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boranu, tak i o-karboranu, byly strukturně charakterizová-
ny výpočetně pomocí tzv. ab initio (či DFT)/IGLO (nebo) 
GIAO/ NMR metody zvlá�tě aplikovatelné na případy 
sloučenin, které svojí povahou vylučují vyu�ití experimen-
tálních strukturních metod (anionty v případě elektronové 
difrakce v plynné fázi (princip této metody je shrnut 
v cit.4, její recentní aplikace v oblasti borových klastrů 
v cit.5); �disorder� monokrystalů v případě klasické difrak-
ce paprsků X). Výjimkou je jeden z meziproduktů na�í 
reakce, odbourávání o-karboranu,  9-Me2S-µ-6,9-[(HO)
(BCH2)]-arachno-6-CB9H11, tzv. �ko�íček� (obr. 4), jeho� 
vnitřní souřadnice nejsou doposud známy, a to v �ádném 
skupenství a ani z výpočetního hlediska. Z obrázků 3 a 4 je 
patrné, �e eliminací fragmentu B(9)-[SMe2]-CH2-B(OH) 
z �ko�íčku� dospějeme k arachno-4-CB8H14 (eleminace je 
prováděna hydrolýzou).  

Poznamenejme, �e číslování borových klastrů je spe-
cifické jednak pro ka�dou skupinu těchto látek (closo-, 
nido-, arachno-, hypho-), jednak i pro klastrovou dimenzi. 
Tato klasifikace deltahedrálních klastrů ja zalo�ena na 
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Úvod  

 
Dekaboran, nido-B10H14, (obr. 1)  a o-karboran, closo-

-1,2-C2B10H12, (obr. 2) představují ji� po několik desetiletí 
základní látky pro získávání nových borových klastrů  
v Oddělení syntéz Ústavu anorganické chemie AV ČR, 
v.v.i. 

Oba systémy patří do stejné bodové grupy symetrie 
(C2v) a podléhají mnoha reakcím, mezi ně� patří např. je-
jich odbourávání. Odbourávání dekaboranu je proces, kte-
rý probíhá v sedmi stupních přes neutrální či záporně nabi-
té monokarborany a končí na �estivrcholovém karboranu 
nido-2-CB5H9 (cit.1). Počáteční mezistupeň představuje 
tzv. arachno-4-CB8H14, (obr. 3), který lze získat i odbourá-
váním o-karboranu2.  

Tato látka je naprosto zásadním prekurzorem pro 
přípravu tzv. slabě koordinujících aniontů3. V�echny izolo-
vatelné meziprodukty vznikající jak při odbourávání deka-

Obr. 1. Zoptimalizovaná struktura dekaboranu na úrovni 
RMP2/6-31G* 

Obr. 2. Zoptimalizovaná struktura o-karboranu  na úrovni 
RMP2/6-31G*. Přítomnost dvou uhlíkových atomů sni�uje syme-
trii tohoto ikosahedronu vzhledem k mateřskému closo-[B12H12]2−, 
který je nejsymetričtěj�ím útvarem vůbec (bodová grupa Ih) 

Obr. 3. Zoptimalizovaná struktura arachno-4-CB8H14 na 
úrovni RMP2/6-31G* 
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tom, zda jsou kompletní (closo), či s jedním, dvěma, třemi 
chybějícími vrcholy (nido-, arachno-, hypho-). Tato reduk-
tivní sekvence se pak odrá�í v mno�ství valenčních elek-
tronů. 

Abychom vyplnili mezeru ve strukturních datech 
meziproduktů odbourávání dekaboranu a o-karboranu, 
provedli jsme tak strukturní analýzu �ko�íčku� pomocí tzv. 
GIAO-MP2/II'//MP2/6-31G* výpočetního protokolu � 
jedné z mo�ností ab initio/GIAO/NMR přístupu (viz ní�e). 

 
 

Pou�itá metoda 
 
Povaha metody 

 
Výpočetní metoda ab initio (či DFT)/IGLO (či 

GIAO)/NMR  se opírá o navr�ení architektury nově při-
pravené látky pomocí experimentálního měření 11B NMR 
spektra (popř. spektra isotopu 13C v případě karboranů) s 
vyu�itím různých technik (decoupling, dvourozměrná 
NMR spektroskopie, jako např. COrealated SpectroscopY). 
Empirické zku�enosti vyplývající z mnoha a mnoha připra-
vených látek jsou v tomto ohledu té� velmi cenné. Výsled-
ky spekter v ppm jsou kvantifikovány vzhledem ke stan-
dardu BF3.OEt2 (jako primární standard se pou�ívá 
16,6 ppm naměřených v 11B NMR spektru diboranu, B2H6, 
který vykazuje, vzhledem k symetrii D2h, pouze jeden sig-

nál.  V dal�ím stupni se u takto navr�ené látky zoptimali-
zuje její geometrie, v závislosti na velikosti a symetrii buď 
metodami ab initio, a to v první fázi na úrovni SCF a ve 
finální fázi se zahrnutím korelační energie (např. MP2) či 
velmi populárními metodami DFT (DFT metody �etří vý-
početní čas i paměť a vzhledem ke své povaze de facto 
zahrnují korelační energii té�, příslu�né orbitaly jsou v�ak 
funkcí pouze jedné proměnné � elektronové hustoty jed-
notlivých atomů, na rozdíl od orbitalů v ab initio vý-
počtech, které jsou funkcí x, y, z, tj. třech proměnných 
ka�dého atomu). Takto vypočtená geometrie slou�í pak 
jako vstupní soubor při výpočtu stínícího tensoru metoda-
mi GIAO (gauge including atomic orbitals), IGLO ( indi-
vidual gauge for localized orbitals) atd6. Opět jako při 
optimalizaci geometrií, tyto procedury probíhají na úrov-
ních HF, MP2, či DFT.  Při ře�ení struktur boranů, karbo-
ranů a dal�ích tzv. heteroboranů obsahujících pouze prvky 
hlavních skupin  (nejčastěji jsou přítomné C, N, S, P, vodí-
ky mohou být substituovány methylem, fenylem, terc-
butylem a jinými substituenty) je velmi osvědčenou meto-
dou GIAO-MP2/II//RMP2/6-31G*, tj. výpočet stínícího 
tensoru pomocí metody GIAO na úrovni MP2 vyu�itím 
báze TZP podle Huzinagy (notace jako II) na základě geo-
metrie vypočtené s Popleovskou bází 6-31G* a vyu�itím 
korelační energie MP2. K u�etření CPU a hlavně paměti 
(z hlediska vůbec mo�né realizace výpočtu) se občas pro 
výpočet stínícího tensoru pou�ívá báze II', která je identic-
ká s bází II, ale pro vodíkové atomy se pou�ívá báze DZ 
místo TZP. Pro velké systémy, kde je výpočet GIAO-MP2 
z hlediska po�adavků na paměť a CPU nemo�ný, je dosta-
čující teoreticky vypočtené spektrum pomocí GIAO-DFT/
II//RMP2/6-31G* (povaha nejvýhodněj�ího funkcionálu 
závisí na typu klastru), popř. GIAO-HF/II//RMP2/6-31G*. 
Tento přístup se li�í pouze způsobem výpočtu stínícího 
tensoru, tj. místo úrovně MP2  se provádí na úrovni DFT 
či HF. Pro heteroborany obsahující kovy, tj. tzv. metalabo-
rany,  je situace komplikovaněj�í*. Míra souhlasu mezi 
vypočteným a naměřeným spektrem je pak současně krité-
riem pro posouzení kvality vypočtené geometrie, odchylka 
2−3 ppm (v závislosti na metodě výpočtu a i povaze slou-
čeniny) je pak �dobrá�. Pou�itá báze není vět�inou rozho-
dující, pro �spolehlivé� geometrie je nutno zahrnout kore-
lační energii, popř. pou�ít metodu DFT. 

 
Výpočetní část 

 
Molekula �ko�íčku� byla předoptimalizována na 

úrovni RHF/6-31G* v Cs symetrii.  Stejná modelová che-
mie byla pou�ita pro výpočet analytických frekvencí, sku-
tečnost, �e se neobjevila �ádná imaginární frekvence pak 
potvrdila, �e navr�ená struktura je minimum na hyperplo�e 

Obr. 4. Zoptimalizovaná struktura 9-Me2S-µ-6,9-[(HO)BC
(H2)]-arachno-6-CB9H11, �ko�íčku�, na úrovni RMP2/6-31G*. 
Vybrané interní souřadnice (separace mezi sousedními atomy 
v pm, úhly ve º) zahrnují: B-O 137.5, C(6)-B(5) 172.4, C(CH2)-B
(OH) 157.7, C(CH2)-B(9) 161.4, B(9)-S 193.2, B(8)-B(9) 187.3, 
B(5)-B(10) 185.4, B(5)-C(6)-B(7) 112.7, B(8)-B(9)-B(10) 104.9, 
C(6)-B(OH)-C(H2) 124.3, B(OH)-C(H2)-B(9) 113.4 
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* V závislosti na typu kovu se pou�ívá jednak báze pro v�echny elektrony a nebo jen pro elektrony valenční , vnitřní jsou pak aproximo-
vány relativistickými pseudopotenciály), a to jak pro optimalizaci geometrie, tak i pro výpočet stínícího tensoru. Nečastěji se pou�ívá 
přístup GIAO-DFT/báze//DFT/báze. DFT metodu představují nejčastěji osvědčené funkcionály B3LYP, BP86, poslední aplikace např.: 
Bühl M., Hnyk D., Macháček J.: Chem. Eur. J., 4109 (2005), Bühl M., Holub J., Hnyk D., Macháček J.: Organometallics 25,  2173 
(2006). 
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potenciální energie a ne sedlovým bodem. Konečná opti-
malizace zahrnovala korelační energii na úrovni MP2 se 
stejnou bází (RMP2/6-31G*). Výpočet stínícího tensoru 
byl proveden na úrovni GIAO-MP2, výsledek takového 
výpočtu zahrnuje i stínící konstanty na úrovni GIAO-HF. 
Jak optimalizace geometrie, tak i výpočet stínícího ten-
soru byly provedeny pou�itím programového balíku 
Gaussian03 (cit.7).  

 
 

Výsledky a diskuse  
 
Velikosti separací sousedních atomů (centrum elek-

tronových hustot le�í u tohoto typu sloučenin uvnitř pří-
slu�ných trojúhelníků, ze kterých se klastry skládají a tak 
je mo�ná zavádějící pou�ívat pojem vazebné délky) se 
nijak neodli�ují o v�eobecně známých hodnot cca 170 a� 
190 pm (obr. 4) získaných na této výpočetní úrovni. Atom 

C(6) je oproti atomu B(9) více vnořen ke �dnu� �estičlenné 
vaničky C(6)B(5)B(4)B(9)B(8)B(7), co� má za následek 
zvět�ení úhlu o cca 8° B(5)C(6)B(7)  vzhledem k úhlu 
B(8)B(9)B(10). 

Z tab. I lze vyčíst velmi dobrý souhlas mezi vypočte-
nými spektry a hodnotami naměřenými, tj. vnitřní souřad-
nice �ko�íčku� zoptimalizované na úrovni MP2/6-31G* 

Tabulka I 
Vypočtené a naměřené hodnoty 11B NMR spektra 9-Me2S-µ-6,9-[(HO)BC(H2)]-arachno-6-CB9H11 (vzhledem k BF3.OEt2, 
v ppm) 

  B(1,3) B(8,10) B(5,7) B(9) B(2) B(4) B(-OH) 
GIAOa −32,2 −22,7 −10,8 −11,4 −2,5 10,0 49,9 
Exp.b −33,2 −22,4 −10,6 −7,6 −5,6 5,7 47,5 
a GIAO-MP2/II//RMP2/6-31G*. b Měřeno v CDCl3. 

Obr. 5. Zoptimalizovaná struktura µ-6,9-[(N(t-Bu)-CH]-          
-arachno-5,10-C2B8H11 na úrovni RMP2/6-31G* 

Obr. 7. Zoptimalizovaná struktura closo-1-SB9H9 na úrovni 
RMP2/6-31G* 

Obr. 6. Zoptimalizovaná struktura µ-6,9-NH2-arachno-5,10-     
-C2B8H11 na úrovni RMP2/6-31G*. Analogická sloučenina, ve 
které je NH2 nahrazen O té� existuje a to v podobě aniontu10 
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představují spolehlivou reprezentaci molekulové geomet-
rie této látky v roztoku. 

�Ko�íček� se svým tvarem podobá jiným skeletům, 
které v�ak mají �rukojeti� postavené na jiném základě, a to 
jednak v  podobě jednoduché vazby, jako např. CH-N-tBu 
(cit.8), obr. 5, tak i jednoho atomu, jako např. NH2 (cit.9), 
obr. 6.  U posledně zmíněné látky mů�e být jeden z vodíků 
na dusíku nahrazen jak methylem, tak i terc-butylem, co� 
má za následek existenci v�dy dvou isomerů (syn a anti), 
které se li�í polohou těchto radikálů vzhledem k C-C sepa-
raci skeletu.  

11B NMR spektrum �ko�íčku� (viz tab. I) vykazuje 
velmi �iroké rozpětí hodnot a jen málo se li�í  od rozpětí 
hodnot naměřených pro celou �kálu boranů a heterobora-
nů, cca −55 ppm a� +75 ppm (cit.11), přičem� takto vysoká 
hodnota posunu do nízkého pole je známa pouze u jediné 
látky, a sice closo-1-SB9H9 (obr. 7)**. Poznamenejme, �e 
jádro 11B má spin 3/2, tj. lineární kombinací v�ech osmi 
mo�ných trojic spinových funkcí α a β (s vlastními hod-
notami 1/2 resp. −1/2 ) lze toto jádro charakterizovat 
čtyřmi spinovými funkcemi o vlastních hodnotách +3/2, 
+1/2, −1/2, −3/2. 

Pokusy o inserci dal�ích �rukojetí� do desetivrcholo-
vého skeletu zalo�eném na struktuře dekaboranu jsou 
v běhu. 
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nec-Ře�): Structural Chemistry of Boron Clusters at 
Ře� near Prague. The Finalized Story of a Reaction 

 
This article is an example of how the modern compu-

tational methods, such as the ab initio/GIAO/NMR 
method, have been successfully used in boron cluster 
chemistry. The computational protocol was used in order 
to elucidate the molecular structure of an arachno-borane 
cluster, hitherto not structurally characterized. The ob-
tained results are discussed and compared with arachno 
clusters of similar dimensions. 

** Atom boru le�ící na diagonále S�B Archimédova antiprismatu  vykazuje v 11B NMR spektru intenzívní posun do nízkého pole, 74,5 
ppm, tato hodnota je výtečně reprodukována výpočtem GIAO-MP2/II//MP2(fu)/6-311G*: 74.3 ppm; při pou�ití experimentální geometrie 
získané elektronovou difrakcí v plynné fázi (a stejnou metodou pro výpočet stínícího tensoru) je tato hodnota 74.6 ppm., Hnyk D., Wann 
D. A., Holub J., Bühl M., Samdal S., Rankin D. W. H.: Inorg. Chem., rukopis v přípravě. 


