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ABSTRAKT 

Diplomová práca sa zaoberá post-polymeračnou hydroxyláciou polypropylénu v pevnej fáze. 

Na základe poznatkov prezentovaných v literárnej rešerši, bola zvolená metodika prípravy 

hydroxylovaného polpropylénu radikálovým očkovaním vo vodnom roztoku peroxodisíranu 

draselného pri teplote 100 °C, v inertnej atmosfére N2 po dobu 60 min. Polypropylén bol 

hydroxylovaný pri rôznych koncentráciách peroxodisíranu draselného (1; 5; 10 mol. %) a při 

dvoch molárnych pomeroch voda/peroxodisíran draselný. Bol vyhodnotený vplyv zloženia 

reakčného systému a reakčných podmienok na účinnosť reakcie, mieru vedľajších reakcií a 

termické a reologické vlastnosti hydroxylovaného polypropylénu. Prítomnosť a koncentrácia 

hydroxylových skupín na povrchu polypropylénu bola stanovená pomocou  štruktúrnej analýzy 

(FTIR, XPS), pričom najvyššia účinnosť hydroxylácie bola zaznamenaná v prítomnosti 

neiónových zmáčadiel, pri použití 10 mol. % peroxodisíranu draselného a pri nižšom 

molárnom pomere voda/peroxodisíran draselný. Na základe zmien štruktúry polypropylénu 

bolo dokázané, že modifikácia prebiehala predovšetkým v amorfnej fáze polyméru. Okrem 

hydroxylácie bol zaznamenaný aj priebeh vedľajších reakcií, navzájom si konkurujúcich 

reakcií, predovšetkým oxidácie zmáčadiel a polypropylénu, vplyvom ktorej dochádzalo ku 

štiepeniu reťazcov za zníženia priemernej molekulovej hmotnosti polypropylénu. 

ABSTRACT 

The diploma thesis deals with post-polymerization hydroxylation of polypropylene in solid 

state. Regarding the literature review, polypropylene was hydroxylated by radical grafting in 

aqueous solution of potassium persulfate at 100 °C, under nitrogen atmosphere for 60 minutes. 

Hydroxylation of polypropylene was performed at different concentrations of potassium 

persulfate (1; 5; 10 mol. %) and two different water/potassium persulfate molar ratios. The 

effects of reaction system composition and reaction conditions on reaction efficiency, extent of 

side reactions, thermal and rheological properties of hydroxylated polypropylene were 

evaluated. The presence and concentration of hydroxyl groups on polypropylene surface was 

determined by structural analysis (FTIR, XPS), while the highest efficiency was achieved in 

the presence of nonionic wetting agents, using 10 mol. % potassium persulfate and at lower 

water/potassium persulfate molar ratio. Based on changes in polypropylene structure, the 

modification took place mainly in the amorphous phase of the polymer. In addition to 

hydroxylation,  concurrent side reactions have been reported, in particular the oxidation of 

wetting agents and polypropylene, which has resulted in chain cleavage, reducing the average 

molecular weight of the polypropylene. 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

polypropylén, radikálové očkovanie, reaktívna modifikácia, reakcie v pevnej fáze, 

hydroxylácia 

KEYWORDS 

polypropylene, radical grafting, reactive modification, solid-state reactions, hydroxylation 
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ÚVOD 

 

Od polovice minulého storočia zohrávali polyméry zásadnú úlohu pri vzniku moderného sveta 

a postupne sa stali súčasťou nášho každodenného života. Polyolefiny (hlavne polyetylén 

a polypropylén) sú v súčasnosti najpoužívanejšími a najviac komerčne vyrábanými polymérmi 

na svete. Dôvodom ich úspechu je nízka cena a kombinácia výborných mechanických 

a chemických vlastností. Chemická odolnosť inertného, nepolárneho reťazca polyolefinov 

môže byť zároveň nevýhodou a limituje použiteľnosť polyolefinov v niektorých aplikáciách. 

Limitujúcou vlastnosťou polyolefinov by sa v budúcnosti mohol stať aj fakt, že ide 

o nerozložiteľné polyméry vyrábané z ropných frakcií, keďže trendom súčasnosti je znížiť 

negatívny dopad polymérov na životné prostredie.  

Dosiahnutie požadovaných vlastností polymérov je možné syntézou nového polyméru, ktorý 

by na základe svojej štruktúry vykazoval dané vlastnosti alebo modifikáciou vlastností 

existujúceho polyméru. Keďže príprava nových polymérov je problematická a ekonomicky 

nevýhodná, zlepšovanie vlastností polymérov je založené predovšetkým na modifikácií 

konvenčných polymérov. Modifikácia polyolefinov sa vďaka ich vlastnostiam, dostupnosti 

a nízkej cene stala jednou z najviac skúmaných metód pre prípravu materiálov s vlastnosťami, 

prispôsobenými na mieru danej aplikácii. V súčasnosti je kladený dôraz na modifikáciu 

polyolefinov, zavedením (najčastejšie polárnej)  funkčnej skupiny do polymérneho reťazca, za 

vzniku tzv. funkčných polyolefinov. K najbežnejšie komerčne využívaným metódam prípravy 

funkčných polyolefinov patrí radikálové očkovanie.  

Predložená diplomová práca je zameraná na výskum a vývoj nového postupu pre 

hydroxyláciu polypropylénu post-polymeračnou modifikáciou v pevnej fáze. Pre posúdenie 

vplyvu reakčného systému a reakčných podmienok na mechanizmus a účinnosť reakcie bude 

pripravený materiál charakterizovaný pomocou infračervenej spektroskopie, röntgenovej 

fotoelektrónovej spektroskopie, diferenciálnej skenovacej kalorimetrie  a budú sledované aj 

reologické vlastnosti pripraveného polyméru. Prezentovaná experimentálna príprava 

hydroxylovaného polypropylénu predstavuje jeden z možných spôsobov prípravy chemicky a 

štruktúrne vhodného makroiniciátoru pre polymeráciu biodegradovateľných polymérov (napr. 

kyseliny polymliečnej). Príprava uvedeného materiálu rozšíri možnosti implementácie 

biodegradovateľných materiálov do veľkoobjemových polymérov z ropných frakcií s cieľom 

zvýšenia podielu biodegradovateľnej zložky z obnoviteľných zdrojov a zníženia 

skládkovaného plastového odpadu.  
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1 TEORETICKÁ ČASŤ 

1.1 Post-polymeračné modifikácie polyolefinov 

Polyolefiny sú najväčšou skupinou synteticky vyrábaných polymérov, ktoré vďaka svojím 

výborným mechanickým a chemickým vlastnostiam, ľahkej spracovateľnosti a nízkej cene 

nachádzajú uplatnenie v širokom rozsahu aplikácií. Napriek týmto výhodám, stále existujú 

nedostatky, ktoré bránia využitiu polyolefinov v niektorých oblastiach. Hlavnými nevýhodami 

sú relatívne zlá farbiteľnosť, potlačiteľnosť, zmáčavosť, adhézia a nekompatibilita poly-

olefinov s inými materiálmi ako kovy, sklenené vlákna, pigmenty, plnivá či väčšina iných 

polymérov. Dôvodom je vysoká kryštalinita a nízka povrchová energia, zapríčinená nepolaritou 

polymerného reťazca polyolefinov. V tab.1 sú pre porovnanie zobrazené hodnoty povrchovej 

energie pre vybrané polyméry a materiály, ktoré sa často používajú ako plnivá. Polyetylén (PE) 

a polypropylén (PP) dosahujú výrazne nižšie hodnoty povrchovej energie než napr. polyamid 6, 

ktorý okrem metylénových skupín obsahuje vo svojej štruktúre aj polárne skupiny. Preto je v 

súčasnosti kladený dôraz na modifikáciu polyolefinov, zavedením funkčnej skupiny do 

polymérneho reťazca, za vzniku tzv. funkčných polyolefinov, čím je možné zvýšiť povrchovú 

energiu polyolefinov a tak zlepšiť adhéziu a kompatibilitu s inými materiálmi [1, 2].  

 
Tab. 1: Hodnoty povrchovej energie vybraných pevných materiálov 

Materiál 

Povrchová 

energia 

[mN/m] 

Materiál 

Povrchová 

energia 

[mN/m] 

Materiál 

Povrchová 

energia 

[mN/m] 

Polyetylén 31a Polymetylmetakrylát 39a SiO2 35b 

Polypropylén 28b Polyamid 6 46a CaCO3 47b 

Polystyrén 33a Sklo 70c Hliník ≈500a 

a Ref [3]; b Ref [4]; c Ref [5] 

 

Vo všeobecnosti je možné polyolefiny modifikovať synteticky (napr. kopolymerizáciou 

propénu alebo eténu s inými komonomérmi) alebo post-polymeračnými technikami, ktoré sú 

založené na spracovaní predpripraveného homopolyméru (napr. očkovanie či príprava zmesí). 

Post-polymeračné modifikácie polyolefinov je možné rozdeliť s ohľadom na: 

a) fázový stav na: 

• homogénne reakcie:  

- reakcia prebieha v jednej fáze napr. v tavenine alebo v roztoku (polymér 

je rozpustený v rozpúšťadle),  

- modifikácia polyméru v celom jeho objem, 

• heterogénne reakcie:  

- reakcia prebieha na rozhraní dvoch fáz napr. polymér v pevnej fáze 

reaguje s monomérom v plynnej alebo kvapalnej fáze, 

- modifikácia najmä na povrchu polyméru, 

 

b) reakčný mechanizmus na:  

• radikálové reakcie, 

• iónové reakcie. 

Post-polymeračná modifikácia existujúcich, komerčne vyrábaných polymérov, predstavuje 

pomerne rýchlu a finančne nenáročnú alternatívu prípravy funkčných polyolefinov bez vývoja 

úplne nového polymerizačného procesu. Použitím tejto metódy je možné predísť ťažkostiam, 
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ktoré vznikajú pri syntetickej príprave funkčných polyolefinov kopolymerizáciou. Príkladom 

je koordinačná kopolymerizácia, pri ktorej vzniká stabilný komplex medzi katalyzátorom 

a funkčnou skupinou komonoméru, čo spôsobuje deaktiváciu katalyzátora [2, 6].  

K najbežnejšie komerčne využívaným metódam prípravy funkčných polyolefinov patrí 

očkovanie, teda proces, pri ktorom je monomér kovalentne naviazaný na polymérny reťazec. 

Základnou podmienkou vzniku kovalentnej väzby medzi monomérom a polymérom je 

vytvorenie reaktívnych častíc, radikálov alebo iónov. Vznik reaktívnych častíc je možné 

iniciovať radou techník: 

a) Chemicky – radikály je možné generovať napr. termickým rozkladom iniciátora alebo 

redoxnou reakciou; ióny je možné generovať napr. organokovovými zlúčeninami alebo 

suspenziou alkalického kovu v Lewisovej zásade. 

b) Radiačne – vysoko energetické žiarenie môže spôsobiť homolytické štiepenie väzieb za 

vzniku radikálov, ale ožiarením môžu vznikať aj ióny napr. gama žiarenie. 

c) Fotochemicky – absorbovanie svetla chromoforom, prítomným na polymérnom reťazci, 

vedie k excitácií a následnej disociácií za vzniku radikálov. Ak polymér neobsahuje 

chromofor, radikály môžu vznikať excitáciou a disociáciou pridaného fotoiniciátora, 

ktorý následne reaguje s polymérom, za vzniku radikálov napr. UV-žiarenie. 

d) Plazmou – urýchlené elektróny štiepia chemické väzby za vzniku radikálov. 

e) Enzymaticky – enzymatickou reakciou vznikajú radikály abstrakciou elektrónov alebo 

dodaním molekulárneho kyslíka do molekúl a očkovanie ďalej pokračuje neenzy-

matickou reakciou napr. tyrosináza (oxidoreduktáza) [7, 8]. 

Vzhľadom na nízku reaktivitu inertného reťazca polyolefinov je post-polymeračná 

modifikácia polyolefinov najčastejšie riadená mechanizmom radikálového očkovania. Reakcia 

je iniciovaná rozštiepením stabilnej C–H väzby a vytvorením radikálov na polymérnom reťazci. 

Vzniknuté makroradikály následne reagujú s vybraným monomérom, prítomným v systéme, za 

vzniku funkčného polyolefinu [1]. V dôsledku prítomnosti voľných radikálov môžu na 

polymérnom reťazci prebiehať vedľajšie reakcie, ktoré ovplyvňujú priemernú molekulovú 

hmotnosť, polydisperzitu a štruktúru výsledného polyméru. Výskyt a rozsah vedľajších reakcií 

je možné kontrolovať vhodnou voľbou reakčných podmienok [9]. Vzhľadom na reakčný 

mechanizmus použitý v experimentálnej časti práce, sú kapitoly 1.2–1.4 zamerané na základné 

princípy radikálového očkovania, mechanizmus a parametre, ktoré ovplyvňujú priebeh 

radikálového očkovania. 

Doposiaľ najviac preskúmanými zlúčeninami, ktoré sa využívajú ako monoméry na 

modifikáciu polyolefinov sú nenasýtené polárne zlúčeniny ako napr. maleinanhydrid (MAH) 

[10], kyselina akrylová a jej estery [11, 12], či kyselina metakrylová a jej estery [13]. 

Modifikácie prebiehajú najčastejšie reakciou v tavenine [10, 13], ale aj v roztoku [14],  či v 

pevnej fáze [15]. Reakcie sú iniciované najmä chemicky [10, 13–15], prípadne radiačne [11], 

či fotochemicky [12]. Okrem začlenenia vinylových zlúčenín do reťazca polyolefinov bola za 

účelom zvýšenia povrchovej energie polyolefinov publikovaná rada metód na začlenenie 

rôznych polárnych funkčných skupín ako napr. chlorácia pôsobením vodného roztoku 

chlórnanu sodného [16, sulfonácia iniciovaná UV žiarením v atmosfére vzduchu a SO2 [17], či 

oxidácia polyolefinov rôznymi oxidačnými činidlami, ozonáciou, fotooxidáciou, pôsobením 

plazmy či koronového výboja. Oxidáciou polyolefinov je možné implementovať do reťazca 

radu funkčných skupín od karboxylových, esterových, ketónových, aldehydových, éterových 

až po hydroxylové skupiny. Post-polymeračné metódy, ktorými je možné začleniť hydroxylové 

skupiny do reťazca polyolefinov sú detailne popísané v kapitole 1.5. 

Funkčné polyolefiny rozširujú použiteľnosť polyolefinov v oblastiach ako elektronika, 

optika, fotografické materiály, biomateriály, nosiče katalyzátorov, povlaky, nátery, potlače, 

farbivá či lepidlá [2, 6]. Okrem toho môžu funkčné polyolefiny slúžiť ako prekurzory či 
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makroiniciátory na prípravu iných, očkovaných kopolymérov. Funkčné polyolefiny alebo 

z nich pripravené kopolyméry nachádzajú uplatnenie ako kompatibilizátory pri príprave 

polymérnych zmesí, kompozitov či viacvrstvových materiálov [18]. 

1.2    Obecné zákonitosti radikálového očkovania 

Očkovanie je proces, pri ktorom je monomér (prípadne zmes dvoch a viac monomérov) 

kovalentne viazaný na hlavný reťazec polyméru. Očkovanie jedného monoméru prebieha 

v jednom reakčnom kroku, očkovanie dvoch a viac monomérov môže prebiehať súčasne alebo 

postupne, vo viacerých reakčných krokoch. Všeobecne existujú tri základné metódy očkovania, 

ktoré sú schematicky znázornené na obr. 1: a) „grafting-to“ – predpripravený polymér (resp. 

oligomér alebo molekula) s reaktívnou skupinou na konci reťazca reaguje s funkčnou skupinou 

prítomnou na hlavnom reťazci iného polyméru; b) „grafting-from“ – polymér s reaktívnymi 

skupinami alebo aktívnymi centrami v hlavnom reťazci iniciuje polymerizáciu monoméru  

a rast bočného reťazca (očkovacia polymerizácia); c) „grafting-through“ – makromonoméry 

s funkčnou skupinou na konci reťazca, ktorá je schopná polymerizácie (najčastejšie vinylová 

skupina), polymerizujú za prítomnosti iného typu monoméru (resp. komonoméru) [19]. 

 

 
Obr. 1: Schéma metód radikálového očkovania: a) grafting-to b) grafting-from c) grafting-through 
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Metódou „grafting-to“ (obr. 1, reakcia a) boli pripravené napr. očkované kopolyméry PE 

a polyetylénoxidu (PEO), či PE a polystyrénu (PS). Očkované kopolyméry boli pripravené 

reakciou kopolyméru PE, ktorý obsahoval alkynylovú skupinu, s príslušnými polymérmi 

zakončenými azidovou skupinou (PEO-N3 a PS-N3) [20]. Podľa povahy reaktívnej skupiny na 

hlavnom reťazci polyméru je metódou „grafting-from“ (obr. 1, reakcia b)  možné rôznymi 

mechanizmami iniciovať polymerizáciu monoméru za vzniku očkovaného kopolyméru. 

Napríklad hydroxylové skupiny, naviazané na PE reťazci boli využité na iniciáciu 

polymerizácie za otvorenia kruhu (ROP) ε-kaprolaktonu [21] za vzniku očkovaného 

kopolyméru PE a polykaprolaktonu (PCL). Metóda „grafting-through“ (obr. 1, reakcia c)  bola 

použitá napr. pri radikálovej polymerizácií s prenosom atómu (ATRP) metylmetakrylátu a 

etylén-propylénového random kopolyméru (EPR), ktorý plnil funkciu makromonoméru, za 

vzniku očkovaného kopolyméru polymetymetakrylátu (PMMA) a EPR [22]. Cieľom 

predloženej práce je príprava reaktívneho polyolefinu, ktorý by slúžil ako makroiniciátor 

polymerizácie podľa reakcie b) s cieľom prípravy hybridných polymérnych materiálov 

z obnoviteľných zdrojov. 

Pri očkovaní je základnou podmienkou vzniku kovalentnej väzby medzi monomérom a 

polymérom alebo medzi dvomi polymérnymi reťazcami (obr. 1) vytvorenie radikálov. 

Primárne radikály je možné generovať radou techník, spomenutých v kap. 1.1. Chemicky 

iniciované radikálové očkovanie je pravdepodobne najstaršia, najrozšírenejšia a najlacnejšia 

metóda modifikácie polymérov. Primárne radikály sú zvyčajne generované rozkladom 

peroxidov, hyperoxidov alebo azo-zlúčenín. Obecná schéma radikálového očkovania 

monoméru na polymérny reťazec podľa Al-Malaika [23], zobrazená na obr. 2, obsahuje tri typy 

reaktantov: polymér, nenasýtený monomér (M) a iniciátor (I). V prítomnosti polyméru 

a monoméru sú rozkladom iniciátora generované primárne radikály, pričom mechanizmus 

rozkladu závisí na type použitého iniciátora. Primárny radikál reaguje s polymérom a 

odtrhnutím atómu vodíka z polymérneho reťazca vzniká makroradikál (obr. 2, reakcia a). 

Vzniknutý makroradikál následne reaguje s monomérom, ktorý sa naviaže na polymérny 

reťazec (obr. 2, reakcia a3). Makroradikál, ktorý vznikne po naviazaní monoméru na polymér, 

môže reagovať s ďalšími molekulami monoméru analogicky podľa reakcie b) na obr. 1, čím sa 

predĺži naočkovaný reťazec (obr. 2, reakcia a3.1) a vzniká očkovaný kopolymér. Ak 

makroradikál, ktorý vznikne po naviazaní monoméru na polymér, nereaguje s ďalšími 

molekulami monoméru, môže intramolekulárnym prenosom atómu vodíku vzniknúť nový 

makroradikál (obr. 2, reakcia a3.2). Okrem hlavnej očkovacej reakcie, môžu v systéme súčasne 

prebiehať aj nežiadúce vedľajšie reakcie. Ak primárny radikál reaguje s monomérom, iniciuje 

nežiadúcu homopolymeráciu a reakciou s ďalšími molekulami monoméru vzniká oligomér, 

prípadne homopolymér (obr. 2, reakcia b). V závislosti na štruktúre makroradikálu, ktorý 

vznikne odtrhnutím vodíka z polymérneho reťazca, môže okrem žiadúceho očkovania (obr. 2, 

reakcia a3) prebiehať aj štiepenie reťazca (obr. 2, reakcia a1) alebo sieťovanie (obr. 2, 

reakcia a2).  
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Obr. 2: Obecná schéma radikálového očkovania pozostávajúca z abstrakcie atómu vodíka (a), 

s nasledujúcim β-štiepením (a1), sieťovaním (a2), očkovaním monoméru na polymér (a3), homo-

polymerizácia naočkovaného monoméru (a3.1), intramolekulárny prenos atómu vodíka (a3.2) 

a homopolymerizácie monoméru (b) [23] 

1.3 Mechanizmus radikálového očkovania 

1.3.1   Iniciácia 

Iniciácia je elementárna reakcia, ktorá riadi kinetiku prípravy očkovaných polymérov 

radikálovým mechanizmom. Iniciáciu môžeme rozdeliť do troch častí: 

a) Vznik primárnych radikálov. 

b) Reakcie primárnych radikálov za vzniku ďalších (sekundárnych) radikálov. 

c) Pridanie primárneho radikálu alebo jeho produktov k monoméru, aby došlo k zahájeniu 

propagácie. 

Vznik primárnych radikálov je predovšetkým závislý na štruktúre iniciátora. Výber vhodného 

iniciátora závisí na reakčných podmienkach očkovacej reakcie ako aj na reaktivite 

a rozkladnom mechanizme samotného iniciátora. Vhodný iniciátor by mal mať nízku toxicitu 

a prchavosť, zodpovedajúci polčas rozpadu (τ1/2) a vysokú iniciačnú účinnosť. Rýchlosť vzniku 

primárnych radikálov je možné kontrolovať zmenou teploty, zatiaľ čo koncentrácia primárnych 

radikálov závisí na koncentrácii vybraného iniciátora. Rozsah následných reakcií primárnych 

radikálov závisí na ďalších reaktantoch, prítomných v systéme napr. polymérnom substráte, 

monoméroch, aditívach či rozpúšťadle [7, 23]. 

Primárne radikály sú najčastejšie generované termickým rozkladom organických peroxidov, 

ktoré vo svojej štruktúre obsahujú jednu alebo viacero labilných O–O väzieb. Pri vhodnej 
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teplote sa peroxidové väzby homolyticky štiepia za vzniku príslušných radikálov, teda vysoko 

reaktívnych častíc s nepárovým elektrónom. Často využívanými iniciátormi sú napríklad 

dialkyl peroxidy, z ktorých vznikajú rozštiepení O–O väzby príslušné alkoxy radikály. Ak 

alkoxy radikál nereaguje so substrátom, môže dochádzať k β-štiepeniu alkoxy radikálu na 

najslabšej C–C väzbe. Väzby na sp3 uhlíku sú štiepené skôr, než väzby na sp alebo sp2 uhlíkoch. 

Prednostne dochádza ku štiepeniu väzieb, ktoré vedú k vzniku dlhších alkylových reťazcov než 

metylových radikálov [7, 24].  

Vo väčšine prípadov je iniciátor spočiatku homogénne distribuovaný, čo je typické pre 

väčšinu jednofázových reakcií za použitia peroxidových iniciátorov. Rýchlosť vzniku voľných 

radikálov (I•), generovaných rozpadom iniciátora, bude rovnaká v celom systéme a je 

definovaná vzťahom (1): 

 

 
 d

d I
f k I

dt

•
  − =   , (1)  

 

kde [I] je funkciou času, kd je rýchlostný koeficient, zahŕňajúci stechiometriu rozkladu 

iniciátora a f predstavuje konštantu, závislú na viskozite, ktorá zahŕňa tzv. klietkový jav (cage 

effect), kedy dva primárne radikály v tesnej blízkosti môžu navzájom kombinovať za vzniku 

nereaktivního produktu. Konštanta f určuje účinnosť iniciácie. Ak je viskozita reakčného 

systému vysoká, [I•] sa zníži v dôsledku rekombinácie a konštanta f bude nadobúdať nízke 

hodnoty. Ak prebieha radikálové očkovanie v zriedenom roztoku, efektivita toku radikálov 

bude vyššia než u reakcie v systéme s vysokou viskozitou. 

Primárne radikály, vzniknuté tepelným rozkladom peroxidov, reagujú s polymérnym 

reťazcom za vzniku aktívneho centra. Aktívne centrum môže vzniknúť adíciou primárneho 

radikálu na dvojitú väzbu, prítomnú v polymérnom reťazci. Hnacou silou adície je náhrada 

vysoko-energetickej π-väzby za σ-väzbu. Adícia je typická pre primárne radikály, sústredené 

na atóme uhlíku. Druhý typ reakcie, ktorý vedie ku vzniku aktívneho centra je abstrakcia, kedy 

primárny radikál odtrhne labilný atóm z bočného alebo hlavného reťazca polyméru. Reakcia je 

závislá na abstrakčnej schopnosti radikálu ale aj na náchylnosti polymérneho substrátu 

k abstrakcii. Vznik aktívneho centra abstrakciou je predpokladaný najmä u primárnych 

radikálov sústredených na heteroatóme.  

Účinnosť abstrakcie závisí aj na disociačnej energii C–H väzby v polymérnom reťazci, ktorá 

je potrebná na vytvorenie makroradikálu [7]. V tab. 2 sú uvedené hodnoty disociačných energií 

pre rozličné C–H väzby, ktoré sú potrebné na abstrakciu vodíka z príslušných uhľovodíkov. 

Čím je disociačná energia nižšia, tým je odtrhnutie vodíka z reťazca jednoduchšie a tým je 

nižšia aj aktivačná energia abstrakcie. Platí, že čím je disociačná energia nižšia tým je nižšia 

reaktivita a vyššia stabilita radikálu vzniknutého abstrakciou príslušného vodíka. Takže 

abstrakcia vodíka z terciárneho alkánu ((R)3C–H) je jednoduchšia, než zo sekundárneho alkánu 

((R)2CH–H). Obdobne je abstrakcia vodíka jednoduchšia zo sekundárneho alkánu, než 

z pomerne stabilného a menej reaktívneho primárneho alkánu ((R)CH2–H) [23]. 
 

Tab. 2: Hodnoty disociačných energií Ed C–H väzieb, potrebných na abstrakciu vodíka v závislosti na 

type uhľovodíkového reťazca 

Väzba 
Ed (C–H) 

[kJ/mol] 
Väzba 

Ed (C–H) 

[kJ/mol] 
Väzba 

Ed (C–H) 

[kJ/mol] 

C2H5O–H 435 C2H5–H 410 (R)3C–H 404 

CH3–H 435 C3H7–H 395 (R)2CH–H 413 

Ph–H 463 C4H9–H 384 (R)CH2–H 423 
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Posledným krokom iniciácie je reakcia vytvoreného radikálu s molekulou monoméru. Ak sa 

radikál nachádza na polymérnom reťazci, dochádza k radikálovému očkovaniu metódou 

„grafting-from“. Ak sa vytvorený radikál nachádza na malej molekule, radikálové očkovanie 

môže prebiehať metódou „grafting-through“. Tento krok nekontroluje rýchlosť reakcie, ak sa 

v predošlých krokoch iniciácie vyformujú trvalé radikály [7]. 

1.3.2   Propagácia 

Propagácia je fáza radikálového očkovania, ktorá zahŕňa veľký počet reakcií, ktoré nastanú po 

iniciácií a pred termináciou. Tieto reakcie zahŕňajú adíciu monoméru a funkčných skupín na 

polymérny reťazec alebo prenos radikálu (transfer), typicky na polymér alebo aditívum. 

Propagácia určuje celkovú kinetiku každej radikálovej polymerizácie, preto je celková entalpia 

polymerizácie v podstate rovná entalpii propagácie. Rýchlosť propagácie môže byť vyjadrená 

ako rýchlosť úbytku monoméru pomocou vzťahu (2):  

 

  
 p

d M
k R M

dt

•
− =     , (2)  

 

kde kp je rýchlostný koeficient propagácie, ΣR• je suma všetkých radikálových častíc, ktoré 

môžu reagovať s monomérom (radikály vznikajúce rozkladom iniciátora ale aj vytvorené 

makroradikály). Koeficient kp nie je konštanta, je závislý na dĺžke reťazca polymérneho 

radikálu a na viskozite média. Keďže [M]0 je na začiatku stanovená a v priebehu reakcie sa 

môže len znižovať, [ΣR•] je hlavným parametrom, ktorý riadi kinetiku propagácie. Ak je 

v systéme prítomný jeden alebo viac komonomérov, je nutné brať do úvahy rýchlostné 

koeficienty všetkých možných reakcií a zmeny relatívneho množstva komonomérov v čase. 

Monoméry, ktoré sú málo náchylné k homopolymerácií, napríklad kyselina maleinová alebo 

krotonová, vytvárajú veľmi krátke naočkované bočné reťazce. Ak je viskozita reakčného 

systému vysoká, propagácia je riadená difúziou monoméru k polymérnym radikálom, čo 

spôsobí výrazné zníženie hodnoty kp [7]. 

1.3.3   Terminácia 

Terminácia môže byť spôsobená celou radou reakcií, ktoré sú obecne založené na párovaní 

dvoch radikálov za vzniku neradikálového produktu. Reakcie dvoch radikálov majú veľmi 

nízku až takmer nulovú aktivačnú energiu, takže terminácia je veľmi rýchla a riadená 

predovšetkým difúziou. Zánik aktívneho centra na očkovanom polymérnom reťazci môže byť 

spôsobený reakciou s relatívne labilným atómom vodíka, za prenosu radikálu na iný polymérny 

reťazec (obr. 3 reakcia a). Terminácia očkovania môže byť spôsobená reakciou s radikálom na 

nízkomolekulárnej zlúčenine (oligomér, monomér) (obr. 3 reakcia b) alebo reakciou s makro-

radikálom, čo môže viesť k sieťovaniu medzi polymérnymi reťazcami (obr. 3 reakcia c).  

Keďže polymérne radikály sú o mnoho objemnejšie než monomér, so zvyšujúcou sa 

viskozitou systému, bude rýchlostný koeficient terminácie kt klesať skôr, než začne klesať kp. 

Vďaka tejto skutočnosti rastie rýchlosť radikálovej polymerizácie s rastúcou viskozitou 

systému v priebehu reakcie. Závislosť kt na difúzií má za následok to, že terminácia očkovania 

najčastejšie nenastáva reakciou dvoch objemných radikálov ale reakciou malého, mobilného 

radikálu s polymérnym radikálom. Očkovanie metódou „grafting-to“ je preto nepravde-

podobné, s výnimkou reakcií prebiehajúcich v zriedených roztokoch [7]. 
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Obr. 3: Schéma terminácie aktívneho centra a) prenosom radikálu, b) reakciou s radikálom na 

nízkomolekulárnej zlúčenine c) reakciou s makroradikálom (iným aktívnym centrom) 

1.4    Parametre ovplyvňujúce radikálové očkovanie 

Rovnováha medzi žiadaným očkovaným polymérom a nežiadúcimi, vedľajšími produktmi je 

silne závislá na rôznych kľúčových parametroch súvisiacich so štruktúrou reaktantov 

a experimentálnymi podmienkami ako štruktúra polyméru, monoméru, iniciátora, prítomnosť 

rozpúšťadla, reakčný čas či teplota.  

1.4.1   Štruktúra polyméru 

Štruktúra polyméru ovplyvňuje kinetiku očkovania v dvoch bodoch. Prvým je, ako ľahko 

vznikajú aktívne centrá na polymérnom reťazci reakciou s iniciátorom a druhým, ako ľahko 

reagujú vzniknuté aktívne centrá s monomérom alebo inými aktívnymi centrami. Ak sú 

vzniknuté makroradikály vysoko reaktívne voči monoméru, je preferovaný vznik očkovaného 

polyméru, v opačnom prípade bude prevažne dochádzať k sieťovaniu. V závislosti na štruktúre 

môže dochádzať k zmene pozície radikálu na polymérnom reťazci abstrakciou atómu z iného 

miesta alebo β-štiepením za vzniku stabilnejších radikálov [7, 8]. 

Štruktúra polyolefinu, v zmysle typ monomérov a komonomérov, ich distribúcia, 

prítomnosť a množstvo vetvenia (krátke/dlhé) či prítomnosť a množstvo dvojitých väzieb, 

ovplyvňujú vznik aktívneho centra na polymérnom reťazci ako aj stabilitu vzniknutých 

makroradikálov. V polyolefinoch existuje niekoľko rôznych typov atómov vodíka, ktoré môžu 

reagovať s primárnymi radikálmi. Napríklad vo vysokohustotnom polyetyléne (HDPE) sú 

takmer výlučne prítomné vodíky na sekundárnych uhlíkoch, zatiaľ čo v PP sú prítomné vodíky 

na primárnych, sekundárnych ale aj na terciárnych uhlíkoch. Ako bolo zmienené v kap. 1.3.1, 

atómy vodíka na rozdielnych typoch uhlíkov nie sú rovnako reaktívne voči primárnym 

radikálom  a príslušné makroradikály nie sú rovnako reaktívne voči monoméru. Terciárne 

makroradikály sú termodynamicky výhodnejšie a vodíky na terciárnych uhlíkoch sú reaktív-

nejšie než vodíky na sekundárnych uhlíkoch. Vyššia reaktivita terciárnych uhlíkov bola 

potvrdená vyššou efektivitou očkovania u EPR než u lineárnych PE (HDPE a lineárny 

nízkohustotný polyetylén (LLDPE)) za rovnakých reakčných podmienok [25].  

Základná jednotka PP obsahuje jeden terciárny, dva sekundárne a tri primárne atómy vodíka, 

zatiaľ čo základná jednotka PE obsahuje štyri sekundárne atómy vodíka. Na základe toho, by 

mala byť celková reaktivita PP voči primárnym radikálom vyššia než u PE. Avšak bolo 
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dokázané, že PP je pri radikálovom očkovaní menej reaktívny než PE. Prirodzene, mnohé 

ďalšie faktory ovplyvňujú proces radikálového očkovania. Dôležitým faktorom je, že terciárne 

atómy vodíka, prítomné v PP, sú viac stéricky bránené než sekundárne atómy vodíka v PE [23]. 

Saule et al. [26] vo svojej štúdií popisujú modifikáciu izotaktického a ataktického PP 

termickým rozkladom peroxyketalov a peroxyesterov v tavenine. Zaznamenali výrazne nižšiu 

efektivitu očkovania esterovej skupiny než Navarre et al. [27], ktorí sa zaoberali modifikáciou 

PE za rovnakých podmienok. Nižšiu účinnosť očkovania u PP než u PE autori pripisujú 

stérickému bráneniu terciárneho aj sekundárnych vodíkov v hlavnom reťazci PP, spôsobené 

prítomnosťou –CH3 skupiny. 

Rozsah sieťovania a/alebo štiepenia reťazcov pri radikálovom očkovaní značne závisí na 

konkrétnom polymérnom substráte a procesných podmienkach. Polyetylény ako HDPE, 

nízkohustotný polyetylén (LDPE) či LLDPE sú náchylné na sieťovanie spôsobené reakciou 

dvoch makroradikálov. Tento proces je charakteristický tvorením gélu alebo čiastočne 

nerozpustného produktu. Často zaznamenaným dôkazom sieťovania je vzrast hodnoty 

krútiaceho momentu pri spracovaní v dôsledku vzrastu viskozity taveniny. Avšak očkovanie 

polárneho monoméru na polymér môže prispievať k zvýšeniu viskozity taveniny aj bez 

priebehu sieťovania v dôsledku špecifických interakcií medzi naočkovanými polárnymi 

skupinami, preto je potrebné overiť výskyt sieťovania aj inou metódou [18, 24]. 

Hlavnou vedľajšou reakciou pri radikálovom očkovaní PP je degradácia spôsobená  

β-štiepením makroradikálov. Ak je vzniknutý makroradikál málo stabilný, dochádza ku 

štiepeniu C–C väzby za vzniku dvoch fragmentov s nižším polymerizačným stupňom. 

Štiepenie reťazca vedie k zníženiu molekulovej hmotnosti, zníženiu viskozity taveniny a teda 

zlepšeniu spracovateľnosti PP. Tento proces je dobre zdokumentovaný a využíva sa  na post-

polymerizačnú reaktívnu úpravu PP odbúravaním pomocou organických peroxidov za vzniku 

PP s kontrolovanou reológiou (CRPP). Pri očkovaní môže dochádzať k degradácií polyméru aj 

vplyvom smykového namáhania a vysokej teploty [23, 24]. 

1.4.2   Typ iniciátora 

Obsah makroradikálov v systéme prirodzene súvisí s množstvom primárnych radikálov 

generovaných rozpadom iniciátora. Mechanizmus a rýchlosť vzniku primárnych radikálov sú 

popísané v kap. 1.3.1.  Pri výbere vhodného iniciátora pre radikálové očkovanie, je nutné zvážiť 

rôzne parametre:  

a) rýchlosť rozkladu iniciátora (τ1/2) pri definovanej reakčnej teplote,  

b) koncentrácia iniciátora,  

c) rozpustnosť iniciátora v tavenine polyméru a jeho rozdeľovací koeficient medzi rôznymi 

fázami v prípade multifázového systému, 

d) reaktivita vzniknutých radikálov voči polyméru a iným zložkám prítomných v tavenine, 

e) prchavosť a toxicita iniciátora,  

f) fyzikálna forma (skupenstvo) iniciátora,  

g) metóda zavedenia iniciátora do systému – dávkovanie iniciátora súbežne s polymérom, 

s monomérom alebo samostatne; dávkovanie iniciátora priamo do taveniny,  

vo forme roztoku (rozpustený v monomére alebo v rozpúšťadle), naadsorbovanie 

iniciátora na polymér; dávkovanie na raz alebo viacnásobným pridávaním. 

Prehľad bežne používaných iniciátorov a hodnoty τ1/2 sú zobrazené v tab. 3. Bisperoxy-

zlúčeniny ako 2,5-di(terc-butylperoxy)-2,5-dimetylhexán (DTBH), α,α´-di(terc-butylperoxy)-

diisopropylbenzén (DIPB) či dikumylperoxid (DCP) (tab. 3) sú preferovanými iniciátormi, 

používanými pri reaktívnom spracovaní polyolefinov, vďaka ich dobrej rozpustnosti 

v tavenine, nízkej prchavosti a ľahkej manipulácii. Dve peroxy skupiny sa rozkladajú nezávisle 
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na sebe za vzniku rôznych alkoxy a alkyl radikálov, ktoré môžu iniciovať očkovanie. Diacyl 

peroxidy, napr. dibenzoylperoxid (DBP), či terc-butylperoxybenzoát (TBPB), sú zdrojom 

primárnych acyloxy radikálov, ktoré môžu následne podliehať β-štiepeniu za vzniku 

príslušných sekundárnych alkyl/aryl radikálov a oxidu uhličitého.  Sekundárne radikály (najmä 

metyl), sú menej aktívne pri abstrakcii vodíka z reťazca, čo znižuje účinnosť tvorby 

makroradikálov. Naopak metylové radikály môžu reagovať s monomérom a tak iniciovať 

homopolymerizáciu, ak je monomér schopný homopolymerizácie za daných reakčných 

podmienok [18]. Okrem peroxidov, je na iniciáciu radikálového očkovania možné použiť aj 

azo-zlúčeniny, napr. 2,2´-azobis(2-methylpropionitril) (AIBN). Všeobecne nie sú azo-

zlúčeniny vhodné pre reakcie v tavenine kvôli nízkym hodnotám τ1/2 (tab. 3) a nízkej tendencii 

kyanoalkyl radikálov k abstrakcii atómu vodíka. Výhodou azo-zlúčenín oproti peroxidom je, 

že sú menej citlivé na rozklad [24]. Peroxodisírany, napr. K2S2O8, sú oxidačné činidlá, ktoré sa 

bežne používajú ako iniciátory radikálových polymerizácií vo vodných roztokoch a emulziách, 

kde poskytujú spoľahlivý zdroj radikálov. Rozklad peroxodisíranov je okrem teploty závislý aj 

na pH a kinetika reakcie sa mení v prítomnosti rôznych organických zlúčenín ako alkoholy, 

monoméry či emulgátory [28]. 

Existuje niekoľko empirických vzťahov na vyjadrenie závislosti účinnosti očkovania na 

koncentrácií iniciátora. Bolo odpozorované, že po dosiahnutí určitej koncentrácie iniciátora, nie 

je možné ďalším pridávaním iniciátora zvýšiť stupeň konverzie očkovaného monoméru. Nad 

určitým limitom sa primárne/sekundárne radikály začnú podieľať na terminácií očkovania, 

prípadne reagujú navzájom, čím dochádza k zníženiu účinnosti očkovania. Maximálnu 

výťažnosť očkovania je možné dosiahnuť pri konkrétnej koncentrácií iniciátora, ktorá závisí na 

danom systéme [8]. 

 
Tab. 3: Štruktúra a vlastnosti niektorých iniciátorov, bežne používaných pri radikálovom očkovaní  

Štruktúra, názov, skratka 

iniciátora 

 T [°C] = ƒ(τ 1/2) Ref 

 10 h 1 h 0,1 h  

Dikumylperoxid (DCP) 

CH3

CH3

O

O

CH3

CH3

 

 116 136 175 [23] 

α,α´-di(terc-butylperoxy)diisopropylbenzén (DIPB) 

CH3

CH3

CH3O

O

CH3

CH3

CH3

CH3

CH3 O

O

CH3

CH3

 

 120 142 190 [23] 

2,5-di(terc-butylperoxy)-2,5-dimethylhexán (DTBH) 

CH3

CH3

CH3 O

O

CH3

CH3

CH2 CH3

CH3

CH3O

O

CH3

CH3

CH2

 

 120 142 190 [23] 
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Tab. 3: Štruktúra a vlastnosti niektorých iniciátorov, bežne používaných pri radikálovom očkovaní 

(pokračovanie) 
Dibenzoylperoxid (DBP) 

O

O
O

O
 

 72 91 113 [24] 

Terc-butylperoxybenzoát (TBPB) 

O

O
O

CH3

CH3
CH3

 

 104 122 142 [24] 

2,2´-azobis(2-methylpropionitril) (AIBN) 

CH3

CN

CH3

N

N CH3

CH3

CN

 

 64 82 101 [23] 

Peroxodisíran draselný 

S O
-

O

OS

O

O

OO
-

O

K
+

K
+

 

pH 1 39 58 98 

[29] pH 7 71 89 128 

pH 10 72 90 126 

 

1.4.3   Typ monoméru 

Ako monomér je možné použiť širokú škálu molekúl, ktoré obsahujú vo svojej štruktúre 

minimálne dve funkčné skupiny, a to požadovanú funkčnú (polárnu) skupinu a dvojitú väzbu, 

ktorá by mohla reagovať s vytvoreným makroradikálom. Dôležitými parametrami monoméru, 

ktoré riadia proces očkovania sú: 

a) koncentrácia monoméru,  

b) rozpustnosť monoméru v tavenine polyméru, 

c) reaktivita monoméru voči iniciátoru a polymérnym makroradikálom, 

d) prchavosť monoméru,  

e) schopnosť homopolymerizovať,  

f) metóda zavedenia monoméru do systému – zavedenie monoméru priamo do taveniny 

polyméru, vo forme roztoku alebo adsorbovaním monoméru na polymér (závisí na 

rozpustnosti monoméru v tavenine, na stabilite a prchavosti monoméru). 

Reaktivita monoméru je dôležitým parametrom, ovplyvňujúcim očkovanie a závisí na rôznych 

faktoroch ako napríklad polarita monoméru, stérický efekt, koncentrácia monoméru, či 

bobtnavosť polymérneho reťazca v prítomnosti monoméru. Akryláty, metakryláty, maleinová 

a itakonová kyselina/anhydrid a ich deriváty, styrén, oxazolin či vinyl silány boli úspešne 

naočkované na rôzne polyolefiny. Makromonoméry a oligoméry, obsahujúce reaktívnu dvojitú 
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väzbu je taktiež možné naočkovať na polymérny reťazec. Najčastejšie ide o estery kyseliny 

metakrylátovej a akrylátovej alebo deriváty maleimidu. Najmä kvôli stérickým faktorom 

vykazujú nižšiu tendenciu homopolymerizovať. Nevýhodou používania monomérov s vysokou 

molekulovou hmotnosťou je, že nie sú prchavé a teda nie je možné odstrániť zvyšky 

nezreagovaného monoméru vákuovým sušením [18, 24]. 

Z obecnej schémy radikálového očkovania (obr. 2) je zjavné, že nato, aby makroradikál 

nepodliehal štiepeniu (obr. 2 reakcia a1) alebo sieťovaniu (obr. 2 reakcia a2), je potrebné aby 

prebehla rýchla reakcia medzi makroradikálom a dvojitou väzbou nenasýteného monoméru 

(obr. 2 reakcia a3). Táto schopnosť je do značnej miery určená elektrónovou hustotou dvojitej 

väzby spolu so stérickým bránením. Dôležitú úlohu však hrá aj rozpustnosť/kompatibilita 

monoméru s polymérnou taveninou. Karboxylové substituenty (kyseliny, anhydridy, estery) sú 

elektrón akceptorné skupiny a vyťahujú elektrónovú hustotu z dvojitej väzby, zatiaľ čo 

aromatické substituenty (fenyl, furán, tiofén) sú elektrón donorové skupiny. Najbežnejšie 

používanými skupinami sú karboxylové substituenty, čo naznačuje, že väčšina monomérov 

obsahuje dvojitú väzbu s nízkou elektrónovou hustotou. Makroradikály alifatických 

polyolefinov je možné považovať za alkyl radikály s jedným, dvomi, či tromi donorovými 

substituentmi v prípade primárnych, sekundárnych a terciárnych radikálov. Po pridaní 

monoméru so substituovanou dvojitou väzbou (s nízkou elektrónovou hustotou), by mala 

reakcia preferovane prebiehať na nesubstituovanom, prípadne menej substituovanom atóme 

uhlíka dvojitej väzby [18]. 

Schopnosť monoméru homopolymerizovať je kľúčový parameter ovplyvňujúci štruktúru a 

dĺžku naočkovaných reťazcov. Na polymér môžu byť naviazané izolované jednotky monoméru 

(obr. 2 reakcia a3.2) alebo môže vznikať polymérny reťazec, vytvárajúci rozvetvenú štruktúru 

(obr. 2 reakcia a3.1). Okrem štruktúry naočkovaného polyméru ovplyvňuje schopnosť 

monoméru homopolymerizovať aj množstvo homopolyméru, ktorý môže vznikať pri 

modifikácií polyméru ako vedľajší produkt. Monoméry, ktoré ľahko homopolymerizujú 

vytvárajú dlhé naočkované reťazce, avšak je pravdepodobný vznik značného množstva 

homopolyméru (napr. butylakrylát). Monoméry, ktoré homopolymerizujú neochotne vytvárajú 

krátke naočkované reťazce a môžu podporovať sieťovanie (napr. etylmaleát). Zvýšenie 

výťažnosti očkovania a obmedzenie vedľajších reakcií je možné aj pridaním druhého 

monoméru do systému (komonoméru) [7]. Vhodný komonomér by mal byť efektívny v zachy-

távaní makroradikálov, vytvorených na polymérnom reťazci, a zároveň by mal byť takto 

vytvorený propagujúci radikál vysoko reaktívny voči danému monoméru (obr. 4). Bolo 

dokázané, že rôzne komonoméry s elektrón donorovými skupinami (napr. styrén) sú účinné 

činidlá, používané na zvýšenie výťažnosti očkovania a obmedzenie vedľajších reakcií elektrón 

deficitných monomérov (napr. MAH alebo glycidylmetakrylát (GMA)) [24]. Cartier a Hu [30] 

zaznamenali zvýšenie v rýchlosti aj účinnosti radikálového očkovania GMA na PP v tavenine 

po pridaní styrénu ako komonoméru. Okrem zvýšenia výťažnosti očkovania GMA bol so 

zvyšujúcou sa koncentráciou styrénu zaznamenaný nárast v molekulovej hmotnosti 

modifikovaného PP v porovnaní s očkovaním GMA bez prítomnosti styrénu, čo naznačuje, že 

styrén prispieva aj k obmedzeniu β-štiepenia PP reťazcov. 

Monomér zachytáva radikály, ktoré by inak mohli zapríčiniť sieťovanie alebo štiepenie 

reťazcov. Zvýšenie koncentrácie monoméru môže mať za následok zníženie degradácie 

polymérneho substrátu. Výťažnosť očkovania rastie so zvyšujúcou sa koncentráciou monoméru 

až do dosiahnutia určitého maxima. Ak je koncentrácia monoméru príliš vysoká, môže nastať 

separácia fáz, čím sa zníži výťažnosť očkovania a zvýši pravdepodobnosť homopolymerizácie. 

Za týchto podmienok by bolo možné docieliť vyššiu výťažnosť očkovania postupným, 

viacnásobným pridávaním monoméru a iniciátora [31]. 

 



19 

C

CH
M

M

CH
CH2

+

(b)

(a1)

(a2)komonomér

OR H-

 

Obr. 4: Schéma obmedzenia vedľajších reakcií, sieťovania (a1) a β-štiepenia (a2), pri radikálovom 

očkovaní monoméru (M) na polymérny reťazec pridaním komonoméru (b) [24] 

1.4.4   Reakčná teplota 

Reakčná teplota je dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje kinetiku radikálového očkovania. 

Vyššia reakčná teplota všeobecne prispieva k degradácii polyméru, zvyšuje rýchlosť rozkladu 

iniciátora (znižuje τ1/2), mení rýchlosť a špecificitu prebiehajúcich reakcií a ovplyvňuje 

rozpustnosť a reológiu. Vo všeobecnosti sa výťažnosť očkovania zvyšuje so zvyšujúcou sa 

teplotou až do určitej limitnej hodnoty. Jedným z dôvodov môže byť zvýšenie rýchlosti 

dekompozície iniciátora, čím sa zvýši účinnosť iniciátora vo vytváraní makroradikálov na 

polymérnom reťazci. Vyššia koncentrácia makroradikálov má za následok zvýšenie výťažnosti 

radikálového očkovania. Druhým dôvodom by mohlo byť zníženie viskozity systému vplyvom 

zvýšenej teploty (u reakcií v tavenine) a teda rýchlejšia difúzia monomérov k vytvoreným 

makroradikálom [8]. 

So zvyšujúcou sa teplotou narastá dôležitosť depropagačnej reakcie, čiže spätnej reakcie 

propagácie, keďže aktivačná energia depropagačnej reakcie je vyššia, než aktivačná energia 

propagácie. Medzná teplota polymerizácie je teplota, pri ktorej je rýchlosť propagácie 

a depropagácie rovná, celková rýchlosť polymerizácie je teda nulová a je možné ju vyjadriť 

vzťahom (3): 

 

 

 ln

p p

C

p p

H H
T

S S R M

 
= =
  +

, (3)  

 

kde ΔHp je zmena entalpie a ΔSp je zmena entrópie pri propagácií, R je plynová konštanta, ΔS°
p 

je štandardná zmena entrópie pre koncentráciu monoméru [M] rovnú 1 mol/l. Hnacou silou 

propagácie je zvýšenie zmeny entalpie a hnacou silou depropagácie je zvýšenie zmeny entrópie. 

Hodnoty medznej teploty polymerizácie sú uvádzané pre MAH < 150 °C, pre metakryláty 

približne 200 °C a pre akryláty a styrén > 400 °C. Je však nutné poznamenať, že tieto hodnoty 

boli stanovené pri atmosferickom tlaku a špecifickej koncentrácií monoméru (zvyčajne 1 M). 

Medzná teplota polymerizácie rastie so zvyšujúcim sa tlakom alebo koncentráciou monoméru 

[23, 24]. 
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1.5 Metódy hydroxylácie polyolefinov 

Hydroxylová skupina je jednou z najjednoduchších molekulárnych štruktúr, ktorá funguje ako 

základná jednotka v rôznych biomolekulách, napr. sacharidoch, aminokyselinách či fosfo-

lipidoch. Prítomnosťou hydroxylovej skupiny môže systém nadobudnúť niektoré špecifické 

vlastnosti a reaktivitu ako ionizovateľnosť, rozpustnosť vo vode, miesiteľnosť, možnosť 

rôznych povrchových reakcií, silanizácie, či tvorby vodíkových mostíkov. Tieto interakcie sú 

dôležitým základom v organickej syntéze, enzýmovej katalýze a inhibícií ako aj pri formovaní 

biologických štruktúr. Okrem toho je rovnako dôležitý aj vplyv hydroxylových skupín na 

heterogénnych rozhraniach. Príkladom sú biomateriály na báze polysacharidov, ktoré 

nachádzajú uplatnenie v biomedicínskych aplikáciách vďaka dobrej biokompatibilite 

s materiálmi, ktorých povrch je bohatý na hydroxylové skupiny. Materiály na báze oxidu 

kremičitého ako aj niektoré oxidy kovov obsahujú povrchovú vrstvu, bohatú na hydroxylové 

skupiny, ktorá môže byť následne chemicky modifikovaná silanizáciou na prípravu 

samousporiadaných monovrstiev (SAM), čím je možné prispôsobiť povrchové vlastnosti 

daného materiálu [32]. 

Úspech týchto anorganických a kovových materiálov zvyšuje záujem o možnosť využitia 

polymérnych substrátov v obdobných aplikáciách, keďže polymérne materiály poskytujú 

jedinečné výhody oproti konvenčným kovovým a anorganickým materiálom ako nižšia 

hmotnosť, flexibilita či recyklovateľnosť. Pretože počet syntetických polymérov s reaktívnymi 

hydroxylovými skupinami na ich povrchu je obmedzený, je veľký záujem o vyvinutie 

jednoduchej a účinnej modifikácie C–H väzby (ako základnej zložky syntetických polymérov) 

na C–OH väzbu, bez poškodenia vlastností pôvodného materiálu. Vývin pomerne jednoduchej 

a účinnej metódy hydroxylácie syntetických polymérov ostáva problematickým najmä kvôli 

nežiadúcim, vedľajším účinkom použitej metódy ako porušenie pôvodného materiálu, 

morfologické zmeny či vznik nadmerne oxidovaných produktov (vznik karboxylových, 

esterových, ketónových, aldehydových či éterových skupín) [32]. Metódy hydroxylácie sú 

detailne popísané v kapitolách 1.5.1–1.5.5 podľa systému, použitého na modifikáciu poly-

olefinov. 

Zavedenie hydroxylovej monovrstvy na povrch polymérov ponúka možnosť priamo 

prispôsobovať vlastnosti povrchu polyméru a poskytuje vynikajúci základ pre výrobu 

hybridných materiálov. Na polymérny nosič by mohli byť naviazané rôzne stavebné bloky, 

napr. anorganické, organické či kovové tenké filmy. Dôležitým predpokladom na dosiahnutie 

výroby hybridných materiálov na polymérnom nosiči je, že chemická reaktivita –OH skupín 

začlenených na heterogénnom povrchu zostane zachovaná. Dobrá reaktivita naviazaných –OH 

skupín bola dokázaná hneď niekoľkými autormi [32–35] pomocou reakcie hydroxylovaného 

polyolefinu s anhydridom kyseliny tetrafluóroctovej (TFAA), vďaka ktorej bolo možné 

jednoduchšie identifikovať prítomnosť –OH skupín na povrchu polymérov. Zachovanie 

chemickej reaktivity –OH skupín bolo potvrdené aj úspešným naočkovaním vinylových 

monomérov ako akrylamid, kyselina metakrylová [36] alebo GMA [35] na hydroxylované 

polyolefiny. Očkovanie akrylamidu na hydroxylovaný PP bolo použité na zlepšenie 

hemokompatibility mikroporóznych dutých vlákien, ktoré sú súčasťou zariadení na 

okysličovanie krvi [37]. Okrem toho boli hydroxylované polyolefiny využité ako makro-

iniciátory ROP ε-kaprolaktonu [21, 38, 39] a laktidu [40, 41] za vzniku príslušných 

kopolymérov, ktoré boli použité ako kompatibilizátory pri príprave zmesí polyolefinov s PCL 

respektíve s kyselinou polymliečnou (PLA). Hybridné polymérne materiály, ktoré spájajú 

tradičné polyméry na báze ropy s biodegradovateľnými polymérmi, vyrobenými z obnovi-

teľných zdrojov majú veľký potenciál najmä v biomedicínskych aplikáciách.  

Hydroxylové skupiny, zavedené na povrchu polymérov, preukázali flexibilnú a všestrannú 

reaktivitu nie len voči organickým ale aj voči niektorým anorganickým zlúčeninám. Na 
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hydroxylovanom polymérnom substráte boli úspešne pripravené tenké filmy SiO2, TiO2 či ZnO. 

Vývin metódy, ktorou by bolo možné kovalentne naviazať zmienené oxidy s polymérnym 

substrátom je dôležitý pri výrobe viacvrstvových obalových materiálov či organických 

polovodičov a súčiastok [32]. 

1.5.1   Fyzikálne metódy hydroxylácie polyolefinov 

Fyzikálne stratégie (tzv. „suché“ metódy) sa bežne používajú na modifikáciu povrchu 

polymérov. Tieto metódy najčastejšie zahŕňajú pôsobenie plazmou, koronovým výbojom, 

ultrazvukom či UV žiarením. Avšak niektoré z týchto metód vedú ku nekontrolovanej 

disociácií C–H a C–C väzieb, ktorá môže viesť k nežiadúcim chemickým a fyzikálnym 

zmenám na povrchu polyméru alebo ku vzniku nadmerne oxidovaných produktov. Napríklad 

koronový výboj a plazma sú komplexnými zdrojmi rôznych energetických zložiek ako nabité 

a neutrálne častice (elektróny, ióny, excitované molekuly, radikály) a fotóny s rôznou vlnovou 

dĺžkou, ktoré ľahko vedú ku vzniku viacerých reakčných dráh a produktov na povrchu 

polymérov. Napriek tomu bolo publikovaných niekoľko metód, ktorými bolo možné začleniť 

–OH skupiny na inertný povrch polyolefinov. 

Štúdia Beck et al. [42] je zameraná na modifikáciu PE a PP pomocou héliovej atmosférickej 

plazmy. Po pôsobení plazmy bola na povrchu polymérov pomocou rentgenovej foto-

elektrónovej spektroskopie (XPS) zaznamenaná prítomnosť zlúčenín kyslíka v koncentrácií 

12–20 % a zlúčenín dusíka v zastúpení 2–4 %. Najviac zastúpenou funkčnou skupinou bola 

skupina C–OR (hydroxyly, étery prípadne epoxidy), následne C=O skupina (ketóny 

a aldehydy) a v menšom zastúpení aj skupina COOR (karboxylové kyseliny a estery). 

Widmer et al. [43] sa zaoberali modifikáciou polyetylénu s ultra vysokou molekulovou 

hmotnosťou (UHMWPE) pomocou oxidačnej plazmy. Už po 10 s pôsobenia klesol kontaktný 

uhol vody na UHMWPE z pôvodných 87 ° na 41 ° a po pôsobení 512 s klesol až na hodnotu 

6 °. Modifikácia plazmou však nie je dlhodobá a povrch postupne obnovuje svoju 

hydrofóbnosť, čo bolo dokázané meraním kontaktného uhlu po 4 h od pôsobenia plazmy, kedy 

hodnota narástla z pôvodných 10 ° na 32 °. Prítomnosť a koncentrácia oxidačných produktov 

bola stanovená pomocou XPS. Koncentrácia kyslíka na povrchu pôvodného materiálu bola 

2 %, po modifikácii plazmou koncentrácia vzrástla na 19 %. Na rozdiel od štúdie Beck et al., 

pri modifikácii oxidačnou plazmou nedochádzalo ku vzniku COOR skupín a hlavnými 

produktmi boli C–OH skupiny, ktoré tvorili 85 % a C=O skupiny, ktoré tvorili zvyšných 15 %. 

Macmanus et al. [44] skúmali vplyv UV žiarenia na povrch PP filmu v prítomnosti ozónu. 

Ako zdroj UV žiarenia bola použitá ortuťová lampa s vlnovou dĺžkou 253,7 nm a intenzitou  

12–15 mW/cm2. Výsledky infračervenej spektroskopie s Fourierovou transformáciou (FTIR) 

a XPS analýz PP filmov, ktoré boli vystavené UV žiareniu po dobu 2 min nasvedčujú tomu, že 

hlavným produktom na povrchu polyméru je C–OR skupina. Predĺžením doby pôsobenia na 

10 min bolo na povrchu PP zaznamenané zvýšenie koncentrácie –OH, C=O a COOR skupín. 

Experiment bol prevedený aj za prítomnosti vodnej pary, čím bol u vzorky vystavenej UV 

žiareniu 2 min, zaznamenaný nárast v pomere O : C z 0,013 (bez prítomnosti vodnej pary) na 

0,025. Výsledky FTIR naznačujú, že za prítomnosti vodnej pary vznikal vyšší počet C=O 

skupín, avšak z koncentrácie C–OR skupín a pomeru O : C, autori predpokladajú, že väčšia 

časť C–OR skupín bola vo forme –OH skupín. U vzorky ožiarenej po dobu 10 min 

v prítomnosti vodnej pary nebola zaznamenaná výrazná zmena v koncentrácií a povahe 

produktov oproti modifikácií bez nej. 
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1.5.2   Kovom-katalyzované metódy hydroxylácie polyolefinov 

V poslednej dobe sa začali objavovať stratégie na aktiváciu C–H väzby reakciou katalyzovanou 

prechodným kovom. Bae et al. [38] uverejnili prácu, ktorá sa zaoberá ródiom katalyzovanou 

boryláciou etylén-propylénového alternujúceho kopolyméru (PEP) a PP s následnou oxidáciou 

pomocou H2O2 za vzniku hydroxyalkylových bočných reťazcov na hlavných reťazcoch 

polyolefinov (obr. 5, reakcia a). Reakcia neprebiehala na sekundárnych, či terciárnych C–H 

väzbách, prítomných v hlavných reťazcoch polyolefinov, ale na primárnych –CH3 skupinách. 

U ataktického PP bola pomocou protónovej nukleárnej magnetickej rezonancie (1H NMR) 

stanovená konverzia metylových skupín na hydroxymetylové skupiny pri pomere diboronu 

a monomérnej jednotky PP 10 : 1 na 1,3 %, čo predstavuje približne 5 hydroxylových skupín 

na jeden reťazec PP (0,7 hydroxylových skupín na 100 uhlíkov v hlavnom reťazci PP). 

U izoktického PP bolo pomocou 1H NMR stanovené, že konverzia metylových skupín na 

hydroxymetylové skupiny bola 0,2–1,5 %. Účinnosť reakcie závisela na molekulovej hmotnosti 

PP, stérickom bránení metylových skupín a pomere diboronu a monomérnej jednotky PP. Bolo 

dokázané, že pri reakcii nedochádza k zníženiu molekulovej hmotnosti ani u jednej z PP 

vzoriek. U izotaktického PP zmena nenastala ani u hodnoty teploty skelného prechodu (Tg), 

teploty topenia (Tm) a podielu kryštalickej fázy (wc). Hydroxylovaný PP bol úspešne použitý 

ako makroiniciátor ROP kaprolaktonu za vzniku kopolyméru, ktorý bol použitý ako 

kompatibilizátor pri príprave zmesi PP a PCL. 

Boaen a Hillmyer [45] skúmali priamu oxidáciu PEP katalyzovanú komplexom mangánu, 

v prítomnosti imidazolu, katalyzátora fázového prenosu (benzyldimetyltetradecylamonium 

chloridu) a KHSO5 v chloroforme (obr. 5, reakcia b). Pomocou FTIR boli zaznamenané 

absorpčné pásy v oblasti 3 400–3 500 cm-1 charakteristické pre –OH skupiny a pri vlnočte 

1 710 cm-1, charakteristické pre C=O skupiny. Prítomnosť a koncentrácia –OH skupín bola 

dokázaná 1H NMR analýzou produktu sekundárnej reakcie hydroxylovaného PEP s acetyl-

chloridom a pyridínom v metylénchloride a bola stanovená na 12 –OH skupín na jeden reťazec 

PEP. Z použitých analýz autori vyhodnotili, že katalyzovaná reakcia je selektívna pre 

hydroxiláciu terciárnych uhlíkov, keďže terciárne alkoholy boli potvrdené ako hlavný produkt 

reakcie. Autori pripúšťajú aj vznik sekundárnych alkoholov, ktoré oxidujú za vzniku ketónov. 

Práca Bunescu et al. [21] popisuje niklom katalyzovanú, selektívnu hydroxyláciu LDPE, 

HDPE a LLDPE v prítomnosti metachlórperoxybenzoovej kyseliny ako oxidovadla (obr. 5, 

reakcia c). Reakciou bolo do PE reťazcov zavedených 2–5,5 funkčných skupín na 100 

monomérnych jednotiek PE s 88% selektivitou formovania hydroxylových skupín oproti 

ketónovým a alkylchloridovým skupinám, ktoré reakciou taktiež vznikali. Oxidácia bola 

prevedená aj bez prítomnosti katalyzátora avšak molekulová hmotnosť modifikovaných PE 

bola výrazne nižšia než molekulová hmotnosť pôvodných PE či PE hydroxylovaných za 

prítomnosti katalyzátora, čo naznačuje, že oxidáciou dochádzalo k štiepeniu reťazcov PE. 

U hydroxylovaných PE bolo na základe merania kontaktného uhlu vody pred a po hydroxylácií 

zaznamenané zvýšenie zmáčavosti v porovnaní s pôvodnými materiálmi. Pripravené polyméry 

boli úspešne použité ako makroiniciátory ROP kaprolaktonu za vzniku kopolyméru, ktorý bol 

použitý ako kompatibilizátor pri príprave zmesi PE a PCL. 

Metódy hydroxylácie polyolefinov založené na katalýze prechodnými kovmi sú pomerne 

vysoko selektívne metódy, ktoré vedú k príprave hydroxylovaných polyolefinov bez zmien 

v ich molekulovej hmotnosti či morfológii. Avšak tieto metódy sú pomerne ťažko 

aplikovateľné pre heterogénne reakcie a modifikáciu C–H skupiny na povrchu polyméru 

z dôvodu nízkeho počtu aktivačných miest, nízkej reakčnej rýchlosti a nízkej účinnosti. Okrem 

toho, je u väčšiny metód nutné použitie organických rozpúšťadiel (CHCl3, CH2Cl2, 

tetrahydrofurán (THF)), ktoré majú spolu s prechodnými kovmi, prítomnými v katalyzátorch, 

negatívny dopad na životné prostredie [32]. 
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Obr. 5: Reakčná schéma metód hydroxylácie polyolefinov katalyzovaná a) ródiom b) mangánom 

c) niklom [21] 

1.5.3   Chemické metódy hydroxylácie polyolefinov 

Chemické metódy hydroxylácie (tzv. „mokré“ metódy),  sú založené na reakcii polyméru 

s rôznymi chemickými činidlami, ktoré sú schopné začleniť –OH skupiny do reťazca polyméru, 

či už v jednom  alebo viacerých, za sebou nasledujúcich reakčných krokoch. Reakcie sú 

prevažne založené na oxidácií polyméru, preto sú často doprevádzané aj vznikom iných 

funkčných skupín. Spravidla ide o heterogénne reakcie polyméru v pevnom stave a roztoku 

činidla, modifikácia preto prebieha najmä na povrchu polymérneho substrátu. Chemické 

metódy hydroxylácie, bežne používané na anorganických substrátoch zahŕňajú silné oxidačné 

činidlá napr. roztok H2O2/H2SO4, (tzv. Piranha roztok), ktoré sú prirodzene nevhodné pre 

polymérne substráty kvôli vysoko korozívnym účinkom. Najbežnejšie používaným oxidačným 

činidlom na modifikáciu povrchu polyolefinov je kyselina chrómová.  

Blais et al. [46] skúmali leptanie povrchu PP, LDPE a HDPE fólií roztokom 

K2Cr2O7/H2O/H2SO4 pri 70 °C. U vzoriek z PE bolo zaznamenané zvýšenie zmáčavosti 

povrchu fólií a zlepšenie adhézie v dôsledku oxidácie a odleptania povrchovej vrstvy. Pomocou 

FTIR boli u LDPE zaznamenané absorpčné pásy charakteristické pre –OH a C=O skupiny. 

U PP však neboli zaznamenané významné zmeny povrchových vlastností. Autori pripisujú 

tento fakt vysokému počtu terciárnych uhlíkov v PP reťazci, na ktorých prebiehala najskôr 

hydroxylácia, následne štiepenie reťazca za vzniku ketónov, aldehydov a karboxylových 

kyselín, ktoré boli odleptané z PP povrchu, čo potvrdzuje aj výrazný úbytok hmotnosti PP fólie 

v porovnaní s LDPE či HDPE. Vplyv kyseliny chrómovej na LDPE fólie skúmali aj Rasmussen 

et al. [47], ktorí potvrdili prítomnosť rôznych polárnych skupín na povrchu LDPE, pričom 

najviac zastúpené boli karboxylové kyseliny (60 %), následne ketóny a aldehydy (40 %). Na 

rozdiel od Blais et al., autori nepotvrdili prítomnosť –OH skupín na povrchu LDPE fólií. 

Práca Lee et al. [48] je zameraná na oxidáciu filmu z izotaktického PP pomocou roztoku 

CrO3 v kyseline a anhydride kyseliny octovej pri lab. teplote, po dobu 0,5–16 h, v N2 atmosfére. 

Pomocou FTIR a XPS bola dokázaná prítomnosť konjugovaných olefinov, hydroxylových, 

esterových (predovšetkým acetáty) a ketónových skupín v tenkej vrstve na povrchu filmu. 

Pomocou XPS bol stanovený pomer O : C na 1 : 12, čo odpovedá jednému atómu kyslíku na 4 

jednotky PP. Počet  funkčných skupín na povrchu PP rástol v závislosti na reakčnej dobe až po 

dobu 4 h, od ktorej už ostával konštantný. Výsledky gravimetrickej analýzy nasvedčujú tomu, 

že behom reakcie dochádza k postupnému rozpúšťaniu modifikovaného polyméru a hrúbka 

modifikovanej vrstvy ostáva konštantná v rádoch 100 Å. Zvýšenie koncentrácie –OH skupín 

bolo dosiahnuté reakciou oxidovaného PP filmu s BH3 v tetrahydrofuráne po dobu 6 h pri lab. 
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teplote. Hydroboráciou boli zredukované ketóny, estery a z malej časti olefiny na hydroxylové 

skupiny, pričom ich koncentrácia vzrástla približne dvojnásobne v porovnaní s oxidovaným PP 

filmom. Prítomnosť a koncentrácia hydroxylových skupín bola potvrdená reakciou 

s heptafluorobutyryl chloridom pomocou FTIR (absorpčné pásy pri vlnočtoch 1 233 

a 1 219 cm-1 charakteristické pre C–F) a XPS (čiara pri 693 eV prislúchajúca F1s). 

1.5.4   Chemické metódy hydroxylácie polyolefinov pomocou peroxodisíranov 

Keďže je kyselina chrómová veľmi silným oxidačným činidlom a okrem leptania povrchu 

polymérov vedie prevažne ku vzniku viac oxidovaných funkčných skupín než –OH, bola snaha 

o hydroxiláciu polyolefinov použitím miernejších oxidačných činidiel. Hydrogénperoxosírany 

a peroxodisírany sú miernejšie (k substrátu aj ku životnému prostrediu) oxidačné činidlá, ktoré 

sa bežne používajú ako iniciátory radikálových polymerizácií vo vodných roztokoch, kde 

poskytujú spoľahlivý zdroj radikálov. Termický rozklad peroxodisíranu draselného (K2S2O8) 

bol popísaný štúdiou Bartletta a Cotmana [49], podľa ktorých prebieha vo vodnom roztoku, pri 

pH 8 a 80 °C podľa reakcií (a)–(c), schematicky zobrazených na obr. 6.  
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Obr. 6: Schéma termického rozkladu K2S2O8 vo vodnom roztoku, pri 80 °C a pH 8 [49] 

 

Bamford et al. [36] predpokladali, že hydroxylové radikály (•OH),  vzniknuté pri termickom 

rozklade K2S2O8 by mohli odtrhnúť vodík z C–H väzby polyméru za vzniku makroradikálu, 

ktorý by kombináciou s ďalším •OH radikálom poskytol vznik hydroxylovanému polyméru. 

Práca je zameraná na skúmanie mechanizmu prebiehajúcej reakcie a posúdenie vplyvu 

reakčných podmienok na zmenu molekulovej hmotnosti a mechanických vlastností 

jednotlivých polymérov. Reakcia prebiehala vo vodnom roztoku peroxodisíranu draselného 

v koncentrácií 5–20 % (w/v), po dobu 10–60 min, pri teplote 70–100 °C za N2 atmosféry. 

Jednou zo skúmaných vzoriek boli duté vlákna z PP, u ktorých nebol zaznamenaný pokles 

molekulovej hmotnosti ani pevnosti v ťahu po hydroxylácií vzoriek pri 100 °C, do koncentrácie 

K2S2O8 10 % (w/v) a do reakčnej doby 20 min. Pri predĺžení doby reakcie dochádzalo k miernej 

degradácii vzorky. Okrem PP vlákien bol pri 80 °C, koncentrácii K2S2O8 10 % (w/v), po dobu 

120 min hydroxylovaný aj PP film, u ktorého neboli zaznamenané zmeny v mechanických 

vlastnostiach. Prítomnosť –OH skupín bola dokázaná úspešným naočkovaním akrylamidu na 

modifikované polyméry. 

Autori spočiatku predpokladali, že hydroxylácia prebieha výhradne interakciou polyméru 

s •OH radikálmi, avšak systém je komplexnejší a obsahuje až 3 reaktívne častice a to •OH, SO4
– • 

a –O3SO–OSO3
–, ktoré sa môžu reakcie zúčastniť. Radikálový anión SO4

– • môže reagovať 

s organickými zlúčeninami tromi možnými spôsobmi: a) odtrhnutím vodíka z nasýteného 

uhlíka; b) adíciou na dvojitú väzbu alebo aromatické jadro; c) odtrhnutím elektrónu zo zlúčenín 

s dostatočne nízkym ionizačným potenciálom (SO4
– • sa chová ako elektrofilná častica a má 

tendenciu formovať SO4
2–). Hydroxylovaný polymér môže vzniknúť aj bez účasti •OH 

radikálov, pôsobením SO4
– • a –O3SO–OSO3

– s následnou hydrolýzou (obr. 7, usporiadanie a)). 

Keďže ide o heterogénnu reakciu, je dôležité poznamenať, že podmienky v blízkosti povrchu 

polyméru môžu byť odlišné než v okolitom roztoku. Autori upozorňujú aj na skutočnosť, že aj 

napriek N2 atmosfére je v reakcii prítomný kyslík, ktorý vzniká reakciou (c) na obr. 6. Vznik 

peroxyradikálov z kyslíka a makroradikálov je veľmi rýchla reakcia, ktorá by prebiehala 

v prípade absencie rýchlej konkurenčnej reakcie. Prítomnosť peroxidov v produktoch nebola 
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zaznamenaná, čo pravdepodobne naznačuje vysokú koncentráciu iných reaktívnych častíc než 

kyslíka v blízkosti povrchu polymérov. Avšak ako bolo spomenuté, pri predĺžení doby reakcie 

nad 20 min dochádzalo u PP dutých vlákien k degradácii, ktorá bola pravdepodobne 

zapríčinená formovaním peroxyradikálov a následným štiepením reťazca. 

1.5.5   Chemicko-fyzikálne metódy hydroxylácie polyolefinov pomocou peroxodisíranov 

Rýchlosť a účinnosť oxidácie, resp. hydroxylácie polymérov pomocou peroxodisíranov obecne 

nie je veľmi vysoká, je možné ich podporiť napr. zvýšenou teplotou, ktorá bola použitá aj v 

práci Bamford et al. [36], katalýzou pomocou Ag+ solí [50], pôsobením ultrazvuku [33] alebo 

UV žiarením [32, 34, 35, 51].  

Ultrazvuk zvyšuje rýchlosť a výťažnosť reakcií tým, že zvyšuje transport reaktantov 

a produktov na/z povrchu polyméru vďaka vzniku mikroskopických bublín, čo je efektívne 

najmä u heterogénnych reakcií. Druhým pozitívnym efektom ultrazvuku je, že podporuje 

rozklad oxidačného činidla, čím je urýchlený vznik primárnych radikálov. Práca Price et al. 

[33] sa zaoberá oxidáciou LDPE filmov použitím oxidačných činidiel a vplyvom ultrazvuku na 

dané reakcie. Jedným z vybraných oxidačných činidiel bol K2S2O8, pri čom okrem vplyvu 

ultrazvuku na reakciu bol skúmaný aj vplyv koncentrácie K2S2O8, doby reakcie či prítomnosť 

iných zlúčenín v systéme. Vplyv reakčných podmienok na povrchové vlastnosti LDPE filmov 

bol vyhodnotený pomocou FTIR a zmien kontaktného uhlu vody na LDPE filmoch. Kontaktný 

uhol pôvodného LDPE filmu bol 98,6±2,5 °. Reakcie prebiehali štandardne vo vzdušnej 

atmosfére, pri 35 °C, koncentrácií K2S2O8 33 g/dm3, reakčnej dobe 5 h a intenzite ultrazvuku 

26,2 W/cm2. Kontaktný uhol LDPE filmu po reakcii za uvedených podmienok klesol 

z pôvodnej hodnoty na 82 °, v N2 atmosfére na 84 °. U reakcií ktoré prebiehali za rovnakých 

podmienok bez použitia ultrazvuku klesla hodnota kontaktného uhlu na 96 ° vo vzdušnej 

atmosfére, no hodnota kontaktného uhlu sa po reakcii v N2 atmosfére nezmenila.  

Bol sledovaný vplyv pH reakciou v 0,05 mol/dm3 roztoku NaOH a H2SO4 za štandardných 

podmienok. Kontaktný uhol LDPE filmu po reakcii v zásaditom roztoku klesol z pôvodnej 

hodnoty na 93 °, v kyslom roztoku na 89 °. Aj keď niektoré zdroje uvádzajú, že rozklad 

peroxodisíranov môže byť katalyzovaný prídavkom kyseliny, tento efekt nebol v práci 

potvrdený. Autori ako príčinu uvádzajú fakt, že ultrazvuk urýchľuje rozklad K2S2O8 

radikálovým mechanizmom, ktorý sa pridaním kyseliny mení, a rozklad prebieha cez iónové 

medziprodukty (HSO4
–). U LDPE filmov pripravených za vyššie uvedených podmienok bol 

vznik polárnych skupín dokázaný len na základe zmeny kontaktného uhlu, u absorpčných 

spektier získaných pomocou FTIR neboli zaznamenané žiadne zmeny v porovnaní s pôvodným 

materiálom.  

Zvýšením reakčnej teploty na 75 °C bez použitia ultrazvuku, za zachovania štandardných 

podmienok bol zaznamenaný pokles kontaktného uhlu z pôvodnej hodnoty na 95 °. U vzorky 

pripravenej použitím (NH4)2S2O8 namiesto K2S2O8 za zachovania štandardných podmienok bol 

zaznamenaný pokles kontaktného uhlu z pôvodných 98,6±2,5 ° na 92 °. U oboch vzoriek boli 

pomocou FTIR zaznamenané absorpčné pásy charakteristické pre C=O skupiny. Rozdiely vo 

výsledkoch autori pripisujú tomu, že v dôsledku zvýšenej teploty bola zvýšená mobilita 

polymérnych reťazcov, čo umožnilo hlbší prienik reagentov do LDPE filmu a teda koncentrácia 

funkčných skupín bola vyššia a bolo ju možné detekovať pomocou ATR techniky. Prítomnosť 

C=O skupín po reakcii LDPE s (NH4)2S2O8 autori vysvetľujú na základe dvoch predpokladov. 

Prvým je, že použitím (NH4)2S2O8 dochádza k vyššej miere oxidácie LDPE filmu, avšak 

z hodnoty kontaktného uhlu je možné usudzovať, že oxidovaná vrstva je difundovaná do väčšej 

hĺbky než u LDPE filmu oxidovaného pomocou K2S2O8. Druhý predpoklad je, že oxidáciou 

pomocou K2S2O8 dochádza prednostne k hydroxylácií a nie ku oxidácii. Prítomnosť –OH 

skupín na LDPE filme modifikovanom pomocou K2S2O8 bola potvrdená sekundárnou reakciou 
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s TFAA, po ktorej boli na FTIR spektrách viditeľné absorpčné pásy pri vlnočte 1 785 cm-1, 

charakteristické pre fluóresterovú skupinu. Po predĺžení reakčnej doby na 24 h a dodržaní 

ostatných štandardných podmienok bol zaznamenaný pokles kontaktného uhlu z pôvodnej 

hodnoty na 60 °. Taktiež bola zaznamenaná prítomnosť absorpčných pásov charakteristických 

pre C=O a COOR skupiny (1 716 a 1736 cm-1), čo autori pripisujú možnej oxidácií –OH 

skupín. Zmenou koncentrácie K2S2O8 v reakčnom systéme nebola potvrdená žiadna významná 

závislosť, najnižšia hodnota kontaktného uhlu bola dosiahnutá pri koncentrácií 33 g/dm3. 

Peroxodisírany sú fotosenzitívne na UV žiarenie, ktoré spôsobí rozklad molekuly na dva 

radikálové anióny podľa reakcie (a) na obr. 6. Maximálna absorpcia peroxodisíranov je pri 

200 nm a kvantová účinnosť dosahuje maximálnu hodnotu približne 0,6 pri 254 nm [52]. Tento 

fakt využili vo svojej štúdií Kubota et al. [35], ktorí sa zaoberali oxidáciou povrchu LDPE filmu 

vo vodnom roztoku K2S2O8 s koncentráciou 0,01–0,3 mol/dm3, pri 50 °C po dobu 1–12 h. 

Miera oxidácie bola sledovaná pomocou FTIR na základe pomeru intenzity absorpčného pásu 

C=O skupiny pri vlnočte 1 716 cm-1 a absorpčného pásu –CH2– skupiny pri vlnočte  

1 460 cm-1. Absorpčný pomer sa zvyšoval s dlhším reakčným časom aj s rastúcou 

koncentráciou K2S2O8. Rozklad K2S2O8 bol urýchlený UV žiarením, čím bola podporená 

oxidácia povrchu LPDE filmu. Reakciou s TFAA bola potvrdená aj prítomnosť –OH skupín, 

na ktoré boli úspešne naočkované vinylové monoméry ako akrylamid či GMA. 

Fotosenzitivitu peroxodisíranov na UV žiarenie využili vo svojej štúdií  aj Yang et al. [51], 

ktorí aplikovali tenkú vrstvu roztoku (NH4)2S2O8 medzi dva polymérne filmy, ktoré boli 

ožiarené silným UV žiarením cez jeden z polymérnych filmov, ktorí bol pre UV žiarenie 

priepustný. Schéma usporiadania experimentu a prebiehajúce reakcie sú zobrazené na obr. 7 a).  

 

 

Obr. 7: Schematické znázornenie a) „sendvičového“ a b) konvenčného usporiadania fotooxidácie 

polymérov peroxodisíranom s prebiehajúcimi reakciami [32] 

 

Pri koncentrácií roztoku 30 hm. % a ožiarení po dobu 90 s bolo zaznamenané výrazné zníženie 

kontaktného uhlu vody na polymérnych filmoch. Napríklad u LDPE bol za zmienených 

podmienok zaznamenaný pokles z pôvodných 100 na 44 °, u HDPE zo 107 na 34 °, u biaxiálne 

orientovaného PP filmu (BOPP) zo 100 na 33 °. Pomocou FTIR neboli zaznamenané žiadne 

zmeny v absorpčných spektrách filmov nameraných pred a po modifikácií. Reakciou 
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polymérov s TFAA bola snaha o dôkaz –OH skupín, ktoré boli takto potvrdené v štúdií Price 

et al. [33], no charakteristické pásy neboli zaznamenané ani v tomto prípade. Pomocou XPS 

bola zaznamenaná prítomnosť síry a dusíka, ktoré naznačujú prítomnosť –SO4
– a NH4

+ skupín. 

Zavedením iónových skupín na povrch filmov je možné vysvetliť významný pokles 

kontaktného uhlu, keďže iónové skupiny zvyšujú hydrofilnosť povrchu účinnejšie než iné 

polárne skupiny ako –OH či C=O skupiny. Pomocou FTIR za použitia ATR techniky je možné 

charakterizovať chemickú štruktúru povrchu v rádoch μm (0,5–5), zatiaľ čo pomocou XPS je 

možné identifikovať chemické prvky, prítomné v povrchovej vrstve v rádoch nm (1–5). Keďže 

vzniknuté skupiny neboli potvrdené pomocou FTIR ale pomocou XPS áno, je zrejmé, že 

modifikáciou vznikla veľmi tenká, jednomolekulárna vrstva –SO4
– skupín na povrchu 

polymérov v ráde Å. 

Vznik –SO4
– skupín na povrchu polyméru namiesto –OH či C=O skupín, ktoré boli 

zaznamenané v predošlých štúdiách [36, 33], autori pripisujú „sendvičovému“ usporiadaniu 

experimentu. Ak je polymér umiestnený v roztoku peroxodisíranu, •OH radikály reagujú 

s povrchom polyméru a difundujú na hydrofóbny povrch polyméru ľahšie než radikálový anión 

SO4
– •, ktorý je hydrofilnejší než •OH radikál. Preto sa v konvenčnom usporiadaní 

(obr. 7 usporiadanie b)) na reakcii podieľajú najmä •OH radikály a oxidáciou vznikajú na 

povrchu polymérov najmä –OH a C=O skupiny. Autori popisujú, že pri „sendvičovom“ 

usporiadaní je pri povrchu polyméru koncentrácia SO4
– • v dôsledku tenkej vrstvy roztoku 

peroxodisíranu omnoho vyššia, než u konvenčného usporiadania. Rýchlostný koeficient 

reakcie SO4
– • s vodou je približne 103–104 s–1, zatiaľ čo rýchlostný koeficient reakcie SO4

– • 

s organickými substrátmi je 107 l/mol∙s, preto dominuje vznik SO4
– skupín. Hypotéza bola 

potvrdená prevedením reakcie v konvenčnom usporiadaní (obr. 7 usporiadanie b)), kedy bol 

film polymérov ponorený do roztoku (NH4)2S2O8 a ožiarený UV žiarením za rovnakých 

podmienok ako v „sendvičovom“ usporiadaní. Napríklad u LDPE bol zaznamenaný pokles 

kontaktného uhlu vody z pôvodných 100 na 76 °, zatiaľ čo v „sendvičovom“ usporiadaní bol 

zaznamenaný pokles kontaktného uhlu na 44 °.  

 Metóda vyvinutá Yang et al. [51], bola následne použitá na prípravu hydroxylovaných 

polymérov jednoduchou hydrolýzou –SO4
– skupín ponorením do deionizovanej vody [32]. Pre 

jednoduchšie kvantifikovanie –OH skupín pomocou XPS a FTIR boli hydroxylované polyméry 

vystavené reakcii s TFAA. Na XPS spektre bola zaznamenaná prítomnosť F1s signálu a na FTIR 

spektre boli zaznamenaný absorpčný pás pri vlnočte 1 789 cm-1, charakteristický pre karbonyl 

fluóresterovej skupiny a pri vlnočte 1 222 cm-1, charakteristický pre CF3 skupinu. Reakcii boli 

vystavené aj nemodifikované polyméry a polyméry modifikované podľa popísanej metódy pred 

hydrolýzou, no prítomnosť týchto skupín nebola zaznamenaná. XPS spektrá filmov z poly-

etyléntereftalátu a BOPP, zaznamenané pred a po hydroxylácii potvrdzujú dramatické zníženie 

(>80 %) obsahu síry na povrchu filmov po hydroxylácií. Na základe prvkovej analýzy bol 

kvantitatívnym výpočtom stanovený obsah –SO4
– skupín na približne 37 skupín/100 Å2 a obsah 

–OH skupín po hydrolýze na približne 30 skupín/100 Å2. Pomocou rastrovacej elektrónovej 

mikroskopie (SEM) a mikroskopie atomárnych síl (AFM) nebolo zaznamenané žiadne 

poškodenie či zmeny na povrchu polymérnych filmov. 

Rovnaká metóda prípravy hydroxylovaného BOPP filmu bola použitá aj v práci Zhao et al. 

[34]. Kontaktný uhol pôvodného BOPP filmu klesol po modifikácií pomocou roztoku 

(NH4)2S2O8 v koncentrácií 1,88 mol/dm3 a UV ožiarení po dobu 120 s v „sendvičovom“ 

usporiadaní zo 103 na 52 °. Pripravený BOPP–SO4
–  film bol ponorený do deionizovanej vody 

pri 35 °C a v časových intervaloch bola sledovaná zmena hodnoty kontaktného uhlu. Bol 

zaznamenaný nárast hodnoty kontaktného uhlu v závislosti na čase hydrolýzy až do doby 

približne 14 h, po ktorých sa hodnota ustálila na 78 ° a následne sa s časom výrazne nemenila. 

Tento jav bol odpozorovaný aj v štúdií Yang et al. [51] a bol pripísaný vyššej hydrofilnosti  

–SO4
– skupín oproti –OH či C=O skupinám. U BOPP–SO4

–  filmu bol pomocou XPS stanovený 
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pomer S : C na hodnotu 0,0098. Prítomnosť –OH skupín bola znova potvrdená pomocou 

reakcie BOPP–OH s TFAA s následnou XPS analýzou. Koncentrácia F1s bola stanovená na 

1,1 %, takže koncentrácia –OH skupín na povrchu BOPP–OH filmu bola približne 0,37 %. 

Pomer O : C bol stanovený na hodnotu 0,0045 takže koncentrácia –OH skupín nebola veľmi 

vysoká. Pripravený BOPP–OH film bol úspešne použitý na prípravu viacvrstvových filmov 

reakciou –OH skupín s bisfenolom A a tereftaloyl chloridom. 
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2 CIELE PRÁCE 

V teoretickej časti diplomovej práce sú zhrnuté post-polymeračné techniky pre reaktívne 

modifikácie polyolefinov s dôrazom na popis problematiky radikálového očkovania. Súčasťou 

je rešerš možných postupov hydroxylácie polyolefinov. V experimentálnej časti budú poznatky 

z literárnej rešerši aplikované na štúdium prípravy hydroxylovaného polypropylénu 

radikálovým očkovaním v pevnej fáze pomocou peroxodisíranu draselného. Cieľom práce je 

štúdium reakcie hydroxylácie v pevnej fáze a jej mechanizmu, charakterizácia pripraveného 

materiálu pre posúdenie vplyvu reakčného systému a reakčných podmienok na mechanizmus a 

účinnosť reakcie. 
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3 EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 

3.1 Materiály 

Polymér:  

Polypropylén (PP) H2m, nestabilizovaný, vo forme prášku; výrobca UNIPETROL RPA, s.r.o.; 

MFR (230/2,16): 2 g/10 min. 

CH3

n

 
 

Iniciátor/oxidačné činidlo: 

Peroxodisíran draselný, výrobca Lach-Ner s.r.o; CAS: 7727-21-1; pH (2,5 %) = 2,5–4,5; τ1/2 = 

10 h (71 °C); Mw = 270,33 g·mol−1. 
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Zmáčadlá: 

Zmáčadlo DSS: dodecylsulfát sodný, aniónové zmáčadlo; Sigma-Aldrich; CAS: 151-21-3; 

HLB = 40; pH (1 % = 8–10); Mw = 288,37 g·mol−1. 

O CH3S

O

O

O
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Na
+

 
 

Zmáčadlo SAFOL 23 E-6,5: zmes etoxylovaných mastných alkoholov, neiónové zmáčadlo; 

Stachema; CAS: 160901-19-9; HLB = 12; pH (5 %) = 5–7; Mw = 290,44 g·mol−1. 

6,5
OH

O R

 
R: C11H23 alebo C12H25 (zmes lineárnych a rozvetvených reťazcov) 

 

Zmáčadlo PEG 40 HCO: polyetylénglykol 40 hydrogenovaný ricínový olej, neiónové 

zmáčadlo; BASF; CAS: 61788-85-0; HLB = 15; pH (3 %) = 5,5–7. 
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Stabilizátory 

Stabilizátor KingNox 10 (Pentaerytritol tetrakis(3-(3,4-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)propio-

nát); BASF; CAS: 6683-19-8; rozpustnosť 47 g/100 ml acetónu; Mw = 1178 g·mol−1. 
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Stabilizátor KingFos 168 (Tris(2,4-di-terc-butylfenyl)fosfit); BASF; CAS: 31570-04-4; 

rozpustnosť 1 g/100 ml acetónu; Mw = 646,9 g·mol−1. 
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Ostatné chemikálie: 

Acetón p.a., výrobca Lach-Ner s.r.o; čistota = 99,5 %; CAS: 67-64-1; Mw = 58,08 g·mol-1. 

Cetearyl alkohol, BASF; CAS: 67762-27-0; Mw = 246–267 g·mol-1. 
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3.2 Metódy prípravy vzoriek 

3.2.1   Stabilizácia polypropylénu 

Práškový PP bol stabilizovaný použitím primárneho antioxidantu KingNox 10 a sekundárneho 

antioxidantu KingFos 168 v koncentrácii 0,015 hm. % na rotačnej vákuovej odparke INGOS 

RVO 400 A. Stabilizátory boli rozpustené v 400 ml acetónu p.a., do ktorého bol pridaný 

práškový PP, ktorý bol zmáčaný stabilizačným roztokom. Následne bol acetón odparený na 

vákuovej rotačnej odparke pri 42 °C, tlaku 1 kPa a rýchlosti 40 ot/min. 

KingNox 10 je stéricky bránený fenol, ktorý plní funkciu primárneho stabilizátora tým, že 

reaguje s peroxyradikálmi, ktoré by v systéme mohli vznikať termooxidáciou PP a tak 

zabezpečuje spracovateľskú ale aj dlhodobú tepelnú stabilizáciu. KingFos 168 je 

nehydrolyzovateľný organický fosfit, ktorý sa podieľa na rozklade hydroperoxidov, ktoré 

vznikajú termooxidáciou PP a tak plní funkciu sekundárneho stabilizátora. Aj keď hydroxylácia 

prebieha v inertnej N2 atmosfére za pomerne nízkej teploty (100 °C), pri reakcii môže 

dochádzať k nežiadúcej oxidácii PP vplyvom pôsobenia oxidačného činidla, K2S2O8. Podľa 

schémy termického rozkladu K2S2O8 vo vodnom roztoku (obr. 6) je zrejmé, že rekombináciou 
•OH radikálov, vzniknutých reakciou primárnych SO4

– • radikálov vo vodnom prostredí, 

dochádza ku vzniku kyslíku, ktorý môže následne reagovať s PP makroradikálmi za vzniku 

peroxyradikálov, ktoré následne vedú k štiepeniu reťazcov a teda k degradácií.  

3.2.2   Povrchové napätie vodného roztoku zmáčadiel 

V dôsledku rozdielnych hodnôt povrchového napätia (γ) vody a PP (γPP = 28 mN/m, 

γH2O = 72 mN/m) bol pre zlepšenie zmáčania PP prášku vodným roztokom skúmaný vplyv 

koncentrácie a typu rôznych povrchovo aktívnych látok meraním γ roztokov na tenziometri 

Sigma 701F (KSV Instruments). Vodné roztoky zmáčadiel boli pripravené v koncentrácii 0,01; 

0,1; 0,5 a 1 hm. %. Navážka zmáčadla bola miešaná s vodou na magnetickej miešačke pri lab. 

teplote po dobu 1 h a ponechaná stáť po dobu 24 h. Meranie γ pripravených roztokov bolo 

prevedené metódou odtrhávania kruhu Du Noy pri lab. teplote. 

Na obr. 8 je zobrazená závislosť γ na koncentrácií vodných roztokov zmáčadiel. Pokles γ 

z pôvodných 72 mN/m bol zaznamenaný u vodných roztokov zmáčadiel už pri koncentrácií 

0,01 hm. %. So zvýšením koncentrácie zmáčadiel na 0,1 hm. % bolo zaznamenané zníženie γ, 

pričom najnižšiu hodnotu dosahoval roztok zmáčadla SAF (27,8 mN/m), následne DSS 

(30,5 mN/m) a napokon PEG (34,4 mN/m). S následným zvyšovaním koncentrácie roztokov 

už nebol zaznamenaný ďalší pokles hodnôt γ, u zmáčadiel SAF a DSS ostali hodnoty γ 

konštantné, zatiaľ čo u zmáčadla PEG bol zaznamenaný nárast γ na 42,6 mN/m. Tento jav je 

pravdepodobne zapríčinený dosiahnutím kritickej micelárnej koncentrácie (CMC) zmáčadla, 

ktorá je charakteristická tým, že γ roztokov výrazne klesá so zvyšujúcou sa koncentráciou 

povrchovo aktívnej látky až do dosiahnutia CMC [53]. Na základe merania γ vodných roztokov 

bola pre zlepšenie zmáčania PP prášku pre heterogénnu modifikáciu vybraná koncentrácia 

zmáčadla 0,1 hm. %. 
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Obr. 8: Závislosť povrchového napätia vodných roztokov zmáčadiel na ich koncentrácií 

 

3.2.3   Hydroxylácia polypropylénu v pevnej fáze 

Hydroxylovaný PP (PP–OH) bol pripravený post-polymeračnou modifikáciou práškového PP 

vo vodnom roztoku K2S2O8 pri teplote 100 °C v inertnej atmosfére N2 po dobu 60 min. Na 

základe dostupných dát kinetiky rozkladu K2S2O8, najmä hodnôt aktivačnej energie (Ea) 

a predexponenciálneho faktoru (A) bola vypočítaná rýchlostná konštanta (k) podľa Arheniovej 

rovnice (4) pre reakciu prvého rádu (tab. 4). Následne bol stanovený pomer aktuálnej a 

počiatočnej koncentrácie K2S2O8 podľa rovnice (5): 
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kde T je reakčná teplota, t je reakčný čas, [K2S2O8] je aktuálna a [K2S2O8]0 je počiatočná 

koncentrácia K2S2O8 v systéme. Následne bol stanovený aj τ1/2, ktorý bol vypočítaný podľa 

vzťahu (6): 

 

 
1/2

ln 2

k
 = . (6)  

 

Na obr. 9 je zobrazená závislosť pomeru aktuálnej a počiatočnej koncentrácie K2S2O8 na čase 

pri rôznych reakčných teplotách, ktorá bola zostrojená zo literárne dostupných kinetických dát.  
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Tab. 4: Kinetické dáta rozkladu K2S2O8  
 Ea [kJ/mol] A [s-1] T [°C] k [s-1] τ1/2 [min] Ref 

Ref 1 134 1 ∙ 1018 

80 1,51 ∙ 10˗2 0,76 

[54] 90 5,31 ∙ 10˗2 0,22 

100 1,74 ∙ 10˗1 0,07 

Ref 2 115 8,26 ∙ 1012 

80 8,07 ∙ 10˗5 143,2 

[55] 90 2,37 ∙ 10˗4 48,7 

100 6,58 ∙ 10˗4 17,6 

Ref 3 109 1,11 ∙ 1012 

80 8,37 ∙ 10˗5 138,1 

[56] 90 2,33 ∙ 10˗4 49,7 

100 6,12 ∙ 10˗4 18,9 

Ref 4 128,7 7 ∙ 1014 

80 6,43 ∙ 10˗5 179,6 

[29] 90 2,15 ∙ 10˗4 53,7 

100 6,74 ∙ 10˗4 17,1 

Ref 5 - - 80 1,10 ∙ 10˗4 105,3 [57] 

Ref 6 - - 80 5,78 ∙ 10˗5 199,8 [58] 

 

 

 
Obr. 9: Závislosť pomeru aktuálnej a počiatočnej koncentrácie K2S2O8 na čase pri rôznych reakčných 

teplotách, zostrojená podľa kinetických dát z rozdielnych referencií [29, 54–58] 

 

Z uvedených dát a priebehu závislostí je zrejmé, že jednotlivé referencie [29, 54–58] 

poskytujú pomerne rozdielne hodnoty a popis priebehu rozkladu K2S2O8 nie je jednotný. Podľa 

práce Datta et al. [54]  je τ1/2  K2S2O8 pri 100 °C 0,07 min (4 s), zatiaľ čo podľa práce Costa et 

al. [56] je τ1/2 18,9 min. Rozdiel v priebehu závislostí je viditeľný najmä pri 80 °C, kde bolo 

možné doplniť dáta aj z ďalších referencií [57, 58], ktoré obsahovali len k pre teplotu 80 °C. 

Keďže okrem kinetických dát podľa Datta et al. [54] je τ1/2  K2S2O8 pri 80 °C viac než 100 min 

a pri 90 °C sa pohybuje okolo 50 min, bola reakčná teplota stanovená na 100 °C. Na základe 
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popísanej kinetiky rozkladu K2S2O8 a štúdie Bamford et al. [36], popísanej v kap. 1.5.4 bola 

zvolená doba reakcie na 60 min. Z dôvodu nejednotnosti kinetických dát a posúdenia vplyvu 

reakčného času na účinnosť reakcie boli vybrané vzorky hydroxylované aj po dobu 120 

a 300 min. 

V dôsledku nízkeho zmáčania PP prášku vodným roztokom bol PP hydroxylovaný aj za 

prítomnosti zmáčadiel v koncentrácií, ktorá bola na základe merania 3.2.2 stanovená na 0,1 %. 

Najskôr boli pripravené roztoky rozpustením príslušného množstva zmáčadla vo vode 

miešaním v aparatúre zloženej z trojhrdlej banky, hriadeľovej miešačky, prívodu N2 a spätného 

chladiču. Pripravené roztoky zmáčadiel boli zahriate na 100 °C a do reakčnej zmesi bolo 

pridané príslušné množstvo K2S2O8 a práškový PP podľa receptúry zobrazenej v Tab. 5 

(koncentrácia K2S2O8 je vztiahnutá na monomérnu jednotku PP). Za neustáleho miešania 

a prívodu N2 prebiehala hydroxylácia pri 100 °C po dobu 60; 120 a 300 min. Po ukončení 

reakcie bola suspenzia prefiltrovaná a polymér bol zbavený zvyškov zmáčadla a K2S2O8 

premývaním a prepratím v teplej vode. Vzorky boli sušené vo vákuovej sušiarni Vacucell 111 

pri 60 °C po dobu 4 h.  

 
Tab. 5: Reakčné parametre hydroxylácie PP vo vodnom roztoku K2S2O8  

Označenie Zmáčadlo 
Reakčná doba K2S2O8 H2O/ K2S2O8 

[min] c [mol. %] mol. pomer 

XXX-0-t60 

- 

60 0 - 

XXX-1-t60-A*/B** 60 1 500*/2000** 

XXX-5-t60- A*/B** 60 5 500*/2000** 

XXX-10-t60- A*/B** 60 10 500*/2000** 

XXX-10-t120-A 120 10 500 

XXX-10-t300-A 300 10 500 

DSS-0-t60 

Dodecylsulfát sodný 60 

0 - 

DSS-1-t60- A*/B** 1 500*/2000** 

DSS-5-t60- A*/B** 5 500*/2000** 

DSS-10-t60- A*/B** 10 500*/2000** 

SAF-0-t60 

SAFOL 23 E-6,5 

60 0 - 

SAF-1-t60- A*/B** 60 1 500*/2000** 

SAF-5-t60- A*/B** 60 5 500*/2000** 

SAF-10-t60- A*/B** 60 10 500*/2000** 

SAF-1-t120-A 120 1 500 

SAF-5-t120-A 120 5 500 

SAF-10-t120-A 120 10 500 

SAF-10-t300-A 300 10 500 

PEG-0-t60 

PEG 40 HCO 

60 0 - 

PEG-1-t60- A*/B** 60 1 500*/2000** 

PEG-5-t60- A*/B** 60 5 500*/2000** 

PEG-10-t60- A*/B** 60 10 500*/2000** 

PEG-1-t120-A 120 1 500 

PEG-5-t120-A 120 5 500 

PEG-10-t120-A 120 10 500 

PEG-10-t300-A 300 10 500 
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Pre posúdenie vplyvu reakčných podmienok na kryštalinitu a reologické vlastnosti PP, boli 

pripravené aj vzorky PP vystavené rovnakým reakčným podmienkam bez prítomnosti K2S2O8 

(PP-0-t60).  

Časť pripravených vzoriek PP–OH a PP-0-t60 bola lisovaním prevedená do podoby 

polymérnej fólie s hrúbkou cca 600 μm. Približne 2 g prášku, boli vložené medzi kovové 

doštičky, ktoré boli umiestnené do vyhriateho hydraulického lisu LPB 300 (Fontune Presses) a 

prášok bol ponechaný k plastifikácii po dobu 3 min pri teplote 200 °C. Následne bol materiál 

dolisovaný silou 130 kN po dobu 30 s a chladený po dobu 1 min. 

Pre posúdenie možnej vedľajšej reakcie zmáčadla s K2S2O8 behom hydroxylácie PP, bol 

odfiltrovaný reakčný roztok zachytený a zbavený vody odparením pri lab. teplote. Možný 

výskyt vedľajších reakcií (napr. oxidácia zmáčadla) bol skúmaný charakterizáciou štruktúry 

odparku z reakčného roztoku pomocou FTIR.  

3.3 Metódy pre analýzu pripravených vzoriek 

3.3.1   Infračervená spektroskopia s Fourierovou transformáciou (FTIR) 

Pre posúdenie zmeny štruktúry PP a zmáčadla boli vzorky vo forme prášku a odparku 

z reakčného roztoku podrobené FTIR analýze na prístroji Tensor 27 (Bruker). Meranie 

prebiehalo na diamantovom kryštáli technikou ATR za laboratórnych podmienok pri nastavení 

32 skenov a rozlíšení 4 cm-1. Výsledné FTIR spektrá boli v rozmedzí hodnôt vlnočtov  

4000–600 cm-1a boli analyzované pomocou softvéru Omnic (verzia 9.2). Pre kvantifikáciu  

–OH skupín bola stanovená plocha vybraných absorpčných pásov prostredníctvom modulu 

Peak Resolve programu Omnic. Bola prevedená automatická korekcia Baseline, modelovanie 

pásov bolo prevedené podľa Gaussovej funkcie, pološírka pásov FWHH bola nastavená podľa 

najužšieho detekovaného pásu, citlivosť hľadania pásov vysoká, šum v spektrách nastavený na 

0,1 a úroveň Baseline nastavená na žiadnu (None). Pre kvantifikáciu –OH skupín bola 

prevedená FTIR analýza PP naimpregnovaného cetearyl alkoholom. Príslušné množstvo 

cetearyl alokoholu bolo rozpustené v acetóne, následne bol PP zmáčaný pripraveným roztokom 

a roztok bol ponechaný k odpareniu. FTIR analýzou bol stanovený hydroxylový index (HI) ako 

pomer plochy absorpčného pásu s maximom pri vlnočete 1060 cm-1 ku ploche referenčného 

absorpčného pásu s maximom pri vlnočete 2722 cm-1. Následne bola zostrojená závislosť 

stanoveného HI na molárnej koncentrácii –OH skupín ([OH]PP), ktorá je zobrazená na obr. 10. 

Dosadením stanovených hodnôt HI PP–OH vzoriek do kalibračnej krivky bola vypočítaná 

[OH]PP ([OH]PP je vztiahnutá na monomérnu jednotku PP). 

3.3.2   Röntgenová fotoelektrónová spektroskopia (XPS) 

Pre charakterizáciu štruktúry a stanovenie kvantity funkčných skupín na povrchu PP–OH 

prášku boli vzorky podrobené XPS analýze pomocou Axis Ultra DLD spektrometru (Kratos 

Analytical) za použitia monochromatického Al Kα (hν = 1486.7 eV) zdroje röntgenového 

žiarenia budeného pri 75 W (5 mA, 15 kV). Spektrá boli získané analýzou oblasti ~300 × 700 

μm. Spektrá s vysokým rozlíšením boli namerané s krokom 0,1 eV a „pass energy“ 40 eV. 

U všetkých meraní bola prevedená neutralizácia náboja. Tlak v prístroji bol nastavený na 

2 ∙ 10˗8 Pa. Spektrá boli analyzované pomocou softvéru CasaXPS (verzia 2.3.15) s použitím 

štandardného Tougaard pozadia a bola prevedená korekcia na hlavnú líniu uhlíku C1s (C–C, 

C–H), ktorá bola nastavená na 285,0 eV. Na meranie boli vybrané vzorky, ktoré za použitia 

daného zmáčadla na základe FTIR analýzy vykazovali najvyššiu koncentráciu –OH skupín. 
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Obr. 10: Závislosť hydroxylového indexu PP naimpregnovaného cetearyl alkoholom na molárnej 

koncentrácií OH skupín 

3.3.3   Reológia 

Reologické vlastnosti PP–OH boli analyzované na Reometri AR-G2 (TA Instruments), za 

použitia geometrie doska-doska s priemerom 25 mm pri 190 °C. Pre charakterizáciu bol 

vykonaný frekvenčný test v rozmedzí uhlovej rýchlosti 1–628 rad/s a konštantnej deformácii 

1 %, ktorá bola stanovená na základe deformačného testu pri konštantnej frekvencií 1 Hz. Pri 

deformácii 1 % bola odozva PP v lineárnej visko-elastickej oblasti. Medzera medzi 

geometriami bola nastavená podľa hrúbky fólie tak, aby bola geometria reometra v kontakte s 

taveninou PP–OH. 

3.3.4   Diferenciálna skenovacia kalorimetria (DSC) 

Miera degradácie/oxidácie PP behom hydroxylácie bola posúdená na základe hodnôt fázových 

prechodov PP–OH pomocou DSC analýzy. Jednotlivé vzorky boli navážené v rozmedzí 5–8 mg 

do dopredu zvážených hliníkových panvičiek, ktoré boli zalisované viečkami. Samotné meranie 

prebiehalo na prístroji DSC Discovery (TA Instruments). Vzorky boli vystavené dvom cyklom 

ohrevu v N2 atmosfére v rozmedzí teplôt 30–200 °C. Rýchlosť ohrevu a chladenia pre oba cykly 

bola 10 °C/min. 
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4 VÝSLEDKY A DISKUSIA 

4.1 Evidencia hydroxylácie PP a reakčná konverzia 

Pre posúdenie zmeny štruktúry PP prášku hydroxyláciou v pevnej fáze boli vzorky podrobené 

FTIR analýze. Keďže ide o heterogénnu post-polymeračnú modifikáciu a reakcia by mala 

prebiehať najmä na povrchu častíc práškového PP, čo potvrdzujú aj výsledky štúdií popísaných 

v kap. 1.5.4 a 1.5.5, na meranie bola použitá technika ATR. Prienik infračerveného žiarenia pod 

povrch vzorky (penetračná hĺbka) sa u tejto techniky pohybuje v rádoch μm (0,5–5). Na 

obr. 11 a) je zobrazené FTIR spektrum stabilizovaného PP prášku a reprezentatívnej vzorky PP 

po hydroxylácií vodným roztokom K2S2O8. FTIR spektrá vykazujú výrazné absorpčné pásy s 

maximom pri vlnočete 2951 cm-1, 2917 cm-1, 2869 cm-1 a 2838 cm-1, v uvedenom poradí 

charakteristické pre asymetrické valenčné vibrácie CH2, asymetrické valenčné vibrácie CH3, 

symetrické valenčné vibrácie CH3 a symetrické valenčné vibrácie CH2. Absorpčné pásy s 

maximom pri vlnočete 1456 cm-1 a 1376 cm-1 odpovedajú asymetrickým a symetrickým 

deformačným vibráciám CH3 [66]. U vzoriek PP–OH bol zaznamenaný nový absorpčný pás 

s maximom pri vlnočete 1055–1060 cm-1, ktorý je detailne zobrazený na obr. 11 b) a ktorý bol 

pripísaný asymetrickým valenčným vibráciam C–O skupiny. 

Na obr. 12 je zobrazené FTIR spektrum reprezentatívnej vzorky PP–OH, ktoré je rozložené 

na jednotlivé absorpčné pásy. Pre kvantifikáciu –OH skupín bol stanovený hydroxylový index 

(HI) ako pomer plochy absorpčného pásu s maximom pri vlnočete 1060 cm-1 ku ploche 

referenčného absorpčného pásu s maximom pri vlnočete 2722 cm-1. V literatúre je možné nájsť 

hneď niekoľko absorpčných pásov pre PP, ktoré slúžia ako referenčné pásy pri vyhodnocovaní 

karbonylového či hydroxylového indexu napr. absorpčný pás s maximom pri vlnočete  

2722 cm-1 [67], 1456 cm-1 [68] či 1166 cm-1 [69].  Keďže absorpčný pás s maximom pri 

vlnočete 1455 cm-1 sa prekrýva s niekoľkými ďalšími pásmi a absorpčné pásy s maximami pri 

vlnočetoch 840 a 1166 cm-1 sú citlivé na kryštalinitu PP, ako referenčný pás bol zvolený 

absorpčný pás s maximom pri vlnočete 2722 cm-1, ktorý bol pripísaný valenčným vibráciám 

CH3 skupiny [59]. Pre stanovenie [OH]PP bola prevedená FTIR analýza PP naimpregnovaného 

cetearyl alkoholom, ktorý rovnako ako vzorky PP–OH poskytuje odozvu pri vlnočete  

1060 cm-1, ktorá bola pripísaná asymetrickým valenčným vibráciam C–O skupiny. Na základe 

kalibračnej krivky zobrazenej na obr. 10 bola stanovená [OH]PP vztiahnutá na monomérnu 

jednotku PP u jednotlivých vzoriek PP–OH. Na obr. 13 je zobrazená závislosť vypočítanej 

[OH]PP na molárnej koncentrácii K2S2O8 ([K2S2O8]0) použitej pri hydroxylácií PP pre 

jednotlivé série vzoriek hydroxylovaných po dobu 60 min.  

Hydroxyláciou PP bez prítomnosti zmáčadla bolo pri použití 1 mol. % K2S2O8 na základe 

FTIR analýzy naviazaných 0,012 mol. % (XXX-1-t60-A) a 0,009 mol. % (XXX-1-t60-B) –OH 

skupín. Zvýšením [K2S2O8]0 na 5 mol. % ostala [OH]PP približne konštantná, no zvýšením 

[K2S2O8]0 na 10 mol. % bol zaznamenaný dvojnásobný nárast v [OH]PP u oboch vzoriek.  

Pridaním aniónového zmáčadla DSS do reakčného systému bolo u vzorky DSS-1-t60-A 

naviazaných 0,018 mol. % a u vzorky DSS-1-t60-B 0,016 mol. % –OH skupín. Zvýšením 

[K2S2O8]0 na 5 mol. % bol zaznamenaný pokles v [OH]PP u oboch vzoriek. Následným 

zvýšením [K2S2O8]0 na 10 mol. % ostala [OH]PP u vzorky DSS-t60-B konštantná, no u vzorky 

DSS-t60-A vzrástla viac než štvornásobne, a to na 0,08 mol. %.  

Hydroxyláciou PP v roztoku neiónového zmáčadla SAF bolo u vzorky SAF-1-t60-A 

naviazaných 0,033 mol. % –OH skupín. Zvýšením [K2S2O8]0 na 5 mol. % ostala [OH]PP 

približne konštantná, no následným zvýšením [K2S2O8]0 na 10 mol. % vzrástla na 

0,114 mol. %. U vzoriek SAF-t60-B bola dosiahnutá najvyššia [OH]PP pri použití 5 mol. % 

K2S2O8 a to 0,02 mol. %.  
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Koncentrácia –OH skupín PP–OH pripraveného hydroxyláciou v roztoku neiónového 

zmáčadla PEG u vzoriek PEG-t60-A rástla so zvyšujúcou sa [K2S2O8]0 v systéme až na 

0,106 mol. %. U vzoriek PEG-t60-B bol zaznamenaný podobný trend ako u vzoriek SAF-t60-

B s najvyššou [OH]PP pri použití 5 mol. % K2S2O8 a to 0,015 mol. %. 

 

  

 

Obr. 11: FTIR spektrá PP a PP–OH v rozsahu vlnočetov 3200–700 cm-1 (a); v rozsahu vlnočetov 

1120–1020 cm-1 (b) a v rozsahu vlnočetov 1040–920 cm-1 (c) 

 

Zo závislosti [OH]PP na [K2S2O8]0 použitej pri hydroxylácií PP (obr. 13) vyplýva, že 

účinnosť hydroxylácie je vo všeobecnosti vyššia u vzoriek A (nižší mol. pomer H2O/ K2S2O8) 

než u vzoriek B, pričom najvyššia [OH]PP bola u jednotlivých sérií vzoriek A dosiahnutá vždy 

pri použití 10 mol. % K2S2O8. U vzoriek A hydroxylovaných v prítomnosti jednotlivých 

zmáčadiel (DSS-t60-A, SAF-t60-A a PEG-t60-A) bola [OH]PP vyššia než u vzoriek XXX-t60-

A pri použití 1; 5 aj 10 mol. % K2S2O8. Výsledky naznačujú, že zníženie γ reakčného roztoku 

pridaním zmáčadiel má za následok zvýšenie účinnosti hydroxylácie, najvýraznejšie použitím 

zmáčadla SAF, ktorého roztok dosahoval najnižšie hodnoty γ v porovnaní s PEG a DSS 

(Obr. 8).  
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Obr. 12: FTIR spektrum PP–OH v rozsahu vlnočetov 1200–1020 cm-1 rozdelené na jednotlivé 

absorpčné pásy 
 

 
Obr. 13: Závislosť molárnej koncentrácie OH skupín ([OH]PP) pripraveného PP–OH na molárnej 

koncentrácii K2S2O8 použitej pri hydroxylácií PP pri 100 °C po dobu 60 min 
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Hydroxylácia vzoriek A prebiehala za štvornásobne nižšieho mol. pomeru H2O/K2S2O8 než 

u vzoriek B, pričom [K2S2O8]0 vzhľadom k PP ostala zachovaná. Vyššia [OH]PP u vzoriek A 

môže byť zapríčinená tým, že pri nižšom obsahu H2O v systéme je pri povrchu polyméru vyššia 

koncentrácia SO4
– • než u vzoriek B, reakcia SO4

– • s H2O (obr. 6, reakcia b) by bola potlačená, 

keďže rýchlostný koeficient reakcie SO4
– • s vodou je približne 103–104 s–1, zatiaľ čo rýchlostný 

koeficient reakcie SO4
– • s organickými substrátmi je 107 l/mol∙s [51]. Za daných podmienok 

by aniónradikály SO4
– • reagovali s PP a dominoval by vznik –SO4

–, ktoré následne hydrolyzujú 

za vzniku –OH skupín. Tento mechanizmus bol popísaný aj v štúdií Yang et al. [51], ktorá je 

detailnejšie popísaná v kap. 1.5.5. 

Pre posúdenie zmeny štruktúry PP a kvantifikáciu skupín, vytvorených behom hydroxylácie, 

boli vzorky podrobené aj XPS analýze. Pre XPS analýzu boli vybrané vzorky hydrolyzované 

po dobu 60 min, ktoré za použitia daného zmáčadla vykazovali na základe FTIR analýzy 

najvyššiu koncentráciu –OH skupín. XPS analýzou je možné zaznamenať zloženie vzorky 

v rádoch nm (1–5) pod povrch vzorky, na rozdiel od FTIR kde sa prienik infračerveného 

žiarenia pohybuje v rádoch μm (0,5–5). Na obr. 14 a) je zobrazené XPS spektrum PP, na ktorom 

boli pozorované pásy s maximom pri väzbovej energii 533 eV, ktorý odpovedá kyslíku O 1s 

a pri 285 eV, ktorý odpovedá uhlíku C 1s. Tieto dva pásy boli zaznamenané u všetkých 

analyzovaných vzoriek. Pre rozlíšenie typu väzby a zastúpenia jednotlivých skupín bolo bližšie 

analyzované spektrum uhlíku C 1s. Na obr. 14 b) je zobrazené spektrum uhlíku C 1s vzorky PP 

v rozsahu väzbových energií 291–282 eV. Spektrum bolo preložené pásom s maximom pri 

väzbovej energii 285,0 eV, ktorý odpovedá väzbe C–C a C–H a pásom s maximom pri 

väzbovej energii 287,0 eV, ktorý odpovedá väzbe C–O. Podľa plochy jednotlivých pásov bol 

stanovený pomer C–O : C–C na 0,043. Prítomnosť kyslíka na povrchu PP prášku bola pripísaná 

oxidácií spôsobenej starnutím polyméru. 

 

  

Obr. 14: XPS spektrum PP v rozsahu väzbových energií 1200–0 eV (a) a 291–282 eV (b) 

 

Na obr. 15 sú detailne zobrazené spektrá uhlíku C 1s vybraných vzoriek. Spektrum uhlíku 

C 1s vzorky XXX-10-t60-A (obr. 15 a) bolo preložené štyrmi pásmi s väzbovou energiou 

284,9 eV, pridelené väzbám C–C a C–H, s väzbovou energiou 285,9 eV, pridelené väzbe  

C–OH, s väzbovou energiou 287,12 eV, pridelené väzbe C=O a s väzbovou energiou 

288,53 eV, ktorá bola pridelená väzbe –COO. Tieto typy väzieb sa vyskytovali aj u vzorky 

DSS-10-t60-A (obr. 15 b), SAF-10-t60-A (obr. 15 c) a PEG-10-t60-A (obr. 15 d) avšak 
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zastúpenie jednotlivých typov väzieb bolo u jednotlivých vzoriek odlišné. V tab. 6 sú uvedené 

pomery plôch pásov, ktoré odpovedajú väzbám obsahujúcim kyslík, ku ploche pásu 

odpovedajúcemu väzbám C–C a C–H. Pre porovnanie sú v tab. 6 uvedené [OH]PP stanovené 

FTIR analýzou.  

  

 

 

Obr. 15: Detail XPS spektra vzoriek XXX-10-t60-A (a); DSS-10-t60-A (b); SAF-10-t60-A (c)  

a PEG-10-t60-A (d) v rozsahu väzbových energií 291–282 eV 

 

Najvyšší pomer C–OH väzby ku väzbám C–C a C–H bol zaznamenaný u vzorky PEG-10-

t60-A a to 0,315 následne u vzorky DSS-10-t60-A a to 0,298, u vzorky SAF-10-t60-A a to 

0,164 a najnižší u vzorky XXX-10-t60-A a to 0,08. Výsledky naznačujú, že na povrchu PP 
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dochádza ku oxidácii PP vo vyššej miere než u vzoriek SAF-10-t60-A a PEG-10-t60-A. Keďže 

u vzoriek XXX-10-t60-A a DSS-10-t60-A nebol na základe FTIR analýzy zaznamenaný 

absorpčný pás charakteristický pre C=O skupinu, môžeme predpokladať, že ku oxidácií 

dochádza na veľmi tenkej povrchovej vrstve a ich celková koncentrácia nie je tak významná. 

Zastúpenie –OH skupín u analyzovaných vzoriek sa zhoduje z výsledkami FTIR analýzy 

v tom, že najnižšia koncentrácia –OH skupín bola zaznamenaná u vzorky XXX-10-t60-A. 

Avšak podľa FTIR analýzy bola zaznamenaná najvyššia koncentrácia –OH skupín u vzorky 

SAF-10-t60-A, následne PEG-10-t60-A a DSS-10-t60-A. Rozdielne výsledky môžu byť 

zapríčinené rozdielnou veľkosťou analyzovanej oblasti, pričom keďže ide o heterogénnu 

reakciu, koncentrácia jednotlivých skupín môže byť v rôznych hĺbkach od povrchu odlišná. 

 
Tab. 6: Pomery plôch pásov odpovedajúcich C–OH, C=O a –COO väzbám ku ploche pásu C–C (XPS), 

molárna koncentrácia –OH skupín [OH]PP (FTIR) 

Vzorka C–OH : C–C C=O : C–C –COO : C–C [OH]PP [mol. %] 

XXX-10-t60-A 0,080 0,130 0,047 0,026 

DSS-10-t60-A 0,298 0,175 0,065 0,080 

SAF-10-t60-A 0,164 0,106 0,079 0,114 

PEG-10-t60-A 0,315 0,127 0,041 0,106 

 

Na obr. 16 a) je zobrazená závislosť vypočítanej [OH]PP na [K2S2O8]0 použitej pri 

hydroxylácií PP v prítomnosti zmáčadiel SAF a PEG po dobu 60 a 120 min. U vzoriek SAF-

t120-A bol zaznamenaný lineárny nárast [OH]PP s rastúcou koncentráciou K2S2O8v systéme. 

Avšak v porovnaní so vzorkami SAF-t60-A bola dosiahnutá vyššia [OH]PP len u vzorky SAF-

5-t120-A s hodnotou 0,039 mol. %. U vzoriek PEG-t120-A bola zaznamenaná približne 2,5-

krát vyššia [OH]PP u vzoriek PEG-1-t120-A a PEG-5-t120-A než u vzoriek pripravovaných pri 

rovnakej [K2S2O8]0 po dobu 60 min. Avšak zvýšením [K2S2O8]0  na 10 mol. % bola dosiahnutá 

najnižšia [OH]PP zo série vzoriek PEG-t120-A a to 0,018 mol. %, porovnateľná s [OH]PP 

u vzorky PEG-1-t60-A.  

Na obr. 16 b) je zobrazená závislosť stanovenej [OH]PP vzoriek XXX-10-A, SAF-10-A a 

PEG-10-A na dobe hydroxylácie. Ako už bolo zmienené, u vzoriek SAF-10-t120-A a PEG-10-

t120-A bola zaznamenaná nižšia [OH]PP než u vzoriek hydroxylovaných po dobu 60 min. 

Predĺžením doby reakcie na 300 min bol pozorovaný nárast v [OH]PP, u oboch vzoriek bola 

dosiahnutá najvyššia hodnota a to 0,146 mol. % u vzorky SAF-10-t300-A a 0,107 mol. % 

u vzorky PEG-10-t300-A. U série vzoriek XXX-10-A bol zaznamenaný odlišný trend, keďže 

najvyššia [OH]PP bola dosiahnutá u vzorky hydroxylovanej po dobu 120 min a to 0,035 mol. %.  

Nižšie hodnoty [OH]PP pri predĺžení doby reakcie na 120 min je možné prisudzovať oxidácii 

–OH skupín na karbonylové, karboxylové resp. esterové skupiny. Oxidácia –OH skupín bola 

zaznamenaná aj v štúdii Price et al. [33]. Po predĺžení doby hydroxylácie PE roztokom K2S2O8 

pri 35 °C na 24 h boli pomocou FTIR analýzy zaznamenané absorpčné pásy pri vlnočete 1716 

a 1735 cm-1, ktoré autori pripisujú C=O skupine karbonylu a organického esteru/karboxylu. 

Na FTIR spektrách vzoriek XXX-10-A a SAF-10-A neboli zaznamenané absorpčné pásy 

charakteristické pre C=O skupinu avšak u vzoriek PEG-10-A bol zaznamenaný absorpčný pás 

pri vlnočete 1736 cm-1, ktorý je charakteristický pre C=O skupinu organického 

karboxylu/esteru. Absorpčný pás pri vlnočete 1736 cm-1 bol však zaznamenaný u celej série 

vzoriek PEG-A, čiže aj u vzoriek hydroxylovaných po dobu 60 min. Prítomnosť esterovej 

skupiny u vzoriek PEG-A môže byť zapríčinená reakciou PP so zmáčadlom PEG. FTIR spektrá 

vzoriek PEG-10-A, XXX-10-A a SAF-10-A sú zobrazené na obr. 17.  

Pri predĺženej oxidácií môže v kyslom prostredí dochádzať ku dehydratácií terciárnych 

alkoholov za vzniku konjugovaných olefinov, čo by taktiež viedlo k zníženiu koncentrácie  

–OH skupín. Aniónradikál SO4
– •, ktorý vzniká rozkladom K2S2O8, reaguje s vodou za vzniku 
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HSO4
–, ktorý môže následne disociovať za vzniku SO4

2- a H+, prípadne môže reagovať s vodou 

za vzniku H3O
+ a SO4

2-, čo vedie ku vzniku kyslého prostredia v reakčnom systéme. Kyslé 

prostredie reakčného roztoku bolo po reakcii overené pomocou pH papierikov, pričom pH 

roztoku dosahovalo hodnoty 1–2. Vznik konjugovaných olefinov je schematicky znázornený 

na obr. 16 a bol popísaný v práci Lee et al. [48]. 

K nárastu [OH]PP predĺžením doby reakcie na 300 min, ktorý bol zaznamenaný FTIR 

analýzou by mohlo dôjsť v dôsledku difundovania reaktantov  hlbšie do PP, čím by vznikali 

hydroxylové skupiny aj ďalej od povrchu PP a celková [OH]PP by bola vyššia. Reakcia by 

okrem amorfnej fázy mohla pri dlhšej dobe reakcie prebiehať aj vo fáze kryštalickej, čo bude 

posúdené v kap. 4.2. Zároveň sa zdá, že kinetické dáta Ref 1 (obr. 9) nie sú pravdivé a rozklad 

K2S2O8 prebieha podľa Ref 2–5, ktoré sú si rádovo blízke a podľa ktorých dochádza ku 

kvantitatívnemu rozkladu K2S2O8 po cca 150 min. 

 

  
Obr. 16: Závislosť molárnej koncentrácie OH skupín pripraveného PP–OH a) na molárnej 

koncentrácii K2S2O8 použitej pri hydroxylácií PP po dobu 60 a 120 min; b) na dobe hydroxylácie 
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Obr. 17: FTIR spektrá vzoriek XXX-10-A, SAF-10-A a PEG-10-A v rozsahu vlnočetov  

1800–1300 cm-1 
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Obr. 18: Schéma kyslo katalyzovanej dehydratácie hydroxylovaného PP [48] 

4.2 Zmeny štruktúry PP vplyvom hydroxylácie v pevnej fáze 

Okrem HI bol z nameraných FTIR spektier stanovený aj stupeň kryštalinity (XC) na povrchu 

PP–OH častíc na základe vzťahu (7): 
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s maximom pri vlnočete 998 cm-1, pripísaný mimorovinným vibráciam CH3, CH2, CH, 

deformačným vibráciám CH a valenčným vibráciám C–CH3 [70]. Absorpčný pás s maximom 

pri vlnočete 998 cm-1 odpovedá kryštalickej fáze a výška pásu rastie lineárne s XC, zatiaľ čo 

absorpčný pás s maximom pri vlnočete 973 cm-1 nie je závislý na XC. Maximálna výška 

absorpčných pásov bola stanovená vytvorením lineárnej baseline v rozmedzí vlnočetov  

1025–950 cm-1 a následne bola zaznamenaná najvyššia hodnota signálu pre jednotlivé 

absorpčné pásy, tak ako je zobrazené na obr. 11 c) [60]. Na obr. 19 je zobrazená závislosť XC 

na molárnej koncentrácii K2S2O8 použitej pri hydroxylácií PP pre jednotlivé série vzoriek. 

 

 
Obr. 19: Závislosť stupňa kryštalinity (XC) na povrchu pripraveného PP–OH na molárnej koncentrácii 

K2S2O8 použitej pri hydroxylácií PP pri 100 °C po dobu 60 min 

 

Podľa vzťahu (7) bol XC na povrchu PP prášku stanovený na (43,3 ± 0,5) %. Pre posúdenie 

vplyvu reakčnej teploty na XC bol PP vystavený rovnakým reakčným podmienkam, za ktorých 

prebiehala hydroxylácia, no bez prítomnosti K2S2O8. Hodnoty XC PP sa po vystavení reakčným 

podmienkam výrazne nemenili a v rámci odchýlky ostali konštantné. Po hydroxylácii PP prášku 

vo vodnom roztoku K2S2O8 bolo takmer u všetkých vzoriek zaznamenané zvýšenie XC (viď 

obr. 19). U vzoriek XXX-t60-B, SAF-t60-B, SAF-t60-A a PEG-t60-B bolo zaznamenané 

zvýšenie XC už pri 1 mol. % K2S2O8 a s následným zvyšovaním koncentrácie K2S2O8 sa 

hodnoty XC výrazne nemenili a v rámci smerodajnej odchýlky ostali konštantné. U vzoriek 

DSS-1-t60-A/B bol po zvýšení XC zaznamenaný pokles XC u vzoriek DSS-5-t60-A/B 

s nasledovným nárastom hodnôt XC u vzoriek DSS-10-t60-A/B, pričom vzorka DSS-10-t60-A 

dosiahla maximálnu hodnotu XC (46,6 ± 0,7) %. U vzoriek XXX-t60-A a PEG-t60-A bol so 

zvyšujúcou sa koncentráciou K2S2O8 v systéme zaznamenaný nárast hodnôt XC, pričom vzorka 

PEG-10-t60-A dosiahla maximálnu hodnotu XC (46,5 ± 0,6) % a vzorka XXX-10-t60-A 

dosiahla maximálnu hodnotu XC (48,8 ± 0,7) %.  

Zvýšenie hodnôt XC na povrchu PP prášku hydroxyláciou vo vodnom roztoku K2S2O8 by 

mohlo byť zapríčinené tým, že reakcia prebieha hlavne v amorfnej fáze PP častíc, keďže prienik 

reaktantov do kryštalickej fázy je pri 100 °C obtiažny a menej pravdepodobný. Ako bolo 
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popísané v kap. 1.5.4 a 1.5.5 pôsobením peroxodisíranov na polymér môže okrem hydroxylácie 

dochádzať aj k oxidácií či degradácií polyméru. V tomto prípade môže štiepením reťazcov 

v amorfnej fáze dôjsť ku vzniku zoxidovaných reťazcov s nízkou molekulovou hmotnosťou, 

ktoré môžu byť následne vymyté do reakčného roztoku. Ak by prebiehala hydroxylácia 

a oxidácia PP reťazca súčasne, u reťazcov s nízkou molekulovou hmotnosťou by mohlo 

dochádzať vplyvom zvýšenia polarity aj k rozpúšťaniu reťazcov v reakčnom roztoku. 

Rozpúšťanie, prípadne vymývanie zoxidovaných nízkomolekulárnych reťazcov z PP filmu 

bolo zaznamenané aj v štúdií Lee et al. [48]. Tvrdenie podporoval aj fakt, že hydroxyláciou PP 

filmu došlo k úbytku jeho hmotnosti.  

Keďže u vzoriek XXX-t60-A bol nárast XC v porovnaní s ostatnými vzorkami najvyšší, no 

koncentrácia –OH skupín bola v porovnaní s ostatnými vzorkami A najnižšia, je možné 

predpokladať, že u vzoriek hydroxylovaných bez zmáčadla dochádza okrem hydroxylácie aj k 

oxidácii PP aj napriek prítomnosti primárneho a sekundárneho antioxidantu. Zvolená 

koncentrácia antioxidantov je optimálnou koncentráciou pre spracovateľskú stabilitu a na 

pôsobenie K2S2O8 na PP nemusí byť dostačujúca, obzvlášť pri vysokej koncentrácií K2S2O8. 

Na FTIR spektrách vzoriek XXX-t60-A neboli zaznamenané absorpčné pásy v oblasti  

1750–1700 cm-1, ktoré sú typické pre C=O skupiny, čo by mohlo byť spôsobené nízkou 

koncentráciou C=O skupín v dôsledku vymývania/rozpúšťania zoxidovaných nízko-

molekulárnych reťazcov. 

Na obr. 20 a) je zobrazená závislosť XC na [K2S2O8]0 použitej pri hydroxylácií PP 

v prítomnosti zmáčadiel SAF a PEG po dobu 60 a 120 min. U všetkých vzoriek SAF-t120-A a 

PEG-t120-A boli zaznamenané o 1,1–3,5 % nižšie hodnoty XC než u vzoriek pripravovaných 

pri rovnakej [K2S2O8]0 po dobu 60 min. Pokles hodnôt XC môže byť zapríčinený tým, že vyššie 

množstvo degradačných produktov už nie je možné do roztoku vymyť alebo tým, že reakcia 

mohla z časti prebiehať aj v kryštalickej fáze PP. U vzoriek SAF-t120-A a PEG-t120-A bol so 

zvyšujúcou sa koncentráciou K2S2O8 pozorovaný nárast hodnôt XC.  

 

  
Obr. 20: Závislosť stupňa kryštalinity (XC) na povrchu pripraveného PP–OH a) na molárnej 

koncentrácii K2S2O8 použitej pri hydroxylácií PP po dobu 60 a 120 min; b) na dobe hydroxylácie 
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Na obr. 20 b) je zobrazená závislosť XC vzoriek XXX-10-A, SAF-10-A a PEG-10-A na dobe 

hydroxylácie. Po hydroxylácii PP po dobu 120 min bol zaznamenaný pokles hodnôt XC 

v porovnaní so vzorkami hydroxylovanými po dobu 60 min a to najmä u vzorky XXX-10-t120-

A (o 4,2 %). Predĺžením doby reakcie na 300 min sa už hodnoty XC výrazne nemenili a v rámci 

smerodajnej odchýlky ostali konštantné. Reakcia by okrem amorfnej fázy mohla pri dlhšej dobe 

reakcie prebiehať aj vo fáze kryštalickej, čo by malo za následok pokles hodnôt XC, 

zaznamenaný na závislosti zobrazenej na obr. 20 b). 

4.3 Vedľajšie reakcie hydroxylácie PP – β-štiepenie 

Miera vedľajších reakcií, ku ktorým môže behom hydroxylácie dochádzať, bola posúdená na 

základe zmeny reologických vlastností PP. Na obr. 21–24 sú zobrazené závislosti komplexnej 

viskozity η* tavenín vzoriek na uhlovej frekvencii ω pri 190 °C. Zo závislostí je viditeľný 

pokles η* so zvyšujúcou sa rýchlosťou smykovej deformácie, čo je typické pseudoplastické 

chovanie tavenín polymérov. Viskozita polymérnych tavenín je silne závislá na molekulovej 

hmotnosti, čo umožňuje posúdiť mieru vedľajších reakcií. Hlavnou vedľajšou reakciou pri 

radikálovom očkovaní PP je degradácia spôsobená β-štiepením makroradikálov. Ak je 

vzniknutý makroradikál málo stabilný, dochádza ku štiepeniu C–C väzby za vzniku dvoch 

fragmentov s nižším polymerizačným stupňom. Keďže je v reakčnom systéme prítomný kyslík, 

môže dochádzať ku oxidácií reťazcov PP, čo naznačujú výsledky XPS analýzy, ktorá môže 

taktiež viesť ku štiepeniu reťazcov. Štiepenie reťazca vedie k zníženiu molekulovej hmotnosti 

a teda k zníženiu viskozity taveniny. Okrem štiepenia môže dochádzať reakciou dvoch 

makroradiáklov aj k sieťovaniu, ktoré by malo za následok zvýšenie molekulovej hmotnosti 

a teda aj viskozity taveniny. Sieťovanie je však typickejšou vedľajšou reakciou radikálového 

očkovania u PE než u PP. Okrem η* bola zaznamenávaná aj zmena elastického modulu G' a 

stratového modulu G'' v závislosti na ω. Zmenu priemernej molekulovej hmotnosti je možné 

sledovať aj na základe pretnutia kriviek G' s G'', pričom pretnutie pri nižšej uhlovej frekvencii 

naznačuje vyššiu molekulovú hmotnosť. V tab. 7 sú zobrazené hodnoty ω, pri ktorých dochádza 

k pretnutiu G' a G''.  

 

Tab. 7: Hodnoty uhlových frekvencií (ω), pri ktorých dochádza k pretnutiu kriviek elastického (G') 

a stratového modulu (G'') 

Vzorka 
ω 

[rad/s] 
Vzorka 

ω 

[rad/s] 
Vzorka 

ω 

[rad/s] 
Vzorka 

ω 

[rad/s] 

PP 138,7       

XXX-0-t60 368,8 DSS-0-t60 156,1 SAF-0-t60 223,9 PEG-0-t60 217,1 

XXX-1-t60-A 399,0 DSS-1-t60-A 293,1 SAF-1-t60-A 278,6 PEG-1-t60-A 232,8 

XXX-1-t60-B 420,8 DSS-1-t60-B 303,2 SAF-1-t60-B 459,4 PEG-1-t60-B 246,5 

XXX-5-t60-A 530,8 DSS-5-t60-A 164,4 SAF-5-t60-A 296,7 PEG-5-t60-A - 

XXX-5-t60-B - DSS-5-t60-B 113,4 SAF-5-t60-B 312,5 PEG-5-t60-B - 

XXX-10-t60-A - DSS-10-t60-A 590,0 SAF-10-t60-A 327,1 PEG-10-t60-A - 

XXX-10-t60-B 394,6 DSS-10-t60-B 274,7 SAF-10-t60-B - PEG-10-t60-B 340,2 

XXX-10-t120-A 402,7   SAF-1-t120-A 181,7 PEG-1-t120-A 271,1 

XXX-10-t300-A 254,4   SAF-5-t120-A 198,1 PEG-5-t120-A 450,9 
    SAF-10-t120-A 258,8 PEG-10-t120-A - 
    SAF-10-t300-A 222,8 PEG-10-t300-A 340,7 

 

Na obr. 21 sú zobrazené závislosti η* = f(ω) vzoriek XXX. Pri ω = 1 rad/s bola zaznamenaná 

najvyššia η* u samotného PP, následne u vzorky XXX-0-t60 (PP vystavený reakčným 
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podmienkam bez prítomnosti K2S2O8). Pridaním K2S2O8 do reakčného systému pri zachovaní 

reakčného času bolo u vzoriek XXX-t60-A/B pri ω = 1 rad/s zaznamenané zníženie η* 

v porovnaní so vzorkou XXX-0-t60 až na vzorku XXX-1-t60-B, u ktorej sa η* výrazne 

nemenila. Výrazne najnižšia η* bola pri ω = 1 rad/s zaznamenaná u vzorky XXX-10-t60-A. 

Najvyššia molekulová hmotnosť na základe hodnôt ω, pri ktorých dochádza k pretnutiu G' a G'' 

bola zaznamenaná u samotného PP, následne u vzorky XXX-0-t60, čo odpovedá odhadu 

molekulovej hmotnosti na základe hodnôt ich η* pri ω = 1 rad/s. U hydroxylovaných vzoriek 

XXX po dobu 60 min bolo zaznamenané pretnutie G' a G'' pri najnižšej ω u vzorky XXX-10-

t60-B, následne XXX-1-t60-A, XXX-1-t60-B a XXX-5-t60-A. K pretnutiu kriviek G' a G'' 

nedošlo v meranom rozsahu ω u vzoriek XXX-5-t60-B a XXX-10-t60-A, u ktorých sa dá 

predpokladať najnižšia priemerná molekulová hmotnosť.  

Predĺžením reakčnej doby u vzorky XXX-10-A bolo s dlhším reakčným časom 

zaznamenané zvýšenie η* pri ω = 1 rad/s a zníženie hodnôt ω, pri ktorých dochádza k pretnutiu 

G' a G''. Tento trend naznačuje, že s dlhším reakčným časom rastie priemerná molekulová 

hmotnosť PP hydroxylovaného pri 10 mol. % K2S2O8 bez prítomnosti zmáčadla.  

 

 
Obr. 21: Závislosti komplexnej viskozity (η*) tavenín na uhlovej frekvencii (ω) PP a vzoriek XXX, 

pripravených bez prítomnosti zmáčadla  

 

Na obr. 22 sú zobrazené závislosti η* = f(ω) vzoriek hydroxylovaných v prítomnosti zmáčadla 

DSS. Pri ω = 1 rad/s bola zaznamenaná najvyššia η* u vzorky DSS-5-t60-B, ktorá bola takmer 

zhodná s η* samotného PP a vzorky DSS-0-t60. Následne bolo zaznamenané zníženie hodnôt 

η* pri ω = 1 rad/s postupne u vzorky DSS-5-t60-A, DSS-10-t60-B, DSS-1-t60-A a DSS-1-t60-

B. Najnižšia hodnota η* bola zaznamenaná obdobne ako u vzoriek XXX u vzorky DSS-10-t60-

A. Postupnosť znižovania molekulovej hmotnosti u vzoriek DSS na základe η* pri ω = 1 rad/s 

sa zhoduje s odhadom molekulovej hmotnosti na základe hodnôt ω, pri ktorých dochádza 

k pretnutiu G' a G''. 
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Obr. 22: Závislosti komplexnej viskozity (η*) tavenín na uhlovej frekvencii (ω) PP a vzoriek 

pripravených v prítomnosti zmáčadla DSS 

 

 
Obr. 23: Závislosti komplexnej viskozity (η*) tavenín na uhlovej frekvencii (ω) PP a vzoriek 

pripravených v prítomnosti zmáčadla SAF 
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Na obr. 23 sú zobrazené závislosti η* = f(ω) vzoriek hydroxylovaných v prítomnosti 

zmáčadla SAF. Pri ω = 1 rad/s bola zaznamenaná najvyššia η* u samotného PP, následne bolo 

zaznamenané zníženie η* u vzorky SAF-0-t60. Pridaním K2S2O8 do reakčného systému pri 

zachovaní reakčného času bolo u vzoriek SAF-t60-A/B pri ω = 1 rad/s zaznamenané znižovanie 

η* v porovnaní so vzorkou SAF-0-t60, pričom výrazne najnižšia hodnota η* bola dosiahnutá 

u vzorky SAF-10-t60-B. Podobné výsledky naznačujú aj hodnoty ω, pri ktorých dochádza 

k pretnutiu G' a G'', pričom u vzorky SAF-10-t60-B k pretnutiu kriviek nedošlo. 

Predĺžením reakčnej doby na 120 min u vzoriek A bolo u všetkých vzoriek zaznamenané 

zvýšenie η* pri ω = 1 rad/s a zníženie hodnôt ω, pri ktorých dochádza k pretnutiu G' a G'' 

v porovnaní so vzorkami hydroxylovanými za rovnakých podmienok po dobu 60 min. 

Predĺžením reakčnej doby na 300 min u vzoriek SAF-10-A bol zaznamenaný rovnaký trend u 

sledovaných hodnôt ako u vzoriek XXX-10-A. 

Na obr. 24 sú zobrazené závislosti η* = f(ω) vzoriek hydroxylovaných v prítomnosti 

zmáčadla PEG. Pri ω = 1 rad/s bola zaznamenaná najvyššia η* u samotného PP, následne bolo 

zaznamenané zníženie η* u vzorky PEG-0-t60. Pridaním 1 mol. % K2S2O8 sa η* pri ω = 1 rad/s 

u vzoriek PEG-1-t60-A/B výrazne nemenila. Zvýšenie koncentrácie K2S2O8 v systéme malo za 

následok zníženie η*, pričom najnižšia hodnota η* pri ω = 1 rad/s bola dosiahnutá u vzorky 

PEG-5-t60-A. Predĺžením reakčného času na 120 min nebola zaznamenaná významná zmena 

η* u vzorky PEG-1-t120-A, no u vzoriek PEG-5-t120-A a PEG-10-t120-A bolo zaznamenané 

zvýšenie η* pri ω = 1 rad/s v porovnaní so vzorkami s reakčnou dobou 60 min. Predĺžením 

reakčnej doby na 300 min bolo obdobne u vzorky PEG-10-t300-A zaznamenané zvýšenie η* 

pri ω = 1 rad/s v porovnaní so vzorkou hydroxylovanou po dobu 60 min aj 120 min. Podobné 

výsledky naznačujú aj hodnoty ω, pri ktorých dochádza k pretnutiu G' a G'', no u viacerých 

vzoriek nedošlo k pretnutiu kriviek v meranom rozsahu ω. 

 

 
Obr. 24: Závislosti komplexnej viskozity (η*) tavenín na uhlovej frekvencii (ω) PP a vzoriek 

pripravených v prítomnosti zmáčadla PEG 
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Na základe hodnôt η* a hodnôt ω, pri ktorých dochádza k pretnutiu G' a G'' je možné tvrdiť, 

že vystavením PP teplote 100 °C po dobu 60 min vo vodnom prostredí dochádza k zníženiu 

priemernej molekulovej hmotnosti, ktoré by mohlo byť zapríčinené homolytickým štiepením 

reťazcov. Najvýraznejší pokles molekulovej hmotnosti bol na základe sledovaných hodnôt 

zaznamenaný u vzorky XXX-0-t60, v porovnaní so vzorkami vystavenými reakčným 

podmienkam v prítomnosti zmáčadiel. Pridaním K2S2O8 do reakčného systému bolo 

hydroxyláciou po dobu 60 min zaznamenané zníženie molekulovej hmotnosti v porovnaní so 

samotným PP a vzorkami PP vystavenými reakčným podmienkam u väčšiny vzoriek. 

U analyzovaných vzoriek nebol zaznamenaný trend, ktorý by naznačoval, že so zvyšujúcou sa 

koncentráciou K2S2O8 dochádza k znižovaniu priemernej molekulovej hmotnosti. Avšak zdá 

sa, že koncentrácia K2S2O8 v systéme hrá významnú rolu, keďže u všetkých vzoriek okrem 

PEG bola najnižšia η* pri ω = 1 rad/s zaznamenaná u vzoriek hydroxylovaných 

použitím 10 mol. % K2S2O8. Na základe reologických vlastností a XPS analýzy vzoriek XXX-

10-t60-A a DSS-10-t60-A je možné predpokladať, že k znižovaniu priemernej molekulovej 

hmotnosti pri hydroxylácii dochádza vplyvom oxidácie s následným štiepením reťazcov PP. 

Okrem oxidácie PP môže dochádzať aj ku oxidácií samotných zmáčadiel, v dôsledku čoho by 

nedochádzalo u vzoriek hydroxylovaných v prítomnosti zmáčadiel k tak výraznému poklesu 

priemernej molekulovej hmotnosti PP.  

Výsledky naznačujú, že predĺžením reakčnej doby na 120 min dochádza k zvýšeniu 

molekulovej hmotnosti v porovnaní so vzorkami hydroxylovanými za rovnakej koncentrácie 

K2S2O8 po dobu 60 min. U sérií vzoriek XXX-10-A, SAF-10-A a PEG-10-A bolo zaznamenané 

zvyšovanie molekulovej hmotnosti v závislosti na dobe hydroxylácie. K nárastu priemernej 

molekulovej hmotnosti by mohlo dôjsť reakciou dvoch makroradikálov za vzniku 

zosieťovaného PP. Keďže koncentrácia K2S2O8 v systéme klesá exponencionálne s časom 

(obr. 9) a teda koncentrácia samotných makroradikálov sa s reakčným časom znižuje, vznik 

zosieťovaného PP reakciou dvoch makroradikálov nie je pravdepodobný. K nárastu 

molekulovej hmotnosti by mohlo dôjsť aj esterifikáciou, teda reakciou –OH skupín a 

zoxidovaných –COOH skupín. Vznik –COOH skupín oxidáciou –OH skupín bol popísaný v 

kap. 4.1 pri predĺžení doby reakcie v dôsledku zníženia koncentrácie –OH skupín u vzoriek 

hydroxylovaných 120 min.  Zníženie koncentrácie –OH skupín u týchto vzoriek môže byť 

okrem oxidácie zapríčinené aj samotnou reakciou  –COOH skupín s ďalšími –OH skupinami 

na PP reťazcoch. K esterifikácií môže dochádzať aj reakciou zoxidovaných –COOH skupín na 

PP s –OH skupinami prítomnými v štruktúre zmáčadiel PEG a SAF. 

4.4 Vedľajšie reakcie hydroxylácie PP – oxidácia 

Pre posúdenie miery oxidácie resp. degradácie PP behom hydroxylácie bola vykonaná DSC 

analýza PP–OH vzoriek. Pri chemickej degradácii dochádza ku zmene chemickej štruktúry, 

teda ku štiepeniu väzieb, sieťovaniu alebo oxidácii. Po vystavení PP zvýšenej teplote za 

prítomnosti kyslíka dochádza k termooxidačnej degradácií, ktorá je sprevádzaná štiepením 

reťazcov PP. Reťazce s nižšou molekulovou hmotnosťou vytvárajú menšie kryštality, ktoré sa 

topia pri nižšej teplote, čo sa prejaví posunom Tm resp. Tm onset k nižším teplotám.  

Na obr. 25 sú zobrazené DSC krivky samotného PP a vzoriek XXX. Z DSC krivky PP je 

viditeľný endotermný pík s maximom pri teplote 146,6 °C (Tm1) a hlavný endotermný pík, 

u ktorého bolo zaznamenané mierne rozdelenie a boli odčítané dve teploty: 162,5 (Tm2) a 

165,5 °C (Tm3). Teplota počiatku topenia (Tm onset), teploty topenia (Tm1-3), entalpia topenia 

(ΔHm) a teplota kryštalizácie (Tc) vyhodnotené z druhého cyklu ohrevu kvôli minimalizácií 

vplyvu tepelnej histórie vzoriek, sú zhrnuté v tab. 8. Na základe hodnôt ΔHm bol vypočítaný 

stupeň kryštalinity (wc) podľa vzťahu (8): 
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kde ∆Hm 0 = 207 J/g [61]. 

 
Tab. 8: Hodnoty teplôt fázových prechodov, entalpie topenia ΔHm a stupňa kryštalinity (wc) PP 

a vzoriek XXX, SAF a PEG, stanovené na základe DSC analýzy 

Vzorka Tc [°C] 
Tm onset 

[°C] 
Tm1 [°C] Tm2 [°C] Tm3 [°C] 

ΔHm 

[J·g−1] 
wc [%] 

PP 111,4 156,3 146,6 162,5 165,5 98,6 47,6 

XXX-0-t60 112,5 151,4 - 157,7 164 98,7 47,7 

XXX-1-t60-A 112,5 155,9 146,8 161,4 165,2 99,6 48,1 

XXX-1-t60-B 112 154,2 - 160,7 165,6 100 48,3 

XXX-5-t60-A 112,4 155,6 146,5 161,3 165,3 99,75 48,2 

XXX-5-t60-B 113,3 156,5 146,8 162 165,4 100,8 48,7 

XXX-10-t60-A 113,5/114,1*  153,4 144,5 159,8 164,9 100 48,3 

XXX-10-t60-B 113,6 155,9 - 161,5 165,1 101,4 49,0 

XXX-10-t120-A 116,6 154,1 - 159,1 163,5 103,1 49,8 

XXX-10-t300-A 114,7 153,8 - 158,1 164,4 100,1 48,4 

DSS-0-t60 112,9 151,9 143,6 158,1 164,2 99,9 48,3 

DSS-1-t60-A 115,9 156,8 147 154,9 163,6 101,6 49,1 

DSS-1-t60-B 113,9 155,2 - 161,5 165,1 100,8 48,7 

DSS-5-t60-A 116 158,1 147,3 154,1 164,5 99,8 48,2 

DSS-5-t60-B 113,4 157 146,8 154,7 162,8 99,4 48,0 

DSS-10-t60-A 115,2 156,1 146,7 154,1 163,6 100,6 48,6 

DSS-10-t60-B 113,8 156,3 146,8 162,2 164,9 99,7 48,2 

SAF-0-t60 112,5 151,9 - 157,2 164 98,8 47,7 

SAF-1-t60-A 115,8 157,2 147,4 154,4 163,4 99,8 48,2 

SAF-1-t60-B 113,4 154,7 146,6 161,4 165,2 100,8 48,7 

SAF-5-t60-A 116,3 157,2 147 - 166,4 101,5 49,0 

SAF-5-t60-B 113,2 156,3 146,4 - 165,2 98,6 47,6 

SAF-10-t60-A 115,6 157 147,1 154,4 162,7 101,3 48,9 

SAF-10-t60-B 112,5 153,2 - 159,6 165,4 99,5 48,1 

SAF-1-t120-A 117 154,5 - 158,7 164,3 108,6 52,5 

SAF-5-t120-A 116,3/118,2* 154 145,3 159 164,1 106,2 51,3 

SAF-10-t120-A 116,8/119* 154,5 145,6 159,1 - 106 51,2 

SAF-10-t300-A 116,6/119,5* 153,5 145,5 159 163,7 106,2 51,3 

PEG-0-t60 111,9 152,3 143,8 158 164,6 99,3 48,0 

PEG-1-t60-A 115,2 157,2 147,4 - 163,5 101 48,8 

PEG-1-t60-B 112,3 155,9 146,9 162,1 165,4 98,4 47,5 

PEG-5-t60-A 113,7 151 144,7 158,5 163,2 102,4 49,5 

PEG-5-t60-B 112,8 151,2 - 156,7 163,6 102,8 49,7 

PEG-10-t60-A 113,4 155,9 147 161,9 165 99,8 48,2 

PEG-10-t60-B 113,1 156,2 - 162,1 164,9 98,6 47,6 

PEG-1-t120-A 115,3/118,3* 153,5 144,4 158,2 164,1 105,8 51,1 

PEG-5-t120-A 116,6/119,8* 154,1 145,5 158,5 163,8 107,5 51,9 

PEG-10-t120-A 114,3/117,2* 152,6 144,1 157,2 163,8 102,5 49,5 

PEG-10-t300-A 114/117,2* 152,6 145,3 158,6 164 100,5 48,6 

* Tc vyhodnotená z 1. cyklu ohrevu 
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Viacnásobný pík topenia u polymérov môže vznikať a) rekryštalizáciou pri tavení, b) 

prítomnosťou viacerých kryštalických modifikácií, c) vplyvom rozdielnej morfológie (hrúbka, 

distribúcia, dokonalosť lamiel), d) fyzikálnym starnutím a relaxáciou amorfnej fázy, e) 

prítomnosťou reťazcov s rozdielnou molekulovou hmotnosťou [62]. PP môže kryštalizovať vo 

viacerých modifikáciách a to α-, β-, γ- a smektická modifikácia, pričom α-modifikácia je 

najstabilnejšou formou a vyskytuje sa najčastejšie. β-modifikácia vzniká najmä pri vyššom 

podchladení taveniny a γ-modifikácia sa vyskytuje u degradovaného, nízkomolekulárneho PP 

alebo pri kryštalizácií za vysokého tlaku [63]. Trojnásobný pík topenia u PP pri 144, 151 

a 158 °C bol zaznamenaný aj v štúdií Borovanska et al. [64]. Autori pripisujú viacnásobný pík 

topenia rekryštalizácií formovaných kryštálov alebo prítomnosti nedokonalej β-modifikácie, 

ktorá môže vznikať aj vplyvom prítomnosti aditív, ktoré retardujú pohyblivosť reťazcov či 

pôsobením smykového napätia. Autori uvádzajú, že vo všeobecnosti degradačné procesy 

napomáhajú vzniku iných, menej stabilných modifikácií než α. 

Z tvaru DSC kriviek na obr. 25 je viditeľné, že vystavením PP reakčným podmienkam (bez 

prítomnosti K2S2O8) došlo k zreteľnému rozdeleniu hlavného píku topenia pričom vzrástol 

podiel kryštalickej fázy topiaci sa pri Tm2. Zároveň bol zaznamenaný pokles Tm onset o 4,9 °C, 

Tm2 o 4,8 °C a Tm3 o 1,5 °C v porovnaní s pôvodným PP, no hodnota wc ostala konštantná. 

Rovnaký trend s mierne odlišnými hodnotami bol zaznamenaný aj u PP vystaveného reakčným 

podmienkam v prítomnosti zmáčadiel DSS, SAF a PEG. Posun Tm onset a Tm2 k nižším hodnotám 

naznačuje, že dochádza ku štiepeniu vysokomolekulárnych reťazcov PP za zvýšenia podielu 

reťazcov s nižšou molekulovou hmotnosťou. Reologické vlastnosti vzoriek PP-0-t60 naznačujú 

mierne zníženie priemernej molekulovej hmotnosti v porovnaní s PP, no vznik reťazcov 

s nižšou molekulovou hmotnosťou je často doprevádzaný zvýšením wc, keďže preskupenie 

štiepených reťazcov pri zvýšenej teplote je jednoduchšie, ktoré nebolo odpozorované. Navyše 

reologické vlastnosti PP–OH vzoriek naznačujú nižšiu priemernú molekulovú hmotnosť 

u väčšiny hydroxylovaných vzoriek než u PP-0-t60, čo nepotvrdzujú výsledky DSC analýzy, 

keďže posun Tm onset a Tm2 k nižším hodnotám u PP–OH vzoriek nebol tak významný. Posun 

Tm onset a Tm2 k nižším hodnotám by bolo možné vysvetliť tým, že vystavením PP teplote 100 °C 

po dobu 60 min vo vodnom prostredí môže dochádzať ku vzniku menej stabilnej β-modifikácie, 

ktorá sa topí pri nižších hodnotách Tm (okolo 155 °C) než modifikácia α [65]. 

U vzoriek XXX hydroxylovaných po dobu 60 min boli zaznamenané všeobecne nižšie  

hodnoty Tm onset, Tm2 aj Tm3 a mierny nárast wc než u PP. V porovnaní so vzorkou XXX-0-t60 

bol odpozorovaný menší podiel kryštalickej fázy topiaci sa pri Tm2. Najnižšie hodnoty Tm onset, 

Tm1, Tm2 aj Tm3 u série vzoriek XXX-t60-A/B boli zaznamenané u vzorky XXX-10-t60-A, 

u ktorej bol zaznamenaný aj rozdiel v hodnote Tc u 1. a 2. cyklu ohrevu, pričom u ostatných 

vzoriek boli hodnoty Tc zhodné. Tieto výsledky naznačujú, že u vzorky XXX-10-t60-A 

dochádza ku oxidácii/degradácií vo vyššej miere než u ostatných XXX-t60-A/B vzoriek, čo 

podporujú aj výsledky reologických vlastností taveniny tejto vzorky a vyšší pomer C=O skupín 

než –OH skupín dokázaný XPS analýzou. 

Z DSC kriviek vzoriek hydroxylovaných v prítomnosti zmáčadla DSS po dobu 60 min, 

zobrazených na obr. 26, je viditeľný len jeden hlavný endotermný pík u vzoriek A a vzorky 

DSS-5-t60-B s nižšími hodnotami Tm3 než u vzoriek, u ktorých bol prítomný dvojitý pík 

topenia. U vzoriek s jednym hlavným endotermným píkom sú zreteľné dva samostatné píky 

topenia s Tm1 ≈ 147 °C a Tm2 154–155 °C. Zánikom hlavného dvojitého píku topenia došlo 

k posunu Tm onset k vyšším hodnotám. U vzoriek DSS-t60-A boli zaznamenané vyššie hodnoty 

Tc o 3,8–4,6 °C než u PP. Na základe týchto výsledkov sa dá predpokladať, že pri hydroxylácií 

vznikajú frakcie s nižšou molekulovou hmotnosťou, ktoré sa topia pri nižšej teplote (resp. 

kryštalizujú pri vyššej teplote). Keďže najmä u vzoriek DSS-5-t60-A/B nebolo zaznamenané 

významné zníženie priemernej molekulovej hmotnosti na základe reologických vlastností, je 

možná aj prítomnosť metastabilnej modifikácie β, či rekryštalizácia vzniknutých kryštálov. 
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Obr. 25: DSC krivky PP, XXX-0-t60 a vzoriek XXX, hydroxylovaných bez prítomnosti zmáčadla 

 

 
Obr. 26: DSC krivky PP, DSS-0-t60 a vzoriek hydroxylovaných v prítomnosti zmáčadla DSS po dobu 

60 min  
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Z DSC kriviek vzoriek hydroxylovaných v prítomnosti zmáčadla SAF po dobu 60 min, 

zobrazených na obr. 27, boli zaznamenané obdobné výsledky ako u vzoriek DSS. U vzoriek 

SAF-t60-A bol taktiež pozorovaný jeden hlavný endotermný pík a dva samostatné píky topenia 

s Tm1 ≈ 147 °C a Tm2 154–155 °C (okrem SAF-5-t60-A) a boli zaznamenané vyššie hodnoty Tc 

než u PP. Z DSC kriviek vzoriek hydroxylovaných v prítomnosti zmáčadla PEG po dobu 60 

min, zobrazených na obr. 28, boli zaznamenané dvojité hlavné píky topenia podobne ako 

u vzoriek XXX. Najväčšie zmeny v porovnaní s PP nastali u vzoriek PEG-5-t60-A/B, kedy boli 

zaznamenané nižšie hodnoty Tm onset, Tm2 aj Tm3 a mierny nárast wc. Aj na základe reologických 

vlastností sa dá predpokladať, že u týchto vzoriek dochádza k štiepeniu reťazcov vo vyššej 

miere než u ostatných PEG vzoriek. 

Na obr. 29 sú zobrazené DSC krivky vzoriek hydroxylovaných po dobu 120 a 300 min. 

Z tvaru DSC kriviek je viditeľné, že u vzoriek pripravovaných po dobu 120 a 300 min je vyšší 

podiel kryštalickej fázy, ktorá sa topí pri nižšej teplote (Tm2), pričom boli u týchto vzoriek 

stanovené vyššie hodnoty wc než u vzoriek hydroxylovaných pri rovnakej koncentrácií K2S2O8 

po dobu 60 min a to najmä u vzoriek SAF. U väčšiny vzoriek boli zaznamenané aj vyššie 

hodnoty Tc, pričom u všetkých vzoriek PEG, SAF-5-t120-A, SAF-10-t120-A a SAF-10-t300-

A boli zaznamenané vyššie hodnoty Tc u 1. cyklu ohrevu než u 2. cyklu ohrevu. Zmena 

v hodnotách Tc medzi jednotlivými ohrevmi naznačuje, že pri predĺžení doby hydroxylácie 

dochádza ku oxidácií/degradácií reťazcov PP. Na základe zaznamenaných zmien sa dá 

predpokladať, že pri dlhšej dobe hydroxylácie prebieha reakcia aj v kryštalickej fáze PP. 

Dlhším pôsobením teploty 100 °C by mohlo dôjsť k uvoľneniu reťazcov z kryštalickej fázy a 

k hlbšiemu prieniku reaktantov než u vzoriek hydroxylovaných po dobu 60 min, čo by 

vysvetľovalo vyššiu koncentráciu –OH skupín u vzoriek t300 než u vzoriek t120. 

 

 
Obr. 27: DSC krivky PP, SAF-0-t60 a vzoriek hydroxylovaných v prítomnosti zmáčadla SAF po dobu 

60 min 
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Obr. 28: DSC krivky PP, PEG-0-t60 a vzoriek hydroxylovaných v prítomnosti zmáčadla PEG po 

dobu 60 min 

 

 
Obr. 29: DSC krivky vzoriek XXX, hydroxylovaných bez prítomnosti zmáčadla a vzoriek 

hydroxylovaných v prítomnosti zmáčadla SAF a PEG po dobu 120 a 300 min 
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4.5 Štruktúrne zmeny zmáčadla behom hydroxylácie PP 

Pre posúdenie možných štrukturálnych zmien zmáčadla behom hydroxylácie PP boli odparky 

reakčných roztokov podrobené FTIR analýze. Na obr. 30 sú zobrazené FTIR spektrá odpariek 

reakčných roztokov vybraných vzoriek a jednotlivých zmáčadiel v rozsahu vlnočetov  

1850–1520 cm-1.  U vzoriek, ktoré boli pripravené bez zmáčadla (XXX) boli zaznamenané 

takmer identické FTIR spektrá u všetkých odpariek reakčných roztokov, pričom 

v pozorovanom rozsahu vlnočetov neboli zaznamenané žiadne absorpčné pásy. U odpariek 

z reakčných roztokov vzoriek pripravených za prítomnosti zmáčadla DSS boli pozorované nové 

absorpčné pásy v oblasti 1710–1720 cm-1. Intenzita absorpčných pásov bola najvyššia 

u odpariek, ktoré obsahovali najvyššiu koncentráciou K2S2O8 (10 mol. %), pričom intenzita 

bola vyššia u vzoriek DSS-t60-B než u vzoriek DSS-t60-A. Absorpčné pásy v oblasti  

1710–1720 cm-1 sú charakteristické pre valenčné vibrácie C=O skupiny a neboli zaznamenané 

u FTIR spektier odpariek XXX ani u samotného DSS.  

U odpariek z reakčných roztokov vzoriek pripravených za prítomnosti zmáčadla SAF a PEG 

boli pozorované absorpčné pásy v oblasti 1710–1720 cm-1 len u odpariek SAF-t60-B a PEG-

t60-B. Intenzita absorpčných pásov v danej oblasti rástla so zvyšujúcou sa koncentráciou 

K2S2O8. Na základe týchto výsledkov je možné predpokladať, že u vzoriek B dochádza 

vplyvom pôsobenia K2S2O8 ku oxidácii zmáčadiel. Keďže výsledky FTIR analýzy samotných 

vzoriek ukazujú, že koncentrácia –OH skupín bola všeobecne nižšia u vzoriek B než u vzoriek 

A je pravdepodobné, že u vzoriek B dochádza prednostne ku  oxidácii zmáčadla pôsobením 

K2S2O8. 

 

 
Obr. 30: FTIR spektrá odpariek z reakčných roztokov po hydroxylácii PP v rozsahu vlnočetov  

1850–1520 cm-1 

 

U FTIR spektra zmáčadla PEG, ktoré je zobrazené na obr. 30, bol zaznamenaný absorpčný 

pás s maximom pri vlnočete 1733 cm-1, ktorý bol pripísaný valenčným vibráciám C=O skupiny. 
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Absorpčný pás s maximom pri vlnočete 1733 cm-1 pochádza z esterovej funkčnej skupiny, 

ktorú obsahuje PEG vo svojej štruktúre. U odpariek PEG-t60-A nebol absorpčný pás 

s maximom pri vlnočete 1733 cm-1 zaznamenaný, čo naznačuje absenciu zmáčadla v odparkách 

reakčných roztokov vzoriek PEG-t60-A. Nižšia intenzita absorpčných pásov charakteristických 

pre zmáčadlo SAF bola zaznamená aj u odpariek reakčných roztokov vzoriek SAF-t60-A. 

Absencia zmáčadla v odparkách môže byť zapríčinená reakciou medzi zoxidovanými –COOH 

skupinami PP a –OH skupinami zmáčadiel PEG a SAF, ku ktorej by mohlo v prítomnosti 

K2S2O8 dochádzať. Dôkazom reakcie PP resp. PP–OH so zmáčadlom PEG by mohol byť 

absorpčný pás s maximom pri vlnočete 1736 cm-1, ktorý bol zaznamenaný u všetkých vzoriek 

PEG-A (obr. 17). 
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ZÁVER 

Teoretická časť diplomovej práce zhrňuje poznatky problematiky post-polymeračnej 

modifikácie polyolefinov, obecné zákonitosti radikálového očkovania a popisuje mechanizmus 

a parametre, ktoré ho ovplyvňujú. V literárnej rešerši sú uvedené konkrétne príklady 

fyzikálnych, kovom-katalyzovaných a chemických metód hydroxylácie polyolefinov. 

Pozornosť je venovaná najmä chemickým a chemicko-fyzikálnym metódam hydroxylácie PP a 

PE pomocou peroxodisíranov. 

V experimentálnej časti bol pripravený hydroxylovaný PP radikálovým očkovaním v pevnej 

fáze pomocou vodného roztoku peroxodisíranu draselného. Hydroxylácia PP prášku prebiehala 

v prítomnosti 1; 5 a 10 mol. % K2S2O8, za dvoch rôznych molárnych pomerov vody ku K2S2O8 

(500 a 2000), pri 100 °C po dobu 60; 120 a 300 min v inertnej atmosfére N2. V dôsledku 

nedokonalého zmáčania PP prášku vodným roztokom bol PP hydroxylovaný aj za prítomnosti 

aniónového zmáčadla dodecylsulfátu sodného, neiónového zmáčadla Safol (zmes 

etoxylovaných mastných alkoholov) a neiónového zmáčadla polyetylénglykolu 

(hydrogenovaný ricínový olej) v koncentrácií 0,1 %. 

Na základe FTIR a XPS analýzy bola dokázaná prítomnosť –OH skupín na hydroxylovanom 

PP. Účinnosť hydroxylácie bola vyššia u vzoriek pripravených v prítomnosti zmáčadiel, než 

u vzoriek pripravených bez prítomnosti zmáčadla v dôsledku zlepšenia zmáčavosti PP 

znížením povrchového napätia vodného roztoku. Vyššia koncentrácia –OH skupín bola 

zaznamenaná u vzoriek, u ktorých bol nižší molárny pomer vody ku K2S2O8, čo bolo pripísané 

príspevku rozdielneho mechanizmu vzniku –OH skupín než u vzoriek s vyšším molárnym 

pomerom vody ku K2S2O8. Pri nižšom obsahu vody v systéme pravdepodobne dominoval vznik 

–SO4
–, ktoré následne hydrolyzujú za vzniku –OH skupín. Nižšia účinnosť hydroxylácie 

u vzoriek s vyšším molárnym pomerom vody ku K2S2O8 bola zapríčinená aj oxidáciou 

zmáčadiel pôsobením K2S2O8, ktorá bola u týchto vzoriek potvrdená FTIR analýzou odpariek 

reakčných roztokov. 

Predĺžením reakčnej doby zo 60 na 120 min bol u vzoriek hydroxylovaných pri 10 mol. % 

K2S2O8 zaznamenaný pokles v koncentrácií –OH skupín, ktorý bol pripísaný možným 

vedľajším reakciám prebiehajúcim popri hydroxylácií PP a to: 1) oxidácií –OH skupín na C=O 

a –COOH skupiny, ktorých prítomnosť bola potvrdená XPS a FTIR analýzou; 2) kyslo 

katalyzovanej dehydratácií, ktorá vedie ku vzniku konjugovaných olefinov; 3) esterifikácií  

–OH a –COOH skupín prítomných na PP, resp. –COOH skupín prítomných na PP a –OH skupín 

prítomných v štruktúre zmáčadiel Safol a polyetylénglykol, ktorá bola u vzoriek pripravených 

v prítomnosti polyetylénglykolu potvrdená FTIR analýzou. Predĺžením reakčnej doby zo 

120  na 300 min bol zaznamenaný nárast v koncentrácií –OH skupín v dôsledku difundovania 

reaktantov hlbšie do štruktúry PP častíc. Pri predĺžení rekčnej doby môže dochádzať k reakcií 

aj v kryštalickej fáze PP, čo bolo potvrdené na základe zmien v hodnotách fázových prechodov 

získaných z DSC kriviek, pričom u vzoriek hydroxylovaných po dobu 60 min je predpokladaný 

priebeh reakcie predovšetkým v amorfnej fáze PP. 

Analýzou reologických vlastností taveniny hydroxylovaného PP bolo zaznamenané zníženie 

priemernej molekulovej hmotnosti v porovnaní s pôvodným PP, najmä u vzoriek 

hydroxylovaných pri najvyššej koncentrácií K2S2O8, čo bolo pripísané štiepeniu reťazcov 

termooxidáciou PP, ktoré bolo potvrdené aj DSC analýzou. Zároveň bolo u vzoriek 

hydroxylovaných použitím 10 mol. % K2S2O8 odpozorované zvyšovanie priemernej 

molekulovej hmotnosti v závislosti na dobe hydroxylácie, ktoré bolo pripísané esterifikácií  

–OH a –COOH skupín. 

Hlavným prínosom diplomovej práce je rozšírenie poznatkov a prehĺbenie výskumu 

v oblasti hydroxylácie PP, detailná štruktúrna analýza, popis vplyvu reakčných podmienok na 

hydroxyláciu a aplikácia zmáčadla pre vyššiu efektivitu reakcie. Pripravený hydroxylovaný 

polypropylén by mohol predstavovať chemicky a štruktúrne vhodný makroiniciátor pre 
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polymeráciu biodegradabilných polymérov. Pre podrobnejší popis mechanizmu a priebehu 

hydroxylácie PP by bolo nutné rozšíriť experimentálnu prácu v oblasti štúdia kinetiky rozkladu 

K2S2O8 za daných podmienok, skúmania vplyvu rozdielnych molárnych pomerov zmáčadla ku 

K2S2O8 či štúdia reakcie medzi hydroxylovaným PP a jednotlivými zmáčadlami, čím by bolo 

možné presnejšie špecifikovať mieru hydroxylácie a vedľajších reakcií. Rozšíriť 

experimentálnu prácu by bolo možné aj o pozorovanie vplyvu vyššej koncentrácie primárneho 

a sekundárneho antioxidantu na oxidáciu PP, ku ktorej pri hydroxylácií dochádza.  
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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK A SYMBOLOV 

A predexponenciálny faktor 

AFM mikroskopia atomárnych síl 

AIBN azobisizobutyronitril 

ATRP radikálová polymerizácia a prenosom atómu 

BOPP biaxiálne orientovaný polypropylén 

CRPP polypropylén s kontrolovanou reológiou 

DBP dibenzoylperoxid 

DCP dikumylpreoxid 

DIPB α,α´-di(terc-butylperoxy)diisopropylbenzén 

DSC diferenciálna skenovacia kalorimetria 

EPR etylén-propyléný random kopolymér 

FTIR infračervená spektroskopia s Fourierovou transformáciou 

G' elastický modul 

G'' stratový modul 

GMA glycidylmetakrylát 

1H NMR protónová nukleárna magnetická rezonancia 

HDPE vysokohustotný polyetylén 

I iniciátor 

[K2S2O8]0 molárna koncentrácia peroxodisíranu draselného 

kd rýchlostný koeficient iniciácie 

kp rýchlostný koeficient propagácie 

kt rýchlostný koeficient terminácie 

DTBH 2,5-dimetyl-2,5-bis(terc-butylperoxy)hexán  

LDPE nízkohustotný polyetylén 

LLDPE lineárny nízkohustotný polyetylén 

MAH anhydrid kyseliny maleinovej 

M monomér 

[OH]PP molárna koncentrácia hydroxylových skupín 

PCL polykaprolakton 

PE polyetylén 

PEO polyetylénoxid 

PEP etylén-propyléný alternujúci kopolymér 

PLA kyselina polymliečna 

PMMA polymetylmetakrylát 
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PP polypropylén 

PP–OH hydroxylovaný polypropylén 

PS polystyrén 

ROP polymerizácia za otvorenia kruhu 

SAM samousporiadané monovrstvy 

SEM rastrovacia elektrónová mikroskopia 

UHMWPE polyetylén s ultra vysokou molekulovou hmotnosťou 

TBPB terc-butylperoxybenzoát 

Tc teplota kryštalizácie 

TFAA anhydrid kyseliny tetrafluóroctovej 

Tg teplota skelného prechodu 

THF tetrahydrofurán 

Tm teplota topenia 

Tm onset teplota počiatku topenia 

XC stupeň kryštalinity na povrchu stanovený FTIR 

XPS rentgenová fotoelektrónová spektroskopia 

wc stupeň kryštalinity stanovený DSC 

ΔHp zmena entalpie 

ΔS°
p štandardná zmena entropie 

ΔSp zmena entropie 

γ povrchové napätie 

τ1/2 polčas rozpadu 

η* komplexná viskozita 

ω uhlová frekvencia 

 


