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Abstrakt 
Předkládaná disertační práce je zaměřena na studium kinetiky koordinační polymerace 

propenu a hex-1-enu, iniciované komplexem [N,N‘-bis(2-t-butylfenyl)-1,8-naftalendiyl-1,4-
diazabuta-1,3-dien]nikldibromidem, aktivovaným jednoduchými organohlinitými 
sloučeninami, a na vlastnosti výsledných produktů. 

V prvních třech částech je proveden výběr vhodných aktivátorů pro modelové polymerace. 
Pozornost je věnována reprodukovatelnosti jak polymerací, tak analytických metod. Část 
čtvrtá se věnuje kinetice polymerace propenu s cílem nalézt nejvhodnější podmínky 
polymerace, zejména teplotu a dobu polymerace. Čtvrtá část práce se zabývá také 
vlastnostmi získaných produktů. Pátá a šestá část se zabývá kinetikou polymerací hex-1-enu 
vedených při různých molárních poměrech aktivátor/iniciátor a při různých koncentracích 
katalytického prekursoru s cílem stanovení kinetických řádů polyreakce vzhledem 
ke koncentraci katalyzátoru a kokatalyzátoru. V poslední části byl pomocí UV-vis 
spektroskopie studován detailně mechanismus aktivace diiminových komplexů niklu 
v přítomnosti i nepřítomnosti monomeru a na základě získaných výsledků byla navržena 
nová, strukturní interpretace UV-vis spekter. 

  
Abstract  
This Ph.D. thesis is focused on kinetic study of propene and hex-1-ene coordination 

polymerizations initiated by complex [(2-tBuC6H4)N=C(1,8-naphtalenediyl)C=N(2-
tBuC6H4)]NiBr2 activated by simple organoaluminium compounds and on product properties. 

In first three parts proper activators are chosen in model polymerizations. The attention 
is paid to the reproducibility of polymerizations and analytical methods. The fourth part 
is focused on propene polymerization kinetics with the aim to define optimal reaction 
conditions, especially polymerization temperature and time. The four part concerns also 
properties of polymers. The fifth and sixth parts deal with hex-1-ene polymerization kinetics 
conducted at various activator/initiator molar ratios and various catalytic precursor 
concentrations, to find out kinetic orders with respect to catalyst and cocatalyst 
concentration. Last part is oriented on detail mechanistic investigation of nickel diimine 
complexes activation process. Results of measurements in presence or absence 
of monomer enabled to propose new interpretation of UV-vis spectra based on concrete 
structures of absorbing species.  

 
Klíčová slova  
Koordinační polymerace, diiminový komplex niklu, kokatalyzátor, kinetika, dilatometrie, 

UV-vis spektrofotometrie 
 
Keywords  
Coordination polymerization, nickel diimine complex, cocatalyst, kinetics, dilatometry,  

UV-vis spectrometry 
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1. ÚVOD 
 

Žijeme obklopeni plasty. Není divu, makromolekulární látky jsou v současnosti objemově 

největší skupinou vyráběných materiálů. V největším množství jsou produkovány polyalkeny 

a to z více než 50 %. Navíc polyalkeny představují skupinu polymerů s nejvyšším 

meziročním nárůstem spotřeby, což vede ke snižování podílů ostatních komoditních plastů 

na trhu a upevňování dominance polyalkenů. Růst výroby polyalkenů je založen 

na jedinečném naplnění zásadních předpokladů, které musí splňovat úspěšný materiál: 

1. rovnováha mezi užitnými vlastnostmi a cenou - široké spektrum vlastností, levné 

a dostupné suroviny,  

2. ekonomická produkce udržitelně zatěžující životní prostředí - neznečišťující výroba, 

nízké energetické náklady jejich zpracování, netoxicita materiálu [1]. 

V současné době je kladen velký důraz také na odbouratelnost a recyklovatelnost výrobku 

po ukončení doby životnosti. Čím dál tím více jsou poptávány tzv. inženýrské plasty (na míru, 

tailor-made), které svými parametry přesně splňují požadavky odběratele. 
Vedle radikálového procesu výroby polyethylenu (LDPE) vyvinutého firmou ICI v letech 

1933-1936 [2] nabývá trvale na významu katalytický způsob polymerace alkenů (koordinační 

polymerace, polyinserce) umožňující výrobu polyalkenů za mírných tlaků a teplot.  

K významným pokrokům v katalytických polymeracích alkenů došlo na počátku 50. let 

20. století v laboratoři prof. Zieglera v Institutu Maxe Plancka v Mülheimu a laboratoři Bankse 

a Hogana ve Phillips Petroleum Company. V následujících letech prof. Natta položil základy 

přípravy stereoregulárních poly(alk-1-enů), prvních syntetických polymerů s kontrolovanou 

nejen konstitucí, ale i stereoregularitou řetězce. 

Úspěch výroby polyalkenů koordinačním mechanismem byl způsoben zejména 

porozuměním funkci katalyzátoru a následné schopnosti jejího řízení. Neméně důležitým 

faktorem byl i významný technologický pokrok výroby. 

Od původního Zieglerova objevu polymerace ethenu použitím směsi TiCl4 a AlEt3 

(Mülheimský nízkotlaký proces [3]) byla vyvinuta řada heterogenních i homogenních 

systémů. V průmyslové praxi doposud nalézají uplatnění převážně heterogenní katalyzátory 

na bázi halogenidů titanu a organohlinitých sloučenin a katalyzátory na bázi oxidů chromu 

(Phillips) [4]. Od Kaminskeho objevu methylalumoxanu (MAO), který je účinným 

kokatalyzátorem homogenních (rozpustných) katalyzátorů, došlo na konci 70. let 20. století 

k bouřlivému vývoji homogenních katalytických systémů. V posledních 20 letech se vedle 

klasických homogenních katalyzátorů, nesoucích ligandy odvozené od cyklopentadienylu 

(tzv. metaloceny), objevila řada nových komplexů nemajících strukturu sendviče [5,6]. Tyto 

katalyzátory jsou někdy nazývány post-metalocenovými katalyzátory. Několik takových 

komplexů se ukázalo být aktivních dokonce pro živou polymeraci alkenů [7]. Jedním z nich 

jsou i diiminové komplexy niklu a paladia, které navíc umožňují ovlivňovat mikrostrukturu 

řetězce [8]. 
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2. CÍLE PRÁCE 
 

1. Studium vlivu kokatalyzátoru na aktivitu a rozsah přenosových reakcí při polymeraci 

propenu a hex-1-enu iniciované diiminovými komplexy niklu.  

2. Studium kinetiky polymerační reakce. 

3. UV-vis spektroskopické studium růstových center. 

4. Charakterizace připravených polymerů (molární hmotnost a její distribuce, 

mikrostruktura). 
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3. SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 
 

3.1. Koordina ční polymerace 
 

Koordinační polymerace (jindy též zvaná dle svého mechanismu polyinserce [9]) je 

nejmladším známým způsobem vzniku polymerů.  

Oproti radikálové a iontové polymeraci se vyznačuje schopností řídit stereoregularitu 

vznikajících polymerů pomocí struktury katalyzátorů a reakčních podmínek. Jako 

katalyzátory jsou používány sloučeniny přechodných kovů s částečně zaplněnými 

d nebo f orbitaly, do kterých se koordinuje molekula monomeru (alkenu). Nejčastěji jsou 

využívány komplexy IV. až VIII.B skupiny (Ti, V, Cr, Co, Ni, W) v kombinaci 

s organokovovými kokatalyzátory I. až III. skupiny (Al, Mg, Zn, Be, Li). Dle rozpustnosti 

komponent v polymeračním médiu může být katalýza buď heterogenní, nebo homogenní. 

 
3.2. Mechanismus koordina ční polymerace 

 
3.2.1. Tvorba r ůstového centra 

 

Katalyzátor je dávkován ve formě neaktivního prekursoru (často halogenidu přechodného 

kovu), který je nutno aktivovat. K tomu jsou používány organokovové sloučeniny -

 kokatalyzátory. Interakcí obou sloučenin pak vzniká polymeračně aktivní komplex. Hlavní 

funkce kokatalyzátoru spočívá  v alkylaci přechodného kovu (substituci jednoho z ligandů) 

za vniku inserční vazby kov – uhlík, do které se následně koordinuje monomer, odtržením 

druhého ligandu (halogenu). Toto platí pro heterogenní katalýzu (tedy když se katalyzátor 

nachází v pevné fázi). U homogenní katalýzy, o níž bude v následujícím textu výhradně 

pojednáno, se koordinací monomeru do koordinační sloučeniny buď přímo substituuje 

některý ligand, nebo se mění koordinační číslo přechodného kovu v komplexu (obvykle 

z 5 na 6). Všeobecně akceptovaným polymeračně aktivním komplexem je pak alkyl - kovový 

kation. Elektroneutralita systému je zachována vznikem protiiontu z molekuly kokatalyzátoru, 

charakter iontového páru má významný vliv na průběh polymerace (Schéma 1). Známy jsou 

také sloučeniny, které ke vzniku aktivního centra nevyžadují aktivaci Lewisovou kyselinou; 

polymeračně aktivní komplex je dobře definovaným chemickým individuem (stabilní iontové 

sloučeniny).  

 

 
Schéma 1: Mechanismus tvorby růstového centra 
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3.2.2. Propagace 
 

Každý propagační krok se skládá z koordinace molekuly monomeru do vakance 

v elektronové sféře centrálního atomu přechodového kovu a dále její následné inserce 

do vazby kov – uhlík. Samotná vazba kov – uhlík je stabilní do okamžiku koordinace 

molekuly monomeru do vakance přechodného kovu. 

Pro průběh inserční reakce jsou všeobecně uznávány tři mechanismy: 

Cosseeho monometalický mechanismus [10] předpokládá přímou migrační inserci alkenu 

do vazby uhlík – kov za vzniku metalacyklobutanového meziproduktu. Dále předpokládá, 

že si řetězec při každé následné koordinaci molekuly monomeru vyměňuje polohu s vakancí 

a migruje zpět do původní polohy. 

Rodrigues a van Looy navrhli bimetalický mechanismus [11], který uvažuje kokatalyzátor 

jako nedílnou součást růstového centra, přestože růst samotný probíhá na vazbě kov – uhlík. 

Mezi mechanismy polyinserce bývá zařazován i metatezní mechanismus Ivina 

a Greena [12], který je založen na rychlé a snadné migraci α-H na atom přechodového kovu 

a zpět. 
 

3.2.3. Přenosové reakce 
 

Významným rysem koordinačních polymerací jsou přenosové reakce, které jsou 

konkurenčními reakcemi k propagaci řetězce. Mezi takové reakce řadíme: 

β-H transfer na kov, kdy je vodík vázaný k β-uhlíku rostoucího polymeru odštěpen 

centrálním kovem za tvorby vazby kov – vodík (M – H) a terminovaného polymerního řetězce 

s koncovou dvojnou vazbou. K regeneraci růstového centra dochází insercí molekuly 

monomeru do vazby M – H. 

β-H transfer na koordinovaný monomer je analogický k β-H transferu na kov s tím 

rozdílem, že na aktivním centru dochází současně k β-H eliminaci a inserci alkenu; jedná se 

tedy o bimolekulární reakci. 

Při transferu na alkylaluminiový kokatalyzátor dochází k výměně rostoucího polymerního 

řetězce na aktivním centru za molekulu alkylu z kokatalyzátoru a k tvorbě Al - terminovaného 

polymerního řetězce, který po hydrolýze poskytuje polymer s nasycenými koncovými 

skupinami. 

Jako regulátor délky řetězce bývá používán molekulový vodík, který způsobuje 

hydrogenolýzu vazby přechodný kov – uhlík. Takto vzniklý komplex M – H poskytuje 

po inserci monomeru nové růstové centrum a nasycený řetězec. 

 
3.2.4. Termina ční reakce 

 

 Růst řetězce je u koordinačních polymerací v ideálním případě přerušen pouze 

přenosovými reakcemi. V reálném systému je však terminace způsobena i přítomností 

nečistot - katalytických jedů (H2O, CO, O2, silikonové tuky), reagujících s aktivními centry 

za tvorby neaktivních částic. Možné mechanismy jsou tyto: 
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Přerušení vazby kov – polymer. Vazba přechodný kov – polymer je silně polární, k jejímu 

porušení je tedy možno použít solvolyzující činidla (H2O, ROH). 

Dezaktivace organokovové sloučeniny je realisovatelná solvolýzou vazby R – Al. 

Spontánní terminace způsobuje disproporcionaci koncových skupin řetězců a redukci 

oxidačního čísla centrálního atomu přechodného kovu. 

 Pomocí donoru je bráněno koordinaci molekuly monomeru na aktivní centrum. Tato reakce 

je zvratná. 

 
3.3. Katalyzátory koordina čních polymerací 

 
Původní Zieglerovy katalyzátory byly tvořeny TiCl4 (TiCl3) a alky hlinitými kokatalyzátory; 

např. trimethylaluminiem (TMA) apod. [13] Natta později prokázal schopnost katalyzátorů 

obsahujících sloučeniny přechodných kovů s nižším oxidačním číslem (TiCl3, VCl3) 

poskytovat krystalické polyalkeny s vysokou teplotou tání [14]. Poslední generace 

průmyslově využívaných Zieglerových - Nattových (ZN) katalyzátorů je založena 

na komplexních systémech TiCl4 naneseného na MgCl2 spolu s trialkylaluminiovým 

kokatalyzátorem a elektronovými donory, které maximalizují aktivitu a stereoselektivitu 

katalyzátoru. 

Polymeračně mimořádně aktivní systémy vznikly po aktivaci metalocenových katalyzátorů 

methylaluminoxanem (MAO), například pro polymerace ethenu s Cp2ZrMe2 až 106 g PE·g-1 

(Zr)·h-1·atm-1.  Klasické metalocenové katalyzátory mají sendvičovou strukturu, ve které je 

centrální atom přechodného kovu obklopen z obou stran planárně uspořádanými ligandy 

na bázi biscyklopentadienu. Modifikace struktury zahrnuje zavedení různých alkylových 

a arylových substituentů, přemostění kruhů Si nebo C atomem a koordinaci kovu k jiné 

alkylové skupině nebo atomu halogenu [15]. 

V posledních letech byly vyvíjeny i katalyzátory s necyklopentadienylovými ligandy, 

tzv. post-metalocenové katalyzátory [6]. Jedním z důležitých typů nemetalocenových 

katalyzátorů jsou diiminové komplexy Ni a Pd vyvíjené v 90. letech firmou DuPont a skupinou 

Brookharta na University of North Carolina [16]. Na tyto systémy je zaměřena předkládaná 

práce. 

 
3.4. Kokatalyzátory koordina čních polymerací 

 
V původních ZN katalytických systémech byly používány jednoduché organokovové 

(organohlinité) sloučeniny, např. trimethylaluminium (TMA), diethylaluminiumchlorid (DEAC) 

a ethylaluminiumdichlorid (EADC) [3,13]. 

Katalytický systém sestávající z metalocenu kovu IV.B skupiny např. Cp2TiCl2 

a ethylaluminiumdichloridu pro polymeraci ethenu vykazuje vysokou počáteční aktivitu, která 

postupem času rychle klesá z důvodu přenosových reakcí a redukce oxidačního stavu 

přechodového kovu. Reichart a Meyer pozorovali značný nárůst aktivity (dvacetkrát 

až stokrát) po přidání malého množství vody do systému Cp2TiEtCl/EtAlCl2
 [17]. Podobný 

efekt malých přídavků vody pozorovali i Long a Breslow u systému Cp2TiCl2/Me2AlCl [18] 

a Mejzlík a kol.  v systémech Cp2TiRCl aktivovaných řadou organohlinitých sloučenin [19]. 
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Enormní nárůst aktivity (více než milionkrát) byl pozorován Mottweilerem v roce 1975 

po přídavku ekvimolárního množství vody k TMA aktivujícímu komplex Cp2TiCl2
 [20]. V roce 

1976 pak Kaminsky a Sinn použili samostatně připravený methylalumoxan (MAO) [15] 

pro aktivaci titanocenů a zirkonocenů. Methylalumoxan je nejčastěji připravován řízenou 

hydrolýzou trimethylaluminia (TMA).  

Použití komerčně dostupného MAO jako kokatalyzátoru s sebou přináší několik problémů.  

Jsou to předně dosud nezjištěná přesná struktura, kontaminace MAO trimethylaluminiem 

(až 30 mol %) při hydrolytických postupech jeho přípravy, nestabilita v roztoku 

a v neposlední řadě relativně vyšší cena ve srovnání s jednoduchými organokovovými 

sloučeninami.  

Zkoumání Sinna [21] a Barrona a kol.  vedla k závěrům, že MAO obsahuje převážně 

základní jednotky [Al4O3Me6]. Atomy hliníku jsou koordinačně nenasycené, základní jednotky 

(nanejvýše čtyři) jsou spojeny dohromady a vzniká struktura klastrů nebo klícek [22]. Zurek 

a kol. se zabývali modelováním dynamických rovnováh mezi oligomery (AlOCH3)n v MAO. 

Pomocí kombinace kvantové a statistické mechaniky došli k závěru, že procentuálně 

nejvyšší zastoupení při několika navržených teplotách vykazuje oligomer s číslem n = 12, 

a že v nejvíce stabilních strukturách se nachází téměř výhradně hexagonální plochy, 

zatímco hran kubických ploch je minimum, čímž také autoři vysvětlují nutnost velkého 

přebytku MAO pro dostatečnou aktivaci katalytického systému [23].  

Pédeutour a kol. sledovali pomocí UV-VIS spektrometrie povahu růstového centra 

zirkonocenového katalyzátoru (racEt(Ind)2ZrCl2) aktivovaného MAO při polymeraci hex-1-

enu. Navrhl, že při malém přebytku MAO s volným TMA může docházet ke vzniku 

chlorovaného MAO (MAO-Cl, případně dimethylaluminiumchlorid (DMAC)), které chlorovým 

atomem zaplní vakanci ve valenčním orbitalu přechodového kovu a zamezuje tak v přístupu 

molekule monomeru. Teprve větší přebytek MAO dokáže přerušit silnou vazbu mezi MAO-

Cl, příp. DMAC a zirkonocenovou částicí a posunout rovnováhu zpět k TMA v podobě 

isolovaného iontového páru. Cestou ke snížení spotřeby MAO při polymeraci za daných 

podmínek je použití MAO bez volného TMA nebo katalytického prekursoru s chloridovými 

atomy substituovanými alkyly/aryly [24].  

Nejběžnější způsob odstranění volného TMA z MAO je odpařením do vakua [25]. 

Alternativou k tomu je „nehydrolytický“ způsob reakce TMA s benzofenonem [26]. 

Busico a kol. [27] použili k „vázání“ volného TMA v MAO při polymeraci propenu 2,6-di-

terc-butylfenol a srovnávali vlastnosti polymerace s polymeracemi aktivovanými MAO 

s volným TMA a s MAO připraveným podle Smithe a kol. [26]  Katalytický systém ansa-

zirkonocenový katalyzátor/MAO/2,6-di-terc-butylfenol byl nejen vysoce aktivní, ale poskytl 

téměř monodispersní vysoce stereoregulární syndiotaktický polypropylen (Mn = 105 kDa, 

Đ = 1,3), zatímco polypropyleny získané z polymerací aktivovaných oběma dalšími typy 

MAO vykazovaly širší distribuci molárních hmotností (Đ  > 2) a mimo syndiotaktické 

a isotaktické také ataktickou část (cca 25 hm. %). 

Jako aktivátory jsou využívány rovněž stericky objemné, slabě se koordinující, aniontové 

komplexy, jako např. boráty [28]. Zatímco MAO je pro zajištění vzniku katalyticky aktivního 

systému nutno dávkovat ve velkém přebytku (100 - 1000 ekv.), poměr  borátu k metalocenu 
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je 1:1. Na druhou stranu je borátový systém velmi citlivý na katalytické jedy a rozkládá se, 

takže musí být stabilizován malým množstvím alkylaluminia. 

Pickel a kol. při svém výzkumu vysokoproduktivních single-site niklových katalyzátorů 

Grubbsova typu využili jako aktivátory mimo MAO a BH3 i jednoduché organokovové 

sloučeniny jako butyllithium a methyllithium [29]. V porovnání s MAO vykazovaly ostatní 

aktivátory nižší aktivační účinek, nejlepší z nich bylo MeLi.  
 

3.5. Diiminové komplexy niklu jako katalyzátory koo rdina čních polymerací 
 

3.5.1. Struktura 
Halogenidy α-diiminových komplexů niklu popsali poprvé na přelomu 70. a 80. let 

20. století tom Dieck a Svoboda [30]. V polovině 90. let 20. století byly skupinou kolem 

prof. Brookharta syntetizovány polymeračně aktivní komplexy na bázi diiminových komplexů 

paladia a niklu (Obr. 1) [5,31,32]. 

Katalytický systém vzniká in situ reakcí halogenovaného prekursoru s aktivačním 

činidlem. V prvním kroku dochází k výměně jednoho halogenu za alkyl, čímž vzniká inserční 

vazba kov – uhlík, nezbytná pro další děj - inserci monomerní jednotky. V druhém kroku je 

molekule prekursoru odňat druhý atom halogenu, čímž se původně elektroneutrální částice 

stává kationtem (stabilisovaná aniontem vytvořeným simultánně z aktivačního činidla) 

a vzniká vakance, do níž se svou dvojnou vazbou koordinuje monomer. De Souza a kol. 

na základě XAS pozorování katalytického systému složeného z katalytického prekursoru 
Ni2e aktivovaného MAO a TiBA usuzují, že aktivní centrum má podobu pentakoordinované 

částice, kde je niklové jádro pojeno s ligandovou kostrou, narůstajícím polymerním řetězcem, 

přistupujícím monomerem a chlorovým atomem poutaným k niklovému atomu v první 

koordinační sféře [33]. 

NN

Ni

R5R4
R1

R3

R2 R2

R3

R1

X X

 
 

Obr. 1: Obecná struktura dihalogenidu diiminového komplexu niklu 
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Komplexy mající nesymetricky substituované ortho polohy na benzenových jádrech se 

mohou vyskytovat ve dvou stereochemických uspořádáních - rac a meso 

stereoisomerech (Obr. 2). Ty se liší v orientaci objemných substituentů na benzenovém 

jádře. U meso stereoisomeru jsou oba orientovány vůči virtuální pozici koordinační roviny 

ve stejném směru a tvoří větší sterickou zábranu pro propagaci v porovnání s opačnou 

polohou. Proto bude propagace probíhat na opačné straně a výsledkem bude polyethylen 

s nízkou molární hmotností. U rac stereoisomeru jsou objemné substituenty benzenového 

jádra v poloze nad a pod rovinou tvořenou diiminovým skeletem. Je tedy odůvodněné se 

domnívat, že rac stereoisomer je více stericky stíněn vzhledem k propagaci než meso 

stereoisomer a může tedy poskytovat vysokomolekulární polyethylen. U komplexů s menšími 

substituenty (isopropyl) může zvýšením teploty dojít k isomeraci rac stereoisomeru na meso 

stereoisomer. Za daných okolností mohou v polymerační směsi existovat oba stereoisomery 

a výsledný polymer vykazuje širokou distribuci molárních hmotností, případně je jeho Đ  

bimodální [34-38]. 

 

Tab. 1: Označení diiminových komplexů niklu vzhledem k použitým substituentům 
Označení R1 R2 R3 R4 R5 
Ni1a Me Me H H H 
Ni1b Me i-Pr H H H 
Ni1c i-Pr i-Pr H H H 
Ni2b t-Bu H H 1,8-naftalendiyl 
Ni2c Me Me Me 1,8-naftalendiyl 
Ni2d i-Pr H H 1,8-naftalendiyl 
Ni2e i-Pr i-Pr H 1,8-naftalendiyl 

Ni2f i-Pr i-Pr OSi(t-Bu)Ph2 1,8-naftalendiyl 
Ni2g i-Pr i-Pr H 1,8-naftalendiyl 
Ni3a Me i-Pr H Me Me 
Ni3b i-Pr i-Pr H Me Me 
Ni3c 4-t-BuPh 4-t-BuPh H Me Me 
Ni4 I H H Ph Ph 

 

NN

Ni

NN

Ni

rac stereoisomer meso stereoisomer

Závisí na 
velikosti 

substituentů 
a teplotě

R2

R1

R1 R1 R1

R2 R2 R2

X X X X

 
 

Obr. 2: rac- a meso stereoisomer [36] 
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3.5.2. Polymera ční mechanismus 
 

Významným rysem koordinačních polymerací katalyzovaných diiminovými komplexy je 

výskyt isomeračních reakcí vedoucích ke vzniku větví na polymerním řetězci, jak je 

znázorněno na Schématu 2 pro případ polymerace ethenu na diiminových katalyzátorech.  
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Schéma 2: Mechanismus polymerace ethenu na diiminových katalyzátorech 
 

Výchozí alkyl komplex 1 vytváří po zachycení molekuly monomeru alken-alkyl komplex 2. 

Ten podléhá inserci za opětného vytvoření alkylkomplexu 1. Opakováním těchto kroků 

vzniká normální, lineární řetězec polyethylenu. Jelikož klidovým stavem katalyzátoru je alkyl-
alken komplex 2, rychlost migrační inserce není závislá na koncentraci monomeru (vykazuje 

kinetiku nultého řádu vzhledem ke koncentraci monomeru). 
Alkyl-komplex 1 stabilizovaný agostickou interakcí β-vodíku však může ještě 

před koordinací další molekuly monomeru podlehnout β-H eliminaci za vytvoření alken-

hydrido komplexu 3. Následující rotace molekuly monomeru a opětovná inserce do vazby 

kov-vodík vede ke vzniku sekundárně alkylovaného komplexu, který v případě zachycení 

a inserce další molekuly ethenu poskytuje řetězec s methylovou větví. Nedojde-li k okamžité 

koordinaci molekuly monomeru na alkyl komplex 4, může dojít k další β-H eliminaci 

a reinserci za vzniku delší větve [39,40]. Popsaný mechanismus isomerační reakce je 
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v literatuře nazýván chain-walking nebo chain-migration, neboť se jeví jako kráčení aktivního 

centra podél řetězce. 

 K isomeraci, která potřebuje na centrálním atomu volnou vakanci pro eliminaci β-vodíku, 
může docházet pouze z alkyl komplexu (1, resp. 4), tj. dříve než dojde ke koordinaci další 

molekuly alkenu  a vzniku alken-alkyl komplexu (2, resp. 5). Rozsah isomerace je tedy dán 

rovnováhou mezi částicemi 1 a 2, resp. 4 a 5, které jsou závislé na koncentraci monomeru. 

Vyšší koncentrace monomeru vede k posunu rovnováhy na stranu částic 2 a 5, což vede 

k nižšímu podílu isomerační reakce a tedy ke vzniku regulárního řetězce. Opačný vliv 

na rozsah chain-walkingu má teplota, s jejímž růstem se rozsah chain-walkingu zvětšuje, 

což je dáno vyšší aktivační energií isomerace ve srovnání s propagací. Rovněž struktura 

ligandu má vliv na podíl isomerace. Stericky více objemné ligandy znesnadňují přístup 
monomeru k reakčnímu centru, což vede k prodloužení doby života částic 1 a 4, a tedy 

zvýšení rozsahu chain-walkingu [41]. 

Stejně tak jako je možné připravit volbou vhodných reakčních podmínek homopolymerace 

ethenu větvený produkt, je možné při polymeraci alk-1-enů získat produkty s menším počtem 

větví, než by odpovídalo pravidelné 1,2-inserci. Při inserci molekuly vyššího alk-1-enu 2,1-

způsobem dochází k migraci centrálního kovu na koncový atom (1,ω-zapojení), jehož 

výsledkem je ”napřímení“ polymerního řetězce. Subramanyam a kol. studovali pomocí NMR 
mikrostrukturu polyhexenu připraveného polymeračním systémem Ni2e/MAO [42]. 

Při nižších teplotách dominovala 1,2-inserce (převaha butylových a methylových větví), 

za zvýšené teploty naopak 2,1-inserce (EP kopolymer, více methylenových jednotek 

v páteřním řetězci). Ve spektru byla zjištěna existence methylových větví na sousedních 

uhlících (sekvence hlava-hlava), kterou je možné vysvětlit jen 1,2-insercí molekuly hex-1-enu 

do vazby přechodný kov – sekundární uhlík. Četnost tohoto zapojení je však ve srovnání 

s insercí do vazby přechodný kov – primární uhlík nižší (~20 %). Zajímavým rysem je 

absence ethylových a propylových větví, které nebyly v NMR spektru detekovány. Monomer 

se tedy inseruje pouze v tom případě, je-li na aktivním centrum v důsledku migrace připojen 

ω nebo (ω-1) uhlík řetězce, nebo když centrum nepodstoupí migraci. Toto pozorování 

poukazuje na fakt, že stabilní intermediární částice schopná inserce molekuly monomeru je 

vytvořena tehdy, když je přechodný kov (M) vázán k C1, C5 nebo C6 molekuly hex-1-enu, 

zatímco při vytvoření vazby M – C2 či M – C3 je upřednostňována migrace (Schéma 3) [43]. 
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Schéma 3: Mechanismus polymerace hex-1-enu na diiminových katalyzátorech 
 

3.5.3. Vliv struktury ligandového pole 
 

Výrazný vliv na polymerační vlastnosti má struktura ligandového pole. Komplexy pozdně 

přechodných kovů (zejména pak niklu) jsou pro svou citlivost k β-H eliminaci již delší dobu 

známy jako vysoce aktivní oligomerační katalyzátory (SHOP proces) [44,45]. Tuto vlastnost 

společnou pro komplexy pozdně přechodných kovů lze potlačit vhodnou architekturou 

ligandového pole (diiminová struktura), zvláště pak vhodnou volbou substituentů 

benzenového jádra (R), které stíní axiální polohu centrálního atomu (přechodového kovu) 

a potlačují přenosové reakce.  

Růst objemu postraních skupin (R) vede ke zvýšení klidové energie přechodového stavu 

vzhledem ke stavu migrační inserce [46]. Jinými slovy, u systémů s objemnými substituenty 

můžeme očekávat nižší energetickou bariéru migrační inserce. Vliv substituentů je však 

kombinací sterického a elektronového příspěvku. 

V praxi se osvědčily t-butylové a isopropylové skupiny. Katalyzátor mající jako substituent 
dvě 4-t-butylfenylové struktury v orto poloze (Ni3c ) produkoval při vysoké aktivitě polyethylen 

s molární hmotností převyšující 4,5·106 g·mol-1 [47]. Helldörfer a kol. zkoumali polymeraci 

ethenu z pohledu vlivu architektury ligandové struktury na aktivitu polymeračního systému 

a podíl polymeru v produktu. Jako substituenty na fenylových jádrech použil prvky skupiny 

halogenů, páteřními substituenty byly methyl, ethyl a fenyl. Vyjma experimentů 

s fluorosubstituovanými katalytickými prekursory, kde vzhledem k převládajícímu 

elektronovému efektu dosáhl nejvyšší aktivity komplex s atomem fluoru v para poloze, bylo 
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nejvyšších aktivit dosaženo, byla-li halogenem substituována ortho poloha. To bylo 

nejzjevnější u série pokusů s objemným atomem jodu (Ni4). Tento katalyzátor poskytoval 

na rozdíl od ostatních výhradně polymer bez oligomerních podílů s molární hmotností 

36 kg·mol-1. Se změnou páteřního substituentu z methylu na ethyl došlo k poklesu aktivity, 

avšak k vzrůstu podílu polymeru v produktu, jež však s dalším zvyšováním objemu páteřního 

ligandu (z ethylu na fenyl) opět lehce klesal [48-50]. 

Gomes a kol. se zabývali elektrondonorními skupinami na bázi atomu křemíku. 

Při polymeraci ethenu vykazovaly tyto systémy po aktivaci MAO a DEAC vysoké aktivity řádu 
107 gPE·(molNi·[E]·h)-1. Katalyzátor Ni2f byl navíc schopen živým způsobem polymerovat 

propen při -11 °C, hex-1-en i za teploty 16 °C a kopolymerov at oba monomery [51,52]. 

Objemnými substituenty R1, R2 vázanými na benzenových jádrech je možno stericky stínit 

axiální polohy přechodového kovu, důležité pro vznik přechodového stavu přenosové reakce. 

Benzenová jádra se substituenty R jsou však flexibilní, mohou zaujímat jakoukoliv polohu 

mezi koplanární a kolmou vzhledem k rovině diiminového můstku a za zvýšené teploty volně 

rotovat z polohy kolmé, což vede k přenosu řetězce a snížení molární hmotnosti produktu. 

Navíc může dojít k úplné desaktivaci katalyzátoru reakcí mezi přechodným kovem a C –

 H vazbou substituentu na benzenovém jádře [53]. Pro jejich nejúčinnější orientaci je nutno 

vhodně zvolit i ligandy na kostře (R4, R5) [31], nebo jako ligand použít cyklický skelet. α-

diiminniklový katalytický prekursor s cyklofanovým ligandem připravili Camacho 

a kol. (Obr. 3) [54]. Přechodný kov je stericky stíněn do té míry, že má pouze dvě kavity, 

jednu pro přístup monomeru, druhou pro rostoucí řetězec. Při polymeraci ethenu dosáhli 

autoři aktivity 42 000 gPE/(gNi·h). Systém byl vysoce aktivní i při teplotě okolo 90 °C, 

což umožňuje jeho využití při polymeraci z plynné fáze, na rozdíl od acyklických diiminových 

katalyzátorů.  

Zcela odlišný způsob blokování axiální polohy přechodového kovu použili u svého 

katalytického prekursoru Leung a kol. [55] Na fenylové skupiny vázané k dusíkům 

diiminového skeletu je přes ethylenové jednotky vázána molekula pyridinu, 

jejíž elektrondonorní dusíkový atom je orientován k ploše tvořené diiminovým 

skeletem (Obr. 4). Zatímco při aktivaci MAO nebo TMA poskytoval katalytický systém pouze 

 
 

Obr. 3: Diiminový dibromokomplex niklu připravený Camachem [54] 
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zanedbatelné množství polyethylenu, aktivací DMAC se z něj stal systém vysoce aktivní, 

poskytující polyethylen o molární hmotnosti převyšující 100 000 g·mol-1. Analogický 

katalyzátor postrádající dusíkový atom poskytoval pouze nízkomolekulární oligomery. 

Dusíkový atom stínící axiální polohu katalyzátoru nepotlačuje tedy pouze přenos řetězce, 

ale také β-H eliminační reakce a v důsledku toho chain-walking. 

Potlačení přenosu, typického pro Ni oligomerační katalyzátory designem ligandu, je tedy 

cestou pro vznik vysokomolekulárního produktu. 

 
 

3.5.4. Bi- a multinukleární diiminové komplexy nikl u 
 

Luo a Schumann připravili bi- a multinukleární diiminové komplexy niklu a porovnávali 

jejich katalytické účinky při polymeraci ethylenu s mononukleárními diiminniklovými 

komplexy [56]. Bi- a multinukleární komplexy vykazovaly vyšší aktivitu než mononukleární, 

byly-li jako substituenty použity skupiny ethylové nebo isopropylové. Naopak při použití 

methylových skupin dosahoval vyšších aktivit mononukleární komplex. Nejvyšší aktivity 

z nově připravených systémů dosáhl multinukleární komplex s ethylovými jednotkami jako 

substituenty (3 220 gPE/(gNi·h)), což je porovnatelné s aktivitou nejaktivnějšího 

mononukleárního komplexu s methylovými substituenty (3 320 gPE/(gNi·h)).  

 
3.5.5.  β-diiminové komplexy niklu 

 
Jako potenciální katalyzátory pro polymeraci  ethenu byly testovány i β-diiminové 

X

N NNi

BrBr

 
 

Obr. 4: Diiminový dibromokomplex niklu připravený Leungem; X = N, CH 

Ni
N N

Ar Ar

X X  
 

Obr. 5: β-diiminový komplex niklu  
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komplexy niklu (Obr. 5) [34,57], vykazovaly však nízkou aktivitu a poskytovaly výslednou 

směs polymeru a oligomeru, což je vysvětlováno neplanární strukturou a delokalizovaností 

šestičlenného kruhu (ligand zaujímá vaničkovou konformaci). Nepoměrně lepších výsledků 

bylo dosaženo při izomeraci a oligomeraci hex-1-enu [58]. 

 
3.6. Kokatalyzátory diiminových komplex ů niklu 

 
3.6.1. Aluminoxany 

 

Nejčastěji užívaným kokatalyzátorem (aktivátorem) diiminových komplexů niklu je 

methylaluminoxan (MAO); problémy spojené s jeho užitím byly diskutovány v kapitole 3.4.  

AlObadi a kol. testovali modifikovaný methylaluminoxan (65,9 mol % MAO a 31,7 mol % 

isobutylaluminoxan) jako aktivátor polymerace ethenu katalyzované třemi diiminovými 

komplexy niklu lišícími se páteřními ligandy (Ni1c , Ni2e, Ni3b ) [59]. Všechny testované 

katalyzátory vykazovaly vysoké aktivity jak při nízkých, tak při vysokých tlacích ethenu. 

Brookhart a kol. použili modifikované MAO (obsahující 25 % isobutylaluminoxanu) jako 

aktivátor pro živé koordinační polymerace 1-alkenů katalyzované komplexy Ni2b  a Ni2e  [7]. 

Podařilo se jim při teplotě -10 °C p řipravit polypropylen o molární hmotnosti 161 000 g·mol-1 

s dispersitou 1,13 a polyhexen o molární hmotnosti 44  000 g·mol-1 s dispersitou 1,09. 

Yang a kol. [60] se zabývali změnou aktivačních účinků ethylisobutylaluminoxanu (EBAO) 
při polymeraci ethenu (katalytický prekursor Ni3b ) zavedením skupin obsahujících atom 

boru. Aktivity katalytických systémů s EBAO modifikovaným butylboronovou (BB), 

fenylboronovou (PB) a 4-fluorbenzenboronovou (FB) kyselinou byly porovnány s MAO 

a nemodifikovaným EBAO. Systémy aktivované PB a FB dosahovaly aktivit srovnatelných se 

systémem aktivovaným MAO. Zatímco aktivita systému iniciovaného BB se v rozmezí teplot 

25 - 0 °C tém ěř neměnila, aktivity systémů iniciovaných PB a FB vzrůstaly s klesající teplotou 

polymerace. Produkty byly vysoce větvené a dle NMR měření převažovaly methylové větve. 

Autoři vyslovili závěr, že vnesení malého množství atomů boru s různými substituenty 

způsobuje velkou variabilitu kokatalytických účinků. Aktivita kokatalyzátoru je závislá 

na kyselosti borového atomu, která je ovlivňována jeho substituentem. Nízká aktivita EBAO 

v porovnání s MAO je připisována slabé schopnosti EBAO alkylovat katalytický prekursor, 

protože vazba methyl – Al je více reaktivní než vazby ethyl – Al či isobutyl – Al. Blízké aktivity 

MAO a EBAO modifikovaného fenylborovou a 4-fluorobenzenborovou kyselinou poukazují 

na fakt, že vysokých aktivit je možno dosáhnout navázáním objemných substituentů, 

které během polymerace tvoří iontové páry se slabou interakcí, které preferují inserci 

monomeru a zvyšují polymerační aktivitu. 

1,3-dichlor-1,3-diisobutylaluminoxan (DCDAO) spolu s diethylaluminiumchloridem 

v porovnání s MAO vykazoval vyšší aktivitu při polymeracích ethenu a propenu 
(katalyzovaných komplexy Ni2b , Ni2c , Ni2d ) sledovaných skupinou kolem Rausche [61]. 
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3.6.2. Alkylaluminia 
 

De Souza a kol. studovali katalytické systémy 1,4-bis(2,6-diisopropylfenyl)-
acenaftendiimin-dichlornikelnatého (Ni2e) katalytického prekursoru s trimethylaluminiem 

(TMA) a triisobutylaluminiem (TiBA) při polymeraci ethenu [62]. 

Polymerace systému aktivovaného TMA je závislá na Tp a polymeračním čase. 

Polymerační systém dosahoval vysoké aktivity > 300 kgPE/( molNi·h). V intervalu studovaných 

teplot -20, 0 a 30 °C dosahoval katalytický systém nejvyšších aktivit pro Tp = 0 °C. Ú činnost 

katalyzátoru vykazovala závislost na polymerační době. Aktivita systému aktivovaného TiBA 

při -20 °C klesala s rostoucím časem, pravděpodobně v důsledku obalení katalyticky 

aktivních částic vznikajícím polymerem, přenos řetězce se uplatňoval minimálně. 

Při polymerační teplotě 0 °C vzrostla aktivita systému na ~ 470 kg PE/(molNi·h). 

TMA a TiBA se zásadně lišily ve schopnosti fungovat jako přenašeč řetězce. Systém 

aktivovaný TMA poskytoval polyethylen s nižší molekulovou hmotností a  širší distribucí 

molekulových hmotností než systém aktivovaný TiBA, což souvisí s vyšší rychlostí přenosu 

na TMA. Rozdíl v aktivitách systémů s odlišným kokatalyzátorem byl přisouzen tvorbě 

protiiontů nestejného typu a tedy jejich odlišné interakci s růstovým centrem (TiBA vytváří 

více separované iontové páry). Bylo tedy prokázáno, že povaha protiiontu daná zvoleným 

kokatalyzátorem ovlivňuje typ interakce iontového páru.  

Zajímavým rysem těchto systémů je pokles aktivity se zvyšujícím se poměrem Al/Ni, 

zvláště v delších polymeračních časech, kdy dochází i k poklesu molekulových hmotností 

polymerů. Tento jev je vysvětlován vznikem rozměrnějších organohlinitých protiiontů, které 

tvoří stérickou zábranu pro molekuly ethenu přistupující k aktivnímu centru. 
Rausch s kol. polymerovali diiminovými systémy (Ni2b , Ni2c , Ni2d ) aktivovanými TMA 

a TiBA ethen při  teplotě 20 °C a propen rozmezí teplot -20 - 20 °C [61]. P ři polymerace 

ethenu bylo dosaženo výrazně nižších aktivit než v systémech aktivovaných MAO 

(methylalumoxan), DCDAO (1,3-dichlor-1,3-diisobutylaluminium) a DEAC 

(diethylaluminiumchlorid). Systém aktivovaný DEAC poskytl největší výtěžek ze všech 

srovnávaných aktivátorů. Pro polymeraci propenu byly TMA i TiBA inaktivní, což je v souladu 

i s našimi předešlými pozorováními [63]. 

Na možnost aktivace diiminových komplexů diethylaluminiumchloridem (DEAC) 

pro polymeraci ethenu poukázali Kumar a Sivaram [64]. 

Pellecchia a kol. [65] provedli srovnání kokatalyzátorů MAO a DEAC při polymeraci 

ethenu při Tp = 0 °C katalyzovanou diiminovými komplexy Ni s r ůzným rozsahem sterické 

zábrany aktivního centra (Ni1a, Ni1b , Ni1c , Ni3a, Ni3b ). Zjistili, že s rostoucím objemem 

substituentu na aromatickém kruhu ligandu Ni komplexu vzrůstá aktivita systému. Katalytický 

systém s MAO je asi dvojnásobně aktivnější než systém s DEAC. Při aktivaci DEAC je však 

ve srovnání s MAO potřeba jen padesátinový molární nadbytek organokovu vzhledem 

ke katalyzátoru (DEAC/Ni = 50 vs. MAO/Ni = 1 000). Rozsah větvení stanovený pomocí 

NMR jako počet methylových jednotek na 1 000 uhlíkových atomů řetězce vzrůstá se 

vzrůstajícím objemem substituentu buď na aromatickém kruhu nebo na diiminovém můstku.  

Systémy aktivované DEAC poskytovaly mnohem více větvené produkty v porovnání 

s analogickými systémy aktivovanými MAO. 
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Také ethylaluminiumdichlorid (EADC) byl testován jako aktivátor polymerací propenu 

a hex-1-enu katalyzovaných diiminovými komplexy niklu (Ni2b) [63]. Při polymeraci propenu 

při 20 °C dosahoval polymera ční systém hodnot aktivity, molárních hmotností produktů 

a dispersit blízkých systému aktivovanému MAO. 

O porovnání aktivačních účinků ethylaluminaseskvichloridu (EASC) s MAO a TMA se 

pokusili de Souza a kol. [66] Polymerovali ethen pomocí dvou diiminniklových komplexů 
lišících se v páteřním ligandu (Ni1c , Ni2e) při 30 °C. Systémy aktivované EASC dosahovaly 

hodnot aktivit o 25 % vyšších než byly hodnoty pozorované u systémů aktivovaných MAO 

a dvojnásobných hodnot aktivit v porovnání se systémy aktivovanými TMA. Rozdíl 

v aktivačních schopnostech mezi EASC a TMA je přisuzován vyšší Lewisově kyselosti EASC 

v porovnání s TMA. S obdobnými výsledky byl EASC použit i v pracích Bahuleyana 

a kol. [67,68]  

 
3.7. Kinetika koordina ční polymerace katalyzované diiminovými komplexy 

niklu 
 

Kinetiku polymerace je možno sledovat nejjednodušeji gravimetrickým stanovením 

výtěžků, každý experiment však vede k jedinému bodu kinetické křivky. Tuto nevýhodu lze 

odstranit použitím plynové chromatografie, kdy je možno zjišťovat koncentraci 

nezreagovaného monomeru v průběhu reakce [69]. Nevýhodou je opakované otevírání 

systému a možnost znečištění reakční směsi a několikaminutový interval odběru po sobě 

následujících vzorků. Kontinuální stanovení je možné pouze při připojení na plynofázový 

reaktor. Dilatometrické stanovení kinetiky polymerace postrádá výše uvedené nevýhody 

a zároveň představuje experimentálně jednoduchou metodu. Nevýhodou však je nižší 

přesnost stanovení rychlosti polymerace. 

 Peruch a kol. studovali kinetiku polymerace hex-1-enu katalyzovanou diiminniklovým 
komplexem Ni2b  a MAO s pomocí dilatometrie [70]. Zabývali se vlivy koncentrace 

katalytického prekursoru, monomeru a aktivátoru na rychlost reakce. Zjistili, že při poměru 

Al/Ni > 50 je rychlost polymerace nezávislá na koncentraci MAO, zatímco pro Al/Ni < 50 je 

přibližně prvého řádu. 

 Studiem vlivu různých molárních poměrů Al/Ni různých aktivátorů se věnovali okrajově 

i Gomes a kol. [51] a Maldanis a kol. [61], nejnižší studovaný poměr byl 100 a tedy rychlosti 

polymerace byly vzhledem ke koncentraci hlinité komponenty nultého řádu. 
 

3.8. Studium r ůstových center pomocí UV-vis spektrofotometrie 
 
Závislost charakteru UV-vis spektra diiminniklového katalyzátoru Ni2b aktivovaného MAO 

při polymeraci hex-1-enu na Tp a době polymerace studovali Peruch a kol. [70] Spektrum 

polymeračně aktivního roztoku za teploty 20 °C obsahovalo domi nantní pík o vlnové délce 

510 nm, jehož intenzita postupem času slábla na úkor intenzity původně minoritního píku 

o vlnové délce 710 nm. Při Tp = -10 °C bylo spektrum nem ěnné po dobu 20 hodin 

s dominantním píkem o vlnové délce 510 nm. Na základě charakteru spekter při laboratorní 

teplotě a -10 °C a vlastností produkt ů polymerace přiřadili pík o λ = 510 nm polymeračně 
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aktivním centrům, zatímco pík o λ = 710 nm příslušel centrům polymeračně neaktivním. Také 

další práce sledující katalytické systémy na bázi diiminových komplexů niklu pomocí techniky 

UV-vis vysvětlují obdobná pozorování rovnováhou mezi aktivními a neaktivním („spícími“) 

centry [67,71,72]. 
 
3.9. Živá a řízená koordina ční polymerace 

 
Při živé polymeraci se neuplatňuje ireverzibilní terminace a/nebo přenos rostoucího 

polymerního řetězce. V současné době je formulováno sedm obecně uznávaných kritérií živé 

polymerace, živý polymerační systém pak musí splňovat jejich podstatnou část.  

Při kontrolované polymeraci je iniciace vzhledem k propagaci rychlá a přenos a terminace 

jsou v časovém měřítku experimentu zanedbatelné. Takové polymerační systémy vykazují 

lineární nárůst molární hmotnosti produktů s konverzí monomeru a hodnotami distribuce 

molárních hmotností rovnými jedné nebo mírně vyššími. Taková polymerace umožňuje 

přípravu polymerů s předpovězenou (modelovanou) strukturou, s funkcionalizovanými 

koncovými skupinami a dobře definovaných blokových kopolymerů. 

Živý polypropylen s jednotnou délkou řetězce připravili poprvé v roce 1979 Doi a kol. [73] 

Katalyzátor V(acac)3 (acac = acetylacetonát) aktivovaný DEAC při teplotě -78 °C poskytnul 

polypropylen s úzkou distribucí molekulových hmotností (Đ = 1,05 - 1,20). Reakcí živých 

konců polypropylenu (V – C vazba) s I2 a CO byly připraveny koncově funkcionalizované 

polypropyleny. Následné reakce koncových funkčních skupin umožnily syntézu definovaných 

blokových kopolymerů typu PP-PE, PP-PS, PP-P(THF), PP-PMMA. Nevýhodou 

katalytického systému byla jeho relativně nízká polymerační aktivita. 
 

3.9.1. Živá koordina ční polymerace katalyzovaná diiminovými komplexy nik lu 
 

Nedlouho po publikování polymeračních schopností diiminových komplexů (Ni2b , Ni2e) 

byla testována jejich schopnost vedení živé polymerace. Killian a kol. [8] připravili při -10 °C 

polypropylen a polyhexen s distribucí molárních hmotností Đ ≈ 1,1, a následně di- 

a triblokový kopolymer z těchto monomerů. 

Suzuki a kol. sledovali závislost polymerace hex-1-enu vedené různě substituovanými 

diiminovými komplexy niklu a paladia na koncentraci monomeru za atmosferického 

a zvýšeného tlaku a laboratorní teploty [74]. Aktivity polymeračních systému s rostoucím 

tlakem monotónně rostly, na rozdíl od metalocenových systémů. S rostoucím tlakem však 

klesala molární hmotnost produktů připravených Ni katalyzátory, u Pd komplexů naopak 

rostla. Za nízkého tlaku a nízké koncentrace monomeru připravili polyhexen s Đ = 1,18. 

S rostoucím tlakem se distribuce rozšiřovala, což poukazuje na vyšší rozsah přenosových 

reakcí na monomer. Za zvýšeného tlaku vede u niklových komplexů zvyšování koncentrace 

monomeru ke snižování molární hmotnosti a rozšíření distribuce molárních hmotností 

produktu (na rozdíl od paladnatých komplexů, kde distribuce molárních hmotností produktů 

i za vysokého tlaku a vysoké koncentrace monomeru zůstávají úzké). Nečekaným rysem 

byla tvorba dimerů při polymeraci za zvýšeného tlaku a vysoké koncentrace monomeru. 

Příčinou může být vznik pentakoordinované částice (se dvěma molekulami monomeru), 
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která je za atmosferického tlaku nestabilní, avšak se zvyšujícím se tlakem se její stabilita 

zvyšuje. Tato částice může podlehnout isomeraci a následné β-H eliminaci následované 

reinsercí. Takto vzniklá částice je příliš stericky stíněná než aby podstoupila další koordinaci 

či inserci. Regenerace může proběhnout cestou β-H eliminace a odštěpením molekuly 

dimeru. 

Camacho a Guan [75] použili katalytický prekursor s cyklofanovým ligandem za vyšší 

teploty a zachování znaků živé polymerace (Obr. 3) [54]. Komplex na rozdíl od svého 

acyklického analogu poskytl po aktivaci MMAO při teplotách 25 - 50 °C polypropylen 

s distribucí molárních hmotností v intervalu 1,06 - 1,16 (Mw = 130 - 300 kg·mol-1). Polyhexen 

připravený za totožných podmínek (Mw = 500 - 650 kg·mol-1, Đ ~ 1,2) vykazoval kromě 

Tg dosahujících hodnot -34 až -47 °C díky vysokému po dílu 1-ω narovnání řetězce také 

Tm ~ 60 °C. 

Cherian a kol. studovali aktivitu katalyzátoru s racemickou strukturou (Obr. 2) v závislosti 

na teplotě [37]. Při -78 °C jejich systém poskytoval vysoce isotaktick ý polypropylen, 

při laboratorní teplotě byl polymer naopak zcela amorfní. Při Tp vyšší než -40 °C byly hodnoty 

polydisperzit polymerů Đ < 1,11, což poukazuje na živý průběh polymerace. Použitím tohoto 

systému lze připravit kopolymer s více bloky žádané velikosti a mikrostruktury pouhou 

změnou teploty v průběhu polymerace. Totožný katalytický systém poskytuje opět pouhou 

variací Tp a koncentrace monomeru (čímž je ovlivněn rozsah 1-ω napřímení řetězce) 

při polymeraci hex-1-enu kopolymer typu ethylen-propylen [38].  
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
 

4.1. Schlenkovy techniky 
 

Manipulace s látkami citlivými vůči přítomnosti kyslíku či vzdušné vlhkosti byly prováděny 

pomocí Schlenkových technik za použití manifoldu, případně vysokovakuové linky, zdrojem 

vakua byla rotační olejová vývěva (mezní vakuum v aparatuře 10-1 Pa).  

Inertní plyn (dusík) a plynný monomer (propen) byly dosušovány na kolonách (viz 4.2).  

Katalytický prekursor ve formě prášku, zásobní roztoky a rozpouštědla byly uchovávány 

v ampulích a Schlenkových nádobách pod dusíkovou atmosférou. 

Navažování práškového katalytického prekursoru probíhalo v ampulích pod ochrannou 

dusíkovou atmosférou a v množství okolo 100 mg, které bylo pod dusíkem přesypáno 

do zásobní baňky a rozpuštěno v chlorbenzenu. 

Kapaliny o objemu do 20 ml byly dávkovány pomocí kalibrované stříkačky, objemy větší 

byly přečerpávány přetlakem dusíku z odměrného válce nerezovou kapilárou. 

 
4.2. Použité chemikálie 

 
Inertní atmosféra 

Dusík  (Siad, 99,999 %) byl dosušen průchodem přes molekulová síta (4Å) a Cu 

katalyzátor ESM 461 a k aparatuře byl přiváděn nerezovým potrubím.  

 

Rozpouštědlo 
Chlorbenzen  (CLB , Lachema, p.a.) byl refluxován s P2O5, poté dosušován na CaH2 

a před použitím destilován za sníženého tlaku.  

Tetrahydrofuran (THF, Aldrich, ≥ 99,8)  pro GPC, použit bez úprav 

 

Monomery 

Hex-1-en  (C6, Spolana, Neraten 6, >99,5 %) byl sušen na Na/K slitině a před použitím 

destilován za vakua. 
Propen  (C3, Siad, 99,5 %) sušen průchodem přes sušící kolony s molekulovými síty 

a měděným katalyzátorem (Big Moisture Trap, Big Oxygene Trap) 

 

Katalyzátor 

(N,N'-bis(2- t-butylfenyl)-1,8-naftalendiyl-1,4-diazabuta-1,3-die n)nikldibromid  
 (Ni2b)  – získán od Ing. Jana Merny, Ph.D., připraven podle publikovaného postupu 

[30],[31],[65]. 1H NMR (ligandu): CDCl3, 30 °C, 500 MHz: δ=1,40 (s,18H); 6,84 (d, 2H); 6,94 

(d, 2H); 7,54 - 7,23 (m, 8H); 7,87 (d, 2H), Tm(DSC)=337 °C Elem. analýza: C 57,96, H 4,86, 

N 4,22, Nalezeno: C 58,02, H 4,96, N 4,21 

Zásobní roztok katalytického prekurzoru o koncentraci [Ni] = 5 - 6 µmol·ml-1 byl připraven 

vždy čerstvě před danou sérií experimentů a uchováván při teplotě 5 °C.  
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Aktivátory 

Methylalumoxan  (MAO, Crompton, roztok 10 hm. % v toluenu), použit bez úprav. 

Diethylaluminiumchlorid  (DEAC, Aldrich, 1,0M roztok v hexanu), použit bez úprav. 

Ethylaluminiumdichlorid  (EADC, Aldrich, 1,7M roztok v hexanu), použit bez úprav. 

Dimethylaluminiumchlorid  (DMAC, Aldrich, 1,0M roztok v hexanu), použit bez úprav. 

Methylaluminiumdichlorid  (MADC, Aldrich, 1,0M roztok v hexanu), použit bez úprav. 

Trimethylaluminium (TMA, Aldrich, 2,0M roztok v toluenu), použit bez úprav. 

Triethylaluminium  (TEA, Aldrich, 1,17M roztok v heptanu), použit bez úprav.  

Triisobutylaluminium (TiBA, Aldrich, 1,0M roztok v hexanu), použit bez úprav. 

Di-n-butylmagnesium  (Bu 2Mg, Aldrich, 1,0M roztok v heptanu), použit bez úprav. 

Butyllithium  (BuLi , Aldrich, 1,7M roztok v pentanu), použit bez úprav. 

Diethylzinek  (Et2Zn, Aldrich, 1,0M roztok v hexanu), použit bez úprav.  

 
4.3. Polymerace propenu 

 

Skleněný opláštěný reaktor s magnetickým míchadlem byl temperován v sušárně 

při teplotě 150 °C po dobu čtyř hodin. Poté byl za horka připojen k vysokovakuové lince 

a čerpán po dobu 45 minut. Reaktor byl temperován kryostatem/termostatem 

na požadovanou teplotu a proti proudu propenu byly postupně nadávkovány rozpouštědlo, 

roztok katalytického prekursoru a roztok aktivátoru na celkový objem 30 ml. Po uplynutí 

reakční doby byl roztok terminován otevřením reaktoru do atmosféry a vylitím do methanolu 

okyseleného 5 % HCl. Výtěžek byl promyt 100 ml methanolu a sušen při teplotě 60 °C 

ve vakuové sušárně do konstantní hmotnosti. 

 
4.4. Polymerace hex-1-enu 

 

Skleněná ampule vybavená magnetickým míchadlem byla temperována v sušárně 

při teplotě 150 °C po dobu čtyř hodin. Poté byla připojena ke zdroji vakua. Po ochlazení byla 

napuštěna dusíkem a opět evakuována a žíhána. Tento postup byl opakován třikrát. 

Proti proudu dusíku byly nadávkovány roztok katalytického prekursoru, monomer 

a rozpouštědlo. Polymerační násada byla umístěna do temperované lázně (0, -10 °C) 

a po 15minutové temperaci aktivována roztokem aktivátoru. Celkový objem směsi byl 10 ml. 

Po uplynutí reakční doby byla násada terminována vylitím do 200 ml okyseleného 

metanolu (viz kap. 4.3), výtěžek byl promyt 100 ml methanolu a sušen ve vakuové sušárně 

do konstantní hmotnosti. 

 
4.5. Sledování kinetiky hex-1-enu pomocí dilatometr ie 

 

Před připojením ke zdroji vakua byl skleněný dilatometr s magnetickým míchadlem 

(Obr. 6) temperován v sušárně po dobu čtyř hodin. Po ochlazení pod vakuem byl naplněn 

dusíkem a opětovně evakuován a žíhán. Proti proudu dusíku byly nadávkovány roztok 

katalytického prekursoru, monomer a rozpouštědlo. Dilatometr byl umístěn do etanolové 

lázně temperované na teplotu -10 °C pomocí kryostatu Lab io VTB 06 F. Po 15 minutách byla 
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polymerační směs aktivována přídavkem aktivátoru. Objem polymerační násady byl 13, 

případně 14 ml. Pokles hladiny polymerační násady v kapiláře dilatometru byl spolu s časem 

zaznamenáván. Po čtyřech hodinách byla polymerace terminována vypláchnutím 

polymerační násady z dilatometru do 200 ml okyseleného metanolu (viz kap. 4.3), produkt 

byl promyt methanolem a sušen do konstantní hmotnosti ve vakuové sušárně. 

Konverze monomeru v závislosti na době polymerace byla vypočtena z gravimetrické 

konverze pomocí vztahu (1) 

 

wY
termL0L

tL0L
Y

−

−
=  (1) 

 

kde L0 je výška polymerační násady v čase t = 0, Lt výška polymerační násady v čase t, Lterm 

výška polymerační násady v čase terminace a Yw je gravimetrická konverze vypočtená 

z podílu hmotnosti polymerního produktu a hmotnosti nadávkovaného monomeru.  

Zdánlivá rychlostní konstanta a počáteční polymerační rychlost byly vypočteny ze vztahů (2) 

a (3) 
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kde [M0] a [M] jsou počáteční a okamžitá koncentrace monomeru a α, β, γ jsou řády reakce 

vzhledem ke koncentracím katalytického prekursoru, aktivátoru a monomeru. Při výpočtu 

počáteční polymerační rychlosti byla uvažována kinetika prvního řádu vzhledem 

ke koncentraci monomeru, tj. γ = 1. 
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4.6. UV-vis spektrofotometrické sledování stability  polymera čních r ůstových 

center 
 

Skleněná baňka s natavenou křemennou kyvetou (optická délka 5 mm) a magnetickým 

míchadlem (Obr. 7) byla po čtyři hodiny temperována v sušárně na teplotu 150 °C. Poté byla 

připojena ke zdroji vakua a opakovaně žíhána. Proti proudu dusíku byly postupně 

nadávkovány roztok katalytického prekursoru, monomer a rozpouštědlo, dle potřeby byla 

směs po 15 minut temperována a následně aktivována přídavkem roztoku organokovu. 

Celkový objem polymerační směsi byl 10 ml. Baňka byla umístěna do komory 

spektrofotometru Hitachi U 3300 a polymerační násada byla skenována v rozmezí vlnových 

délek 400 - 850 nm. Mezi jednotlivými skeny byla baňka umístěna v temperované lázni, 

nebo nad magnetickou míchačkou. 

 

 
 

Obr. 6: Dilatometr 
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4.7. Charakterizace polymerních produkt ů 
 

GPC 

Prvotní stanovení Mn a Đ probíhalo na zařízení gelové permeační chromatografie 

sestávající z pumpy Laboratorní přístroje Praha HPP 5001, kolony Polymer Laboratories 

PLgel 10 µm MIXED-B, 300x7,5mm a RI detektoru (refractive index) Ecom Ruby 05. Analýzy 

byly prováděny při teplotě detektoru 30 °C v THF p ři průtoku 1 ml·min-1, s kalibrací 

na polystyrenové standardy. Měřené vzorky byly připravovány rozpouštěním 3 mg vzorku 

v 1 ml THF. Absolutní hodnoty Mn a Đ byly stanoveny pomocí gelové permeační 

chromatografie Waters Breeze vybavené RI dektorem pracujícím na vlnové délce 880 nm 

a detektorem miniDawn TREOS využívající rozptyl laserového paprsku (o vlnové délce 

658 nm) do více úhlů (MALLS). Dělení probíhalo ve dvou kolonách Polymer Laboratories 

MIXED C při teplotě 35 °C, mobilní fází byl op ět THF a eluční rychlost rovněž 1 ml·min-1. 

Zjištěná průměrná hodnota parametru dn/dc = 0,078 ± 0,002 ml·g-1 v THF při 35 °C je 

nezávislá na rozsahu rozvětvení polymeru a byla použita pro výpočty Mn a Đ polypropylenů 

i polyhexenů. 

 
1H NMR 

Pro určení počtu postranních skupin vázaných na páteři polymerního řetězce byla použita 
1H NMR spektrometrie. Vzorky byly rozpuštěny v deuterovaném chloroformu a měřeny 

na spektrometrech Bruker Avance 300 MHz a 500 MHz. Koncentrace roztoků vzorků byla 

30 mg·ml-1. 

Počet postranních větví připadajících na 1 000 uhlíkových atomů (N) byl vypočten dle 

vztahu (4) 

 

 1000
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)(2

32
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++ CHCHCH
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N  (4) 

 

kde I jsou intensity píků 1H NMR spektra náležících skupinám CH, CH2 a CH3. 

 
 

Obr. 7: Schlenkova baňka s natavenou křemennou kyvetou 
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Rozsah přeuspořádání polymerního řetězce (χ), vyjádřený jako podíl 1,∞-inserce byl 

vyčíslen vztahem (5) 

 

 (%)100)1( ×−=
B
Nχ  (5) 

 
kde N je počet postranních větví připadajících na 1 000 uhlíkových atomů a B je počet 

postranních větví polypropylenu (333) nebo poly(hex-1-enu) (167) vzniklého mechanismem 

pravidelné 1,2-inserce. 
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5.  VÝSLEDKY A DISKUSE 
 

5.1. Studium aktiva čních ú činků organokovových kokatalyzátor ů 
 

Nejčastěji využívaným kokatalyzátorem pro aktivaci diiminových komplexů niklu je 

methylaluminoxan (MAO). Jeho použití s sebou však přináší potíže popsané v kap. 3.4. 

Východiskem z této situace by mohla být náhrada MAO levnějšími, dobře definovanými 

a v neposlední řadě průmyslově ve velkém množství dostupnými jednoduchými 

organokovovými sloučeninami, dobře známými z heterogenní katalýzy koordinačních 

polymerací [3,13]. 

 
5.2. Polymerace propenu 

 

Propen byl polymerován za katalýzy diiminovým komplexem niklu Ni2b  ([N,N‘-bis(2-t-

butylfenyl)-1,8-naftalendiyl-1,4-diazabuta-1,3-dien]nikldibromid; Obr. 8), jež byl aktivován 

různými organokovovými sloučeninami. 

Polymerace probíhaly při teplotě 0 °C, za tlaku propenu 110 kPa po dobu 2 hodin 

v chlorbenzenu. Výsledky pro všechny katalytické systémy jsou shrnuty v Tab. 2. Jednotlivé 

polymerace byly vyhodnoceny z hlediska celkové aktivity polymeračního systému, molární 

hmotnosti vzniklého polypropylenu a  dispersity. Jako referenční hodnoty byly zvoleny 

výsledky polymerace aktivované MAO při  molárním poměru Al/Ni = 60 (vz. 22), při kterém je 

dle literatury [70] při polymeraci hex-1-enu tvorba aktivních částic kompletní a je dosaženo 

maximální aktivity, která se dalším zvyšováním přebytku MAO nemění. To potvrzuje i shodná 

hodnota aktivity v exp. 86 s poměrem MAO/Ni = 200. Nižší molární hmotnost polypropylenu 

(vz. 86) je dána kratší reakční dobou oproti vz. 22.  

S časem rostoucí hodnoty NPM/N(Ni) poukazují na probíhající aktivaci všech 

katalytických systémů během prvních šedesáti minut a zároveň spolu s nepříliš se měnícími 

hodnotami dispersit (vyjma systému Ni2b /EADC) na přítomnost přenosových reakcí. 

Polymerace propenu aktivovaná trimethylaluminiem (TMA, vz. 12) poskytla i přes vysoký 

molární poměr TMA/Ni = 500 pouze malé množství olejovitého produktu (Mn = 2,2 kg·mol-1). 

Vzhledem k možnosti částečné hydrolýzy TMA stopami vody není možno vyloučit in-situ 

tvorbu malého množství MAO, které by mohlo částečně aktivovat Ni komplex. 

N N

t-But-Bu Ni

Br Br  
 

Obr. 8: Katalyzátor Ni2b 
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Triethylaluminium (TEA, vz. 45), triisobutylaluminium (TiBA, vz. 20), diethylzinek (Et2Zn, 

vz. 29), dibutylmagnesium (Bu2Mg, vz. 30) a butyllithium (BuLi, vz. 31) byly jako aktivátory 
polymerace propenu ve spojení s katalyzátorem Ni2b  neúčinné. 

Polymerace propenu aktivovaná DEAC poskytla při molárním poměru DEAC/Ni = 60 

(vz. 21) produkt o molární hmotnosti 61,1 kg·mol-1 a dispersitě 1,73, což jsou hodnoty velmi 

blízké polypropylenu z polymerace aktivované MAO (vz. 22, Mn = 66,1 kg·mol-1, Đ = 1,63), 

zvýšením molárního poměru DEAC/Ni = 500 nedošlo k výrazné změně polymerační aktivity 

ani vlastností produktu (vz. 17, Mn = 57,4 kg·mol-1, Đ = 1,52). 

Polymerace aktivovaná EADC (vz. 70) poskytla polypropylen dosahující 68 % molární 

hmotnosti (44,9 kg·mol-1) v porovnání s polymerací aktivovanou MAO a vyšší dispersitou 

(2,41), svědčící o významné roli přenosových reakcí, které dokládá dále i hodnota 

Tab. 2: Polymerace propenu katalyzovaná Ni2b 

Vz. Kokat. Al/Ni A a Mn
b Đb NPM/ Nd 

        kg·mol-1   N(Ni)b   

22 MAO 60 44,4 66,1 1,63 1,34 
 

86 MAOe 200 43,3 48,9 1,61 0,89 227 

21 DEAC 60 55,5 61,1 1,73 1,82 
 

54 DEACe 200 53,1 46,2 1,94 1,15 180 

17 DEAC 500 53,9 57,4 1,52 1,88 
 

69 EADCe 200 37,9 54,2 1,98 0,70 207 

70 EADC 200 46,1 44,9 2,41 2,05 
 

199 DMAC 200 51,4 5,2/3,4c 1,74/1,42c 19,76/30,22c 
 

200 DMACe 200 48,7 5,3/2,8c 1,79/2,00c 9,20/17,41c 179 

212 MADC 200 54,6 97,5/74,5c 1,40/1,21c 1,12/1,47c 
 

213 MADC 20 54,3 104,6/79,3c 1,43/1,22c 1,04/1,37c 
 

224 MADCe 200 54,7 45,1c 1,16c 1,21c 214 

12 TMA 500 0,9 2,2 1,39 0,99 
 

45 TEA 500 
     

20 TiBA 500 
     

29 Et2Zn 500 
     

30 Bu2Mg 500 
     

31 BuLi 500           

[Ni] = 0,29 mM, p(C3) = 110 kPa, chlorbenzen, celkový objem 30 ml, Tp = 0 °C, t p = 2 h 
a  Aktivita polymerace (kgPP·molNi

-1·h-1) 
b Zdánlivé molární hmotnosti, dispersita a počet polymerních molekul vyprodukovaných 

jednou molekulou katalyzátoru, NPM/N(Ni)=mp/(n(Ni)·Mn) stanovené SEC na PS 

standardy 
c Mn, Đ a NPM/N(Ni) stanovené SEC/MALLS 
d  Počet větví na 1000 C atomů stanovený 1H NMR spektroskopií 
e  Doba polymerace 60 minut 
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NPM/N(Ni) = 2. Polymerace propenu pomocí Ni2b /DMAC (vz. 199) poskytla pouze 

oligomerní polypropylen (3,4 kg·mol-1), což ukazuje na vysoký stupeň přenosu na Al 

kokatalyzátor. Velmi vysoké hodnoty NPM/N(Ni) potvrzují vznik až desítek polymerních 

řetězců na jedno katalytické centrum. Nepřítomnost signálů vinylových skupin (z přenosu 

na monomer) v NMR spektru nízkomolekulárního polymeru potvrzuje přenos na hlinitý 

kokatalyzátor vedoucí k nasyceným koncovým funkčním skupinám. 
Methylaluminiumdichlorid (MADC) spolu s niklovým prekursorem Ni2b  produkoval 

polypropylen s molární hmotností 97,5 kg·mol-1 při poměru Al/Ni = 200 (vz. 212) 

a 104,6 kg·mol-1 při poměru Al/Ni = 20 (vz. 213). Dispersita všech produktů získaných 
pomocí  Ni2b /MADC byla dokonce nižší než u polymerací aktivovaných MAO. To spolu 

s konstantní aktivitou v prvních 2 h polymerace nasvědčuje o řízeném průběhu polymerace. 

Rozsah přeuspořádání polymerního řetězce byl zjišťován pomocí 1H NMR. 

U polypropylenu vzniklého pravidelnou 1,2 – insercí připadá teoreticky na 1000 uhlíkových 

atomů řetězce 333 postraních větví. Polymerace aktivované všemi testovanými účinnými 

aktivátory poskytly produkty s výrazně nižším počtem postraních větví v důsledku chain-

walking mechanismu (viz. kap. 3.5.2). Největší počet postraních větví byl zjištěn u systémů 

aktivovaných MAO (N = 227, vz. 86, přeuspořádání 32 %), EADC (N = 207, vz. 69) 
a MADC (N = 214, vz. 224). U polypropylenů poskytnutých systémy Ni2b /DEAC 

a Ni2b /DMAC dosáhlo přeuspořádání 45 % (vz. 17 a 200, N = 180, resp. 179, Obr. 9, 

což souvisí s větším podílem chain-walking isomerace. Volba kokatalyzátoru tak ovlivňuje 

rozsah izomeračních reakcí (chain-walking) a potvrzuje dřívější pozorování [61,62,66]. 
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5.3. Polymerace hex-1-enu 
 

Polymerace hex-1-enu probíhaly při teplotě 0 °C, po dobu 4 hodin, koncentrace 

monomeru byla [С6] = 0,8 M a molární poměr organokov/Ni = 50 – 1200. Výsledky 

polymerací jsou shrnuty v Tab. 3. Za referenční polymeraci byla zvolena polymerace 

aktivovaná MAO při molárním poměru MAO/Ni = 500 (vz. 19), při němž je dosaženo 100% 

konverze monomeru. Úplné konverze však bylo dosaženo i při nižším poměru MAO/Ni = 200 

(vz. 28). Molární hmotnosti se od sebe navzájem příliš nelišily (84,2 a 91,9 kg·mol-1) 

a dispersity byly úzké a blízké hodnotě 1, což naznačuje živý charakter polymerace, jak již 

bylo dříve pozorováno [7]. Hodnoty NPM/N(Ni) obou polymerací však napovídají tomu, že 

ani molární poměr Al/Ni = 500 není dostatečný ke kvantitativní aktivaci katalytického 

prekursoru. 

Podobně jako v případě polymerace propenu nebyly TEA, TiBA, Et2Zn a Bu2Mg (vz. 43, 

15, 14, 16) i přes vysoký molární poměr organokov/Ni= 500 schopny aktivovat katalytický 
prekursor Ni2b . 

Vlastnosti produktu získaného z polymerace aktivované EADC (vz. 42, Mn = 74,3 kg·mol-1, 
Đ = 1,4) se blíží vlastnostem produktu polymerace systému Ni2b /MAO. Polymerace 

s katalytickým systémem Ni2b /DEAC poskytla i při molárním poměru Al/Ni = 500 (vz. 13) 

produkt s nižší molární hmotností (Mn = 57,7 kg·mol-1) než polymerace referenční. Zvláště 

výrazný pokles hodnoty molární hmotnosti produktu byl pozorován při snížení poměru Al/Ni 

 
Obr. 9 Závislost počtu větví polymerního řetězce na použitém aktivátoru. Reg. –

 polymer připravený mechanismem pravidelné 1,2-inserce.  p(C3) = 110 kPa, 

[Ni] = 0,29 mM, Al/Ni = 200, chlorbenzen, celkový objem 30 ml, tp = 2 h, 

Tp = 0 °C 
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z 500 na 50 (vz. 18, 12,1 kg·mol-1) a vzrůstem hodnoty dispersity (Đ = 2,3 vs. 1,3) v důsledku 

zvýšeného množství vedlejších reakcí, které mohly být způsobeny přítomností nečistot. 

Pro bezpečný průběh polymerací je tedy vhodnější používat poměru DEAC/Ni aspoň 200.  

Polymerace hex-1-enu aktivovaná MADC (vz. 141) byla ve srovnání s MAO pomalejší 

a během 4 h reakce bylo dosaženo pouze 70% konverze monomeru. Snížením přebytku 

aktivátoru nad iniciátorem z 500 na 200 došlo k výraznému poklesu v konverzi monomeru 

a snížení molární hmotnosti vzniklého polyhexenu. V obou případech však byl získán 

polyhexen s velmi úzkou distribucí molární hmotnosti a počet řetězců téměř přesně 

odpovídal počtu růstových center, což ukazuje na dobrou možnost řízení polymerace. 
Z rozdílů hodnot NPM/N(Ni) polymerací systému Ni2b /DMAC při molárních poměrech 500 

a 200 (vz. 140 a vz. 142) se nabízí úvaha, že s klesající koncentrací aktivátoru klesá i míra 

přenosových reakcí, což potvrzuje oprávněnost představy o odpovědnosti hliníkové složky 

za nízké molární hmotnosti a vysoké dispersity produktů polymerace propenu (viz. kap. 5.2). 

Rychlost polymerace byla v případě DMAC opět nižší než při aktivaci MAO.  

Tab. 3: Polymerace hex-1-enu katalyzovaná Ni2b 

Vz. Kokat. Al/Ni Y w
a Mn

b Đb NPM/ Nd 

      % kg·mol-1   N(Ni)b   

28 MAO 200 100e 91,9 1,25 0,78 
 19 MAO 500 100e 84,2 1,26 0,89 93 

18 DEAC 50 85e 12,1 2,29 4,69 
 13 DEAC 500 100e 57,7 1,26 1,37 73 

42 EADC 500 100e 74,3 1,35 0,98 67 

140 DMAC 500 85e 11,5/4,7c 2,22/2,42c 5,02/12,28c 64 

142 DMAC 200 83e 9,2/11,0c 2,36/1,15c 6,08/5,08c 

141 MADC 500 70e 60,5/40,4c 1,30/1,11c 0,79/1,18c 80 
143 MADC 200 47e 44,5/33,6c 1,32/1,05c 0,72/0,95c 

 9 TMA 1 200 5e 1,6 1,73 3,81 
 43 TEA 500 

     15 TiBA 500 
     14 Bu2Mg 500 
     16 Et2Zn 500           

[Ni] = 1,0 mM, [C6] = 0,8 M, chlorbenzen, celkový objem 10 ml,  Tp = 0 °C, t p = 4 h 
a Konverze monomeru 
b Zdánlivé molární hmotnosti, dispersita a počet polymerních molekul vyprodukovaných 

jednou molekulou katalyzátoru, NPM/N(Ni)=mp/(n(Ni)·Mn) stanovené SEC na PS 

standardy 
c Mn, Đ a NPM/N(Ni) stanovené SEC-MALLS 
d  Počet větví na 1000 C atomů stanovený 1H NMR spektroskopií 
e konverze vyšší než 100% je způsobena přítomností katalyzátoru inkludovaného 

v polymerním klubku, tyto hodnoty byly proto uvažovány jako 100%  
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Hodnoty počtu polymerních molekul připravených jednou molekulou katalyzátoru jsou 

pro systémy aktivované MAO, EADC a MADC menší než jedna, což spolu s dispersitami 

většími než jedna (avšak stále relativně úzkými) poukazuje na koincidenci dvou jevů a to 

přenosu a neúplné aktivace katalytického prekursoru [70]. 

Polyhexen vzniklý mechanismem pravidelné 1,2-inserce má vykazovat 167 větví na 1000 

uhlíkových atomů. Stejně jako v případě polypropylenů v kap. 5.2 i polyhexeny připravené 
pomocí katalyzátoru Ni2b  vykazovaly nižší počet postraních větví. Typický záznam z NMR 

měření připravených polyhexenů je na Obr. 10. Největší počet postraních větví (N = 93) byl 
zjištěn u polyhexenu připraveného systémem Ni2b /MAO. Počty větví polyhexenů 

připravených polymeracemi aktivovanými zbylými kokatalyzátory jsou ve všech případech 

nižší (Obr. 11, Tab.3) v důsledku vyššího podílu isomeračních reakcí (chain-walking). Volba 

kokatalyzátoru tak představuje jednoduchou metodu ovlivnění větvení řetězce. 

Z hodnot molárních hmotností produktů polymerací měřených pomocí SEC-MALLS 

i SEC-RI byl vytvořen graf shody obou technik. Jako referenční je brána hodnota určená 

pomocí SEC-MALLS, neboť tato metoda je absolutní. Z Obr. 12 je zřejmé, že u metody SEC-

RI dochází k nadhodnocování molárních hmotností o přibližně 30 %. Proto budou nadále, 

v případech existence hodnot z obou druhů měření, uvažovány pouze hodnoty získané 

pomocí SEC-MALLS. 

 
Obr. 10: 1H-NMR spektrum poly(hex-1-en)u získaného pomocí Ni2b/DMAC; peak skupin 

CH a CH2 – 1 – 1,6 ppm, peak skupin CH3 ~ 0,8 ppm; [C6] = 0,8 mM, 

[Ni] = 1 mM, Al/Ni = 500, chlorbenzen, celkový objem 10 ml, tp = 4 h, Tp = 0 °C 
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Obr. 11 Závislost počtu větví polymerního řetězce na použitém aktivátoru. Reg. –

 polymer připravený mechanismem pravidelné 1,2-inserce. [C6] = 0,8 mM, 

[Ni] = 1 mM, Al/Ni = 500, chlorbenzen, celkový objem 10 ml, tp = 4 h, Tp = 0 °C  

 
Obr. 12: Závislost molárních hmotností zjištěných SEC-RI a SEC-MALLS. Polypropylen -

 p(C3) = 110 kPa, [Ni] = 0,29 mM, Al/Ni = 200, chlorbenzen, celkový objem 

30 ml, tp = 2 h, Tp = 0 °C, polyhexen - [C6] = 0,8 mM, [Ni] = 1 mM, Al /Ni = 500, 

chlorbenzen, celkový objem 10 ml, tp = 4 h, Tp = 0 °C  
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5.4. Studium kinetiky polymerace propenu 
 

Kinetika polymerace propenu byla zkoumána na katalytických systémech, které byly 
v kapitole 5.2 shledány aktivními pro polymeraci propenu (Ni2b aktivovaný MAO, DEAC, 

EADC, DMAC a MADC). 

Polymerace byly vedeny při teplotě 0 °C a po dobu 10 - 120 minut. Z gravimetrických 

výtěžků reakcí byly vypočteny aktivity pro jednotlivé polymerace a vyneseny v závislosti 

na době polymerace do grafu (Obr. 13). 

Všechny katalytické systémy vykázaly rychlý nárůst aktivit v prvních 20 minutách 

polymerace. Tento rys je nejzřetelnější v případě polymerace propenu aktivované DMAC, 

kdy bylo maximální aktivity (55 kgPP·molNi
-1·h-1), která se dále výrazněji neměnila, dosaženo 

již po prvních 10 minutách, na rozdíl od polymerace aktivované MAO, která dosáhla maxima 

polymerační aktivity (45 kgPP·molNi
-1·h-1) až po 30 minutách. Naproti tomu aktivity systémů 

aktivovaných DEAC, EADC a MADC zvolna rostly ještě i po 60 min polymerace a dosáhly 

hodnot 45 - 55 kgPP·molNi
-1·h-1.  

 
 
 

 
Obr. 13: Závislost aktivity polymerace propenu iniciované Ni2b na době polymerace; 

[Ni] = 0,29 mM, p(C3) = 110 kPa, Al/Ni = 200, chlorbenzen, Tp = 0 °C  
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Obr. 14: Závislost molární hmotnosti polypropylenů na době polymerace iniciované Ni2b; 

[Ni] = 0,29 mM, p(C3) = 110 kPa, Al/Ni = 200, chlorbenzen, Tp = 0 °C  

 
Obr. 15: Závislost molární hmotnosti polypropylenů na výtěžku polymerací 

pro polymerace iniciované Ni2b aktivovaným MAO a MADC; [Ni] = 0,29 mM, 
p(C3) = 110 kPa, Al/Ni = 200, chlorbenzen, Tp = 0 °C  
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Z grafu závislosti molárních hmotností produktů na době polymerace (Obr. 14) jsou patrny 

tři trendy. Molární hmotnost polypropylenů připravených katalytickým systémem Ni2b /DMAC 

je na polymerační době téměř nezávislá, zůstává velmi nízká po celou dobu polymerace 

a spolu s vyššími hodnotami dispersity ukazuje na významný rozsah přenosových reakcí. 

Molární hmotnosti produktů poskytnutých systémy aktivovanými organoaluminii s ethylovou 

skupinou/nami (DEAC, EADC) narůstají spolu s dobou polymerace po dobu první hodiny 
a poté se ustalují. Naproti tomu polypropyleny polymerací katalytických systémů Ni2b /MAO 

a Ni2b /MADC zvyšují své molární hmotnosti spolu s polymerační dobou lineárně po celou 

dobu polymerace. Také závislosti molárních hmotností produktů těchto polymerací na jejich 

výtěžku jsou lineární (Obr. 15). To spolu s relativně nízkými hodnotami dispersit (Tab. 4, 

obzvláště u systému Ni2b /MADC, Đ ~ 1,13) poukazuje na živý průběh polymerace. 

Hodnoty počtu molekul polymeru vyprodukovaných jedním molem katalyzátoru nám 

poskytují informace o míře aktivace katalytického systému (Tab. 4). K úplné aktivaci systému 

Ni2b /MAO došlo až po první hodině polymerace (vz. 86, NPM/N(Ni) = 0,89 

a vz. 87, NPM/N(Ni) = 1,09). Katalytický systém Ni2b /DEAC byl zcela aktivován 

po 45 minutách (vz. 37, NPM/N(Ni) = 0,91), po dvou hodinách se ale již projevily přenosové 

reakce (vz. 39, NPM/N(Ni) = 2,44). Nejpomaleji proběhla aktivace center u systému 
Ni2b /EADC, po šedesáti minutách se reakce účastilo pouhých 70 % částic katalytického 

prekursoru vnesených do systému (vz. 69). Od počátku se projevily přenosové reakce 

u polymerace aktivované DMAC, hodnoty NPM/N(Ni) pro všechny polymerace (vz. 199 -

 204) prudce narůstaly a v delších reakčních časech byly řádově vyšší než u ostatních 
studovaných kokatalyzátorů. Velmi rychle proběhla aktivace center u systému Ni2b /MADC, 

kde se již po 20 minutách téměř neměnila (vz. 227, NPM/N(Ni) = 0,93). Po hodinovém běhu 

polyreakce se však i u tohoto systému v menší míře vyskytly přenosové reakce projevující se 

rozšířením dispersity (Đ = 1,16 - Đ = 1,21; vz. 224, vz. 212) a zvýšením počtu molekul 

polymeru připadajících na molekulu katalyzátoru (vz. 224, NPM/N(Ni) = 1,21). 
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Tab. 4: Časová závislost polymerace propenu iniciované komplexem Ni2b aktivovaným 

MAO, DEAC,EADC, DMAC, MADC 

vz. Kokat. t p Aktivita Mn
a Đa NPM/ Mn

c Đc 

    min kgPP·molNi
-1·h-1 kg·mol-1   N(Ni)b kg·mol-1   

91 

MAO 

10 18,3 13,5 1,41 0,23   
90 20 40,4 24,7 1,39 0,55   
89 30 46,9 35,9 1,39 0,65   
88 45 45,6 44,4 1,49 0,77   
86 60 43,4 48,9 1,61 0,89   
87 120 44,0 80,9 1,57 1,09     

38 

DEAC 

10 41,4 13,3 1,43 0,52   
40 20 45,6 30,4 1,34 0,50   
36 30 42,3 39,6 1,42 0,53   
37 45 51,1 42,3 1,49 0,91   
35 60 49,6 60,7 1,43 0,82   
39 120 56,8 46,6 2,01 2,44     

64 

EADC 

10 10,3 12,3 1,58 0,14   
65 20 28,3 21,6 1,50 0,44   
66 30 33,9 27,7 1,45 0,61   
68 45 41,4 63,7 1,30 0,49   
69 60 38,0 54,2 2,00 0,70   
70 120 46,1 44,9 2,41 2,05  

  

204 

DMAC 

10 55,0 5,2 2,12 1,76 5,5 1,53 
203 20 54,1 8,1 2,18 2,23 5,2 1,69 
202 30 45,6 9,9 1,85 2,30 5,7 1,66 
201 45 48,9 3,4 1,60 10,78 3,0 1,77 
200 60 48,8 5,3 1,79 9,20 2,8 2,00 
199 120 51,4 5,2 1,74 19,75 3,4 1,42 
228 

MADC 

10 35,9   0,66 9,0 1,11 
227 20 48,0   0,93 17,2 1,07 
226 30 52,6   1,04 25,2 1,09 
225 45 53,1   1,09 36,6 1,13 
224 60 54,7   1,21 45,1 1,16 
212 120 54,6 97,5 1,4 1,47 74,5 1,21 

[Ni] = 0,29 mM, p(C3) = 110 kPa, Al/Ni = 200, chlorbenzen, celkový objem 30 ml, Tp = 0 °C 
a  Zdánlivé molární hmotnosti a dispersita stanovená SEC na PS standardy 
b Počet polymerních molekul vyprodukovaných jednou molekulou 

katalyzátoru,NPM/N(Ni)=mp/(n(Ni)·Mn) 
c Molární hmotnost a dispersita stanovené SEC/MALLS 
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V druhém kroku byla studována závislost kinetiky polymerací propenu na teplotě. 

Polymerace byly prováděny při teplotách -20 až 60 °C po dobu 60 minut; za jednu  hodinu 

totiž dosáhla většina systémů v předešlé sérii experimentů maximální aktivity i molárních 

hmotností produktů. Všechny zkoušené katalytické systémy poskytly podobnou závislost 

aktivity na teplotě polymerace s maximem při teplotě 20 °C (Obr. 16).  

Při teplotě -20 °C probíhá aktivace pozvolna, což je nejlépe z řetelné u systému Ni2b /EADC 

(vz. 76) z pomalé barevné změny ze žlutooranžové do sytě červené. Zvyšováním teploty 

dochází souběžně k růstu aktivit reakcí. Při 20 °C dosahují aktivity všech katalytických 

systémů maxima, dalším zvyšováním teploty reakčního prostředí dochází k desaktivaci 

růstových center. Tento rozklad je největší při teplotě 60 °C u katalytického systému 
Ni2b /DMAC (vz. 209), kdy i vizuálně lze pozorovat změnu barvy polymerační násady 

na nahnědlou (v porovnání s typicky fialovou barvou růstových center) a výsledkem 

polymerace je pouze nepatrné množství olejovitého produktu. 
Závislost molárních hmotností polypropylenů získaných pomocí Ni2b  aktivovaného řadou 

kokatalyzátorů na reakční teplotě je znázorněna na Obr. 17. Molární hmotnost polypropylenů 

připravených systémem Ni2b /DMAC s rostoucí teplotou monotónně klesala. Produkt 

o nejvyšší molární hmotnosti poskytl katalytický systém při teplotě -20 °C (Tab. 5, vz. 206, 

Mn = 16,5 kg·mol-1), kdy byly současně nejvíce potlačeny přenosové reakce 

(NPM/N(Ni) = 1,36). Polymerace aktivované DEAC měly maximální hodnotu molární 

hmotnosti produktů při teplotě 0 °C (vz. 54, Mn = 46,2 kg·mol-1) a stejně jako v předešlém 

případě i nejmenší podíl přenosových reakcí. Poté docházelo k lineárnímu poklesu 

 
Obr. 16: Závislost aktivity polymerace propenu iniciované Ni2b na polymerační teplotě; 

[Ni] = 0,29 mM, p(C3) = 110 kPa, Al/Ni = 200, chlorbenzen, tp = 60 min 
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až na hodnotu Mn = 4,9 kg·mol-1 při teplotě 60 °C (vz. 52). Zbývající t ři systémy vykazovaly 

parabolické závislosti aktivity na polymerační teplotě s maximem hodnot při teplotě 20 °C.  

Z Tab. 5 je rovněž zjevné, že nízká teplota má pozitivní vliv na distribuci molárních 

hmotností. Podmínky pro označení za živou nejlépe splňují polymerace aktivované MADC 

při teplotách -20 a 0 °C (vz. 229 a vz. 224). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 17: Závislost molární hmotnosti polypropylenu na teplotě polymerace iniciované 

Ni2b; [Ni] = 0,29 mM, p(C3) = 110 kPa, Al/Ni = 200, chlorbenzen, tp = 60 min 
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Tab. 5: Teplotní závislost polymerace propenu iniciované komplexem Ni2b aktivovaným 

MAO, DEAC,EADC, DMAC, MADC  
vz. Kokat. T p Aktivita Mn

a Đa NPM/ Mn
c Đc 

    °C kg PP·molNi
-1·h-1 kg·mol-1   N(Ni)b kg·mol-1   

81 

MAO 

-20 17,1 27,9 1,57 0,61   
86 0 43,4 48,9 1,61 0,89   
83 20 63,2 59,5 1,70 1,06   
84 40 20,5 27,6 2,17 0,74   
85 60 3,3 10,1 2,02 0,33     

55 

DEAC 

-20 16,1 29,0 1,51 0,55   
54 0 53,1 46,2 1,94 1,15   
51 20 74,8 25,6 2,02 2,92   
50 40 31,9 12,6 2,11 2,53   
52 60 10,5 4,9 1,71 2,15     

76 

EADC 

-20 2,0 22,2 1,53 0,09   
69 0 38,0 54,2 1,98 0,70   
78 20 71,2 58,2 1,73 1,22   
79 40 34,4 33,7 1,81 1,02   
80 60 1,5 10,5 2,00 0,14     

206 

DMAC 

-20 22,5 16,5 2,06 1,36 11,0 1,72 

200 0 48,8 5,3 1,79 9,20 2,8 2,00 

208 20 75,3 2,0 2,64 37,67 1,7 1,40 

207 40 24,0 1,3 1,72 18,47 1,1 1,25 

209 60 n.d.d n.d. d n.d. d n.d. d 1,4 1,20 

229 

MADC 

-20 13,9     0,81 17,2 1,18 

224 0 54,7   1,21 45,1 1,16 

230 20 76,7   1,63 47,1 1,41 

231 40 34,7   1,46 23,8 1,65 

232 60 4,7     0,60 7,8 1,60 

[Ni] = 0,29 mM, p(C3) = 110 kPa, Al/Ni = 200, chlorbenzen, celkový objem 30 ml, tp = 60 min 
a  Zdánlivé molární hmotnosti a dispersita stanovená SEC na PS standardy 
b  Počet polymerních molekul vyprodukovaných jedním molem katalyzátoru 
c  Molární hmotnost a dispersita stanovené SEC/MALLS 
d  Neurčeno 
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5.5. Studium kinetiky polymerace hex-1-enu v závisl osti na molárním 
pom ěru kokatalyzátor – katalyzátor 

 

Pro studium vlivu molárního poměru kokatalyzátor - katalyzátor (Al/Ni) na kinetiku 

polymerace hex-1-enu byl vybrán katalytický systém sestávající z katalyzátoru Ni2b  ((N,N'-

bis(2-t-butylfenyl)-1,8-naftalendiyl-1,4-diazabuta-1,3-dien)nikldibromid) a organohlinitých 

kokatalyzátorů, které byly v kapitole 0 vyhodnoceny jako aktivní pro polymeraci hex-1-enu 

(MAO, DEAC a EADC, DMAC a MADC). Zvolený katalytický prekursor byl Peruchem a kol. 

studován po aktivaci MAO pro polymerace hex-1-enu (pro molární poměry MAO/Ni = 28 -

 1075). Bylo zjištěno, že rychlost této polymerace vykazuje pro molární poměry MAO/Ni > 50 

kinetiku nultého řádu vzhledem ke koncentraci kokatalyzátoru, zatímco pro poměry 

MAO/Ni < 50 se polymerace ubírá kinetikou prvního řádu [70]. Jako další dosud 

neotestované aktivátory pro tento katalytický prekursor byly studovány DEAC, EADC, DMAC 

a MADC. Polymerace katalytických systémů byly studovány v rozmezí molárních poměrů 

Al/Ni = 1 - 200.  

Hodnoty rychlostních konstant kp a rychlostí polymerace Rp jsou spolu s jejich chybami, 

konverzemi s molárními hmotnostmi a disperzitami produktů pro jednotlivé katalytické 

systémy uvedeny v Tab. 6 

Všechny experimenty s MAO, DEAC, DMAC a MADC probíhaly v počátečním období 

polymerace kinetikou prvního řádu vzhledem ke koncentraci monomeru. Typický příklad 
kinetiky prvního řádu pro systém Ni2b /DEAC je uveden na Obr. 18. Při molárních poměrech 

 
Obr. 18: Semilogaritmická závislost ln([M0]/[M]) na době polymerace pro katalytický 

systém Ni2b/DEAC; [Ni] = 1,0 mM, [C6] = 0,8 M, 0,0009 < [Al] < 0,1966 M; 
1 < Al/Ni < 200, chlorbenzen, Tp = -10 °C 
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Al/Ni menších než 2 neproběhly polymerace do vysokých konverzí, pravděpodobně 

z důvodu spotřebování podstatného podílu aktivátoru reakcí s nečistotami.  
U katalytického systému Ni2b /EADC byla pozorována indukční perioda (Obr. 19), 

zkracující se s rostoucím poměrem Al/Ni, způsobená pomalejší aktivací katalytického 

prekursoru (zřejmá i vizuálně pomalejší změnou zbarvení polymerační násady ze světle 

oranžové na červenofialovou). Po kompletní aktivaci sledovaly polymerace tohoto 

katalytického systému kinetiku prvního řádu vzhledem ke koncentraci hex-1-enu stejně jako 

ostatní systémy. Propagační konstanta byla proto vypočtena z lineární části závislosti 

ln([M0]/[M]) na době polymerace, aby ji bylo možno porovnat s konstantami ostatních 

systémů. I přes poměrně pomalou aktivaci byly připraveny polyhexeny o velmi úzké 

dispersitě, dokonce i při nízkých molárních poměrech Al/Ni, zřejmě jako důsledek pomalejší 

propagace (Tab. 6). Pokles molárního poměru Al/Ni pod hodnotu 5 vede, podobně jako 
u systému Ni2b /DEAC, k zásadnímu poklesu polymerační aktivity - jako následku nižší 

efektivity iniciátoru - způsobené neúplnou aktivací komplexu Ni2b , jak je patrno z poklesu 

hodnot NPM/N(Ni) (Tab. 6, vz. 133 - 134). 

 

 
Obr. 19: Semilogaritmická závislost ln([M0]/[M]) na době polymerace pro katalytický 

systém Ni2b/EADC; [Ni] = 1,0 mM, [C6] = 0,8 M, 0,0009 < [Al] < 0,1966 M; 
1 < Al/Ni < 200, chlorbenzen, Tp = -10 °C 

 

Neobvyklý průběh byl zaznamenán u systému Ni2b /MADC (Obr. 20), kdy po dosažení 

maximální aktivity pro Al/Ni = 10, začíná nejpozději při molárním poměru Al/Ni = 100 aktivita 

s dále rostoucím poměrem Al/Ni klesat, což je zřetelné zejména z výrazného poklesu 

konverze monomeru (Tab. 6). I přes poměrně nízké konverze byly získány produkty s velmi 

úzkou dispersitou v téměř celém rozsahu zkoušených molárních poměrů Al/Ni, podobně jako 
u systému Ni2b /EADC. Pokles polymeračních aktivit s rostoucím poměrem Al/Ni by tak mohl 
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být způsoben koordinací molekuly kokatalyzátoru  do volné vakance (přes můstkový atom 

halogenu aktivátoru [33]) v katalyticky aktivní částici na úkor koordinace monomeru. 
Redukce Ni komplexu (precipitace kovového niklu způsobující šedivý povlak na stěnách 

reakční nádoby), která by rovněž vedla ke snížení polymerační aktivity, pozorována nebyla. 
 

 
Obr. 20: Semilogaritmická závislost ln([M0]/[M]) na době polymerace pro katalytický 

systém Ni2b/MADC; [Ni] = 1,0 mM, [C6] = 0,8 M, 0,0009 < [Al] < 0,1966 M; 

1 < Al/Ni < 200, chlorbenzen, Tp = -10 °C 
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Počáteční rychlosti propagace polymerací hex-1-enu iniciované Ni2b  s různými aktivátory 

byly vypočteny a vyneseny proti molární koncentraci hlinitého kokatalyzátoru (Obr. 21). 

V případě všech aktivátorů byl pozorován růst aktivity společně s růstem molárního poměru 

Al/Ni až do dosažení maxima a ustálení. Tento „bod zlomu“, tj. okamžik kdy se řád reakce 

ke koncentraci Al složky mění na nulový, je pro každý aktivátor jiný, nejdříve jej dosahuje 

DEAC (pro Al/Ni = 2, Obr. 21, červená křivka), nejpozději MAO (pro Al/Ni = 50, Obr. 21, 

modrá křivka). Z tohoto pohledu se zejména DEAC a EADC jeví jako efektivnější aktivátory 
komplexu Ni2b  v porovnání s MAO. 

 
Obr. 21: Logaritmická závislost rychlosti polymerace na koncentraci Al 

kokatalyzátoru pro polymerace hex-1-enu iniciované Ni2b aktivovaným MAO, 

DEAC, EADC, DMAC a MADC; [Ni] = 1,0 mM, [C6] = 0,8 M, 

0,0009 < [Al] < 0,1966 M; 1 < Al/Ni < 200, chlorbenzen, Tp = -10 °C 



 49

 
 
 
 

Tab. 6: Rychlostní konstanty polymerací hex-1-enu iniciovaných komplexem Ni2b 
aktivovaným MAO, DEAC, EADC, DMAC, MADC při různých koncentracích 

aktivátorů 
Vz. Kokat . Al/Ni  kp

app chyba  Rp chyba  Yw Mn
a Đa NPM/ 

N(Ni)b    h-1 mol·dm-3·h-1 % kg·mol-1  
102 

MAO 

200 0,430 0,006 0,339 0,005 87 101,7 1,05 0,59 
103 100 0,531 0,006 0,429 0,005 93 90,2 1,04 0,68 
104 50 0,450 0,005 0,361 0,004 87 80,6 1,03 0,72 
105 20 0,327 0,002 0,264 0,001 74 5,8 1,65 8,45 
106 10 0,310 0,011 0,314 0,011 63 6,1 1,39 6,94 
107 5 0,203 0,038 0,205 0,039 38 5,3 1,77 4,77 
119 

DEAC 

200 0,640 0,008 0,519 0,006 91 29,8 1,35 2,07 
120 100 0,736 0,015 0,583 0,012 89 17,9 1,84 3,44 
121 50 0,866 0,022 0,702 0,018 86 17,9 1,58 3,24 
122 20 0,662 0,007 0,535 0,006 87 8,1 2,13 7,29 
124 5 0,692 0,015 0,550 0,012 76 13,8 1,55 3,80 
125 2 0,548 0,009 0,448 0,008 69 19,9 1,53 2,34 
126 1 0,135 0,004 0,107 0,003 20    
127 

EADC 

200 0,619 0,009 0,415 0,007 89 52,8 1,14 1,13 
128 100 0,609 0,011 0,493 0,009 85 53,7 1,23 1,05 
129 50 0,574 0,011 0,465 0,009 87 59,7 1,22 0,97 
130 20 0,602 0,015 0,491 0,012 86 72,8 1,07 0,78 
131 10 0,588 0,010 0,479 0,008 85 62,0 1,15 0,91 
132 5 0,528 0,013 0,424 0,011 82 67,7 1,07 0,81 
133 2 0,051 0,003 0,041 0,002 19 77,9 1,27 0,16 
134 1 0,025 0,004 0,020 0,003 11 48,9 1,44 0,15 
155 

DMAC 

200 0,549 0,005 0,441 0,004 90 5,9 2,22 10,26 
156 100 0,590 0,005 0,481 0,004 91 5,6 1,84 10,81 
157 50 0,499 0,008 0,400 0,007 79 5,3 1,59 10,05 
158 20 0,487 0,018 0,391 0,014 48 4,3 1,59 7,48 
159 10 0,408 0,022 0,326 0,017 26 2,9 1,62 6,10 
160 5 0,369 0,066 0,300 0,053 17 4,8 1,32 2,32 
161 2 0,287 0,037 0,228 0,029 13 5,3 1,42 1,64 
162 1 0,171 0,047 0,137 0,038 14 3,9 1,45 2,35 
165 

MADC 

200 0,217 0,019 0,175 0,016 29 20,6 1,08 0,94 
166 100 0,339 0,013 0,270 0,011 37 25,4 1,34 0,98 
167 50 0,394 0,008 0,312 0,006 66 43,0 1,03 1,05 
168 20 0,398 0,005 0,317 0,004 74 51,2 1,04 0,99 
169 10 0,361 0,005 0,291 0,004 65 44,6 1,07 0,98 
171 2 0,108 0,006 0,086 0,005 18 13,3 1,95 0,90 

[Ni] = 0,8 M, [C6] = 1,0 mM, chlorbenzen, celkový objem 13 ml, Tp = -10 °C, t p = 4 h,  
a  Početně střední molární hmotnosti a dispersity získané SEC-MALLS 
b Počet polymerních molekul vyprodukovaných jednou molekulou katalyzátoru 

(NPM/M(Ni) = mp/(n(Ni)·Mn)  
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5.6. Studium kinetiky polymerace hex-1-enu v závisl osti na koncentraci 
katalytického prekursoru 

 
Kinetika polymerací hex-1-enu katalyzovaných katalytickým systémem tvořeným 

iniciátorem Ni2b a aktivátorem MAO, DEAC, EADC, DMAC, nebo MADC byla dále 

zkoumána z hlediska vlivu koncentrace nikelnatého prekursoru na reakční rychlost. Reakce 

probíhaly za obdobných podmínek jako v předešlé studii (viz kap. 5.5), tj. při teplotě -10 °C 

po dobu 4 hodin a při koncentracích aktivátoru 0,2 mol·dm-3 (MAO, DEAC, EADC a DMAC) 

a 0,02 mol·dm-3 (pro MADC pro dosažení maximální aktivity vzhledem k výsledkům 

z kapitoly 5.5), aby polymerace probíhala v oblasti kinetiky nultého řádu vzhledem 

ke koncentraci aktivátoru. Zkoumané koncentrace katalytického prekursoru byly 0,25; 0,5; 

1 a 2 mmol·dm-3. 

Rychlostní konstanta reakce kp byla opět určena ze semilogaritmické závislosti ln([M0]/[M]) 

na době polymerace, vypočtené hodnoty kp a Rp včetně jejich chyb jsou uvedeny v Tab. 7. 
Typické kinetické záznamy pro polymerace systému Ni2b /DMAC jsou znázorněny 

na Obr. 22.  

Stejně jako v kapitole 5.5 se u systému Ni2b /EADC projevila indukční perioda (Obr. 23). 

Reakční rychlost všech katalytických systémů s rostoucí koncentrací Ni komplexu lineárně 

narůstala. Řád reakce vzhledem ke koncentraci Ni prekurzoru α z rovnice (2) (viz kap. 4.5) 

leží mezi hodnotami 0,72 pro MAO a 1,12 pro DEAC. 

 
Obr. 22: Semilogaritmická závislost ln([M0]/[M]) na době polymerace pro katalytický 

systém Ni2b/DMAC; [Al] = 0,2 M, [C6] = 0,8 M, 0,246 < [Ni] < 2,033 mM; 
100 < Al/Ni < 800, chlorbenzen, Tp = -10 °C 
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Obr. 23: Semilogaritmická závislost ln([M0]/[M]) na době polymerace pro katalytický 

systém Ni2b/EADC; [Al] = 0,2 M, [C6] = 0,8 M, 0,246 < [Ni] < 2,033 mM; 

100 < Al/Ni < 800, chlorbenzen, Tp = -10 °C 
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Obr. 24: Graf závislosti ln Rp na ln [Ni] pro polymerace hex-1-enu aktivované MAO, 

DEAC, EADC, DMAC a MADC; [Al] = 0,2 (0,02) mM, [C6] = 0,8 M, 

0,25 < [Ni] < 2,00 mM; 100 < Al/Ni < 800, chlorbenzen, Tp = -10 °C 
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Toto pozorování je poněkud v rozporu s Peruchovým, který pro polymerace aktivované MAO 

pozoroval α = 0,99 [70], nicméně získané hodnoty jsou v obou případech ovlivněny malým 

počtem experimentálních bodů (Obr. 24). 

Velmi nízké hodnoty dispersit získaných polyhexenů a hodnoty NPM/N(Ni) blízké jedné 

svědčí o řízenosti/živosti polymerací iniciovaných komplexem Ni2b aktivovaným MAO, 

EADC a MADC (Tab. 7). S klesající koncentrací nikelnaté komponenty dochází 
u katalytických systémů Ni2b /DEAC a Ni2b /DMAC k poklesu hodnoty NPM/N(Ni), což spolu 

s klesající dispersitou ukazuje na snížení rozsahu přenosových reakcí.  

Zajímavým rysem všech zkoumaných katalytických systémů je nižší konverze monomeru 

u polymerací vedených při koncentraci Ni = 2 mM v porovnání s polymeracemi s koncentrací 

katalyzátoru 1 mM. Možným vysvětlením by mohl být pokles poměru Al/Ni (100), který již 

za vyšší koncentrace katalyzátoru nemusí být pro aktivaci dostatečný. 

Tab. 7: Rychlostní konstanty polymerací hex-1-enu iniciovaných Ni2b aktivovaných 

MAO, DEAC, EADC, DMAC a MADC při různých koncentracích iniciátoru 

Vz. Kokat.  [Ni] k p chyba R p chyba Y w Mn
a Đa NPM/ 

  
mM h-1 mol·dm-3·h-1 % kg·mol-1 

 
N(Ni)b 

214 

MAO 

2 0,528 0,015 0,419 0,012 61 26,6 1,08 0,78 

102 1 0,430 0,006 0,339 0,005 87 101,7 1,05 0,59 

215 0,5 0,235 0,007 0,193 0,006 56 69,5 1,06 1,07 

233 0,25 0,115 0,005 0,095 0,004 36 86,5 1,08 1,10 

216 

DEAC 

2 0,703 0,125 0,577 0,102 48 8,7 1,32 1,85 

119 1 0,640 0,008 0,519 0,006 91 29,8 1,35 2,07 

217 0,5 0,144 0,003 0,119 0,002 43 38,4 1,26 1,51 

234 0,25 0,104 0,011 0,086 0,009 29 58,4 1,18 1,34 

218 

EADC 

2 0,531 0,007 0,436 0,006 64 21,7 1,16 1,00 

127 1 0,619 0,009 0,415 0,007 89 52,8 1,14 1,13 

219 0,5 0,162 0,004 0,134 0,003 44 54,5 1,08 1,08 

235 0,25 0,104 0,011 0,084 0,009 24 62,5 1,08 1,05 

220 

DMAC 

2 0,668 0,026 0,553 0,021 66 3,8 1,83 5,81 

155 1 0,549 0,005 0,441 0,004 90 5,9 2,22 10,26 

221 0,5 0,176 0,005 0,146 0,004 48 13,1 1,70 4,89 

236 0,25 0,098 0,004 0,078 0,003 31 23,5 1,55 3,59 

238 

MADCc 

2 0,526 0,018 0,423 0,015 64 23,0 1,07 0,95 

168 1 0,398 0,005 0,317 0,004 74 51,2 1,04 0,97 

222 0,5 0,164 0,005 0,135 0,004 41 55,9 1,10 0,98 

237 0,25 0,073 0,005 0,061 0,004 27 63,2 1,07 1,07 

[Al] = 0,2 M, [C6] = 0,8 M, chlorbenzen, celkový objem 13 ml, Tp = -10 °C, t p = 4 h,  
a  Početně střední molární hmotnosti a dispersity získané SEC-MALLS 
b Počet polymerních molekul vyprodukovaných jednou molekulou katalyzátoru 

(NPM/M(Ni) = mp/(n(Ni)·Mn)  
c  [Al] = 0,02 M 
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5.7. UV-vis spektroskopická studie katalytických sy stémů  
 

Metoda UV-vis spektroskopie byla použita s úspěchem v několika předešlých 

pracích při polymeracích ethenu [67,71,72] a hex-1-enu [70] katalyzovaných diiminovými 

komplexy niklu. Interpretace spekter v souvislosti s průběhem polymerací umožnily 

nahlédnout do mechanismu polymerace. Pozorované absorpční pásy byly přiřazeny 

katalyticky aktivním a neaktivním částicím. Již v mé předešlé práci [63] jsem popsal poněkud 

odlišná spektra katalytických systémů Ni2b /DEAC a Ni2b /EADC v porovnání se systémem 

aktivovaným MAO. V předkládané práci jsou poznatky doplněny o pozorování katalytických 
systémů Ni2b /DMAC a Ni2b /MADC a zejména přesnější interpretaci předchozích výsledků. 

Ve spektru katalytického systému Ni2b /MAO byly ihned po aktivaci katalytického 

prekursoru v přítomnosti monomeru zřejmé dva absorpční pásy o vlnových délkách cca 510 

a 710 nm, připisované katalyticky aktivním a neaktivním centrům (Obr. 25). Struktura částic 

příslušejících těmto píkům nebyla v dřívější literatuře navržena.  

Ve spektrech katalytických systémů aktivovaných chlorovanými alkylhlinitými 

sloučeninami byl však ihned po aktivaci katalytického prekursoru v prostředí monomeru 

zřejmý pouze jeden absorpční pás se středem cca 530 nm, který připisuji částici 

s konjugovanou molekulou monomeru, tedy polymeračně aktivní částici (Obr. 26, křivka 1, 

Schéma 4c). S prodlužující se reakční dobou se u systémů Ni2b /DEAC a Ni2b /DMAC počal 

tvořit nový absorpční pás se středem při 650 nm (Obr. 26, křivka 2), zatímco intensita 

absorpčního pásu při 530 nm slábla, až pás nakonec zcela vymizel a barva polymerační 

násady se změnila z fialové dozelena. Po přidání čerstvé dávky monomeru absorpční pás se 

 
Obr. 25: UV-vis spektrum polymerace hex-1-enu katalytickým systémem Ni2b/MAO; 

[Ni] = 1,0 mM, [C6] = 0,8 M, Al/Ni = 200, chlorbenzen, Tp = -10 °C 
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středem při 650 nm okamžitě ztratil na intensitě za současného obnovení absorpčního pásu 

při 530 nm (Obr. 26, křivka 3), zároveň bylo možno pozorovat barevnou změnu roztoku zpět 

k fialové v průběhu několika hodin. Změnu barvy roztoku lze tak použít jako indikátor 

spotřebování monomeru, což může být výhodné např. při přípravě blokových kopolymerů. 

Absorbční pás se středem při 650 nm je tedy možno připsat „spícím“ polymeračním centrům, 

tj. kladně nabitým částicím s volnou vakancí, vznikajícím vypotřebováním monomeru. 

Takové částice by v reakční směsi byly značně nestabilní, proto nejspíše dochází k okamžité 

koordinaci molekul buďto rozpouštědla nebo kokatalyzátoru, které mohou být vytěsněny 

silněji se vázajícími molekulami monomeru. Struktura částic absorbujících při 650 nm tedy 

pravděpodobně odpovídá Ni komplexu, ve kterém je oproti aktivním částicím molekula 

monomeru nahrazena molekulou kokatalyzátoru nebo rozpouštědla (Schéma 4b), 
která může být vytěsněna silněji se vážící molekulou monomeru za současného obnovení 

aktivní částice (Schéma 4c). Existence interakce mezi nikelnatým centrem a atomem 

halogenu aktivátoru (halogenorganohlinité sloučeniny) byla navržena a zkoumána pomocí 

RTG absorpčních metod de Souzou a kol. [33] 

 
Obr. 26: Časový vývoj UV-vis spektra systému Ni2b/DEAC aktivovaného v přítomnosti 

hex-1-enu; po aktivaci (křivka 1), po 8 hodinách polymerace (křivka 2), 

po přídavku druhé části monomeru (křivka 3). [Ni] = 1,0 mM, [C6] = 0,8 M, 

Al/Ni = 200, chlorbenzen, T  = -10 °C  
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Pro ověření této hypotézy byly provedeny rovněž UV-vis měření systému aktivovaného 
v nepřítomnosti monomeru. Chování katalytických systémů Ni2b /DEAC a Ni2b /DMAC si bylo 

velmi blízké, okamžitě po aktivaci se vytvořil intensivní absorpční pás se středem při 650 nm, 

který zůstal po dobu šesti hodin téměř nezměněn (Obr. 27, křivky 1 a 2). Tento pík se svou 

polohou shoduje s píkem postupně tvořeným v průběhu polymerace iniciované v přítomnosti 

monomeru v důsledku jeho spotřebování (Obr. 26). Po přídavku monomeru došlo 

 
Obr. 27: Časový vývoj UV-vis spektra systému Ni2b/DEAC aktivovaného v nepřítomnosti 

hex-1-enu; po aktivaci (křivka 1), po 6 hodinách (křivka 2), přídavek hex-1-enu 

(křivka 3), po 1 hodině polymerace (křivka 4). [Ni] = 1,0 mM, [C6] = 0,8 M, 

Al/Ni = 200, chlorbenzen, Tp = -10 °C 
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Schéma 4: Mechanismus aktivace a předpokládaná struktura „spících“ (b) a aktivních (c) 

center; R = alkyl nebo polymer, X = aktivátor nebo rozpouštědlo 
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k zřetelnému poklesu intensity absorpčního pásu při 650 nm za současné tvorby nového 

dvojitého pásu při 510 - 530 nm odpovídajícímu aktivnímu alkyl-alkenovému komplexu, jehož 

intensita po dobu polymerace narůstala (Obr. 27, křivka 3 a 4). Toto pozorování tedy 

potvrzuje navržené strukturní vysvětlení (Schéma 4). Intenzity píků aktivních alkyl-

alkenových částic (Schéma 4c) vznikajících v přítomnosti monomeru od začátku experimentu 

(Obr. 26, křivka 1) jsou vždy vyšší ve srovnání s aktivními částicemi vznikajících 
až dodatečným přídavkem monomeru (Obr. 26, křivka 3, Obr. 27, křivky 3 a 4). To ukazuje 

na nestabilitu aktivovaného katalytického systému v nepřítomnosti monomeru, kdy dochází 

k rozkladu významné části katalytického systému, jak již bylo pozorováno dříve [70].  
Také po aktivaci katalytického prekursoru Ni2b EADC, nebo MADC byl ve spektru jediný 

pík se středem při 530 nm. Na rozdíl od systémů Ni2b /DEAC a Ni2b /DMAC se však pík 

okolo vlnové délky 650 nm netvořil ani po delší reakční době. Vysvětlením tohoto jevu může 

být přítomnost malého množství (i jediné procento zbývajícího monomeru při 99% konverzi je 

dostatečné pro koordinaci všech aktivních center) nezreagovaného monomeru, nebo alkenu 

vzniklého při β-H eliminaci, které je dostatečné pro tvorbu alkyl-alkenového komplexu 

(Schéma 4c). 

Vývoj spektra katalytického systému Ni2b /MADC aktivovaného v nepřítomnosti 

monomeru byl výrazně pomalejší než v ostatních případech (Obr. 28). Spektrum systému 

neprodleně po aktivaci vykazovalo pouze málo intenzivní pás při 650 nm, jehož intenzita se 

 
Obr. 28: Časový vývoj UV-vis spektra systému Ni2b/MADC aktivovaného v nepřítomnosti 

monomeru; po aktivaci (křivka 1), po 6 hodinách (křivka 2), přídavek hex-1-enu 

(křivka 3), po 1 hodině polymerace (křivka 4). [Ni] = 1,0 mM, [C6] = 0,8 M, 
Al/Ni = 200, chlorbenzen, Tp = -10 °C 
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sice po 6 h zvýšila, došlo ovšem i ke vzniku dalších dvou pásů se středy při cca 475 

a 510 nm, příslušejících pravděpodobně rozkladným produktům katalyzátoru. (viz Obr. 28, 

křivka 2). Po přídavku monomeru došlo k mohutnému nárůstu absorpčního pásu se středem 

při  510-530 nm odpovídajícího alkyl-alkenovému komplexu (aktivním částicím). 

Ihned po aktivaci katalytického systému Ni2b /EADC byly ve spektru pozorovány dva 

výrazné dvojité absorpční pásy, 475 - 510 nm a 650 - 710 nm (Obr. 29). Po třiceti minutách 

dosáhl absorpční dvojpás 650 - 710 nm maxima a počal ztrácet na intensitě, zatímco 

intensita druhého dvojitého pásu stále narůstala. Po šesti hodinách byl ve spektru patrný 

jediný absorpční pás se středem při 510 nm. Přídavkem monomeru došlo pouze k poklesu 

intensity tohoto pásu v důsledku naředění reakční směsi. Deaktivaci katalytického systému 

bylo možno pozorovat i vizuálně - vnitřní stěny nádoby, které byly ve styku s roztokem, byly 

pokryty slabým povlakem Ni zrcátka. EADC tedy v nepřítomnosti monomeru působí jako 

dobré redukční činidlo převádějící diiminový komplex Ni (2+) na kovový Ni (0). 

Vyjma posledně zmíněného katalytického systému poskytly systémy aktivované DEAC, 

DMAC a MADC i po jedné hodině polymerace malé množství polymeru (Tab. 8). Společným 

jmenovatelem těchto reakcí bylo vytvoření a hlavně setrvání absorpčního pásu „spících“ 

center při 650 nm ve spektru do okamžiku přidání monomeru. Přídavkem monomeru tak 

došlo ke vzniku aktivního alkyl-alkenového komplexu (Schéma 4c). Z velmi nízkých hodnot 

konverzí je však zřejmé, že většina růstových center není oproti polymeracím aktivovaným 

 
Obr. 29: Časový vývoj UV-vis spektra systému Ni2b/EADC aktivovaného v nepřítomnosti 

monomeru; po aktivaci (křivka 1), po 30 minutách (křivka 2), po 1 hodině 

(křivka 3), přídavek hex-1-enu (křivka 4), po 1 hodině polymerace (křivka 5). 

[Ni] = 1,0 mM, [C6] = 0,8 M, Al/Ni = 200, chlorbenzen, Tp = -10 °C 
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v přítomnosti monomeru vůbec vytvořena a Ni komplex se nevratně rozkládá na neaktivní 

produkty. Důležitou roli pořadí dávkování a nestabilitu komplexů v nepřítomnosti monomeru 

popisují ve své práci Peruch [70] i Bahuleyan [67]. U aktivovaného katalytického systému 
Ni2b /EADC dochází v nepřítomnosti monomeru k redukci a rozpadu Ni komplexu 

a reaktivace přídavkem monomeru proto není možná. 

Tab. 8: Vlastnosti poly(hex-1-en)ů připravených při UV-vis studiích 

Vz. Kokat. Y w
a Mn

b Đb NPM/ 

  
% kg·mol-1 

 
N(Ni)b 

147 DEAC 0,22 12,8 2,4 12 

176 DMAC 1,11 8,8 2,6 85 

177 MADC 1,56 8,7 6,7 122 

149 EADC 

[Ni] = 1,0 mM, [C6] = 0,8 M, Al/Ni = 200, chlorbenzen, celkový objem 10 ml, Tp = -10 °C, 

tp = 1 h 
a Konverze monomeru 
b Zdánlivé molární hmotnosti, dispersita a počet polymerních molekul vyprodukovaných 

jednou molekulou katalyzátoru, NPM/N(Ni)=mp/(n(Ni)·Mn) stanovené SEC na PS 

standardy 
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6. ZÁVĚR 
 

V předkládané práci jsem se zaměřil na studium polymerací hex-1-enu a propenu 
iniciovaných diiminnikelnatým komplexem Ni2b  ([N,N‘-bis(2-t-butylfenyl)-1,8-naftalendiyl-1,4-

diazabuta-1,3-dien]nikldibromid) aktivovaným jednoduchými organohlinitými látkami 
a srovnání s referenčními polymeracemi katalytického systému Ni2b /MAO. Z vytipovaných 

kokatalyzátorů byly na základě screeningu polymeračních schopností vybrány pro kinetické 

studie diethylaluminium chlorid (DEAC), ethylaluminium dichlorid (EADC), dimethylaluminium 

chlorid (DMAC) a methylaluminium dichlorid (MADC). 

Vyjma DMAC, který za všech testovaných podmínek poskytuje produkty oligomerní 

povahy, je možno výše zmíněné sloučeniny použít jako účinné aktivátory polymerací 
propenu a hex-1-enu iniciované komplexem Ni2b . Polymerace propenu aktivované MADC 

vykazovaly lineární nárůst molární hmotnosti produktů s časem, což je spolu s úzkou 

dispersitou produktů jedním z rysů živé polymerace. Rozsah izomeračních reakcí je dobře 

patrný z počtu postranních řetězců vztažených na 1 000 uhlíkových atomů. Rozsah větvení 

u poly(hex-1-en)ů je poloviční, u polypropylenů cca dvoutřetinový v porovnání s teoretickou 

hodnotou pro polymery vznikající pravidelnou  1,2-insercí, což je způsobeno izomeračním 

mechanismem „chain-walking“, který za daných podmínek umožňuje z propenu a hex-1-enu 

připravit polymer s dlouhými methylenovými sekvencemi. Variací aktivátoru, polymerační 

doby a teploty je možno připravit polypropylen či poly(hex-1-en) s vlastnostmi v rozsahu 

od oligomerního olejovitého produktu až po vysokomolekulární materiál s úzkou dispersitou. 

Kinetické studie polymerací hex-1-enu pomocí dilatometrie ukázaly, že jednoduché 

organohlinité sloučeniny jsou velmi efektivními aktivátory koordinačních polymerací 
iniciovaných Ni2b  i při molárních poměrech Al/Ni nižších, než je tomu běžné u standardně 

používaného methylalumoxanu, přičemž výsledné produkty si zachovávají vysokou molární 

hmotnost a úzkou dispersitu. Bylo také potvrzeno, že se polymerace iniciované Ni2b  ubírají 

kinetikou prvního řádu vzhledem ke koncentraci iniciátoru v reakční směsi. 

Byla navržena nová interpretace UV-vis spekter založená na částečně vratné přeměně 

mezi částicí s koordinovanou molekulou monomeru a částicí s koordinovanou molekulou 

aktivátoru (latentním polymeračním centrem). Tato hypotéza byla podpořena změnami v UV-

vis spektru během polymerace při spotřebování monomeru v násadě a po přidání čerstvého 

monomeru. Dále bylo prokázáno, že přítomnost monomeru v polymerační násadě 

v okamžiku aktivace má zásadní vliv na stabilitu katalytického systému. Pomocí barevných 

změn polymeračního roztoku lze určit okamžik spotřebování veškerého (podstatné části) 

monomeru a přidat do směsi jiný (bloková kopolymerace) nebo látku nesoucí žádané funkční 

skupiny (makromonomery). 
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8. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 
Tp teplota polymerace (°C) 

[M] rovnovážná koncentrace monomeru 

[M0] koncentrace monomeru v čase t = 0 

mp výtěžek polymeru 

Yw vážková konverze monomeru 

α řád reakce vzhledem ke koncentraci katalyzátoru 

β řád reakce vzhledem ke koncentraci kokatalyzátoru 

Rp rychlost polymerace 

kp rychlostní konstanta 

M atom přechodového kovu 

R uhlovodíkový zbytek (alkyl, aryl) 

Ph fenyl 

Me methyl 

i-Pr isopropyl 

t-Bu terciární butyl 

Cp cyklopentadienyl 

Ind indenyl 

Đ disperzita (Mw/Mn)  

Mn početně průměrná molární hmotnost 

Mw hmotnostně průměrná molární hmotnost 

Mth teoretická molární hmotnost (mp/nkat) 

A polymerační aktivita vyjádřená v kg polymeru na jednotku látkového množství 

katalyzátoru, času a koncentrace (tlaku) monomeru 

N počet větví na 1 000 uhlíkových atomů 

PP polypropylen 

PH polyhexen 

PS polystyren 

PMMA polymethylmetakrylát 

MAO methylalumoxan 

MMAO modifikovaný methylalumoxan (většinou příměsí EBAO) 

EBAO ethylisobutylalumoxan 

DCDAO 1,3-dichlor-1,3-diisobutylalumoxan 

DEAC diethylaluminiumchlorid 

EADC ethylaluminiumdichlorid 

DMAC dimethylaluminiumchlorid 

MADC methylaluminiumdichlorid 

EASC ethylaluminiumseskvichlorid 

TMA trimethylaluminium 

TiBA triisobutylaluminium 

TEA triethylaluminium 

Et2Zn diethylzinek 
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Bu2Mg dibutylmagnesium 

BuLi butyllithium 

MeLi methyllithium 

BB benzenboronová kyselina 

PB fenylboronová kyselina 

FB 4-fluorbenzenboronová kyselina 
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10. PŘÍLOHY 
 
Obr. 30: Reprodukovatelnost dilatometrických polymerací katalytických systémů 

Ni2b /DMAC/MADC; [Ni = 1,0 mM, ][C6] = 0,8 M, chlorbenzen, Tp = -10 °C 

Obr. 31: Semilogaritmická závislost ln([M0]/[M]) na době polymerace pro katalytický systém 
Ni2b /MAO; [Ni] = 1,0 mM, [C6] = 0,8 M, 0,0009 < [Al] < 0,1966 M; 1 < Al/Ni < 200, 

chlorbenzen, Tp = -10 °C 

Obr. 32: Semilogaritmická závislost ln([M0]/[M]) na době polymerace pro katalytický systém 
Ni2b /DMAC; [Ni] = 1,0 mM, [C6] = 0,8 M, 0,0009 < [Al] < 0,1966 M; 1 < Al/Ni < 200, 

chlorbenzen, Tp = -10 °C 

Obr. 33: Semilogaritmická závislost ln([M0]/[M]) na době polymerace pro katalytický systém 
Ni2b /MAO; [Al] = 0,2 mM, [C6] = 0,8 M, 0,246 < [Ni] < 2,033 mM; 100 < Al/Ni < 800, 

chlorbenzen, Tp = -10 °C 

Obr. 34 Semilogaritmická závislost ln([M0]/[M]) na době polymerace pro katalytický systém 
Ni2b /DEAC; [Al] = 0,2 mM, [C6] = 0,8 M, 0,246 < [Ni] < 2,033 mM; 

100 < Al/Ni < 800, chlorbenzen, Tp = -10 °C 

Obr. 35 Semilogaritmická závislost ln([M0]/[M]) na době polymerace pro katalytický systém 
Ni2b /MADC; [Al] = 0,02 mM, [C6] = 0,8 M, 0,246 < [Ni] < 2,033 mM; 10 < Al/Ni < 80, 

chlorbenzen, Tp = -10 °C 
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Obr. 32: Semilogaritmická závislost ln([M0]/[M]) na době polymerace pro katalytický 
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Obr. 34: Semilogaritmická závislost ln([M0]/[M]) na době polymerace pro katalytický 

systém Ni2b/DEAC; [Al] = 0,2 M, [C6] = 0,8 M, 0,246 < [Ni] < 2,033 mM; 

100 < Al/Ni < 800, chlorbenzen, Tp = -10 °C 
 

 
Obr. 35: Semilogaritmická závislost ln([M0]/[M]) na době polymerace pro katalytický 

systém Ni2b/MADC; [Al] = 0,02 M, [C6] = 0,8 M, 0,246 < [Ni] < 2,033 mM; 

10 < Al/Ni < 80, chlorbenzen, Tp = -10 °C 
 


