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Oponentský posudek disertační práce „KINETIKA KOORDINA ČNÍ POLYMERACE 

1-OLEFINŮ KATALYZOVANÉ DIIMINOVÝMI KOMPLEXY NIKLU“  

Školící pracoviště:  VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

FAKULTA CHEMICKÁ, ÚSTAV CHEMIE MATERIÁLŮ 

Doktorand:     Ing. Jan Peleška 

Vedoucí práce:  Prof. RNDr. Jaroslav Cihlář, CSc. 

Termín předložení práce: 24. dubna 2012 

Předložená disertační práce je věcná, stručná a logicky členěná do jednotlivých kapitol. 
Kromě literární rešerše, přehledu použitých metod experimentální práce obsahuje dosažené 
výsledky, diskusi získaných výsledků, závěr a seznam literatury.  

Za silnou stránku disertační práce považuji popis stávajícího stavu techniky. Autor věcně a 
výstižně popisuje základní poznatky týkající se polymerace olefinů se zaměřením na živou 
polymeraci, aniž by se ztratil ve stovkách až tisících publikací, jež se této tématice věnují. 

Významným pozitivním výsledkem disertace jsou bezesporu pečlivě provedené a náležitě 
vyhodnocené syntézy polypropylenu a polyhex-1-enu na homogenním diiminnikelnatém 
katalyzátoru kombinovaném s několika alkylhlinitými kokatalyzátory. Živé polymerace 
olefinů jsou výzkumným cílem řady výzkumníků a při jejich studiu je nutno překonat řadu 
experimentálních problémů. Získané výsledky polymerací a jejich dokumentovaná 
reprodukovatelnost svědčí o výtečném zvládnutí experimentální techniky. 

Nové poznatky autor získal při studiu vlivu různých kokatalyzátorů na aktivitu, kinetiku a 
rozsah přenosových reakcí při polymeraci propenu a hex-1-enu iniciované diiminovým 
komplexem niklu. Pro studium růstových center a návrh reakčních mechanismů autor 
s výhodou využil spektrofotometrii ve viditelné oblasti spektra a připravené polymery 
charakterizoval vhodnými metodami. 

Při četbě disertace jsem narazil na určité nejasnosti: 

Na několika místech, mj. na str. 28 a 53 je diskutována metodika UV-vis 
spektrofotometrie. Proč je zmiňována UV spektrometrie, když jde vesměs o viditelnou oblast 
spektra 400 - 850 nm? 

Na str. 50 autor tvrdí: „Reakční rychlost všech katalytických systémů s rostoucí 
koncentrací Ni komplexu lineárně narůstala.“ Na čem je toto tvrzení založeno? Výsledky 
v Tab. 8 svědčí spíše o nelineární závislosti. 

Kap. 5.7. představuje velmi přínosné výsledky spektrofotometrických studií katalytických 
systémů. Autor tvrdí „většina růstových center není oproti polymeracím aktivovaným v 
přítomnosti monomeru vůbec vytvořena a Ni komplex se nevratně rozkládá na neaktivní 
produkty.“ To je doloženo na několika alkylaluminiumchloridech, nikoli však na základním 
kokatalyzátoru MAO - jak se tento chová v nepřítomnosti monomeru a po následující aktivaci 
monomerem? 

Práce vykazuje několik málo formální nedostatků: 

Autor střídá termíny přechodný kov a přechodový kov - je v tom nějaký systém? 
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Na str. 20 a 64 jsou nesprávně z angličtiny přeloženy názvy alkyl a arylboritých kyselin: 
butylboronová (BB), fenylboronová (PB) a 4-fluorbenzenboronová (FB), níže na téže straně 
je pro změnu uvedena fenylborová a 4-fluorobenzenborová kyselina. 

Na str. 21 je chybně uveden „padesátinový molární nadbytek“ místo správného 
„padesátinásobného molárního nadbytku“. 

Otázky: 

Na str. 11 autor vyzdvihuje „mimořádně vysokou aktivitu metalocenových katalyzátorů, 
například pro polymerace ethenu s Cp2ZrMe2 až 106 g PE·g-1(Zr)·h-1·atm-1“. Je tato aktivita 
opravdu mimořádně vysoká ve srovnání s komerčními vysoce aktivními ZN katalyzátory? 
Jaké jsou v tomto srovnání aktivity autorem studovaných diiminnikelnatých katalyzátorů? 

Autor vyhodnotil „Počet polymerních molekul vyprodukovaných jednou molekulou 
katalyzátoru (NPM/M(Ni) = mp/(n(Ni)·Mn)“ a automaticky předpokládá 100 % aktivních 
center + přenos. Lze však vyloučit, že v případě vzniku méně než jedné polymerní molekuly 
na jednom Ni dochází k neúplné aktivaci a naopak k přenosu na již polymerujících centrech? 

V kapitole o polymeraci hex-1-enu je řada výsledků zřejmě ovlivněna rostoucí viskozitou 
roztoku. Rostoucí viskozita může odpovídat za snížení polymerační rychlosti s časem, 
případně s koncentrací iniciátoru. V disertační práci však viskozita není zmíněna a ani 
v jednom případě nebyla stanovena. Má autor představu o možném vlivu viskozity roztoku na 
polymerační parametry? 

Proč autor zvolil pro většinu práce hex-1-en, a ne např. propylen nebo 4-methylpent-1-en, 
jež vytvářejí semikrystalické polymery při zachování nízké viskozity? 

Na str. 50-52 autor vyhodnocuje řád reakce α = 0.72 a porovnává jej s publikovanou 
hodnotou α = 0.99. Rozdíl přisuzuje malému počtu exp. bodů. Není však příčinou nižší 
hodnoty odchylka korelace lnRp s ln[Ni] od lineární závislosti při vysoké koncentraci 
katalyzátoru? 

Seznam použitých zkratek (a symbolů) na str. 63 by bylo praktičtější uvést v abecedním 
uspořádání. Postrádám specifikaci zkratky NPM, jež není přímo vysvětlena ani v textu (první 
výskyt na str. 31). Pravděpodobně se jedná o „počet vyprodukovaných polymerních molekul“. 
V tom případě by však bylo vhodné zavést jednodušší symbol. Podobně chybí definice veličin 
N(Ni) a n(Ni) a jejich uvedení v seznamu symbolů. 

Závěrem konstatuji: 

Dizertační práce splnila stanovené cíle, doktorand prokázal tvůrčí schopnosti a schopnost 
vědecky pracovat. 

Předloženou disertační práci jsem prostudoval a doporučuji ji k obhajobě. 

 

Datum:  10. května 2012   Podpis: ............................................... 

 

Oponent:  Ing. Jan Kratochvíla, CSc. 

Pracoviště: Polymer Institute Brno, spol. s r.o. 
Tkalcovská 36/2  
656 49 BRNO 


