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1 Úvod 

Molekulové modelování zaznamenalo velký pokrok s rozvojem výpočetní techniky 
a dnes  je nedílnou součástí výzkumné práce v řadě  laboratořích. Umožňuje předpovídat 
chování nových látek a napomáhá při jinak obtížné interpretaci experimentálních dat. Pro 
výzkumnou  práci,  využívající  počítačové  výpočty  a  simulace,  se  vžil  pojem  „in  silico“. 
V současné  době  se  přístupy molekulového modelování  dají  rozdělit  na molekulovou 
mechaniku, kvantovou mechaniku a simulační metody. 

Metody  molekulové  mechaniky  popisují  molekuly  pomocí  silových  polí 
využívajících  rovnic  klasické  mechaniky. Molekula  je  chápána  jako  soubor  bodových 
nábojů  a  vazeb  mezi  nimi.  Každý  atom  a  každá  vazba  musí  být  popsány 
charakteristickými empirickými konstantami pro každý typ silového působení vazebného 
a uvažovaného nevazebného  typu.  Jednotlivé  složky molekuly pak mohou být popsány 
jako  harmonické  oscilátory  a  pro  řešení  jejich  potenciální  energie  se  používá Hookův 
zákon. Výhodou této metody je rychlost a účinnost hlavně při výpočtech velkých molekul. 

Metody kvantové mechaniky vychází ze základní vlnové diferenciální rovnice, v níž 
jako  členy  vystupují  vlnová  funkce,  Hamiltonův  operátor  elektronové  energie  a 
elektronová  energie.  Kvantově mechanické metody  se  dělí  na  semiempirické metody, 
metody  ab  initio  (od prvopočátku)  a metody  založené na  teorii  hustotního  funkcionálu 
(DFT). Kvantově mechanické modely  jsou  v současnosti použitelné pro  systémy  čítající 
maximálně několik  stovek  atomů, metody  ab  initio  jsou  pak  použitelné  pro  systémy  s 
několika desítkami atomů. 

Simulační  metody  v principu  využívají  jak  model  molekulově  mechanický,  tak 
model kvantově mechanický. 

Pro  naše  studium  bude  důležitý  především  model  kvantově  mechanický. 
Předmětem našeho studia  je predikce struktury, spektrálních charakteristik a vybraných 
vlastností  imidazolových  a  imidazolinových  sloučenin  a  z nich  připravených  karbenů. 
Tyto  sloučeniny  jsou  citlivé  vůči  kyslíku  a  vzdušné  vlhkosti  a  patří  k vysoce  účinným 
polymeračním katalyzátorům. 



K predikci struktury byly použity programy PC GAMESS verze 7.1. F  (Firefly)1,2 a 
ArgusLab verze 4.0.13 Program PC GAMESS umožňuje především  jednoduchý výpočet 
energie  (single  point),  výpočet  geometrické  optimalizace  a  výpočty  IR  a  RA  spekter. 
Neobsahuje  ale  grafické  rozhraní,  proto  je  dobré  jej  doplnit  softwarem  pro  tvorbu 
vstupního souboru a vizualizaci výsledků. K tomuto účelu byl použit program ArgusLab, 
který  také  umožňuje  jednoduché  výpočty  a  preoptimalizace.  Z napredikovaných 
vazebných  délek  a  vazebných  úhlů  mohou  být  zjištěny  energie  rotačně‐vibračních 
přechodů, které se následně dají využít při predikci nebo interpretaci IR a RA spekter. 

 

Obrázek 1: Studované karbeny (I, III) a jejich prekurzory (II, IV) sloužící k jejich přípravě 

2 Experimentální část 

Pomocí  počítačových  programů  byla  provedena  geometrická  optimalizace  1,3‐di‐
terc‐butylimidazolium chloridu, 1,3‐di‐terc‐imidazolinium chloridu a z nich připravených 
karbenů  1,3‐di‐terc‐butylimidazol‐2‐ylidenu  a  1,3‐di‐terc‐butylimidazolin‐2‐ylidenu. 
Výsledkem  bylo  získání  teoretických  vazebných  délek  a  úhlů.  Byla  použita  RHF 
(Restricted Hartree Fock) metoda a jako báze byly použity N31 a STO. 

Napredikované  vazebné  délky  a  úhly  programem  ArgusLab  se  značně  liší  od 
skutečných dat a lze na ně pohlížet pouze orientačně. Vybrané teoretické vazebné délky a 
úhly zjištěné pomocí PC GAMESS s bází STO byly uvedeny v Tabulce 1 a data zjištěná na 
základě  báze  N31  v  Tabulce  2.  Data  strukturně  podobných,  již  charakterizovaných 
sloučenin,  byla  získána  z CCDC  (Cambridge Crystallographic Data Centre)4‐7. Vybrané 
vazebné úhly a délky  těchto sloučenin  jsou uvedeny v Tabulce 3. Procentuální odchylky 
predikovaných  struktur  od  známých  dat  jsou  pro  možnost  srovnání  přesnosti  obou 
použitých bází uvedeny v Tabulce 4. Uvedené výsledky zcela  jednoznačně poukazují na 
nedostatečnost báze STO pro predikci karbenových  sloučenin. Naopak při použití báze 
N31,  s  níž  se  běžně  provádí  optimalizace  karbenových  sloučenin,  se  napredikované 
vazebné  vzdálenosti  liší  maximálně  o  1,30  %.  Podobné  odchylky  jsou  již  způsobeny 
odlišnými podmínkami, za nichž byla získána teoretická a experimentální data. Nemalou 
roli hraje  i  fakt, že pro výpočet byla vzata pouze  izolovaná molekula ve vakuu, zatímco 



v krystalové  struktuře  je molekula ovlivňována  řadou  často nezanedbatelných  interakcí 
vedoucích k deformacím vazebných délek a úhlů. Proto budou provedeny další kroky ve 
snaze  získat  ještě přesnější  a  spolehlivější  experimentální data  využitelná pro  následné 
výpočty  a  predikce.  Jednou  z možností  by mohlo  být  použití  jiné  výpočetní metody  a 
nebo nalezení vhodnější báze. 

U  1,3‐di‐terc‐butylimidazolium  chloridu  a  1,3‐di‐terc‐butylimidazolinium  chloridu 
dosud nebyla žádná strukturní data publikována. Bylo spočítáno, že oproti karbenovému 
centru se vazby N(1)‐C(1), C(1)‐N(2), C(2)‐N(1) a N(2)‐C(3) zkrátily, naopak vazba C(2)‐
C(3)  se  prodloužila  a  úhel  N(1)‐C(1)‐N(2)  se  zvětšil.  V již  publikovaných  datech 
analogických systémů vykazují změny vazebných délek a úhlů podobné  tendy5,6. Vazby 
N(1)‐C(1) a C(1)‐N(2) byly kratší a úhel N(1)‐C(1)‐N(2) byl větší než u karbenů. 
 

 
Obrázek  2: Geometricky  optimalizovaná  struktura  1,3‐di‐terc‐butylimidazolium  chloridu  pomocí 
PC GAMESS s bází N31 v programu ArgusLab 

Tabulka 1: Vybrané vypočítané vazebné délky a úhly s bází STO 

Délka vazby (Å) 
Velikost 

úhlu 
(stupně) Sloučenina 

N(1)-
C(1) 

C(1)-
N(2) 

C(2)-
C(3) 

C(2)-
N(1) 

N(2)-
C(3) 

N(1)-C(2)-
N(3) 

(tBuNCH=CHNtBu)C 1,389 1,385 1,325 1,419 1,419 101,28 
[(tBuNCH=CHNtBu)C−H]+Cl- 1,370 1,372 1,375 1,417 1,417 105,55 

(tBuNCH2−CH2NtBu)C 1,374 1,372 1,562 1,469 1,467 108,69 

[(tBuNCH2−CH2NtBu)C−H]+Cl- 1,361 1,358 1,530 1,504 1,507 108,47 



 

Tabulka 2: Vybrané vypočítané vazebné délky a úhly s bází N31 

Délka vazby (Å) 
Velikost 

úhlu 
(stupně) Sloučenina 

N(1)-
C(1) 

C(1)-
N(2) 

C(2)-
C(3) 

C(2)-
N(1) 

N(2)-
C(3) 

N(1)-C(2)-
N(3) 

(tBuNCH=CHNtBu)C 1,367 1,364 1,337 1,398 1,397 103,38 
[(tBuNCH=CHNtBu)C−H]+Cl- 1,329 1,329 1,346 1,389 1,390 109,41 

(tBuNCH2−CH2NtBu)C 1,353 1,351 1,534 1,473 1,473 106,88 

[(tBuNCH2−CH2NtBu)C−H]+Cl- 1,317 1,320 1,540 1,476 1,477 113,49 

Tabulka 3: Vybrané vazebné délky a úhly, již charakterizovaných sloučenin z CCDC4‐7 

Délka vazby (Å) 
Velikost 

úhlu 
(stupně) Sloučenina 

N(1)-
C(1) 

C(1)-
N(2) 

C(2)-
C(3) 

C(2)-
N(1) 

N(2)-
C(3) 

N(1)-C(2)-
N(3) 

(tBuNCH=CHNtBu)C 1,366(2) 1,366(2) 1,341(2) 1,380(2) 1,380(2) 102,19(12) 
[(tBuNCH=CHNtBu)C−H]+[F3C−SO3]- 1,336(5) 1,325(5) 1,345(5) 1,375(5) 1,378(5) 109,8(4) 

[(tBuNCH2−CH2NtBu)C−H]+[SCN]- 1,313(2) 1,314(2) 1,517(3) 1,473(2) 1,473(2) 113,80(16) 

(tBuNCH2−CH2NtBu)C 1,348(1) 1,347(1) 1,542(2) 1,476(1) 1,476(1) 106,44(9) 

Tabulka 4: Procentuální odchylky napredikovaných vazebných délek a úhlů s bází STO a N31  
Odchylka (%) 

Sloučenina Báze N(1)-
C(1) 

C(1)-
N(2) 

C(2)-
C(3) 

C(2)-
N(1) 

N(2)-
C(3) N(1)-C(2)-N(3) 

(tBuNCH=CHNtBu)C  STO 3,04 2,82 14,07 3,86 3,86 4,85 
(tBuNCH2−CH2NtBu)C STO 1,40 0,22 0,77 4,86 2,59 1,67 
(tBuNCH=CHNtBu)C  N31 0,07 0,15 0,30 1,30 1,23 1,16 

(tBuNCH2−CH2NtBu)C N31 0,37 0,30 0,52 0,20 0,20 0,41 
 

K ověření  chování  karbenů  a  jejich  prekurzorů  byly  nejprve  zjištěny  některé 
charakteristiky molekuly.  V programu  ArgusLab  byly  vypočítány  energie  jednotlivých 
molekulových orbitalů. Symetrie a energie HOMO (nejvyšší obsazený molekulový orbital) 
a LUMO  (nejnižší neobsazený molekulový orbital) mají rozhodující vliv na mechanismy 
reakcí molekul.  Energetický  rozdíl mezi  těmito  orbitaly  představuje  nejmenší  energii, 
která  je potřeba dodat k tomu, aby se elektron z hladiny HOMO přenesl na energetickou 
hladinu LUMO. U  karbenů  je  tento  rozdíl  velice malý, proto  jsou  tyto molekuly  velmi 
reaktivní. 

Byly  provedeny  vizualizace  vybraných molekulových  orbitalů  a  elektrostatických 
potenciálů na elektronových hustotách. Elektronová hustota udává tvar povrchu, zatímco 
hodnoty  elektrostatického  potenciálu  dávají  povrchu  barvu.  Z map  elektrostatických 
potenciálů na elektronových hustotách lze zjistit, že u 1,3‐di‐terc‐butylimidazol‐‐2‐ylidenu 
je  na  karbenovém  centru  větší  elektronová  hustota  než  u  1,3‐di‐terc‐butylimidazolin‐2‐
ylidenu.  Zvýšená  elektronová  hustota  na  atomu  uhlíku,  jak  je  patrné  z  Obrázku  3,  je 



v souladu  s předpokladem  přítomnosti  volného  elektronového  páru  na  karbenovém 
centru. Naopak u 1,3‐di‐terc‐butylimidazolium  chloridu a 1,3‐di‐terc‐butylimidazolinium 
chloridu  je na atomu uhlíku menší elektronová hustota, což  je v souladu s faktem, že na 
atomu uhlíku je navázán vodíkový atom a volný elektronový pár není přítomen. 

 

Obrázek 3: Mapa elektrostatického potenciálu na elektronové hustotě u 1,3‐di‐terc‐butylimidazol‐2‐
ylidenu 

3 Závěr 

Byla  provedena  predikce  struktur  1,3‐di‐terc‐butylimidazolium  chloridu  a  1,3‐di‐
terc‐butylimidazolinium  chloridu  a  z nich  připravených  karbenů  1,3‐di‐terc‐
butylimidazolu a 1,3‐di‐terc‐butylimidazolinu. Pro optimalizaci  těchto  sloučenin  se báze 
STO ukázala  jako nedostačující, naopak bylo ověřeno, že báze N31  je dostatečně přesná. 
Napredikované  struktury  s  bází  N31  byly  v dobrém  souladu  s publikovanými 
strukturními daty4‐7. Pro zpřesnění predikované struktury budou provedeny další kroky. 
Jednou  z možností  by mohlo  být  použití  jiné metody,  popřípadě  otestování  jiné  báze. 
Změny vazebných délek a vazebných úhlů 1,3‐di‐terc‐butylimidazolium chloridu a 1,3‐di‐
terc‐butylimidazolinium  chloridu  oproti molekulám  karbenů  vykazovaly  stejné  trendy 
jako je tomu u jiných analogických systémů5, 6. 

Byly získány energie molekulových orbitalů a bylo ověřeno, že díky malému rozdílu 
HOMO a LUMO jsou tyto molekuly velmi reaktivní. Předmětem dalšího studia bude vliv 
substituentů  na  rozdíl  těchto  energií  a  předpovědění  optimální  struktury  katalyzátoru. 
Byly  provedeny  vizualizace  vybraných  molekulových  orbitalů  a  elektrostatických 
potenciálů na elektronových hustot. Cílem těchto výpočtů bylo získání základní představy 
o elektronové struktuře na karbenových centrech. Z napredikovaných vazebných délek a 
úhlů budou zjištěny  rotačně‐vibrační  energie,  což bude následně využito při predikci a 
interpretaci spektrálních charakteristik molekuly a při predikci katalytické aktivity. 
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