Rh(NBD)C≡CR] + Hacac                                (1) 
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Deprotonizovaná forma acetylacetonu, acac, přijme proton z acetylenu za uvolnění 

acetylacetonu. Acetylidová částice -C≡CR se jako nový ligand naváže na centrální atom Rh.29  

Další reakční kroky a následná propagace nejsou zatím úplně objasněny. Insertní katalyzátory 

na bázi komplexů Rh jsou s úspěchem využívány i pro polymerizace acetylenických 

monomerů nesoucích některé polární skupiny, neboť rhodiové komplexy jsou odolné 

vůči řadě polárních skupin v molekulách monomeru, ale i v molekulách rozpouštědel. Jedná 

se zejména o tyto funkční skupiny: -OH, -COOR, -CONR2, -NR2, -HC=O, -H2COCH2-,  

-CH=N- a -NO2. Naopak, skupiny -NH2, -SH a -COOH rhodiové katalyzátory většinou 

deaktivují.  

 Pro metathesní polymerizace acetylenů se využívají zejména katalyzátory na bázi 

halogenidů W, Mo, Ta a Nb, případně komplikovanější organometalické komplexy těchto 

kovů, zejména W a Mo. Katalyzátory na bázi W a Mo jsou vhodné pro polymerizaci 

monosubstituovaných acetylenů, zatímco katalyzátory na bázi Ta a Nb katalyzují 

polymerizace disubstituovaných acetylenů.27 

 V zápisu polymerizace acetylenického monomeru poskytující substituovaný lineární 

polyacetylen se většinou nerozlišuje, zda reakce proběhla jako metathesní nebo insertní 

polymerizace, takže například polymerizace fenylacetylenu (ethynylbenzenu) na příslušný 

poly(fenylacetylen) je zapisována způsobem uvedeným ve Schématu 7. 

 

Schéma 7: Koordinační polymerizace fenylacetylenu na poly(fenylacetylen). 

3.5.2 Využití koordinační polymerizace ethynylarenů pro přípravu 

mikroporézních polymerů 

 V roce 2012 publikovala naše skupina na KFMCH PřF UK poprvé úspěšné využití 

řetězové koordinační polymerizace substituovaných acetylenů pro přípravu polymerů typu 

MP.30 Jako výchozí monomery byly použity následující diethynylované areny:  

1,4-diethynylbenzen, 1,3-diethynylbenzen a 4,4´-diethynylbifenyl, které byly polymerizovány 
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na optimalizovaných katalytických systémech na bázi komplexů Rh za vzniku hustě 

propojených polymerních sítí, ve kterých byly polyacetylenové řetězce sesíťovány 

příslušnými arylenovými spojkami. Průběh polymerizace je naznačen ve Schématu 8, a to 

konkrétně pro polymerizaci 1,4-diethynylbenzenu. Schéma 8 ukazuje, že ne všechny 

ethynylové skupiny monomeru byly konvertovány na vinylenové skupiny zapojené 

do polymerní sítě. Ukázalo se, že polyacetylenové polymerní sítě obsahovaly nejčastěji okolo 

50 % jednotek lineárních (nesoucích jednu nezreagovanou -C≡CH skupinu) a okolo 50 % 

jednotek síťujících, u kterých byly obě dvě ethynylové skupiny zreagovány.11,31 S narůstající 

délkou spojky mezi ethynylovými skupinami monomeru narůstal rozsah propojení segmentů 

polyacetylenové sítě. Připravené sítě vykazovaly mikroporézní nebo mikro/mesoporézní 

texturu se specifickými povrchy v rozmezí 500–1400 m2/g. Specifický povrch narůstal 

(pro síť z daného monomeru) se zvyšujícím se rozsahem síťování, přičemž rozsah síťování 

byl pozitivně ovlivněn prodloužením reakční doby a zvýšením reakční teploty z teploty 

laboratorní na cca 70 °C.11 

Rh

 

Schéma 8: Řetězová koordinační polymerizace 1,4-diethynylbenzenu na polyacetylenovou síť 

typu MP. 
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3.5.3 Příprava funkcionalizovaných mikroporézních polymerů koordinační 

polymerizací ethynylarenů 

 Schéma 8 ukazuje polymerizaci 1,4-diethynylbenzenu na příslušnou polyacetylenovou 

síť. Tato síť je čistě uhlovodíková, tedy neobsahuje žádné heteroatomy. Z pohledu funkční 

aplikace polymerů typu MP je však zavedení heteroatomů do těchto polymerů více 

než žádoucí. Heteroatomy a heteroatomické skupiny v MP totiž mohou ovlivnit účinnost 

a selektivitu těchto materiálů při záchytu (adsorpci) plynů, par nebo rozpuštěných látek 

z roztoků. Přítomnost heteroatomů v MP může taktéž způsobit katalytickou aktivitu těchto 

materiálů (zejména bazické skupiny) nebo umožnit zakotvení například organometalických 

komplexů na povrch MP. Z tohoto důvodu je i v naší skupině na KFMCH PřF UK studována 

možnost funkcionalizace MP typu polyacetylenových sítí. V roce 2015 byla publikována 

práce popisující úspěšnou kopolymerizaci diethynylarenů (1,4-diethynylbenzen a 4,4´-

diethynylbifenyl) s fenylacetyleny nesoucími na jádře skupiny -NO2 nebo -CH2OH. Reakce 

probíhala podle Schématu 9 za vzniku polyacetylenové sítě, ve které jednotky odvozené 

od diethynylarenu působily jako síťující jednotky, zatímco jednotky odvozené 

od fenylacetylenů zajišťovaly funkcionalizaci sítě. Připravené sítě vykazovaly specifický 

povrch až 450 m2/g, přičemž obsah funkčních skupin činil až 3,9 mmol/g. Pro udržení 

mikroporozity těchto sítí bylo vhodné, aby arylenová spojka mezi ethynylovými skupinami 

bifunkčního monomeru byla dostatečně dlouhá a současně aby funkční skupina 

monofunkčního monomeru nebyla příliš objemná.32 
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Schéma 9: Řetězová koordinační kopolymerizace diethynylarenů s funkcionalizovanými 

fenylacetyleny na funkcionalizované polyacetylenové sítě typu MP. 

 V současné době je na KFMCH PřF UK studována polymerizace diethynylovaných 

monomerů obsahujících funkční skupinu jako součást aromatické spojky mezi skupinami 

ethynylovými, jedná se zejména o monomery typu diethynylovaných benzylidenanilinů, 

benzyl benzoátů a difenyletherů. Tyto monomery jsou ukázány na Obr. 1. Tyto monomery 

byly úspěšně polymerizovány (při zachování charakteru funkčních skupin) na příslušné 

polyacetylenové sítě s hodnotami SBET až 600 m2/g obsahující v každé monomerní jednotce 

jednu heteroatomickou skupinu (dosud nepublikováno). V návaznosti na tuto studii byly dále 

polymerizovány monomery typu ethynylovaných aromatických Schiffových bází obsahujících 

dvě azomethinové skupiny na molekulu monomeru, které jsou ukázány na Obr. 2. I v tomto 

případě došlo k úspěšné transformaci monomerů na polyacetylenové sítě při zachování 

charakteru azomethinových skupin ve spojkách (dosud nepublikováno). Specifický povrch 

připravených sítí se pohyboval v intervalu 30–500 m2/g. Na výsledky této studie navázalo 

i zadání této bakalářské práce, která měla za cíl prostudovat polymerizovatelnost 
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komplikovanějších diethynylovaných a triethynylovaných Schiffových bází se dvěma 

azomethinovými skupinami 

N
O

O

O

 

Obrázek 1: Diethynylované monomery s jednou funkční skupinou obsaženou ve spojce. 

 

 

Obrázek 2: Diethynylované monomery se dvěma funkčními skupinami obsaženými ve spojce. 
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4 Výsledky a diskuse 

4.1 Polymerizace monomerů typu N,N'-1,2-cyklohexandiyl-bis(4-

ethynylfenylmethanimin)u 

V rámci této kapitoly byly polymerizovány následující tři monomery: N,N'-cis-1,2-

cyklohexandiyl-bis(4-ethynylfenylmethanimin) (M1), N,N'-(±)-trans-1,2-cyklohexandiyl-

bis(4-ethynylfenylmethanimin) (M2), N,N'-(1S,2S)-(+)-1,2-cyklohexandiyl-bis(4-

ethynylfenylmethanimin) (M3). Monomery byly připraveny v rámci řešení této bakalářské 

práce (viz kapitola Experimentální část). Monomery byly připraveny kondenzací 4-

ethynylbenzaldehydu s různými izomery diaminocyklohexanu: (i) achirálním cis-1,2-

diaminocyklohexanem, (ii) racemátem (±)-trans-1,2-diaminocyklohexanu, (iii) chirálním 

(1S,2S)-(+)-1,2-diaminocyklohexanem. Připravené monomery M1, M2 a M3 obsahovaly dvě 

koncové ethynylové skupiny umístěné na fenylových segmentech propojených přes dvě 

azomethinové spojky s cyklohexan-1,2-diylovým centrem.  

Připravené monomery byly polymerizovány za katalýzy [Rh(NBD)acac] v prostředí 

dichlormethanu za laboratorní teploty (ostatní podmínky jsou uvedeny v záhlaví Tab. 1). 

Předpokládaný průběh polymerizace je ukázán ve Schématu 10. Cílem polymerizací bylo 

získat hustě propojené polymerní sítě a posoudit, zda tyto sítě vykazují porézní texturu. 

Všechny polymerizace probíhaly jako srážecí reakce, při kterých se vznikající polymer srážel 

z reakční směsi. Výtěžky polymerů se pohybovaly od 70 do 100 % (Tab. 1). Izolované 

polymery, P(M1), P(M2) a P(M3) byly totálně nerozpustné v testovaných rozpouštědlech 

(CH2Cl2, THF, methanol). S ohledem na nerozpustnost polymerů je možno uvažovat, 

že polymery mají architekturu polymerních sítí. Tyto sítě by měly obsahovat síťující jednotky 

(S) propojující dva různé segmenty lineárních řetězců, mohou však též obsahovat i lineární 

jednotky (L), které se síťování neúčastní (Schéma 10). Spektra P(M1), P(M2) a P(M3) 

měřená metodou 13C CP/MAS NMR jsou ukázána na Obr. 3, 4 a 5. Spektra všech tří 

polymerů obsahují široký strukturovaný signál v intervalu 120–150 ppm, který odpovídá 

uhlíkům aromatických jader a uhlíkům konjugovaného hlavního řetězce. Na základě tohoto 

signálu nelze bohužel určit cis/trans konfiguraci hlavního řetězce. Uhlíky azomethinových 

skupin (-CH=N-) vykazují v případě všech polymerů zřetelný signál u hodnoty δ = 161 ppm. 

Signály uhlíků cyklohexan-1,2-diylového segmentu jsou v intervalech 20–40 ppm (CH2 

skupiny) a 60–80 ppm (CH skupiny nesoucí dusík). Ve spektrech všech tří polymerů nejsou 
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patrné signály přiřaditelné uhlíkům nezreagovaných ethynylových skupin (~ 85 ppm). 

Ve spektru polymeru P(M1) je patrný slabý signál u 190 ppm, který velmi pravděpodobně 

odpovídá aldehydické skupině vzniklé částečnou hydrolýzou skupiny azomethinové. 

Z poměru ploch signálů δ = 190 ppm a δ = 161 ppm ve spektru P(M1) je patrné, že hydrolýza 

proběhla pouze v malém rozsahu. Ve spektrech polymerů P(M2) a P(M3) není signál  

u δ = 190 ppm přítomný, je tedy možno konstatovat, že v případě těchto dvou polymerů 

k hydrolýze nedošlo nebo byl rozsah hydrolýzy nepatrný a tedy nedetekovatelný metodou 13C 

CP/MAS NMR. Spektra 13C CP/MAS NMR potvrzují, že polymerizace P(M1), P(M2) 

a P(M3) proběhla podle představy uvedené na Schématu 10, tedy že došlo k transformaci 

ethynylových skupin na vinylenové monomerní jednotky hlavního řetězce při současném 

(převážném) zachování charakteru spojky mezi ethynylovými skupinami monomerů. 

Na základě 13C CP/MAS NMR spekter je možno konstatovat, že konverze ethynylových 

skupin v průběhu polymerizace byla blízká hodnotě 100 %, tedy vzniklé polymery měly 

architekturu hustě propojených polymerních sítí s převažujícím zastoupením jednotek S a 

s malým až nulovým zastoupením jednotek L (Schéma 10).  

Schéma 10: Polymerizace monomerů M1, M2 a M3 na polymerní sítě P(M1), P(M2) a P(M3). 

Síťující jednotky polymerů, S, lineární jednotky polymerů, L. Číslování atomů C se vztahuje 

ke spektrům na Obr. 3, 4 a 5. 
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Tabulka 1: Polymerizace monomerů M1, M2 a M3 katalyzovaná [Rh(NBD)acac] v prostředí 

CH2Cl2 za laboratorní teploty. Počáteční koncentrace monomeru, [M]0 = 0,04 mol/l, 

koncentrace katalyzátoru, [Cat] = 0,004 mol/l, reakční doba sedm dní. Y je výtěžek polymeru, 

SBET je specifický povrch určený metodou Brunauera, Emmetta a Tellera z adsorpční izotermy 

N2.  

Monomer Y (%) SBET (m2/g) 

M1 70 13 

M2 100 < 5 

M3 100 < 5 

 

 

 

 

 

Obrázek 3: 13C CP/MAS NMR spektrum polymeru P(M1). Číslování atomů C je uvedeno ve 

Schématu 10. 
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Obrázek 4: 13C CP/MAS NMR spektrum polymeru P(M2). Číslování atomů C je uvedeno 

ve Schématu 10. 

 

 

Obrázek 5: 13C CP/MAS NMR spektrum polymeru P(M3). Číslování atomů C je uvedeno 

ve Schématu 10. 
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Polymery P(M1), P(M2) a P(M3) byly charakterizovány standardní metodou adsorpce 

a desorpce N2 při 77 K. Ukázalo se, že vzorky P(M2) a P(M3) byly při adsorpci N2 prakticky 

neaktivní, pouze vzorek P(M1) adsorboval určité dobře měřitelné množství N2 a poskytl 

klasické adsorpční a desorpční izotermy, které jsou ukázány na Obr. 6. Adsorpční izoterma 

vykazuje strmý nárůst adsorbovaného množství pro p/p0 < 0,02, což ukazuje na přítomnost 

mikropórů ve vzorku. Adsorpční a desorpční izotermy vykazují neuzavřenou hysterezi, 

zřejmě v důsledku komplikovanějšího transportu N2 v pórech s omezeným přístupem. 

Vyhodnocení adsorpční izotermy metodou podle Brunauera, Emmetta a Tellera poskytlo 

hodnotu specifického povrchu SBET = 13 m2/g. Tato hodnota je poměrně nízká a svědčí 

o nepříliš vysokém rozsahu tvorby mikroporézní textury. 

 

 

Obrázek 6: Adsorpční (plné symboly) a desorpční (prázdné symboly) izotermy N2 na P(M1) 

při 77 K vynesené jako závislost adsorbovaného množství N2 na relativním tlaku N2, p/p0, 

kde p0 = 101325 Pa. 

4.2 Polymerizace 5-ethynyl-N,N'-isoftalyliden-bis-(4-ethynylanilin)u 

Obsahem této kapitoly je polymerizace monomeru 5-ethynyl-N,N'-isoftalyliden-bis-(4-

ethynylanilin)u (M4), který byl syntetizován v rámci řešení této bakalářské práce (viz kapitola 
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Experimentální část). Monomer byl připraven kondenzační reakcí 5-ethynyl-1,3-

benzendikarbaldehydu s 4-ethynylanilinem. Monomer obsahoval tři aromatická jádra 

propojená dvěma azomethinovými spojkami, přičemž každé z těchto jader bylo substituováno 

jednou athynylovou skupinou. Zavedení třech ethynylových skupin do struktury monomeru 

bylo slibné s ohledem na dosažení velmi hustého propojení v sítích připravených 

polymerizací tohoto monomeru.  

Polymerizace monomeru (M4) byla provedena dvakrát, nejdříve za laboratorní teploty 

za vzniku polymerní sítě P(M4)1 a poté při teplotě 75 °C za vzniku polymerní sítě P(M4)2. 

Obě polymerizace probíhaly v prostředí dichlormethanu a byly katalyzovány [Rh(NBD)acac] 

(ostatní podmínky jsou uvedeny v záhlaví Tab. 2) a obě probíhaly jako srážecí reakce. 

Výtěžky obou polymerizací byly ~ 100 %. P(M4)1 a P(M4)2 byly nerozpustné v testovaných 

rozpouštědlech (CH2Cl2, tetrahydrofuran, methanol), z čehož lze usuzovat na sesíťovanou 

architekturu P(M4)1 a P(M4)2. Předpokládaný průběh polymerizace je znázorněn na 

Schématu 11. S ohledem na tři polymerizovatelné ethynylové skupiny přítomné v jedné 

molekule monomeru a na skutečnost, že tyto skupiny nejsou ekvivalentní se v připravovaných 

sítích může vyskytovat celkem pět typů monomerních jednotek: jeden typ síťujících jednotek 

propojujících tři segmenty lineárních řetězců, St, dva typy síťujících jednotek, které propojují 

dva segmenty lineárních řetězců, Sd, a dva typy lineárních jednotek, které se síťování 

neúčastní, L (Schéma 11). 

 

Tabulka 2: Výtěžek polymeru, Y, a počet zreagovaných ethynylových skupin vztažených na 

jednu monomerní jednotku, N, dosažený při polymerizaci triethynylovaného monomeru M4 

katalyzované [Rh(nbd)acac] v prostředí CH2Cl2 za různé teploty. ξ je stupeň konverze 

ethynylových skupin. Počáteční koncentrace monomeru, [M]0 = 0,04 mol/l, koncentrace 

katalyzátoru, [Cat] = 0,004 mol/l, reakční doba sedm dní. Texturní charakteristiky: specifický 

povrch, SBET, objem mikropórů, Vmi, celkový objem pórů, Vtot. 

Kód Teplota Y (%) N ξ SBET (m2/g) Vmi (cm3/g) Vtot (cm3/g) 

P(M4)1 Lab. 100 2,2 0,74 203 0,071 0,19 

P(M4)2 75 °C 100 2,7 0,90 515 0,19 0,69 
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Schéma 11: Polymerizace monomeru M4 na polymerní sítě, P(M4)1 a P(M4)2. Síťující 

jednotky polymerů propojující tři segmenty, St, síťující jednotky polymerů propojující dva 

segmenty, Sd, lineární jednotky polymerů, L. 

Spektra polymerů P(M4)1 a P(M4)2 měřená metodou 13C CP/MAS NMR jsou 

ukázána na Obr. 7. Ve spektrech obou polymerů se nachází široký signál v intervalu 
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110–150 ppm, který odpovídá uhlíkům aromatických jader a uhlíkům konjugovaného 

hlavního řetězce. Na základě tohoto signálu není možné určit konfiguraci cis/trans hlavního 

řetězce. Se signály aromatických jader a konjugovaného hlavního řetězce částečně splývá 

signál uhlíků azomethinových skupin (-CH=N-), který se nachází u hodnoty δ = 159 ppm. 

U obou polymerů je zřejmý slabý signál u hodnoty δ = 190 ppm, jenž odpovídá aldehydickým 

skupinám (-CH=O) vzniklým částečnou hydrolýzou azomethinových skupin. Tento signál je 

větší u P(M4)1, u něhož tedy hydrolýza proběhla ve větším rozsahu. V 13C CP/MAS NMR 

spektrech polymerů P(M4)1 a P(M4)2 se nacházejí signály v oblasti δ = 80 ppm přiřaditelné 

uhlíkům nezreagovaných ethynylových skupin (-C≡CH). Transformace ethynylových skupin 

na vinylenové monomerní jednotky hlavního řetězce tedy neproběhla v úplném rozsahu. Z 13C 

CP/MAS NMR spekter lze konstatovat, že při polymerizaci P(M4)2, která probíhala při vyšší 

teplotě, je signál nezreagovaných ethynylových skupin podstatně menší než v případě 

polymerizace P(M4)1 provedené za teploty laboratorní. Kvantifikace obsahu nezreagovaných 

ethynylových skupin v P(M4)1 a P(M4)2 byla provedena na základě porovnání ploch signálů 

uhlíků -C≡CH skupin a ploch signálů všech uhlíků polymerní sítě. Tato kvantifikace ukázala, 

že v P(M4)1 zbývá 0,77 nezreagovaných ethynylových skupin na monomerní jednotku, 

zatímco P(M4)2 obsahoval 0,31 nezreagovaných ethynylových skupin na monomerní 

jednotku. Polymer P(M4)2 je tedy hustěji sesíťován než polymer P(M4)1.  

 

Obrázek 7: 13C CP/MAS NMR spektra polymerů P(M4)1 a P(M4)2. 
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Polymery P(M4)1 a P(M4)2 byly charakterizovány standardní metodou adsorpce 

a desorpce N2 při 77 K. Oba polymery adsorbovaly výrazné množství N2 (P(M4)1 5,4 mol/g 

a P(M4)2 20 mmol/g) a poskytly klasické adsorpční a desorpční izotermy, které jsou ukázány 

na Obr. 8 a Obr. 9. Adsorpční izotermy obou vzorků vykazovaly prudký nárůst 

adsorbovaného množství pro p/p0 < 0,05, což značí přítomnost mikropórů. 

Na adsorpčních/desorpčních izotermách obou vzorků lze pozorovat výraznou hysterezi, která 

je v případě vzorku P(M4)2 uzavřená a P(M4)1 téměř uzavřená, což odpovídá záchytu N2 

v mezopórech nebo v mezičásticovém prostoru. Vyhodnocení adsorpčních izoterem metodou 

podle Brunauera, Emmetta a Tellera poskytlo hodnoty SBET, uvedené v Tab. 2. Ukazuje se, 

že polymer s vyšším rozsahem síťování (PM4)2 vykazoval přibližně 2,5 krát vyšší hodnotu 

SBET než méně sesíťovaný polymer (PM4)1. Stejný trend byl pozorován i při porovnání 

hodnot Vmi a Vtot. Závěrem je tedy možno konstatovat, že porozita polymerních sítí 

připravených z M4 výrazně narůstala s dosaženým rozsahem síťování.  

 

 

Obrázek 8: Adsorpční (plné symboly) a desorpční (prázdné symboly) izotermy N2 na P(M4)1 

při 77 K vynesené jako závislost adsorbovaného množství N2 na relativním tlaku N2, p/p0, 

kde p0 = 101325 Pa. 
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Obrázek 9: Adsorpční (plné symboly) a desorpční (prázdné symboly) izotermy N2 na P(M4)2 

při 77 K vynesené jako závislost adsorbovaného množství N2 na relativním tlaku N2, p/p0, 

kde p0 = 101325 Pa. 

 

Obr. 10 ukazuje diferenciální distribuční funkce průměrů mikropórů v P(M4)1 

a P(M4)2 určené na základě adsorpčních izoterem N2. Ukazuje se, že v obou vzorcích byly 

nejvýrazněji zastoupeny mikropóry s průměrem 0,56–0,57 nm. Tvar distribučních funkcí 

obou vzorků se vzájemně prakticky neliší, velikost a distribuce mikropórů tedy není výrazně 

ovlivněná rozsahem síťování polymeru. Je tedy možno konstatovat, že oba polymery, P(M4)1 

a P(M4)2 se navzájem liší nikoliv velikostí mikropórů, ale jejich množstvím.  
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Obrázek 10: Diferenciální distribuční funkce průměrů mikropórů ve vzorcích P(M4)1 

a P(M4)2 určené na základě adsorpčních izoterem N2. dV/dw značí derivaci objemu pórů 

podle jejich šířky. 

4.3 Hydrolýza poly[5-ethynyl-N,N'-isoftalyliden-bis-(4-ethynylanilin)]u 

Polymerní síť P(M4)1, tj. poly[5-ethynyl-N,N'-isoftalyliden-bis-(4-ethynylanilin)] byla 

podrobena kyselé hydrolýze: 160 mg P(M4)1 bylo dispergováno v 10 ml methanolu, 

do kterého bylo přidáno 0,5 ml HCl (36%) a 1 ml vody. Hydrolýza probíhala po dobu dvou 

dnů, poté byla hydrolyzovaná síť označená jako P(M4)1H izolována, promyta vodou, 

methanolem a dichlormethanem a sušena ve vakuu. 13C CP/MAS NMR spektrum P(M4)1H je 

spolu se spektrem původní sítě P(M4)1 ukázáno na Obr. 11. V důsledku hydrolýzy došlo 

v polymerní síti k zásadním změnám v kovalentní struktuře, které se projevily v rozdílech 

v 13C CP/MAS NMR spektrech: ve spektru P(M4)1H nebyl přítomen signál δ = 159 ppm 

odpovídající skupině -CH=N- a signál δ = 121 ppm odpovídající aromatickým uhlíkům 

(-CH-) sousedících s aromatickým uhlíkem nesoucím skupinu -CH=N-. Tyto signály byly 

naopak velmi dobře patrné v 13C CP/MAS NMR spektru P(M4)1. Ve spektru P(M4)1H byl 

naopak velmi dobře patrný signál δ = 115 ppm odpovídající aromatickým uhlíkům (-CH-) 

sousedících s aromatickým uhlíkem nesoucím skupinu NH2. Intenzita signálu δ = 190 ppm 

odpovídajícího skupinám -CH=O byla ve spektru P(M4)1H mírně zvýšena oproti spektru 

P(M4)1. 13C CP/MAS NMR spektrum P(M4)1H dále obsahovalo intenzivní signál 
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δ = 55 ppm a málo intenzivní signál δ = 105 ppm. Tyto signály jsme přiřadili alifatickým 

uhlíkům CH3 a CH fragmentů typu benzaldehyd dimethyl acetal. Z porovnání 13C CP/MAS 

NMR spekter obou sítí je dále patrná nižší intenzita signálu odpovídajícího nezreagovaným 

ethynylovým skupinám ve spektru P(M4)1H. Na základě 13C CP/MAS NMR spekter 

uvedených na Obr. 11 se domníváme, že v důsledku kyselé hydrolýzy došlo v polymerní síti 

k následujícím změnám: ve vysokém rozsahu byly hydrolyzovány skupiny -CH=N- 

propojující segmenty sítě, a to za vzniku skupin -NH2 a -CH=O vázaných na benzenová jádra. 

V důsledku této hydrolýzy došlo k částečnému uvolnění koncových nízkomolekulárních 

segmentů z jednotek typu L a Sd (Schéma 11). Tyto segmenty (nesoucí nezreagované 

ethynylové skupiny a skupiny -NH2 nebo -CH=O) byly převedeny do roztoku. 

V hydrolyzované síti však evidentně došlo i k reakci volných aldehydických skupin sítě 

s methanolem (přítomným ve velkém nadbytku) za vzniku benzaldehyd dimethyl acetalových 

segmentů. I přes vysoký rozsah hydrolýzy spojovacích skupin -CH=N- zůstala P(M4)1H 

totálně nerozpustná (CH2Cl2, THF). Je pravděpodobné, že kratší lineární nebo větvené 

řetězce, které hydrolýzou pravděpodobně vznikly, nebyly rozpustné, a to buď z důvodu jejich 

kovalentní struktury, nebo z důvodu vzájemného zapletení v nadmolekulární struktuře 

hydrolyzovaného polymeru. Analýza P(M4)1H metodou adsorpce N2 ukázala, že polymer 

v důsledku rozsáhlé hydrolýzy ztratil mikroporézní texturu. Ztrátu mikroporézní textury 

v důsledku rozsáhlého štěpení spojek sítě bylo nicméně možno očekávat.  

 

Obrázek 11: 13C CP/MAS NMR spektra polymerů P(M4)1 a P(M4)1H. 
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4.4 Porovnání textury sítí připravených z ethynylovaných Schiffových bází 

Tabulka 3 shrnuje hodnoty SBET sítí s podobným strukturním motivem, které byly 

připraveny v rámci řešení této bakalářské práce a v rámci řešení jiného projektu skupiny 

KFMCH PřF UK. Sítě uvedené v Tab. 3 se lišily: (i) charakterem centrálního segmentu 

(aromatický, alifatický) spojky sítě a (ii) rozsahem síťování, tj. počtem zreagovaných 

ethynylových skupin vztažených na jednu monomerní jednotku.  

Tabulka 3: Porovnání specifických povrchů, SBET, sítí připravených z různých 

ethynylovaných monomerů obsahujících dvě azomethinové skupiny. Počet zreagovaných 

ethynylových skupin vztažených na jednu monomerní jednotku, N.  

Monomer, kód sítě N SBET (m2/g) Zdroj 

 

P(M1), P(M2), P(M3) 

2 ≤ 9 Tato práce 

 

2 240–460 a) 

 

P(M4)1, P(M4)2 

2,2–2,7 203–515 Tato práce 

a) Sedláček a kol., nepublikované výsledky 
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Ukazuje se, že pro dosažení mikroporézní textury těchto sítí měl zásadní vliv charakter 

centrálního segmentu spojek: sítě s aromatickým centrálním segmentem vykazovaly 

uspokojivé hodnoty SBET, naopak sítě s alifatickým segmentem byly prakticky neporézní. 

Alifatický segment zřejmě snížil účinnost separace polyacetylenových segmentů sítí nezbytné 

pro vytvoření mikropórů. V případě sítí s aromatickým segmentem se ukázalo, že rozsah 

síťování charakterizovaný hodnotou N = 2 je dostatečný a jeho navýšení na hodnotu N = 2,7 

má již pouze malý vliv na zvýšení hodnoty SBET.  
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5 Experimentální část 

5.1 Použité chemikálie  

5-Ethynyl-1,3-benzendikarbaldehyd (Spectra Group Limited, Inc.) 

4-Ethynylanilin (Aldrich 97%) 

4-Ethynylbenzaldehyd (Aldrich 97%) 

cis-1,2-Diaminocyklohexan (Aldrich 97%) 

 (±)-trans-1,2-Diaminocyklohexan (Aldrich 99%) 

(1S,2S)-(+)-1,2-Diaminocyklohexan (Aldrich 98%) 

 (Acetylacetonato)(norbornadiene)rhodium(I), [Rh(NBD)acac] (Aldrich) 

Dichlormethan (CH2Cl2) (Aldrich), pro polymerizaci byl předestilován z P2O5 

Methanol (CH3OH) (Aldrich), použit bez čištění 

Kyselina chlorovodíková (HCl) (Lach-Ner) 

 

5.2 Syntéza monomerů  

Dle rovnic na Schématu 12 bylo autorkou práce syntetizováno pět monomerů typu 

aromatických Schiffových bází se dvěma či třemi koncovými ethynylovými skupinami. 

Jednalo se o kondenzační reakce aldehydů s primárními aminy za vzniku azomethinových 

skupin. Syntéza probíhala v prostředí methanolu jako srážecí reakce.  
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Schéma 12: Syntéza monomerů připravených v rámci této práce. 

 

5.2.1 Příprava N,N'-cis-1,2-cyklohexandiyl-bis(4-ethynylfenylmethanimin)u 

(M1) 
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Obrázek 12: Monomer M1 

Monomer M1 (Obr. 12) byl syntetizován následujícím způsobem: 0,400 g (3,50 mmol) 

cis-1,2-diaminocyklohexanu bylo rozpuštěno na vodní lázni (cca 60 °C) v minimálním 

množství methanolu. 1,094 g (8,41 mmol) 4-ethynylbenzaldehydu bylo rozpuštěno také 

v minimálním množství methanolu. Reakce byla zahájena smícháním obou roztoků 

a pokračovala za intenzivního míchání. Poté byla reakční směs za laboratorní teploty 

ponechána bez míchání po dobu jednoho týdne. Během této doby se vyloučila sraženina. 

Sraženina byla oddělena na fritě a opakovaně promývána methanolem. Promytý produkt byl 

poté předsušen v digestoři a dosušen ve vakuové sušárně. Výtěžek 85 %. 1H NMR (400 MHz, 
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Methylene Chloride-d2) δ 8,22 (s, 2H7); 7,66 (d, J = 8,3 Hz, 4H5); 7,49 (d, J = 8,2 Hz, 4H4); 

3,56 (bs, 2H8,9); 3,22 (s, H1); 2,0–1,95 (m, 2H10,13); 1,69 (m, 2H10,13); 1,61–1,53 (m, 4H11,12). 

13C NMR (101 MHz, Methylene Chloride-d2) δ 159,05 C7; 137,7 C6; 132,8 C4; 128,4 C5; 83,8 

C2; 79,07 C1; 72,17 C8,9; 31,7; 23,5. 

 

5.2.2 Příprava N,N'-(±)-trans-1,2-cyklohexandiyl-bis(4-

ethynylfenylmethanimin)u (M2) 
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Obrázek 13: Monomer M2 

Monomer M2 (Obr. 13) byl syntetizován následujícím způsobem: 0,400 g (3,50 mmol) 

(±)-trans-1,2-diaminocyklohexanu bylo rozpuštěno v minimálním množství methanolu. 

1,094 g (8,41 mmol) 4-ethynylbenzaldehydu bylo rozpuštěno také v minimálním množství 

methanolu. Reakce byla zahájena smícháním obou roztoků a pokračovala za intenzivního 

míchání. Poté byla reakční směs za laboratorní teploty ponechána bez míchání po dobu 

jednoho týdne. Během této doby se vyloučila sraženina. Sraženina byla oddělena na fritě 

a opakovaně promývána methanolem. Promytý produkt byl poté předsušen v digestoři 

a dosušen ve vakuové sušárně. Výtěžek 74 %. 1H NMR (400 MHz, Methylene Chloride-d2) 

δ 8,15 (s, 2H7); 7,55 (d, J = 8,3 Hz, 4H5); 7,43 (d, J = 8,2 Hz, 4H4); 3,40–3,34 (m, 2H8,9); 3,19 

(s, H1); 1,89–1,48 (m, 8H). 13C NMR (101 MHz, Methylene Chloride-d2) δ 160,12 C7; 137,35 

C6; 132,68 C4; 128,23; 124,28; 83,71 C2; 79,09 C1; 74,38; 33,42; 24,98. 

 

 



 

39 

 

5.2.3 Příprava N,N'-(1S,2S)-(+)-1,2-cyklohexandiyl- 

bis(4ethynylfenylmethanimin)u (M3) 
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Obrázek 14: Monomer M3 

Monomer M3 (Obr. 14) byl syntetizován následujícím způsobem: 0,400 g (3,50 mmol) 

(1S,2S)-(+)-1,2-diaminocyklohexanu, [α]D = +25°, bylo rozpuštěno v minimálním množství 

methanolu. 1,094 g (8,41 mmol) 4-ethynylbenzaldehydu bylo rozpuštěno také v minimálním 

množství methanolu. Reakce byla zahájena smícháním obou roztoků a pokračovala 

za intenzivního míchání. Poté byla reakční směs za laboratorní teploty ponechána bez míchání 

po dobu jednoho týdne. Během této doby se vyloučila sraženina. Sraženina byla oddělena 

na fritě a opakovaně promývána methanolem. Promytý produkt byl poté předsušen v digestoři 

a dosušen ve vakuové sušárně. Výtěžek 81 %. 1H NMR (400 MHz, Methylene Chloride-d2) 

δ 8,14 (s, 2H7); 7,55 (d, J = 8,3 Hz, 4H5); 7,42 (d, J = 8,2 Hz, 4H4); 3,42–3,34 (m, 2H8,9); 3,19 

(s, H1); 1,87–1,73; 1,52–1,47 (m, 8H). 13C NMR (101 MHz, Methylene Chloride-d2) δ 160,12 

C7; 137,35 C6; 132,68 C4; 128,23; 124,28; 83,71 C2; 79,07 C1; 74,38; 33,42; 24,98.  

[α]D = +519 °. 

 

5.2.4 Příprava 5-ethynyl-N,N'-isoftalyliden-bis-(4-ethynylanilin)u (M4)  

 

Obrázek 15: Monomer M4 



 

40 

 

Monomer M4 (Obr. 15) byl syntetizován následujícím způsobem: 0,312 g (1,98 mmol) 

5-ethynyl-1,3-benzendikarbaldehydu bylo rozpuštěno na vodní lázni (cca 60 °C) 

v minimálním množství methanolu a pro lepší rozpustnost bylo přidáno malé množství 

dichlormethanu. 0,555 g (4,74 mmol) 4-ethynylanilinu bylo rozpuštěno také v minimálním 

množství methanolu. Reakce byla zahájena smícháním obou roztoků a pokračovala 

za intenzivního míchání. Poté byla reakční směs za laboratorní teploty ponechána bez míchání 

po dobu jednoho týdne. Během této doby se vyloučila sraženina. Sraženina byla oddělena 

na fritě a opakovaně promývána methanolem. Promytý produkt byl poté předsušen v digestoři 

a dosušen ve vakuové sušárně. Výtěžek 74 %, 1H NMR a 13C NMR spektra byla v souladu 

se spektry publikovanými pro tuto látku v literatuře33. 

 

5.3 Polymerizace 

Polymerizace probíhaly při laboratorní teplotě a při 75 °C. Všechny polymerizace byly 

prováděny v prostředí dichlormethanu a byly katalyzované homogenním katalyzátorem 

[Rh(NBD)acac].  

Reakce byly zahájeny smícháním roztoku monomeru a roztokem katalyzátoru tak, 

že výsledné koncentrace složek reakční směsi byly následující: počáteční koncentrace 

monomeru, [M]0 = 0,04 mol/l, koncentrace katalyzátoru, [Cat] = 4 mmol/l. Objem reakční 

směsi byl nejčastěji 10–20 ml. Polymerizace, které probíhaly za laboratorní teploty, byly 

realizovány ve skleněných šroubovacích vialkách. U polymerizace probíhající za zvýšené 

teploty byla reakční směs pod argonem zatavena do skleněné silnostěnné ampule, která pak 

byla umístěna do sušárny vyhřáté na 75 °C. Všechny polymerizace probíhaly jako srážecí 

reakce tzn., že polymerní produkt se tvořil jako sraženina. 

Terminace polymerizací byly provedeny převedením reakční směsi do nadbytku 

dichlormethanu (~200 ml), ve kterém byla reakce v důsledku výrazného naředění zastavena. 

Polymerní produkt byl nejdříve rozmělněn na drobné části a poté byl na fritě oddělen 

a promýván dichlormethanem do doby, než byl vytékající filtrát bezbarvý. Následně byl 

vzniklý polymer vysušen nejdříve v digestoři a potom dosušen ve vakuové sušárně 

za laboratorní teploty. Reakční doba polymerizace byla jeden týden nebo dva měsíce.  
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5.4 Metody 

5.4.1 1H NMR a 13C NMR spektroskopie  

1H NMR a 13C NMR spektroskopické analýzy rozpustných vzorků byly prováděny 

v prostředí CD2Cl2 nebo CDCl3 na spektrometru Varian Unity Inova 400. Koncentrace vzorku 

při měření byla 10–15 mg/ml (vzorek/rozpouštědlo). Získaná spektra byla referencována 

na signály rozpouštědla. Analýzy provedl RNDr. J. Zedník, PhD. (KFMCH). 

 

5.4.2 13C CP/MAS NMR spektroskopie 

Analýzy nerozpustných polymerů metodou 13C CP/MAS NMR spektroskopie 

(13C cross-polarization magic angle spinning) byly prováděny na spektrometru Bruker Avance 

III HD 500 US/WB na ÚMCH AV ČR. Analýzy provedl Ing. Jiří Brus, PhD. (ÚMCH AV 

ČR). Analýzy byly prováděny při rotační frekvenci 20 kHz, což postačovalo k tomu, aby se 

v naměřeném spektru (rozsah δ = 0–200 ppm) neobjevovaly nežádoucí postranní rotační 

signály.  

 

5.4.3 Polarimetrická analýza 

Specifická otáčivost, [α]D, v jednotkách cm3/dm.g chirálního monomeru N,N'-(1S,2S)-

(+)-1,2-cyklohexandiyl-bis(4-ethynylfenylmethanimin)u byla určena na polarimetru 

AUTOPOL III Rudolph Research Flanders, (vlnová délka 589 nm, rozpouštědlo CH2Cl2, 

koncentrace = 7 mg/ml, délka kyvety 2 cm). Měření provedla Mgr. B. Šperlichová (KOCH). 

 

5.4.4 Určení texturních charakteristik polymerů 

Texturní charakteristiky polymerů byly stanoveny pomocí měření adsorpčních 

a desorpčních izoterem N2 provedených při teplotě 77 K. K měření byl využit přístroj ASAP 

2020 od výrobce Micrometrics na Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR. Vzorky 

polymerů byly nejdříve postupným zahříváním ve vakuu (až na teplotu 353 K) zbaveny 

adsorbovaných plynů a rozpouštědel, přičemž bylo dosaženo zbytkového tlaku nižšího než 
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1 Pa. Po odplyňování byla změřena adsorpční a desorpční izoterma N2 do hodnoty relativního 

tlaku N2 p/p0 = 0,99 (p0 = 101325 Pa). Metodou Brunauera, Emmetta a Tellera byla 

z adsorpční větve izotermy v oblasti p/p0 < 0,2 určena hodnota specifického povrchu SBET. 

Z hodnot adsorbovaného množství N2 pro p/p0 = 0,1 a p/p0 = 0,99 byly určeny následující 

hodnoty: (i) objem mikropórů,  Vmi, a (ii) celkový objem pórů, Vtot. Pro výpočet těchto objemů 

byla použita hodnota hustoty kapalného N2 při teplotě varu N2, ρ = 0,806 g/cm3 převzata z 

tabulek34. 
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6 Závěr 

Pomocí kondenzačních reakcí aminů s aldehydy byly připraveny sloučeniny typu 

Schiffových bází substituovaných koncovými ethynylovými skupinami. Konkrétně: 

(i) kondenzací 4-ethynylbenzaldehydu s různými konfiguračními izomery 1,2-

diaminocyklohexanu byly připraveny tři nové látky obsahující dvě azomethinové a dvě 

ethynylové skupiny v jedné molekule, (ii) kondenzací 4-ethynylanilinu s 5-ethynyl-1,3-

benzendikarbaldehydem byla připravena dříve popsaná látka obsahující dvě azomethinové 

a tři ethynylové skupiny v jedné molekule.  

Látky připravené v předcházejícím bodě byly úspěšně polymerizovány cestou 

koordinační řetězové polymerizace katalyzované komplexem [Rh(NBD)acac]. 

Při polymerizacích byly transformovány ethynylové skupiny monomerů při současném 

zachování skupin azomethinových. Polymerizace poskytly polymerní sítě, ve kterých byly 

polyacetylenové řetězce hustě propojeny spojovacími segmenty obsahujícími azomethinové 

skupiny. Při polymerizacích byla dosažena vysoká konverze ethynylových skupin monomerů, 

a to ~100% v případě polymerizace diethynylovaných monomerů a 90% v případě 

polymerizace triethynylovaných monomerů.  

Polymerní sítě připravené z triethynylovaného převážně aromatického monomeru 

vykazovaly mikroporézní texturu se specifickým povrchem zvyšujícím se s rostoucím 

rozsahem síťování. Maximální dosažená hodnota činila 515 m2/g. Polymerní sítě připravené 

z diethynylovaných aromaticko-alifatických monomerů vykazovaly výrazně nižší porozitu. 

Domníváme se, že neúčinná tvorba pórů v sítích připravených z těchto monomerů primárně 

nesouvisí s nižším rozsahem síťování ale s přítomností nedostatečně rigidního segmentu 

odvozeného od 1,2-diaminocyklohexanu ve spojkách sítí. Tento alifatický segment zřejmě 

snižuje účinnost vzájemné permanentní separace polyacetylenových segmentů sítí nezbytné 

pro vytvoření mikroporézní textury. 
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