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ABSTRAKT 

 Diplomová práca sa zaoberá prípravou polypropylénu funkcionalizovaného maleimidmi, 

založenou na reakcii medzi maleínanhydridom a amínom. Prehľad funkcionalizácie 

polypropylénu maleínanhydridom reaktívnou extrúziou a možnosti syntézy a využitia 

maleimidov sú obsiahnuté v teoretickej časti. Reaktívnou extrúziou boli pripravené vzorky 

polypropylénu funkcionalizovaného maleimidmi, pričom použité boli nízkomolekulárne amíny 

(anilín a 4-aminofenol) a vysokomolekulárne polyétermonoamíny. Funkcionalizované vzorky 

polypropylénu boli pripravené viacerými metódami, líšiacimi sa zložením reakčnej zmesi 

a prevedením reakcie očkovania. Z nízkomolekulárnych amínov boli syntetizované príslušné 

maleamové kyseliny a maleimidy, ktoré boli ďalej použité na funkcionalizáciu polypropylénu. 

Pre charakterizáciu vzoriek bol stanovený stupeň konverzie monoméru a index toku taveniny 

a prevedené boli analýzy infračervenou spektroskopiou s Fourierovou transformáciou, 

diferenčnou kompenzačnou kalorimetriou a termogravimetrickou analýzou. Syntéza 

nízkomolekulárnych látok bola ďalej sledovaná chromatografiou na tenkej vrstve 

a termogravimetrickou analýzou s analýzou uvoľnených plynov. 

ABSTRACT 

 Diploma thesis deals with preparation of polypropylene functionalized by maleimides, 

based on the reaction between maleic anhydride and amine. The overview of functionalization 

of polypropylene by maleic anhydride by reactive extrusion and routes for the synthesis and 

utilization of maleimides are contained in the theoretical part. Samples of maleimide-

functionalized polypropylene were prepared by reactive extrusion using low molecular weight 

amines (aniline and 4-aminophenol) and hight molecular weight polyether monoamines. 

Functionalized polypropylene samples were prepared by several methods differing in the 

composition of the reaction mixture and performing a grafting reaction. Appropriate maleamic 

acids and maleimides were synthesized from low molecular weight amines and further used to 

functionalize the polypropylene. To characterize the samples, the degree of monomer 

conversion and melt flow index were determined and further analyses were performed by 

Fourier-transform infrared spectroscopy, differential scanning calorimetry and 

thermogravimetric analysis. The synthesis of low molecular weight products was further 

monitored by thin-layer chromatography and thermogravimetric analysis with evolved gas 

analysis. 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

Funkcionalizovaný polypropylén, kyselina maleamová, maleimid, maleínanhydrid, reaktívna 

extrúzia 

KEYWORDS 

Functionalized polypropylene, maleamic acid, maleimide, maleic anhydride, reactive extrusion 
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ÚVOD 

 

 Polypropylén je v súčasnosti jedným z najviac komerčne využívaných polymérov. Do 

popredia sa dostal hlavne kvôli kombinácii vlastností, ako je vysoká teplota topenia, vysoká 

pevnosť v ťahu, chemická odolnosť a tuhosť, ale aj kvôli vynikajúcej spracovateľnosti, 

recyklovateľnosti a nízkej cene. Napriek tomu je už niekoľko rokov dôležitou úlohou príprava 

funkcionalizovaného polypropylénu, ktorý by dokázal rozšíriť aplikačné možnosti tohto 

materiálu. Najbežnejším spôsobom funkcionalizácie polypropylénu je jeho očkovanie 

maleínanhydridom, ktoré najčastejšie prebieha procesom reaktívnej extrúzie. Cieľom 

funkcionalizácie je predovšetkým príprava polymérnych zmesí a kompozitov, ktorá by viedla 

k vzniku materiálov s vylepšenými vlastnosťami. Čoraz väčší význam získava príprava 

polymérnych zmesí, na báze biodegradabilných polymérov, keďže trendom súčasnosti je 

znižovanie environmentálnej záťaže plastových výrobkov, o čom pojednáva aj Smernica 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/904 z 5. júna 2019 o znižovaní vplyvu určitých 

plastových výrobkov na životné prostredie. 

 Progresívnym prístupom k funkcionalizácii polypropylénu reaktívnou extrúziou je 

príprava polypropylénu očkovaného inými látkami, napríklad maleimidmi. Naviazanie 

maleimidových jednotiek na nepolárny reťazec polypropylénu zvyšuje jeho hydrofilitu 

a kompatibilitu s polárnymi rozpúšťadlami, ale ovplyvňuje aj tepelnú stabilitu vzniknutého 

materiálu, prípadne prináša ďalšie zaujímavé vlastnosti ako možnosť samoregenerácie 

polymérnych materiálov. Pomocou maleimidov sú na reťazce polyméru vnášané ďalšie skupiny 

vo forme substituentov, ktoré uľahčujú prípravu polymérnych zmesí a kompozitov a zlepšujú 

celkové vlastnosti produktov. 

 Príprava polypropylénu funkcionalizovaného N-substituovanými maleimidovými 

jednotkami je cieľom predloženej diplomovej práce. Prvá časť práce predstavuje teoretický 

úvod k riešenej problematike a pojednáva o radikálovom očkovaní polypropylénu 

maleínanhydridom, reaktivite anhydridov a amínov, ktoré vystupujú ako prekurzory pre vznik 

maleimidov, priebehu reakcie maleínanhydridu s amínmi a vzniku reakčných produktov. 

Diskutované sú následne samotné maleimidy, spôsoby ich syntézy ako aj ďalšie reakcie 

prebiehajúce na maleimidových skupinách.  

 V druhej časti sa práca venuje vlastnému výskumu, v ktorom sú najskôr z anilínu 

a 4-aminofenolu syntetizované príslušné maleamové kyseliny a maleimidy. Pripravené 

nízkomolekulárne látky sú, spolu s dvoma vysokomolekulárnymi alifatickými amínmi, použité 

na funkcionalizáciu polypropylénu. Vzorky polypropylénu funkcionalizovaného maleimidmi 

sú pripravené reaktívnou extrúziou, za použitia troch metód prípravy reakčnej zmesi 

a prevedenia reakcie očkovania. Vzniknuté produkty sú analyzované, s cieľom získania 

najperspektívnejšej metódy prípravy funkcionalizovaného polypropylénu. 
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1 TEORETICKÁ ČASŤ 

 

1.1 Reaktívna extrúzia 

 

Reaktívna extrúzia predstavuje proces spracovania polymérov, pri ktorom dochádza súčasne 

k extrúzii a k chemickej reakcii. Najčastejšie ide o polymeráciu, chemickú modifikáciu už 

existujúcich polymérov, kontrolu molekulovej hmotnosti, reaktívnu kompatibilizáciu 

polymérnych zmesí, vulkanizáciu alebo recykláciu polymérnych odpadov [1, 2]. 

 V prípade reaktívnej extrúznej polymerácie dochádza k polymerácii monomérov, alebo 

zmesi monomérov, v extrúderi s použitím minimálneho množstva rozpúšťadla alebo za úplnej 

absencie rozpúšťadla. Prevádzanie extrúznej polymerácie je výhodné predovšetkým vtedy, keď 

daný polymér nie je možné správne a ekonomicky výhodne pripraviť v konvenčných 

polymérnych reaktoroch [2]. 

 Chemická modifikácia už existujúcich polymérov prebieha v najvyššej miere očkovaním 

monoméru na polymérny reťazec, alebo na postranné reťazce polyméru. Chemická modifikácia 

predstavuje reakciu polyméru v stave taveniny s malou molekulou, alebo oligomérom, ktoré sú 

schopné vytvoriť väzbu s reťazcom polyméru. Vlastnosti vzniknutého očkovaného polyméru 

výrazne závisia na dĺžke naočkovaných segmentov, ktoré sú určené molekulami použitého 

monoméru. Pokiaľ sú naočkované segmenty dostatočne dlhé, je možné vzniknutý produkt 

považovať za očkovaný kopolymér, ktorý má fyzikálne vlastnosti výrazne odlišné od 

pôvodného polyméru. Pokiaľ sú však naočkované segmenty krátke, produkt očkovacej reakcie 

má takmer zhodné fyzikálne vlastnosti s pôvodným polymérom, no chemický charakter 

očkovaných polymérnych reťazcov je iný [2]. 

 Reakcie očkovania je možné rozdeliť do štyroch hlavných kategórií. Najstaršou, najviac 

používanou a súčasne aj najdostupnejšou kategóriou je radikálové očkovanie vinylových 

monomérov. Použitie radikálového očkovania vyplýva predovšetkým z potreby prípravy 

polymérov s požadovanými funkčnými skupinami a zlepšenými mechanickými vlastnosťami. 

Ako monoméry sa používajú najčastejšie vinylsilány, maleínanhydrid (MAH), glycidyl 

metakrylát, 2-(dimetylamino)etyl metakrylát alebo α-dimetylbenzyl izokyanát [2, 3]. 

 Ďalšie kategórie očkovania zahŕňajú iónové očkovanie, kde patrí plastifikácia 

polyvinylchloridu a sulfonácia polymérov s nenasýtenou väzbou, výmenné očkovanie, ktoré 

predstavuje reakciu amínov alebo alkoholov s polymérnymi reťazcami, obsahujúcimi 

anhydridové alebo esterové skupiny a poslednú kategóriu predstavuje modifikácia funkčných 

skupín naviazaných na polymérne reťazce. Príkladmi modifikácie funkčných skupín je 

konverzia acetátovej skupiny v kopolymére etylén-vinyl acetátu na príslušnú alkoholovú 

skupinu [2]. 

 Ďalšou chemickou reakciou, spadajúcou do skupiny reaktívnych extrúzii, je kontrola 

molekulovej hmotnosti, ktorá je prevádzaná regulovanou degradáciou alebo tvorbou väzieb 

medzi jednotlivými reťazcami polyméru [4]. V prípade reaktívnej kompatibilizácie 

polymérnych zmesí dochádza k tvorbe kompatibilizátora na rozhraní dvoch nemiesiteľných 

polymérov priamo pri procese spracovania taveniny. Výhodou je absencia samostatnej syntézy 

a prečistenia kompatibilizátora a absencia problémov spojených so zabezpečením prítomnosti 

kompatibilizátora priamo na rozhraní nemiesiteľných polymérov [1, 2]. 
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 Výhodné je aj použitie reaktívnej extrúzie pri vulkanizácii, kedy dochádza k sieťovaniu 

elastomérov priamo pri miešaní taveniny elastoméru s termoplastickou zložkou, čím sa 

získavajú zmesi so spracovateľnosťou termoplastov a vlastnosťami zosieťovaných polymérov. 

Pri recyklácii plastových odpadov sa reaktívna extrúzia používa vtedy, keď je napríklad 

odpadný poly(etyléntereftalát) alkoholyzovaný na diester a následne môže byť v extrúderi 

znovu polymerovaný na použiteľný poly(etyléntereftalát) [2]. 

 

1.2 Radikálové očkovanie polypropylénu maleínanhydridom 

 

 Radikálové očkovanie sa prevádza najčastejšie v prípade polyolefínov, ako polyetylén (PE) 

a polypropylén (PP), z dôvodu ich nízkej ceny a vysokej spotreby v priemysle. Kvôli inertnému 

charakteru makromolekulárnych reťazcov polyolefínov, ktoré neobsahujú potrebné reakčné 

centrá pre reakciu s väčšinou chemických modifikačných činidiel, je účinnou cestou 

modifikácie práve aktivácia polyméru porušením niektorých C-H väzieb a vytvorením 

reaktívnych radikálov na polymérnom reťazci. Výsledné makroradikály môžu následne 

podstupovať chemické reakcie, ako je adícia alebo kombinácia s ďalšími dodanými 

chemickými činidlami, čím dochádza k očkovaniu polymérneho reťazca [5]. 

 Vytvorenie radikálov prebieha vďaka abstrakcii vodíkového atómu z polyméru. Abstrakcia 

je zapríčinená reakciou s radikálom alebo pôsobením žiarenia či plazmy. Na očkovanie 

polyolefínov v tavenine sa používa veľké množstvo rôznych monomérov, medzi ktoré patria 

látky spomenuté v kapitole 1.1. Na očkovanie a funkcionalizáciu PP sa najčastejšie používa 

MAH, z dôvodu ľahkej dostupnosti a vysokej reaktivity anhydridovej skupiny. Ako iniciátory 

bývajú používané organické peroxidy. PP očkovaný MAH (PP-g-MAH) je možné pripraviť 

v tavenine, v roztoku alebo v pevnej fáze. Dôležitosť očkovacej reakcie spočíva predovšetkým 

v účele vytvorenia PP so zlepšenou kompatibilitou s polárnymi polymérmi a dosiahnutia 

adhézie medzi PP a anorganickými plnivami či kovmi [6, 7]. Všeobecný prehľad reakcií 

prebiehajúcich pri radikálovom očkovaní je znázornený na obr. 1. 
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Obr. 1: Všeobecná schéma radikálového očkovania polymérov, kde R je radikál a M je prítomný 

monomér; naznačené reakcie sú: (a) rozklad iniciátora za vzniku radikálu, (b) vznik makroradikálu 

reakciou radikálu s polymérom, (c) štiepenie reťazca, (d) sieťovanie reťazca, (e) očkovanie 

polymérneho reťazca monomérom, pričom monomérom naočkovaný makroradikál reaguje buď s 

(f) vodíkom, z iného makromolekulárneho reťazca, alebo s (g) ďalším monomérom; vedľajšia nežiadúca 

reakcia je okrem štiepenia a sieťovania tiež (h) reakcia radikálu s monomérom a (i) homopolymerácia 

monoméru [8]  

Prostredníctvom očkovania dochádza k zavedeniu rôznych funkčných skupín na polymérne 

reťazce. Na funkčných skupinách polymérov môžu následne prebiehať ďalšie reakcie, ktoré sú 

základom pre vznik blokových alebo očkovaných polymérov či kopolymérov a pre zlepšenie 

adhézie medzi nemiesiteľnými polymérmi. Najbežnejším a komerčne najviac využívaným 

reaktívnym párom pri reakciách na funkčných skupinách polymérov je aminoskupina 

a anhydrid, ktoré sa využívajú napríklad pri kompatibilizácii polyamidov a modifikovaných 

polyolefínov, medzi ktoré patrí aj PP-g-MAH [9]. 

 Kvôli možnosti sledovania priebehu očkovacej reakcie a vzniku príslušných reakčných 

produktov je nutné poznať základné vlastnosti a reaktivitu anhydridov a amínov, ktoré priamo 

určujú mechanizmus reakcie, čomu sa venujú ďalšie kapitoly predloženej práce. 
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1.3 Reaktivita anhydridov 

 

Anhydridy patria medzi funkčné deriváty karboxylových kyselín, vznikajúce nahradením 

hydroxylovej skupiny za inú nukleofilnú skupinu. Prítomná nukleofilná skupina vo funkčných 

derivátoch karboxylových kyselín nesie aspoň jeden voľný elektrónový pár, ktorý je schopný 

konjugácie s π-elektrónovým systémom karbonylovej skupiny. Elektróny zapojené do 

konjugácie v dôsledku delokalizácie stabilizujú príslušnú funkčnú skupinu. Čím viac sa 

elektronegativita pripojenej nukleofilnej skupiny blíži k elektronegativite uhlíka, tým je 

konjugácia a stabilizácia funkčnej skupiny vyššia [10]. 

 V anhydridoch karboxylových kyselín môže k zapojeniu elektrónového páru do 

konjugácie dochádzať vždy iba na jednej z dvoch karbonylových skupín a pretože konjugačný 

efekt atómu kyslíka prevažuje nad induktívnym efektom, reaktivita jednej karbonylovej 

skupiny voči nukleofilom je znížená, zatiaľ čo reaktivita druhej skupiny ostáva zachovaná 

(obr. 2). Vďaka prítomným efektom patria anhydridy medzi reaktívne funkčné deriváty 

karboxylových kyselín a vyššiu reaktivitu ako anhydridy vykazujú len halogenidy 

karboxylových kyselín [10]. 

 

 
 

Obr. 2: Schéma konjugácie elektrónového páru v anhydridovej skupine [10]  

Anhydridovú skupinu je možné previesť na iné, menej reaktívne deriváty karboxylových 

kyselín, alebo na samotné karboxylové kyseliny, reakciou s alkoholmi, amínmi alebo vodou 

[11]. Prehľad týchto reakcií spolu s redukciou anhydridovej skupiny sa nachádza na obr. 3. 

 Anhydridy reagujú s alkoholmi v prítomnosti pyridínu za vzniku esterov. V prípade 

cyklických anhydridov a kyslej alebo alkalickej katalýzy vznikajú reakciou s estermi diestery 

alebo soli esterkyselín. Reakciou anhydridov s amínmi za bežných podmienok vznikajú amidy. 

V prípade molárneho nadbytku amínu môžu prítomné aminoskupiny reagovať s anhydridmi aj 

za tvorby amóniových solí karboxylových kyselín [10].  

 Anhydridy ďalej podliehajú reakcii s vodou za vzniku dvoch karboxylových kyselín. 

Redukciou anhydridov tetrahydridohlinitanom lítnym dochádza k vzniku primárnych 

alkoholov. Využitie anhydridov je tiež pri Friedel-Craftsovej acylácii reaktívnych aromátov 

[10, 11]. 
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Obr. 3: Všeobecný prehľad typických reakcií anhydridovej skupiny [11, 12]  

Najvýznamnejšími zástupcami skupiny anhydridov sú acetanhydrid, ftalanhydrid a MAH. 

Tieto látky sú označované ako priemyselné chemikálie a používajú sa vo výrazne väčšej miere 

ako ostatné anhydridy [12]. 

 Laboratórna syntéza anhydridov pozostáva predovšetkým z reakcie acylchloridu 

s karboxylovou kyselinou v prítomnosti pyridínu, ktorá prebieha mechanizmom nukleofilnej 

substitúcie. Ďalším spôsobom syntézy cyklických anhydridov s 5– alebo 6–člennými cyklami, 

medzi ktoré patria aj ftalanhydrid a MAH, je zohrievanie príslušnej dikarboxylovej kyseliny 

v inertnom rozpúšťadle. Príkladom je zohrievanie kyseliny maleínovej na 130 °C 

v tetrachlóretáne, čím dochádza k vzniku MAH a odštiepeniu vody [11, 12].  

 Anhydridy sú v makromolekulárnej chémii využívané predovšetkým ako monoméry pre 

radikálové očkovanie polymérov. Najčastejšie sa z dôvodu ľahkej dostupnosti na radikálové 

očkovanie používa MAH, no možné je aj využitie anhydridu kyseliny itakonovej alebo 

anhydridu kyseliny 2-metylmaleínovej (obr. 4) [13]. 

 

 

Obr. 4: Štruktúrny vzorec maleínanhydridu, anhydridu kyseliny itakonovej a anhydridu kyseliny 

2-metylmaleínovej 
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Vďaka možnosti reakcie anhydridu s nukleofilnými skupinami, napríklad hydroxylovou 

skupinou alebo aminoskupinou, dochádza k zavedeniu rôznych bočných reťazcov na 

anhydridmi očkované makromolekuly polymérov, čím dochádza k ich funkcionalizácii. 

Prítomná anhydridová skupina môže reagovať tiež s ďalšími polymérmi a pôsobiť ako 

kompatibilizátor pre tvorbu polymérnych zmesí [14, 15]. 

 Príkladom je práca Robina J. J., et al. [16], v ktorej bola prevedená syntéza očkovaného 

kopolyméru polypropylénu (PP) s polymetylmetakrylátom (PMMA) reakciou medzi 

PP-g-MAH a monofunkčnými PMMA oligomérmi nesúcimi hydroxylovú, alifatickú amínovú 

alebo aromatickú amínovú skupinu. V prípade použitia PMMA s koncovou hydroxylovou 

skupinou nebol pozorovaný vznik požadovaného kopolyméru, z dôvodu nízkej reaktivity 

hydroxylovej skupiny pri daných podmienkach, reverzibilite reakcie medzi anhydridom 

a hydroxylom pri vysokých teplotách (180–200 °C) a stérickému bráneniu reakcie. Pri použití 

PMMA s koncovou aminoskupinou bola efektivita očkovania najvyššia v prípade alifatických 

amínov (94–98 %), pri ktorých nebola pozorovaná závislosť množstva naočkovaného polyméru 

na teplote taveniny. V prípade aromatických amínov bola efektivita očkovania nižšia, a to len 

40–55 % a vyššia efektivita bola pozorovaná až pri zvýšení teploty reakcie. 

 

1.4 Reaktivita amínov 

 

Amíny sú považované za deriváty amoniaku, v ktorých je nahradený jeden alebo viac atómov 

vodíka alkylovou alebo arylovou skupinou. Chemické vlastnosti amínov sú ovplyvnené 

predovšetkým prítomnosťou voľného elektrónového páru na atóme dusíka, vďaka ktorému 

majú amíny vlastnosti báz aj nukleofilov. Bazicita predstavuje schopnosť prijať protón z vody 

za vzniku hydroxylového aniónu (obr. 5). Amíny vykazujú výrazne vyššiu bazicitu ako 

alkoholy, étery alebo voda [10, 11]. 

 

 

Obr. 5: Schéma vzniku amóniového katiónu reakciou terciárneho amínu s vodou 

Bazicita amínov sa kvantifikuje pomocou konštanty bazicity Kb, ktorá je pre reakciu na obr. 5 

definovaná ako: 

 

  
 NR

OHNHR

3

3

b

−+

=K , (1) 

 

kde [R3NH+] je molárna koncentrácia amóniových katiónov,  

[OH-] je molárna koncentrácia hydroxidových aniónov a 

[R3N] je molárna koncentrácia amínu. 

 Čím vyššia je hodnota Kb, a teda nižšia hodnota pKb, definovaná ako záporný dekadický 

logaritmus Kb, tým je v rovnováhe viac zastúpená protonovaná forma a báza je silnejšia.  

 Hodnoty pKb vybraných amínov sa zhrnuté v tab. 1. Z uvedených hodnôt je možné 

pozorovať trend stúpania bazicity od amoniaku k sekundárnym amínom a následný pokles 
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bazicity terciárnych amínov. Znížená bazicita terciárnych amínov je spôsobená kombináciou 

induktívnych efektov alkylových skupín a solvatáciou amínov vo vode, kde je rozhodujúca 

tvorba vodíkových mostíkov medzi atómami vodíku naviazanými na atóme dusíka 

a molekulami vody. Dialkylamóniové katióny majú dva vodíkové atómy na dusíku, zatiaľ čo 

trialkylamóniové katióny iba jeden, čím je zabezpečená lepšia stabilizácia dialkylamóniových 

katiónov a sekundárne amíny sú bazickejšie. 

 Aromatické amíny vykazujú výrazne nižšiu bazicitu, než alifatické amíny. Tento efekt je 

spôsobený nie len konjugáciou elektrónového páru na dusíkovom atóme s aromatickým 

jadrom, ale aj odčerpávaním elektrónov z atómu dusíka [10, 11, 12]. 

Tab. 1: Prehľad bazicity vybraných amínov vo vode pri teplote 25 °C [10, 11, 12]  

Názov Štruktúra pKb 

Amoniak  4,7 

Primárne amíny 

Metylamín  3,4 

Etylamín  3,2 

Izopropylamín  3,4 

terc-butylamín  3,6 

Anilín 
 

9,4 

Sekundárne amíny 

Dimetylamín  3,3 

Dietylamín  2,9 

N-metylanilín 
 

9,2 

Terciárne amíny 

Trimetylamín  4,3 

Trietylamín  3,2 

N,N-dimetylanilín 

 

8,9 

 

Všeobecne závisí reaktivita amínov predovšetkým na prítomnosti voľného elektrónového páru 

na atóme dusíka, ktorý je príčinou spomínanej bazicity a nukleofility. Príprava amínov prebieha 

najčastejšie alkyláciou amoniaku, Gabrielovou syntézou, redukciou azidov alebo reduktívnou 

amináciou aldehydov a ketónov. 

 Amíny podliehajú reakcii alkylácie alebo acylácie pôsobením chloridov alebo anhydridov 

karboxylových kyselín za vzniku amidov. Amidy, na rozdiel od amínov, nevykazujú bazicitu, 

netvoria soli pôsobením vodných roztokov kyselín a nie sú dobrými nukleofilmi. Oproti 

amínom vykazujú amidy vyššiu stabilitu a nižšiu reaktivitu. Medzi ďalšie významné reakcie 
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amínov patri Hoffmannová eliminácia, tvorba diazóniových solí a v prípade arylamínov aj 

elektrofilné aromatické substitúcie [10, 11, 12]. 

 V makromolekulárnej chémii nie je prítomnosť aminoskupiny ojedinelá. Veľkou skupinou 

látok využívajúcich reakcie amínov sú polyamidy a aminoplasty, medzi ktoré patria napríklad 

močovinoformaldehydové a melamínformaldehydové živice. 

 Reaktivita aminoskupiny je využívaná napríklad v prípade kompatibilizácie polyamidov. 

Dôkazom je práca Duvall J., et al. [17], ktorá sa venovala príprave polymérnych zmesí z PP 

a polyamidu 66 v hmotnostnom pomere 75 : 25. Reakciou medzi anhydridovou skupinou 

MAH, naočkovaného na PP, a koncovou aminoskupinou polyamidu vznikala amidová väzba, 

ktorá odštiepením vody prechádzala na imidovú väzbu a PP-g-MAH slúžil ako reaktívny 

kompatibilizátor medzi PP a polyamidom 66. 

 

 

1.5 Mechanizmus reakcie maleínanhydridu s amínmi 

 

Najdôležitejšou a najviac využívanou reakciou na anhydridovej skupine je práve reakcia 

s amínmi. V prípade reakcie medzi PP-g-MAH a amínom podlieha cyklický 

maleínanhydridový kruh, ktorý je naviazaný na PP, nukleofilnému ataku amínu na anhydridovú 

skupinu. V závislosti od reakčných podmienok môže dochádzať k vzniku viacerých druhov 

produktov, pričom najbežnejší je vznik amidu a karboxylovej kyseliny alebo maleimidu [15]. 

 Schéma priebehu reakcie MAH a amínmi a následne aj vznikajúcimi amidmi sa nachádza 

na obr. 6, kde (a) označuje nízkomolekulárny, alifatický, primárny amín, ktorý podlieha reakcii 

s MAH (b) aj za bežných laboratórnych teplôt. Dusík z aminoskupiny atakuje anhydridovú 

skupinu, čo ma za následok otvorenie cyklického kruhu a tvorbu kyseliny maleamovej (c). 

Tvorba kyseliny maleamovej je reverzibilnou reakciou a pri zvýšenej teplote sa kyselina 

maleamová rozpadá na pôvodný MAH a amín. V prípade primárnych amínov však dochádza 

aj k druhej reakcii, ktorou je opätovné zatvorenie cyklického kruhu za vzniku maleimidu 

(MIM) (d) a odštiepenia vody [18]. 

 Cyklizácia kyseliny maleamovej za vzniku MIM môže prebiehať buď samotným zahriatím 

reakčnej zmesi na vysoké teploty (nad 130 °C) alebo esterifikáciou či amidáciou intermediátu 

kyseliny maleamovej, čím je zabezpečený vznik MIM a potlačený vznik ďalších možných 

reakčných produktov [18]. 

 Často využívaným spôsobom cyklizácie je aj transformácia karboxylovej skupiny kyseliny 

maleamovej na derivát anhydridu. Vznik MIM následne prebieha vďaka kombinácii 

delokalizácie násobnej väzby, ktorá odoberá elektrónovú hustotu z karbonylovej skupiny, 

stérickému efektu, ktorý umožňuje amidovej skupine reagovať s požadovaným karbonylom, 

a tvorbe termodynamicky výhodného 5-členného kruhu. Na transformáciu karboxylovej 

skupiny sa používa anhydrid kyseliny octovej, anhydrid kyseliny trifluóroctovej alebo 

Brönstedové bázy, medzi ktoré patrí octan sodný, octan draselný alebo trietylamín [19, 20].  

 V prítomnosti špeciálnych dehydratačných činidiel, ako je aj spomínaný anhydrid kyseliny 

octovej alebo N,N‘-dicyklohexylkarbodiimid, dochádza k dehydratácii kyseliny maleamovej za 

vzniku izomaleimidu (e), ktorý je však už pri laboratórnej teplote termický nestabilný 

a prechádza na MIM (d). Vznikajúci MIM môže podliehať hydrolýze za vzniku kyseliny 

maleamovej (c), no v neutrálnom prostredí je MIM stabilným produktom a rozkladá sa až za 
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zvýšenej teploty pyrolýzou. V prípade extrémnych podmienok reaguje MIM s prebytkom 

amínu za vzniku imidoimínu (f) [18, 20]. 

 

 

Obr. 6: Schéma priebehu reakcie maleínanhydridu s amínom a vznikajúcim amidom [18]  
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V prípade molekulárneho nadbytku amínu dochádza k neutralizácii karboxylovej skupiny na 

kyseline maleamovej (c), ktorá vedie k vzniku príslušnej amóniovej soli (g). Zvýšením teploty 

nad 170 °C môže dochádzať k dehydratácii amóniovej soli, čo vedie k tvorbe diamidu (h). Pri 

teplotách nad 200 °C prebieha konverzia diamidu na MIM za súčasnej tvorby amínu [18]. 

 Okrem reakcie amínu s MAH môže dochádzať aj k reakcii vznikajúceho amidu s MAH. 

Vzhľadom na spomínanú nízku nukleofilitu amidov je ich reaktivita voči anhydridom 

o niekoľko rádov nižšia, v porovnaní so zodpovedajúcimi amínmi. Pri teplotách nad 140 °C 

dochádza k degradácii amidu (i) v prítomnosti anhydridu, pričom amínová časť reaguje s MAH 

za tvorby MIM (d), zatiaľ čo karbonylový zvyšok tvorí karboxylovú kyselinu. Efektívnymi 

katalyzátormi pri degradácii medziproduktu (j) sú voda a kyseliny [18, 21]. 

 V teplotnom okne od 150 °C do 200 °C bol pozorovaný vznik ďalšieho vedľajšieho 

produktu amidoimidu (k). Vznik amidoimidu predpokladá priamu reakciu medzi dvoma 

molekulami amidu a MAH. Podľa niektorých výskumov však k reakcii dochádza nepriamo 

prostredníctvom hydrolýzy amidu. Vznikajúci amidoamid následným odštiepením amidu 

prechádza na stabilný MIM (d) [18, 21]. 

 Pri reakciách medzi amidmi a MAH je treba brať v úvahu tiež fakt, že amidy nie sú 

v reakčnej zmesi inertné a dochádza k ich hydrolýze až do ustanovenia rovnováhy medzi 

aminolýzou karboxylovej kyseliny a hydrolýzou amidu (bod a) na obr. 7). Amidy môžu taktiež 

podliehať transamidačným reakciách, čím môže dochádzať k vzniku ďalších vedľajších 

produktov (bod b) na obr. 7) [12, 18, 22]. 

 

Obr. 7: Schéma a) ustanovenia rovnováhy medzi aminolýzou karboxylovej kyseliny a hydrolýzou 

amidu a b) transaminačných reakcií [18, 22]  

 

1.5.1 Experimentálne prevedenie a využitie reakcií maleínanhydridu s amínmi 

 

V prevahe štúdií [14, 15, 19, 23] uvažujú autori pri reakcii MAH s amínmi len priebeh dvoch 

majoritných krokov reakcie. Prvým krokom je reakcia anhydridovej skupiny s amínom, pri 

ktorej dochádza k vzniku amidu a karboxylovej kyseliny. Táto reakcia je pomerne rýchla 

a prebieha aj za laboratórnej teploty, vďaka čomu je často využívaná [15, 23]. 
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 Druhým majoritným krokom reakcie MAH s amínmi je odštiepenie vody 

a intramolekulárna cyklizácia za vzniku MIM. V porovnaní s prvým krokom reakcie je vznik 

MIM výrazne pomalší. Prednostný vznik MIM bol pozorovaný napríklad pri reakcii 

v taveninách, kvôli dostatočne vysokým reakčným teplotám [19, 23]. Celkovú reakčnú schému 

je tak možné zjednodušiť do dvoch krokov podľa obr. 8. 

 

 

Obr. 8: Zjednodušená schéma reakcie maleínanhydridu a amínu 

Reakciu medzi anhydridovým kruhom a amínom je možné prevádzať v roztoku alebo 

v tavenine. Reakcii v roztoku sa venuje napríklad práca Jin Z., et al. [15], ktorej cieľom je 

objasnenie reakčných podmienok vedúcich k vzniku kyseliny maleamovej alebo MIM na 

polyméroch, obsahujúcich v reťazci jednotky MAH. V práci je na skúmanie reakcie použitý 

blokový kopolymér poly(izobutylén-alt-maleínanhydrid) (PIMAH) a ako amíny sú použité 

molekuly polyetylénglykolu alebo kyseliny lipoovej, zakončené aminoskupinou. 

 V práci [15] je prevádzaná reakcia medzi PIMAH a amínom vo viacerých rozpúšťadlách, 

a to dimetylformamide (DMF), metanole, chloroforme a dichlórmetáne, pri rôznych teplotách 

a reakčných časoch s alebo bez prídavku tionylchloridu (SOCl2). Z výsledkov práce vyplýva, 

že pri použití miernych podmienok reakcie (DMF, 65 °C, 24 h) prebiehala reakcia 

transformáciou cyklického kruhu za vzniku amidových väzieb a voľných karboxylových 

kyselín. V prípade použitia vyššej teploty (DMF, 153 °C, 24 h), bol však pozorovaný vznik 

produktu s prevahou maleimidových cyklických kruhov. Ďalšie výsledky poukazujú na to, že 

prevahu maleimidových jednotiek je možné získať aj v prípade použitia ostatných rozpúšťadiel 

(metanol, chlorofom) vtedy, keď je na reakciu použitý vopred syntetizovaný produkt 

s amidovými väzbami a karboxylovými kyselinami a reakcia sa prevádza v prítomnosti SOCl2 

a pri refluxe. V prípade ostatných použitých podmienok dochádzalo len k čiastočnej 

dehydratácii amidu a vzniku MIM, alebo nebola prítomnosť maleimidových jednotiek 

pozorovaná vôbec [15]. 

 Možnosťou prípravy alternujúcich kopolymérov N-substituovaných maleimidov so 

styrénom, propylénom a izobutylénom v roztoku sa venoval Cubbon R. C. P. [24]. Reakcia bola 

prevádzaná medzi kopolymérom maleínanhydridu a vybraného komonoméru a primárnym 

amínom v bezvodej kyseline octovej s nadbytkom amínu pri refluxe po dobu 3 hod. Pri väčšine 

vzoriek bola pozorovaná celková konverzia MAH na maleimidové jednotky. V prípade 

kopolyméru izobutylénu s MAH bola pozorovaná len malá konverzia anhydridových skupín, 

čo bolo vysvetlené stérickým bránením reakcie. 

 Reakcia medzi PP-g-MAH a amínom v tavenine bola skúmaná v práci Cui L., et al. [23], 

kde boli porovnávané efekty kompatibilizácie vzoriek PP-g-MAH bez funkcionalizácie 

a s funkcionalizáciou amínmi. Praktickou aplikáciou vzoriek PP-g-MAH bola príprava  
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nanokompozitov na báze PP. Použitým amínom bol 1,2-diaminododekán, ktorý zabezpečoval 

to, že jedna aminoskupina reagovala s MAH za vzniku MIM a druhá aminoskupina tvorila 

polárny koniec reťazca, ktorý mal zlepšovať kompatibilizáciu. Reakcia bola skúmaná 

v laboratórnom mixéri, vyhriatom na 195 °C s nastavením otáčok na 50 rpm. 

 Pozorovaním krútiaceho momentu mixéru a následne aj infračervenou spektroskopiou 

však bolo zistené, že v dôsledku použitia diamínu dochádza k sieťovaniu produktu. Na získanie 

kompatibilizovaných zmesí bol teda použitý štvornásobný nadbytok diamínu vzhľadom na 

MAH. Na zistenie efektu kompatibilizácie boli pripravené zmesi PP-g-MAH po reakcii 

s diamínom spolu s montmorillonitom a organoílom, u ktorých však nebol pozorovaný 

zlepšený efekt kompatibilizácie v porovnaní so zmesami s čistým PP-g-MAH a reakcia 

s amínom nebola preukázaná ako praktická cesta pre tvorbu nanokompozitov [23]. 

 Použiteľnosť produktu reakcie PP-g-MAH a amínu v tavenine bola opísaná v patente od 

Børve K. L. [25], ktorý sa zaoberal prípravou modifikovaných polyolefínov so zlepšenými 

adhéznymi vlastnosťami a natierateľnosťou. Reakcia bola prevádzaná v extrudéri pri 

preferovaných teplotách v rozmedzí 100–250 °C a ako amíny boli používané polyéteramíny, 

ktoré môžu byť monoamínmi, diamínmi alebo triamínmi, pričom preferované boli 

polyéterdiamíny s molekulovou hmotnosťou okolo 2000 g/mol. Použitý amín reagoval 

s PP-g-MAH pri očkovacej reakcie v dvojzávitovom extrudéri, pričom amín bol do reakčnej 

zmesi dávkovaný násypkou v inej časti extrudéra tak, aby dochádzalo k reakcii amínu s už 

naočkovaným PP-g-MAH. Produkt získaný reakciou mal naviazané polárne skupiny, vďaka 

ktorým bol pri použití na natieranie kompatibilný s náterovým filmom. 

 Zlepšenie kompatibilizácie medzi PP a polyamidom 6 prostredníctvom maleimidov bolo 

cieľom práce Tseng, F. P., et al. [26]. Na reakciu bol použitý PP-g-MAH a 

vzorky poly(oxypropylén)diamínov z radu Jeffamine série D od spoločnosti Huntsman. 

Reakcia medzi amínmi a MAH bola prevádzaná v dvojzávitovom extrudéri pri otáčkach 

250 rpm a teplote 240 °C. Výsledkom práce bolo zhodnotenie, že PP funkcionalizovaný 

maleimidom s naviazaným hydrofilným reťazcom na dusíku, je pre zmesi PP a polyamidu 6 

lepším kompatibilitázorom ako samotný PP-g-MAH. Účinok kompatibilizácie sa prejavil 

lepšími mechanickými vlastnosťami zmesí PP s polyamidom 6, ktoré sa zlepšovali so 

stúpajúcou molekulovou hmotnosťou použitého poly(oxypropylén)diamínu. 

 Reakcia medzi amínom a PP-g-MAH v roztoku aj tavenine sa uplatňuje napríklad v práci 

Fan M., et al. [14], v ktorej bol vytvorený očkovaný kopolymér PP s polydimetylsiloxánom 

(PDMS) reakciou medzi anhydridovou skupinou a PDMS zakončeným monoaminopropylom. 

Kopolymér bol pripravený dvoma spôsobmi. Prvým spôsobom prípravy bola syntéza v roztoku, 

kde bol v dichlórbenzéne rozpustený PP-g-MAH a do roztoku bol pridaný PDMS, zakončeným 

monoaminopropylom. Roztok bol zahrievaný na teplotu 130 °C po dobu 36 h alebo na teplotu 

165 °C po dobu 6 h. Druhým spôsobom bola príprava v tavenine, zmiešaním reakčných zložiek 

v extrúderi a ich plastifikáciou po dobu 20 až 30 min. Kopolymér pripravený oboma spôsobmi 

obsahoval až 40 hm. % PDMS, no pri syntéze v roztoku, na rozdiel od syntézy v tavenine, 

nedochádzalo k degradácii PP reťazca β-štiepením, vďaka čomu sa syntéza v roztoku stala 

preferovaným spôsobom prípravy kopolyméru PP s PDMS. 

 Opačný prístup využitia reakcie amínu a MAH bol popísaný v práci Mohamed M. E., et al. 

[27], v ktorej je pripravovaný PP očkovaný N-(4-hydroxyfenyl)maleimidom. V prvom kroku 
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bol pripravený N-(4-hydroxyfenyl)maleimid reakciou 4-aminofenolu s MAH a následnou 

dehydratáciou medziproduktu. V druhom kroku bolo prevedené očkovanie PP syntetizovaným 

maleimidom (obr. 9), pričom ako iniciátor bol použitý dikumylperoxid a reakcia prebiehala 

v dvojzávitovom extrudéri pri teplote 200 °C, otáčkach 70–80 rpm a s obsahom 

N-(4-hydroxyfenyl)maleimidu 1–4 hm. %. Meraním kontaktného uhlu očkovaného PP bolo 

pozorované, že do obsahu 3 hm. % použitého N-(4-hydroxyfenyl)maleimidu dochádzalo 

k zvýšeniu hydrofilného charakteru PP, zatiaľ čo pri použití 4 hm. % 

N-(4-hydroxyfenyl)maleimidu vykazovali vzorky vysokú hodnotu kontaktného uhlu 

v porovnaní s čistým PP, čo bolo vysvetlené možnou homopolymeráciou prítomného 

N-(4-hydroxyfenyl)maleimidu alebo vytvorením určitého zosieťovania medzi reťazcami PP. 

Vďaka termogravimetrickej analýze bolo zistené, že reťazce PP očkované pripraveným 

N-(4-hydroxyfenyl)maleimidom vykazujú vyššiu tepelnú stabilitu. 

 

 

Obr. 9: Schéma reakcie očkovania polypropylénu N-(4-hydroxyfenyl)maleimidom [27]  

β-štiepenie 
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1.6 Maleimidy 

 

Zo schémy na obr. 6 je zrejmé, že stabilným produktom reakcie primárnych amínov a MAH je 

maleimid (MIM). Vďaka niektorým výhodným vlastnostiam nachádzajú maleimidy použitie aj 

v makromolekulárnej chémii. Historicky prvou aplikáciou bolo použitie maleimidov na 

zvýšenie tepelnej stability polymérov. V súčasnosti vedú ďalšie aplikácie maleimidov k tvorbe 

samoregeneračných polymérnych systémov prostredníctvom Diels-Alderovej reakcie [19]. 

 Maleimid obsahuje α,β-nenasýtenú imidovú skupinu (bod a) na obr. 10). Imidová časť 

MIM prináša polymérom dobrú tepelnú stabilitu. Prítomná α,β-nenasýtená väzba umožňuje 

vďaka reaktivite s nukleofilmi ľahkú funkcionalizáciu. Delokalizácia násobnej väzby (bod b) 

na obr. 10) dodáva MIM elektrón-akceptorné a diénofilné vlastnosti pre priebeh adícii 

radikálovým aj aniónovým mechanizmom. Vďaka prítomnej násobnej väzbe s vysokým 

elektrónovým deficitom môže MIM podliehať Michaelovej adícii s rôznymi nukleofilmi 

(amíny a tioly), Diels-Alderovej reakcii vďaka diénofilnému charakteru, radikálovej 

kopolymerácii s elektrón-donornými zlúčeninami (deriváty vinyléteru alebo styrénu) a tiež 

aniónovej alebo radikálovej homopolymerácii [19]. 

 

 

Obr. 10: Schéma a) štruktúry maleimidu, b) mezomerných foriem maleimidu [19]  

 

1.6.1 Metódy syntézy maleimidov 

 

Najčastejším spôsobom prípravy MIM je už popísaná reakcia MAH s amínmi, prebiehajúca 

otvorením cyklického kruhu MAH a následnou cyklizáciou za odštiepenia vody a vzniku MIM. 

Produktmi tejto reakcie sú rôzne funkcionalizované maleimidy, odvíjajúce sa od štruktúry 

použitého amínu. 
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 Druhým spôsobom prípravy MIM je reakcia, vychádzajúca z maleimidu ako reaktantu, pri 

ktorej dochádza k funkcionalizácii MIM. Pôvodný maleimidový cyklický kruh môže, vďaka 

nukleofilnému charakteru imidovej skupiny, podliehať súboru reakcii, čím dochádza k vzniku 

MIM s požadovanou funkčnou skupinou. Prehľad reakcií, ktorými je možné pripraviť MIM 

funkcionalizáciou, je znázornený na obr. 11 [19]. 

 

 

Obr. 11: Prehľad reakcií možných syntéz funkcionalizovaných maleimidov [19]  

Menej využívaným spôsobom, ktorým je možné pripraviť MIM, je založený na izokyanátoch. 

Príkladom je kondenzačná reakcia MAH s polyuretánovým predpolymérom, zakončeným 

izokyanátovou skupinou, prebiehajúca podľa schémy na obr. 12 [28]. 
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Obr. 12: Schéma prípravy maleimidu reakciou maleínanhydridu s izokyanátovou skupinou [28]  

Maleimidy je možné pripraviť nie len z MAH, ale aj použitím anhydridu kyseliny 

2-metylmaleínovej (obr. 4), prípadne 2,3-dimetylmaleínovej. Prítomné metylové skupiny na 

násobnej väzbe maleínanhydridového kruhu však výrazne znižujú reaktivitu MIM, čím sa jeho 

funkcionalizácia stáva náročnejšou. Kvôli vyššej reaktivite a ľahšej dostupnosti sa MIM 

pripravujú takmer výhradne z MAH [19]. 

 

1.6.2 Reakcie maleimidov v makromolekulárnej chémii 

 

Funkcionalizované maleimidy môžu všeobecne reagovať troma spôsobmi, a to nukleofilnou 

reakciou, kde patrí Michaelová adícia s amínmi alebo tiolmi a aniónová homopolymerácia, 

cykloadíciou, prebiehajúcou Diels-Alderovým mechanizmom, a radikálovou reakciou, ktorou 

môže byť homopolymerácia alebo kopolymerácia [10, 19]. Prehľad týchto reakcií sa nachádza 

na obr. 13. 

 MIM môžu nukleofilným reakciám podliehať práve vďaka elektrón-akceptornej povahe. 

V makromolekulárnej chémii vznikajú Michaelovou reakciou medzi polymaleimidmi 

a polyamínmi, prípadne polytiólmi, polyméry, ktoré bývajú používané pre tvorbu hydrogélov. 

 Nukleofilným mechanizmom reakcie je možné pripraviť aj polyimidy, a to konkrétne 

poly(imidosulfidy) a poly(aspartamidy). Polyimidy vykazujú výbornú termickú 

a termooxidačnú stabilitu, dobré mechanické vlastnosti a chemickú odolnosť, nehorľavosť, či 

odolnosť voči radiácii, korózii a pôsobeniu vody. Kvôli spomenutým vlastnostiam sa polyimidy 

používajú predovšetkým v pokročilých aplikáciách materiálov, ako je letecký, nukleárny 

a elektrotechnický priemysel [29, 30]. 

 Medzi nukleofilné reakcie MIM patrí aniónová homopolymerácia. Iniciovaná môže byť 

buď silnými bázami, napríklad organokovmi, no v súčasnosti sa na iniciáciu využívajú už aj 

slabé bazické amíny. Pri iniciácii amínmi je nutné použitie vysoko polárnych rozpúšťadiel ako 

je DMF alebo dimetylsulfoxid. Ako monoméry na aniónovú polymeráciu sa používajú 

napríklad N-cyklohexylmaleimid alebo N-fenylmaleimid [31]. 

 Reakciou, vďaka ktorej získavajú polyméry s MIM jednotkami samoregeneračné  

schopnosti je Diels-Alderová reakcia, ktorá prebieha mechanizmom [4+2] cykloadície, teda 

reakcie medzi diénom a diénofilom. Produkt Diels-Alderovej reakcie môže pri vystavení 

zvýšenej teplote podliehať retro-Diels-Alderovej reakcii za vzniku pôvodného diénu a diénofilu 

[19, 32, 33]. 

 Základom samoregeneračných polymérnych systémov je obnovenie mechanických 

vlastností vytvorením väzieb cez rozhrania, ktoré vznikli zlomením, prasknutím alebo 

prerezaním. To je možné docieliť pokiaľ po každej retro-Diels-Alderovej reakcie nastane opäť 

Diels-Alderová reakcia. Najčastejšie sú na tieto aplikácie používané systémy, zložené z látok 
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funkcionalizovaných furánom a molekúl bismaleimidu. Zahriatím týchto systémov nad 150 °C 

po dobu 15 min dochádza k štiepeniu približne 25 % väzieb a po ochladení pod 80 °C 

a následnom vytvrdení, dochádza k spätnému vzniku prerušených väzieb. Poškodený materiál 

je tak možné zoceliť priložením nových povrchov k sebe a zohriatím na teplotu 150 °C, pri 

ktorej začne prebiehať retro-Diels-Alderová reakcia a následným ochladením na laboratórnu 

teplotu, pri ktorej prebieha opäť Diels-Alderová reakcia [19, 32, 33]. 

 

 

Obr. 13: Prehľad reakcií, ktorým podliehajú funkcionalizované maleimidy [19]  
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Pomocou Diels-Alderovej reakcie je možné z MIM pripraviť termoreverzibilné epoxidové 

živice. Podstatou je reakcia medzi bismaleimidom a furfurylglycidyléterom, pri ktorej vznikajú 

diepoxy zlúčeniny. Termoreverzibilné materiály následne vznikajú polymeráciou difunkčných 

produktov Diels-Alderovej reakcie. Aby bol zabezpečený vysoký stupeň polymerácie a vznik 

diepoxy zlúčenín je nutné, aby bola polymeračná teplota nižšia než teplota príslušnej retro-

Diels-Alderovej reakcie. Na vznik termoreverzibilných živíc je preto potrebné použiť veľmi 

reaktívne systémy, ako sú epoxid/amín alebo izokyanát/alkohol [19]. 

 Nemenej dôležitými reakciami MIM sú radikálové adície, medzi ktoré patrí radikálová 

kopolymerácia a homopolymerácia. N-substituované maleimidy predstavujú silne elektrón-

akceptorné monoméry, schopné polymerovať po termickej alebo fotochemickej iniciácii. 

Termická polymerácia si vyžaduje iniciátor, ktorým je zvyčajne azobisizobutyronitril, zatiaľ čo 

pri fotochemickej polymerácii sú maleimidy súčasne monomérmi aj fotoiniciátormi [19, 34]. 

 

1.7 Zhrnutie 

 

Z poznatkov zhrnutých v teoretickej časti práce je možné vidieť, že funkcionalizácia PP 

radikálovým očkovaním je stále používanou a aj naďalej skúmanou cestou na prípravu 

progresívnych polymérnych materiálov. Vďaka vysokej reaktivite anhydridovej skupiny, je 

možné modifikovať PP-g-MAH za účelom prípravy PP funkcionalizovaného maleimidmi. 

Príprava takto funkcionalizovaného PP je dôležitá nielen z dôvodu vytvorenia 

kompatibilizátora a získania nových polymérnych zmesí s PP, ale tiež kvôli možnosti ďalších 

reakcií na maleimidovej skupine. 

 Dôležitým krokom pri príprave polypropylénu funkcionalizovaného maleimidmi je spôsob 

syntézy a mechanizmus reakcie, ktorý stále nebol plne objasnený. Pre získanie požadovaných 

vlastností polypropylénu funkcionalizovaného maleimidmi a pre následne reakcie na 

maleimidových skupinách je žiadúce zabezpečenie čo najväčšieho stupňa konverzie reakcie 

a vznik čo najmenšieho počtu vedľajších produktov. S dôrazom na tieto požiadavky je nutné 

overiť aj ďalšie cesty syntéz PP modifikovaného maleimidmi a analyzovať vznik vedľajších 

reakčných produktov. 
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2 CIELE PRÁCE 

 

Na základe zhrnutých poznatkov v teoretickej časti boli ciele diplomovej práce upresnené do 

nasledujúcich bodov:  

- Syntéza a charakterizácia vybraných nízkomolekulárnych maleimidov. 

- Príprava polypropylénu funkcionalizovaného maleimidmi troma metódami, s použitím 

dvoch nízkomolekulárnych aromatických amínov a dvoch vysokomolekulárnych 

alifatických amínov. 

- Zhodnotenie možnosti funkcionalizácie polypropylénu kyselinou N-fenylmaleamovou. 

- Charakterizácia vzoriek polypropylénu funkcionalizovaného maleimidmi s dôrazom na 

topenie, kryštalizáciu a termooxidačnú stabilitu pripravených vzoriek. 
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3 EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 

 

3.1 Použité materiály a chemikálie 

 

Polymér 

PP GB 002 – homopolymér so základnou aditiváciou, granulát 

Výrobca: UNIPETROL RPA, s.r.o. 

MFR (230 °C, 2,16 kg): 2 g/10 min 

PP GB 218 – homopolymér so základnou aditiváciou, granulát 

Výrobca: UNIPETROL RPA, s.r.o. 

MFR (230 °C, 2,16 kg): 18 g/10 min 

PP H2m – bez aditivácie, prášok 

Výrobca: Chemopetrol, a.s. 

MFR (230 °C, 2,16 kg): 2 g/10 min 

 

Monomér 

 Maleínanhydrid (MAH) 

  

 Výrobca: VWR International 

 Mr: 98,06 

 CAS: 108-31-6 

 

Iniciátor 

 Luperox 101 (L101) 

 Systematický názov: 2,5-dimetyl-2,5-bis(terc-butylperoxy)hexán 

  

Výrobca: Sigma-Aldrich 

 Mr: 290,444 

 CAS: 78-63-7 

 

Termooxidačný stabilizátor 

 Butylovaný hydroxytoluén (BHT) 

Systematický názov: 2,6-di-terc-butyl-4-metylfenol  
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Výrobca: Sigma-Aldrich 

 Mr: 220,356 

 CAS: 128-37-0 

 

Amíny 

 Anilín 

  

Výrobca: Sigma-Aldrich 

 Mr: 93,13 

 CAS: 62-53-3 

 

 4-aminofenol 

  
Výrobca: Merck 

 Mr: 109,128 

 CAS: 123-30-8 

 

 Jeffamine M-2070 (JFA) 

Polyétermonoamín založený na kopolyméri z propylénoxidových (PO) 

a etylénoxidových (EO) skupín.  

 Pomer PO a EO skupín je 10 : 31, hydrofilný charakter. 

  

 AHEW (amínový ekvivalent): 1040 g/ekvivalent 

Výrobca: HUNTSMAN 

 

 Elastamine RE1-1000 (ELA) 

Polyétermonoamín založený na kopolyméri z PO a EO skupín.  

 Pomer PO a EO skupín je 3 : 19, hydrofilný charakter. 
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 AHEW (amínový ekvivalent): 489 g/ekvivalent 

Výrobca: HUNTSMAN 

 

Farebný koncentrát 

Vitaban PE Blu 6247b 

 

Prehľad ďalších chemikálii, použitých na syntézu nízkomolekulárnych látok a prípravu 

funkcionalizovaných vzoriek v experimentálnej časti, je zhrnutý v tab. 2. 

Tab. 2: Prehľad ďalších použitých chemikálii 

Chemikália Mr (-) Čistota CAS Výrobca 

Acetón 58,08 p.a. 67-64-1 Penta 

Dietyléter 74,12 p.a. 60-29-7 Lachema 

Toluén 92,14 čistý 108-88-3 Penta 

Dichlórmetán 84,93 p.a. 75-09-2 Penta 

Etanol 46,07 96 % 64-17-5 Penta 

Trietylamín 101,19 99 % 121-44-8 Penta 

Hydroxid sodný 40,00 98 % 1310-73-2 Lachner 

Kyselina octová 60,05 p.a. 64-19-7 Lachner 

Anhydrid kyseliny octovej 102,09 99 % 108-24-7 Lachema 

Hydrogenuhličitan sodný 84,07 99 % 144-55-8 Lachner 

Izopropanol 60,10 čistý 67-63-0 Merck 

Xylén (zmes izomérov) 106,17 p.a. 1330-20-7 Lachner 

Hydroxid draselný 56,11 85 % 1310-58-3 Lachner 

Dihydrát kyseliny šťaveľovej 126,07 p.a. 6153-56-6 Lachema 

Fenolftaleín 318,32 – 77-09-8 Penta 

Oxid vápenatý 56,08 96 % 1305-78-8 Penta 

Oxid hlinitý 101,96 98 % 1344-28-1 Penta 

Síran sodný bezvodý 142,04 99 % 7757-82-6 Penta 

Oxid fosforečný (dimér) 283,89 98 % 1314-56-3 Penta 

 

3.2 Použité prístroje 

 

Prehľad použitých prístrojov na prípravu a analýzu vzoriek je zhrnutý v tab. 3. 
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Tab. 3: Prehľad použitých prístrojov 

Prístroj Model Výrobca 

Ultrafialová výbojka UVC-80W T5 4P/HO UVC Servis 

Laboratórna sušiareň Ecocell 55 BMT Medical Technology 

Rotačná vákuová odparka RVO 400 INGOS 

Extrudér 19/25 D 832005 Brabender 

Laboratórny strižný mlyn SM 2000 Retsch 

Sušička granulátu KTX 50 Simar 

Vákuová sušiareň Vacucell 111 BMT Medical Technology 

Mixér (objem komory – 30 ml) 824300 Brabender 

Plastometer 
Melt Flow Modular Line 

7024000 
Ceast 

FTIR spektrometer TENSOR 27 Bruker 

TGA Q500 TA Instruments 

TGA-EGA 
TGA Discovery 

Nicolet iS10 

TA Instruments 

ThermoFischer 

Diferenciálny kompenzačný 

kalorimeter 
DSC Discovery TA Instruments 

 

3.3 Použité metódy prípravy vzoriek 

 

3.3.1 Syntéza kyseliny N-fenylmaleamovej 

 

Príprava kyseliny N-fenylmaleamovej bola prevedená podľa schémy na obr. 14 a vychádzala 

z experimentu, prevedeného v práci Mohamed M. E, et al. [27]. Anilín (0,05 mol; pKb 9,4) bol 

rozpustený v 75 cm3 dietyléteru a MAH (0,05 mol) v 75 cm3 toluénu. Roztok anilínu bol za 

ustavičného miešania prikvapkaný k roztoku MAH. Reakčná zmes bola udržiavaná pod 25 °C. 

Priebeh reakcie bol sledovaný chromatografiou na tenkej vrstve (TLC), kde bola ako 

stacionárna fáza použitá vrstva širokoporézneho silikagélu s luminiscenčným indikátorom pre 

254 nm, naneseného na hliníkovej fólii a ako mobilná fáza bola použitá zmes 

dichlórmetán : etanol : trietylamín v objemovom pomere 9 : 1 : 0,1. Na pozorovanie získaných 

chromatogramov bola použitá UV výbojka s vyžarovanou vlnovou dĺžkou 253,7 nm. Pomocou 

TLC bol určovaný retenčný faktor (Rf) daný vzťahom:  

 

b

a
R =f , (2) 

 

kde a je vzdialenosť stredu pozorovanej škvrny od štartovacej čiary 

a b je vzdialenosť čela mobilnej fázy od štartovacej čiary. 

 Reakcia bola ukončená po uplynutí 4 h, kedy bol Rf pôvodného anilínu 0,59 a Rf reakčnej 

zmesi 0,25. Z reakčnej zmesi bol filtráciou získaný svetlohnedý prášok, ktorý bol premytý 
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acetónom. Výsledným produktom reakcie bola kyselina N-fenylmaleamová (systematicky 

kyselina 4-oxo-4-(fenylamino)but-2-énová). Výťažnosť reakcie bola 78,5 %. 

 

 

Obr. 14: Schéma reakcie maleínanhydridu s anilínom za vzniku kyseliny N-fenylmaleamovej 

 

3.3.2 Syntéza kyseliny N-(4-hydroxyfenyl)maleamovej 

 

Obdobným spôsobom, popísaným v kapitole 3.3.1, bola syntetizovaná aj kyselina 

N-(4-hydroxyfenyl)maleamová. Schéma prebiehajúcej reakcie je zobrazená na obr. 15. 

 Reakčná zmes pozostávala z 4-aminofenolu (0,05 mol, pKb 8,5) rozpusteného v 75 cm3 

dietyléteru a MAH (0,05 mol), rozpusteného v 75 cm3 toluénu. Reakcia bola ukončená po 

uplynutí 4 h, kedy bol Rf pôvodného 4-aminofenolu 0,35 a Rf reakčnej zmesi 0,10. Z reakčnej 

zmesi bol odfiltrovaný intenzívne žltý prášok, ktorý bol následne prečistený premytím 

acetónom. Výsledným produktom reakcie bola kyselina N-(4-hydroxyfenyl)maleamová so 

systematickým názvom kyselina 4-((4-hydroxyfenyl)amino)-4-oxobut-2-énová. Výťažnosť 

reakcie bola 89,2 %. 

 

 
Obr. 15: Schéma reakcie maleínanhydridu s 4-aminofenolom za vzniku kyseliny 

N-(4-hydroxyfenyl)maleamovej 

 

3.3.3 Syntéza N-fenylmaleimidu 

 

N-fenylmaleimid bol pripravený podľa schémy na obr. 16, pričom reakcia syntézy vychádzala 

z práce Mohamed M. E, et al. [27]. Najskôr bol zmiešaním 30 cm3 vodného roztoku hydroxidu 

sodného (0,02 mol) a 20 cm3 vodného roztoku kyseliny octovej (0,02 mol), a následným 

zahustením, pripravený trihydrát octanu sodného (CH3COONa · 3 H2O). 

 Do reakčnej banky bol umiestnený CH3COONa · 3 H2O (0,02 mol), syntetizovaná kyselina 

N-fenylmaleamová (0,02 mol) a 30 cm3 anhydridu kyseliny octovej. Zmes bola po dobu 30 min 

zohrievaná na 90 °C. Priebeh reakcie bol pozorovaný pomocou TLC, s použitím rovnakých 

podmienok, ako v kapitole 3.3.1, pričom na analýzu bol použitý anilín, kyselina 
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N-fenylmaleamová a reakčná zmes. Pri ukončení reakcie po 30 min bol výsledný Rf anilínu 

0,57, Rf kyseliny N-fenylmaleamovej 0,23 a Rf reakčnej zmesi 0,97. 

 Reakčná zmes bola vyzrážaná naliatím na zmes vody a ľadu. Získaná žltá zrazenina bola 

odfiltrovaná, premytá vodným roztokom hydrogenuhličitanu sodného a vodou 

a následne vysušená. Získaný produkt bol rekryštalizovaný z izopropanolu, odfiltrovaný 

a vysušený v laboratórnej sušiarni pri 60 °C po dobu 2 h. Získané boli intenzívne žlté 

ihličkovité kryštály N-fenylmaleimidu. Výťažnosť reakcie bola 52,0 %. 

 

 

Obr. 16: Schéma syntézy N-fenylmaleimidu z kyseliny N-fenylmaleamovej 

 

3.3.4 Syntéza N-(4-hydroxyfenyl)maleimidu 

 

Schéma syntézy N-(4-hydroxyfenyl)maleimidu je znázornená na obr. 17. Reakcia prebiehala 

podľa postupu popísaného v kapitole 3.3.3, pričom reakčná zmes pozostávala 

z CH3COONa · 3 H2O  (0,02 mol), syntetizovanej kyseliny N-(4-hydroxyfenyl)maleamovej 

(0,02 mol) a 30 cm3 anhydridu kyseliny octovej. Zmes bola zohrievaná 30 min pri 90 °C. 

Ukončenie reakcie bolo pozorované pomocou TLC pričom po 30 min bol výsledný Rf 

4-aminofenolu 0,32, Rf kyseliny N-(4-hydroxyfenyl)maleamovej 0,16 a Rf reakčnej zmesi 0,80. 

Produktom reakcie bol svetlo žltý prášok N-(4-hydroxyfenyl)maleimidu. Výťažnosť reakcie 

bola 63,1 %. 

 

 

Obr. 17: Schéma syntézy N-(4-hydroxyfenyl)maleimidu z kyseliny N-(4-hydroxyfenylmaleamovej) 

 

3.3.5 Stabilizácia práškového PP 

 

Na stabilizáciu PP vo forme prášku bol použitý ako antioxidant butylovaný hydroxytoluén 

(BHT) v koncentrácii 0,5 hm. %. Na stabilizáciu 100 g PP bolo rozpustených 0,5 g BHT 

v 150 cm3 acetónu a následne bol do roztoku pridaný práškový PP. Vzniknutá suspenzia bola 

vysušená na rotačnej vákuovej odparke pri rýchlosti otáčania 45 rpm, teplote 45 °C a tlaku 

20 mbar. 
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3.3.6 Stanovenie experimentálnych podmienok pri očkovaní PP 

 

Na očkovanie boli použité tri typy PP a to GB 218, GB 002 vo forme granulátu a PP H2m vo 

forme prášku. Ako monomér bol použitý MAH v koncentrácii 0,5 hm. % a ako iniciátor 

Luperox 101 (L101) v koncentrácii 0,3 hm. %. 

 Čas očkovacej reakcie bol vypočítaný na základe rýchlosti rozpadu peroxidu. Rozpad 

peroxidu predstavuje reakciu prvého poriadku a závislosť koncentrácie peroxidu na čase je 

možné vyjadriť vzťahom:  

 

    tkdII
−

= e0  (3) 

 

kde [I] je koncentrácia iniciátora v čase t, 

[I0] je počiatočná koncentrácia iniciátora, 

kd je rýchlostná konštanta reakcie rozpadu iniciátora na radikály 

a t je čas reakcie. 

Závislosť rýchlostnej konštanty na teplote vyjadruje Arrheniov zákon:  

 

TR

E

d

A

Ak 
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kde A je predexponenciálny faktor,  

EA je aktivačná energia, 

R je univerzálna plynová konštanta 

a T je teplota. 

 Pre použitý iniciátor L101 je hodnota A 8,73·1015 s-1 a EA je 155,7 kJ·mol-1 [35]. V prípade 

99% konverzie L101 bol čas reakcie pri teplote 195 °C vypočítaný na 124,8 s. Teplota 195 °C 

bola zvolená ako ideálna zo série vykonaných experimentov, pri viacerých použitých teplotách, 

v dôsledku rôznych tokových vlastností použitých typov PP. Reakcia očkovania PP 

monomérom bola prevádzaná v extrudéri. Nastavenie teplôt v jednotlivých zónach taviacej 

komory extrudéra je zobrazené v tab. 4. 

Tab. 4: Prehľad teplôt v jednotlivých zónach extrudéra 

Vstup 
Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Zóna 4 Zóna 5 

Výstup 
175 °C 195 °C 195 °C 195 °C 195 °C 

 

Čas reakcie v extrudéri bol určený na základe priechodu farebného koncentrátu Vitaban PE Blu 

6247b komorou extrudéra. Na zistenie optimálnych otáčok bola prevedená séria experimentov, 

pri ktorých bola do násypky extrudéra umiestnená granula farebného koncentrátu a následne 

vzorka daného typu polyméru o hmotnosti 100 g. Meraná bola doba priechodu farebného 

koncentrátu komorou extrudéra. Kvôli rozdielnym tokovým vlastnostiam jednotlivých typov 

PP bola ako optimálna hodnota otáčok zvolená pre typ GB 218 hodnota 20 rpm a pre typy 

GB 002 a H2m hodnota 22 rpm (tab. 5). 
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 Stanovená bola aj najkratšia doba reakcie predstavujúca priechod daného typu PP, 

s príslušnou koncentráciou L101, komorou extrudéra. L101 spôsobuje pri očkovaní nežiaducu 

vedľajšiu reakciu β-štiepenie, ktoré má za následok zníženie molekulovej hmotnosti reťazcov 

PP. Použitím zmesi bez MAH je zabezpečená maximálna miera β-štiepenia, najvyššia viskozita 

zmesi a teda najkratšia doba priechodu komorou extrudéra.  

 Na zistenie najkratšej doby priechodu boli vytvorené zmesi, pozostávajúce z 100 g daného 

typu PP a 0,3 g L101. Zmesi boli pri príslušných optimálnych otáčkach vkladané do násypky 

extrudéra spolu s granulou farebného koncentrátu, pričom boli merané doby priechodu 

farebného koncentrátu komorou extrudéra. Výsledné hodnoty získaných najkratších časov 

reakcie sú zhrnuté v tab. 5. 

Tab. 5: Prehľad optimálnych podmienok a najkratších časov reakcie očkovania pre jednotlivé typy PP 

Typ PP  
Optimálne otáčky 

(rpm) 
Najkratší čas reakcie 

(s)  

GB 218 20 120±2 

GB 002 22 118±1 

H2m 22 122±1 

 

3.3.7 Príprava vzoriek PP-g-MAH 

 

Vzorky PP GB 002 a PP GB 218 boli pomleté na laboratórnom mlyne so sitom s veľkosťou 

otvorov 4 mm. Pomleté granuláty spolu so stabilizovaným PP H2m boli sušené v sušiarni 

granulátu pri teplote 90 °C po dobu 3 h. Po vysušení bolo do vzoriek PP o hmotnosti 100 g 

pridaných 0,3 g L101 (0,04 mol. %) a 0,5 g MAH (0,21 mol. %). Jednotlivé zmesi boli 

zatavené do plastových vreciek, premiešané a priamo dávkované do násypky extrudéra. 

 Použité podmienky pri očkovaní PP vychádzali z optimálnych stanovených podmienok. 

Teplotný profil jednotlivých zón taviacej komory extrudéra je zobrazený v tab. 4 a použité 

otáčky pre jednotlivé typy PP v tab. 5. Vzorky PP-g-MAH boli vytlačované tryskou na 

nerezové plechy, kde dochádzalo k ich vychladeniu.  

 

3.3.8 Príprava vzoriek PP-g-MIM-X  

 

Vzorky PP-g-MIM-X (X=fenyl, 4-hydroxyfenyl, JFA, ELA) boli pripravené troma metódami, 

líšiacimi sa dávkovaním do extrudéra a zložením reakčnej zmesi, označenými ako metóda A, 

metóda B a metóda C. 

 V prípade metódy A bola reakcia amínu s MAH prevádzaná priamo pri očkovaní. 

Množstvá jednotlivých použitých komponent na prípravu PP-g-MIM-X sú uvedené v tab. 6. Na 

reakciu bolo použité ekvimolárne látkové množstvo amínu vzhľadom na použitý MAH. 

Vytvorené boli dve časti reakčnej zmesi, pričom prvá vznikla zmiešaním polovice množstva 

PP a BHT, celého množstva MAH a L101 a 75 cm3 acetónu. Druhá časť reakčnej zmesi vznikla 

zmiešaním zvyšnej polovice množstva PP a BHT s celou navážkou amínu a 75 cm3 acetónu. 

Výsledné označenie vzorky PP-g-MIM-X, závisí na použitom amíne a znak X vyjadruje 
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požadovaný substituent na dusíku v imidovom kruhu (X=fenyl, 4-hydroxyfenyl, JFA, ELA). 

Na prípravu PP-g-MIM-fenyl bol použitý anilín, na PP-g-MIM-4-hydroxyfenyl bol použitý 

4-aminofenol, na PP-g-MIM-JFA bol použitý JFA a na PP-g-MIM-ELA bol použitý amín ELA. 

V prípade amínov JFA a ELA bola navážka počítaná z hodnoty AHEW. 

 Reakčné zmesi boli na vákuovej odparke, za rovnakých podmienok ako v kapitole 3.3.5, 

zbavené acetónu a následne sušené v laboratórnej sušiarni pri teplote 60 °C po dobu 4 h. Tesne 

pred reakciou očkovania boli obe časti reakčnej zmesi zmiešané dokopy a zatavené do 

plastového vrecka. Zmes bola po homogenizácii nadávkovaná do extrudéra a očkovaná 

spôsobom popísaným v časti 3.3.7. 

Tab. 6: Množstva jednotlivých reakčných komponent pri príprave vzoriek PP-g-MIM-X metódou A 

Vzorka mPP (g) mMAH (g) mL101 (g) mBHT (g) mamín (g) 

PP-g-MIM-fenyl 100 0,5 0,3 0,5 0,48 

PP-g-MIM-4-hydroxyfenyl 100 0,5 0,3 0,5 0,56 

PP-g-MIM-JFA 100 0,5 0,3 0,5 10,61 

PP-g-MIM-ELA 100 0,5 0,3 0,5 4,99 

 

Metódu B predstavovala reakcia amínu s vopred pripraveným PP-g-MAH. Reakčná zmes 

pozostávala z prečisteného stabilizovaného PP-g-MAH, pripraveného spôsobom popísaným v 

3.3.7 a vybraného amínu v množstvách podľa tab. 7. Hmotnosť amínov bola vypočítaná 

z ekvimolárneho látkového množstva k naočkovanému MAH, stanoveného titráciou na 

0,454 ± 0,016 hm. %. Pripravená zmes bola zmiešaná v plastovom vrecku a nadávkovaná do 

extrudéra, kde prebiehala reakcia medzi MAH a amínom. 

Tab. 7: Množstvá jednotlivých reakčných komponent pri príprave vzoriek PP-g-MIM-X metódou B 

Vzorka mPP-g-MAH (g) mamín (g) 

PP-g-MIM-fenyl 100 0,43 

PP-g-MIM-4-hydroxyfenyl 100 0,51 

PP-g-MIM-JFA 100 9,67 

PP-g-MIM-ELA 100 4,55 

 

Metóda C predstavovala reakciu PP s produktmi reakcie MAH a nízkomolekulárnych amínov. 

Reakčná zmes, zložená z PP, L101, BHT a N-fenylmaleimidu, syntetizovaného podľa 3.3.3, 

alebo N-(4-hydroxyfenyl)maleimidu, syntetizovaného podľa 3.3.4, bola zmiešaná 

v hmotnostiach uvedených v tab. 8. Hmotnosť použitých maleimidov bola vypočítaná 

ekvimolárne k látkovému množstvu MAH (0,21 mol. %), ktorý je v metóde A a B použitý na 

funkcionalizáciu 100 g PP, čím je zabezpečený vznik produktov s rovnakým množstvom 

naviazaných maleimidových jednotiek, v prípade 100% úspešnosti reakcie. 

 K jednotlivým zmesiam bolo pridaných 75 cm3 acetónu, ktorý bol odstránený na vákuovej 

rotačnej odparke. Pripravené reakčné zmesi boli následne sušené a dávkované obdobne ako 

v prípade metódy A. Množstvá jednotlivých reakčných komponent sú v tab. 8. Množstvo 

použitého maleimidu bolo 0,21 mol. %, obdobne ako pri MAH v kapitole 3.3.7. Hodnota Mr 

N-fenylmaleimidu je 173,17 a Mr N-(4-hydroxyfenyl)maleimidu je 189,17. 



36 

Tab. 8: Množstvá jednotlivých reakčných komponent pri príprave PP-g-MIM-X metódou C 

Vzorka mPP (g) mL101 (g) mBHT (g) mmaleimid (g) 

PP-g-MIM-fenyl 100 0,3 0,5 0,88 

PP-g-MIM-4-hydroxyfenyl 100 0,3 0,5 0,96 

 

3.3.9 Predbežné reakcie vybraných reakčných komponent na overenie vzniku 

produktu 

 

Na overenie priebehu reakcií medzi zvolenými reakčnými komponentami  pri očkovaní a na 

výber vhodného sušidla boli prevedené skúmavkové reakcie. Do sklenených skúmaviek boli 

v ekvimolárnom pomere, v množstve 0,05, mol nadávkované jednotlivé reakčné komponenty 

na overenie prebiehajúcej reakcie a príslušné reakčné zmesi boli zohrievané z laboratórnej 

teploty až na teplotu 195 °C po dobu 30 min. V prípade reakcií s kyselinou 

N-fenylmaleamovou, bolo na skúmavkové reakcie použitých 0,05 mol kyseliny 

N-fenylmaleamovej a príslušné sušidlo v takom látkovom množstve, ktoré zodpovedá 

kvantitatívnemu priebehu reakcie s vodou (obr. 18) za predpokladu 100% dehydratácie 

kyseliny N-fenylmaleamovej. Jednotlivé reakčné komponenty a ich množstvá sú zhrnuté 

v tab. 9.  

 

 

Obr. 18: Schéma reakcií sušidiel a) oxidu vápenatého, b) oxidu hlinitého, c) síranu sodného a d) oxidu 

fosforečného s vodou 

Tab. 9: Použité reakčné komponenty a ich množstvá, pre predbežné reakcie vybraných komponent 

Reakčné komponenty Hmotnosť jednotlivých komponent (g) 

A B A B 

MAH L101 1 2,9 

MAH BHT 1 2,2 

L101 BHT 2,9 2,2 

4-aminofenol BHT 1,1 2,2 

4-aminofenol L101 1,1 2,9 

4-aminofenol MAH 1,1 1 

Kyselina N-fenylmaleamová CaO 2,1 0,6 

Kyselina N-fenylmaleamová Al2O3 2,1 0,3 

Kyselina N-fenylmaleamová Na2SO4 2,1 0,1 

Kyselina N-fenylmaleamová P4O10 2,1 0,5 

N-fenylmaleimid P4O10 1,7 0,5 
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3.3.10 Príprava vzoriek PP-g-MIM-fenyl z kyseliny N-fenylmaleamovej bez alebo 

v prítomnosti sušidla  

 

Na overenie priebehu dehydratácie kyseliny N-fenylmaleamovej v tavenine boli prevedené 

experimenty, s cieľom získania PP očkovaného N-fenylmaleimidom (PP-g-MIM-fenyl). 

Vytvorené boli dve reakčné zmesi zmiešaním reakčných komponent podľa tab. 10, s výnimkou 

oxidu fosforečného (P4O10). Množstvo použitého P4O10, ako sušidla, bolo vypočítané 

ekvimolárne k 100% priebehu dehydratácie kyseliny N-fenylmaleamovej. 

 Príslušné reakčné zmesi boli homogenizované v 75 cm3 acetónu, odparené na rotačnej 

vákuovej odparke a sušené v laboratórnej sušiarni pri 60 °C po dobu 4 h. Reakčná zmes bez 

sušidla bola zatavená do plastového vrecka a dávkovaná do extrudéra obdobne ako v kapitole 

3.3.7.  

 V prípade reakčnej zmesi s obsahom sušidla bol na prevedenie funkcionalizácie použitý 

laboratórny mixér. Vysušené reakčné komponenty s výnimkou P4O10 boli zatavené do 

plastového vrecka a dávkované do mixéru. Sušidlo P4O10 bolo dávkované priamo k reakčnej 

zmesi do komory mixéra. Nastavené otáčky v mixéri boli 20 rpm, teplota 195 °C a čas reakcie 

120 s.  

Tab. 10: Množstva jednotlivých reakčných komponent pri príprave vzoriek PP-g-MIM-fenyl z kyseliny 

N-fenylmaleamovej 

Vzorka mPP (g) mL101 (g) mBHT (g) mkys. maleamova (g) mP4O10 (g) 

PP-g-MIM-fenyl z kyseliny 

N-fenylmaleamovej 
100 0,3 0,5 0,96 – 

PP-g-MIM-fenyl z kyseliny 

N-fenylmaleamovej s P4O10 
100 0,3 0,5 0,96 0,24 

 

3.3.11 Prečistenie vzoriek PP-g-MAH a PP-g-MIM-X 

 

Vzorky PP-g-MAH a PP-g-MIM-X o hmotnosti 5 g boli na odstránenie nezreagovaného 

monoméru, zvyškov iniciátora a prípadných oligomérov, vznikajúcich pri extrúzii, rozpustené 

v 100 cm3 vriaceho xylénu, vyzrážané do nadbytku acetónu, odfiltrované na Buchnerovom 

lieviku a premyté acetónom. Výsledné produkty boli najskôr sušené voľne pri laboratórnej 

teplote a následne vo vákuovej sušiarni pri 60 °C po dobu 12 h. 

 

3.4 Použité metódy analýzy vzoriek 

 

3.4.1 Stanovenie koncentrácie a stupňa konverzie naočkovaného monoméru 

 

Prečistené vzorky PP-g-MAH o hmotnosti približne 0,5 g boli zvážené na analytických váhach 

a rozpustené vo vriacom xyléne. Vzorky boli za tepla titrované etanolickým roztokom 

hydroxidu draselného (KOH) o koncentrácii 0,05 mol·dm3 (obr. 19). Ako indikátor bol použitý 

1% etanolický roztok fenolftaleínu.  
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Obr. 19: Schéma reakcie maleínanhydridu s hydroxidom draselným 

Presná koncentrácia etanolického roztoku KOH bola stanovená titráciou roztoku kyseliny 

šťaveľovej o koncentrácii 0,025 mol·dm3 na indikátor fenolftaleín (obr. 20). Z dôvodu 

reprodukovateľnosti boli všetky titrácie prevádzané trikrát. 

 

 

Obr. 20: Schéma reakcie kyseliny šťaveľovej s hydroxidom draselným 

Na zhodnotenie obsahu naočkovaného monoméru bol stanovený stupeň konverzie monoméru 

titráciou roztoku PP-g-MAH odmerným roztokom KOH. Koncentrácia naviazaného MAH 

(cMAH) v hm. % je vyjadrená vzťahom: 
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kde cKOH je presná koncentrácia odmerného roztoku KOH, 

VKOH je spotreba roztoku KOH na titráciu vzorky, 

MMAH je molekulová hmotnosť MAH 

a mPP-g-MAH je hmotnosť vzorky PP-g-MAH použitej na titráciu. 

Stupeň konverzie MAH (wMAH) je následne určený vzťahom: 

 

MAH-teoreticky

MAH
MAHw

c

c
=  (6) 

 

kde cMAH-teoreticky je koncentrácia MAH pri 100% konverzii monoméru MAH. 

 

3.4.2 Stanovenie objemového indexu toku 

 

Objemový index toku (MVR) vzoriek PP, PP-g-MAH a PP-g-MIM-X bol stanovovaný na 

plastometri Melt Flow Modular Line 7024000, Ceast. Teplota merania bola 230 °C, hmotnosť 

použitého závažia 2,16 kg a predohrev vzorky bol nastavený na 240 s. 

 

3.4.3 Analýza infračervenou spektroskopiou s Fourierovou transformáciou 

 

Meranie infračervenej spektroskopie s Fourierovou transformáciou (FTIR) bolo prevádzané 

v dvoch módoch. Prvým módom bol zoslabený úplný odraz (ATR), v ktorom boli merané 
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kvapalné vzorky a pevné vzorky s vysokou koncentráciou sledovaných funkčných skupín. 

FTIR spektrá v móde ATR boli merané v rozsahu vlnočtov 4000-600 cm-1, s rozlíšením 2 cm-1, 

počtom skenov 32 a s použitím diamantového kryštálu. 

 Druhým použitým meracím módom bolo meranie fólii na priechod. Fólie boli pripravené 

z prečistených vzoriek PP-g-MAH a PP-g-MIM-X. Vzorka o hmotnosti približne 0,1 g bola 

natrhaná na menšie kúsky a umiestnená medzi dve teflónové doštičky. Vzorka spolu 

s teflónovými doštičkami bola vložená do lisovacej komory, ktorá bola po dobu 10 min 

temperovaná v sušiarni pri 230 °C. Spolu so vzorkou bola lisovacia komora umiestnená do 

sušiarne na 5 min. Po vybratí zo sušiarne bola lisovacia komora zaťažená a bola z nej vybratá 

vylisovaná fólia. Pripravené fólie boli merané v rozsahu vlnočtov 4000–400 cm-1, s rozlíšením 

2 cm-1 a počtom skenov 32. 

 

3.4.4 Pozorovanie rozkladných procesov termogravimetrickou analýzou s analýzou 

rozkladných plynov 

 

Termogravimetrická analýza s analýzou rozkladných plynov (TGA-EGA) bola použitá na 

sledovanie plynných produktov, vznikajúcich behom rozkladu nízkomolekulárnych látok, 

s cieľom potvrdenia priebehu dehydratácie, prípadne ďalších reakcii za zvýšených teplôt. 

 Pri meraní TGA-EGA bola vzorky MAH, kyseliny N-fenylmaleamovej, 

N-fenylmaleimidu, kyseliny N-(4-hydroxyfenyl)maleamovej a N-(4-hydroxyfenylmaleimidu 

o hmotnosti približne 10 mg zohrievané v platinovej panvičke v atmosfére dusíku s rýchlosťou 

ohrevu 10 °C/min do teploty 650 °C. V prípade vzorky MAH bola maximálna použitá teplota 

400 °C. Rozkladné plynné produkty boli odvádzané na meranie FTIR na spektrometri Nicolet 

iS10 s kapilárou a meracou komorou na plyny, vyhrievanou na 225 °C, kde bolo meraných 

10 skenov s rozlíšením 2 cm-1 a rozsahom merania 4000–650 cm-1 v intervale 4,75 s. 

 Z analýzy boli zaznamenané hmotnostné zmeny pri zahrievaní vzoriek a výsledkom 

merania je grafická závislosť zmeny hmotnosti na teplote  (TGA krivka). Na odlíšenie 

jednotlivých stupňov hmotnostných zmien sa používa derivácia TGA krivky, označovaná DTG 

krivka. Z TGA a DTG kriviek bola vyhodnotená teplota počiatku rozkladu (Tp), ktorá je určená 

ako teplota pri rozklade 1 hm. % analyzovanej látky a teplota konca rozkladu (Tk), určená pri 

rozklade 99 hm. % analyzovanej látky. Z analýzy rozkladných plynov boli zaznamenané FTIR 

spektrá, z ktorých boli vytvorené trojrozmerné snímky. 

 

3.4.5 Pozorovanie oblasti topenia a kryštalizácie diferenčnou kompenzačnou 

kalorimetriou 

 

Na porovnanie vplyvu funkcionalizácie na teplotu topenia (Tm) a teplotu kryštalizácie (Tc) boli 

vzorky PP-g-MIM-X a PP-g-MAH podrobené diferenčnej kompenzačnej kalorimetrii (DSC). 

Rovnakému meraniu boli podrobené aj syntetizované nízkomolekulárne látky. 

 Metóda DSC patrí medzi metódy termálnej analýzy a meria zmenu absorbovaného alebo 

uvoľneného vzorkou pri prechode stanoveným teplotným programom. Vzorka o hmotnosti 

približne 5 mg je vystavená dvom cyklom ohrevu a chladenia, pričom prvý cyklus slúži na 
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vyrovnanie termickej histórie vzorky. Meranie všetkých vzoriek prebiehalo v dusíkovej 

atmosfére, pri rýchlosti ohrevu a chladenia 10 °C/min a s tepelným rozsahom 50–230 °C. 

 

3.4.6 Stanovenie termooxidačnej stability vzoriek termogravimetrickou analýzou 

 

Na zistenie termooxidačnej stability boli vzorky PP-g-MAH a PP-g-MIM-X podrobené 

termogravimetrickej analýze (TGA) s rýchlosťou ohrevu 10 °C/min a maximálnou teplotou 

650 °C v atmosfére vzduchu. Vzorky boli merané v platinovej panvičke. 

 Získané boli hodnoty teplôt, pri ktorých je rozložených 5 hm. % vzorky (T5%) a 95 hm. % 

vzorky (T95%), spoločne s teplotou maximálnej rýchlosti rozkladu vzorky (Tmax), odčítanej 

z DTG krivky.  

 

3.5 Prehľad označenia pripravených vzoriek 

 

Za účelom prehľadu syntetizovaných látok, spolu so spôsobom prípravy a schémou daných 

látok sú všetky vzorky, pripravené v experimentálnej časti zhrnuté v tab. 11. 

Tab. 11: Prehľad označenia pripravených vzoriek spolu so spôsobom prípravy a schémou vzniknutej 

zlúčeniny 

Vzorka Spôsob prípravy Schéma 

Kyselina N-fenylmaleamová 
Reakcia MAH s 

anilínom 

 

Kyselina 

N-(4-hydroxyfenyl)maleamová 

Reakcia MAH 

s 4-aminofenolom 

 

N-fenylmaleimid 
Dehydratácia kyseliny 

N-fenylmaleamovej 

 

N-(4-hydroxyfenyl)maleimid 

Dehydratácia kyseliny 

N-(4-hydroxyfenyl) 

maleamovej 
 

PP-g-MAH 
Radikálové očkovanie 

PP monomérom MAH 
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Tab. 11 – pokračovanie: Prehľad označenia pripravených vzoriek spolu so spôsobom prípravy 

a schémou vzniknutej zlúčeniny 

Vzorka Spôsob prípravy Schéma 

PP-g-MIM-fenyl 

Metóda A  

 

Metóda B 

 

Metóda C 
 

PP-g-MIM-fenyl z kyseliny 

N-fenylmaleamovej 

Radikálové očkovanie 

PP monomérom MAH 

v prítomnosti kyseliny 

N-fenylmaleamovej 

 
PP-g-MIM-fenyl z kyseliny 

N-fenylmaleamovej s P4O10 

Radikálové očkovanie 

PP monomérom MAH 

v prítomnosti kyseliny 

N-fenylmaleamovej 

a sušidla P4O10 

PP-g-MIM-4-hydroxyfenyl 

Metóda A  

 

Metóda B 

 

Metóda C 
 

PP-g-MIM-JFA 

Metóda A 

 

Metóda B 

 

PP-g-MIM-ELA 

Metóda A 

 

Metóda B 
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4 VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 

4.1 Očkovanie polypropylénu maleínanhydridom 

 

Radikálovým očkovaním podľa kapitoly 3.3.7 boli pripravené vzorky PP-g-MAH z troch 

rôznych komerčne dostupných typov PP. Okrem reakcie očkovania dochádza pri reaktívnej 

extrúzii aj k ďalším dejom, diskutovaným už v teoretickej časti predloženej práce (kapitola 1.2). 

V prípade radikálového očkovania PP monomérom MAH je schéma hlavnej reakcie zobrazená 

na obr. 21. 

 

 

Obr. 21: Schéma hlavnej reakcie radikálového očkovania polypropylénu maleínanhydridom [8]  

V pripravených vzorkách PP-g-MAH bola stanovená koncentrácia naviazaného MAH (cMAH) 

a stupeň konverzie monoméru (wMAH) podľa kapitoly 3.4.1. Na prípravu vzoriek PP-g-MAH 

bolo použitých 0,21 mol. % MAH, čo predstavuje 0,5 hm. % MAH. Zo získaných výsledkov 

stanovenia stupňa konverzie monoméru (tab. 12) vyplýva, že najvyšší obsah naočkovaného 

MAH je na type H2m, teda na PP vo forme prášku, ktorý bol pred extrúziou stabilizovaný proti 

termickej degradácii pomocou BHT. Naopak najnižší stupeň konverzie monoméru je pri použití 

typu GB 002, ktorý predstavuje PP s vysokou molekulovou hmotnosťou a nízkou hodnotou 

indexu toku taveniny (MVR) 2 g/10 min (230 °C; 2,16 kg) [36]. 

 Na stupeň konverzie monoméru má výrazný vplyv aj množstvo použitého stabilizátora. 

Tejto závislosti sa vo svojej práci venovala Matláková J. [35], ktorá porovnávala vplyv 

stabilizátora na konverziu MAH v prípade očkovania PP H2m a GB 218, pričom na stabilizáciu 

bol použitý pentaerytritol tetrakis(3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)propionát) (Irganox 

1010). Kritická koncentrácia stabilizátora, definovaná ako koncentrácia, pod ktorú nie je 

detekovaný účinok stabilizátora, bola v PP H2m stanovená na 0,4 hm. % Irganox 1010. 

V prípade PP GB 218 bola kritická koncentrácia stabilizátora Irganox 1010 0,2 hm. %. Pokiaľ 

je na stabilizáciu použité vyššie množstvo stabilizátora než je kritická koncentrácia 

stabilizátora, dochádza k zníženiu stupňa konverzie MAH. Získaný nižší stupeň konverzie 

MAH pri typoch GB 218 a GB 002 (tab. 12) preto môže byť spôsobený vysokým obsahom 

použitého stabilizátora od výrobcu granulátu.  



43 

Tab. 12: Získané hodnoty koncentrácii naviazaného maleínanhydridu (cMAH) a stupňov konverzie 

monoméru (wMAH) pre jednotlivé vzorky PP-g-MAH 

Typ PP-g-MAH cMAH (hm. %) wMAH (-) 

GB 218 0,432 ± 0,019 0,86 ± 0,04 

GB 002 0,393 ± 0,012 0,79 ± 0,03 

H2m 0,454 ± 0,016 0,91 ± 0,03 

 

Pri  podmienkach popísaných v kapitole 3.4.2, boli pre použité vzorky PP, merané objemové 

indexy toku taveniny (MVR), ktoré boli porovnané s hodnotami získanými pre pripravené 

vzorky PP-g-MAH (tab. 13). V dôsledku prebiehajúceho β-štiepenia pri procese radikálového 

očkovania dochádza u vzoriek PP-g-MAH k výraznému zvýšeniu MVR, spôsobenému 

znížením molekulovej hmotnosti reťazcov PP.  

 K najväčšej zmene MVR medzi PP a PP-g-MAH došlo pri type GB 002, kde je pozorovaný 

takmer 70-násobný nárast MVR po radikálovom očkovaní. Vzhľadom na najnižší dosiahnutý 

stupeň konverzie monoméru pri GB 002 je možné predpokladať, že generované radikály pri 

očkovaní spôsobovali prevažne β-štiepenie a typ GB 002 nie je vhodný na spracovanie 

reaktívnou extrúziou. 

 Najmenší nárast MVR (približne 30-násobný) bol naopak pozorovaný pri type H2m, ktorý 

bol aj z dôvodu dosiahnutia vysokého stupňa konverzie monoméru vybratý na prevedenie 

prípravy vzoriek PP-g-MIM-X.  

Tab. 13: Hodnoty objemového indexu toku taveniny pôvodných vzoriek PP a pripravených vzoriek 

PP-g-MAH (230 °C; 2,16 kg) 

Typ PP Forma MVR (cm3/10 min) 

GB 218 
PP 27,89 ± 0,26 

PP-g-MAH 893 ± 33 

GB 002 
PP 4,80 ± 0,21 

PP-g-MAH 331 ± 24 

H2m 
PP 15,13 ± 0,09 

PP-g-MAH 458 ± 7 

 

Potvrdenie priebehu reakcie očkovania PP monomérom MAH za vzniku PP-g-MAH bolo 

uskutočnené analýzou FTIR, za podmienok popísaných v kapitole 3.4.3. Získané FTIR spektrá 

PP a PP-g-MAH sú zobrazené na obr. 22. Použité typy PP sa líšili molekulovou hmotnosťou, 

čo sa vo FTIR spektre prejavuje rozdielnou intenzitou absorpčných pásov, charakteristických 

pre PP. Z toho dôvodu je dostatočné grafické zobrazenie len jedného z použitých typov PP, 

a tým je na obr. 22 PP H2m. 

 Vo FTIR spektrách sú naznačené niektoré výrazné absorpčné pásy PP, prislúchajúce 

vibráciám metylovej skupiny -CH3 (2951 cm-1, 2868 cm-1, 1456 cm-1, 1376 cm-1), vibráciám 

metylénovej skupiny -CH2- (2917 cm-1, 2838 cm-1, 841 cm-1, 809 cm-1) a vibráciám 

izopropylovej skupiny –(CH3)2 (1167 cm-1, 1102 cm-1) [37].  
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 Prítomnosť naočkovaného MAH je dokázaná vznikom absorpčných pásov s vlnočtami 

1863 cm-1 a 1790 cm-1, zodpovedajúcich vibráciám skupiny C=O. Odozva MAH očkovaného 

na PP je mierne posunutá, vzhľadom na hodnoty odozvy MAH v čistom stave, čo je spôsobené 

vytvorením väzby medzi anhydridovým kruhom a PP (obr. 21), čím dochádza k porušeniu 

konjugácie a zaznamenaná vibrácia skupiny C=O, prislúchajúca MAH, patrí do intervalu 

vlnočtov pre nekonjugovaný 5-členný cyklický anhydrid [37]. 

 

 

Obr. 22: Porovnanie FTIR spektier vzoriek PP a PP-g-MAH, pripravených z typu H2m 

 

4.2 Príprava polypropylénu funkcionalizovaného maleimidmi  

 

Na prípravu vzoriek PP-g-MIM-X (X=fenyl, 4-hydroxyfenyl, JFA, ELA) boli použité 

4 vybrané amíny, a to dva nízkomolekulárne aromatické amíny (anilín, 4-aminofenol) a dva 

vysokomolekulárne alifatické amíny (JFA, ELA). Vzorky PP-g-MIM-X boli pripravené troma 

metódami, podľa postupov popísaných v kapitole 3.3.8. Metóda A predstavovala očkovanie PP 

monomérom MAH za súčasnej reakcie s vybraným amínom. Metóda B pozostávala zo 

samostatnej reakcie očkovania PP, prečistenia získaného PP-g-MAH a následnej reakcie 

PP-g-MAH s vybraným amínom. Metóda C predstavovala reakciu MAH s vybraným 

nízkomolekulárnym amínom za vzniku maleimidu a následné očkovanie PP príslušným 

maleimidom. Vzhľadom na vysokú molekulovú hmotnosť a značnú hydrofilitu molekúl JFA 

a ELA, bola metóda C prevedená len s nízkomolekulárnymi amínmi.  

 Získané vzorky PP-g-MIM-X boli podrobené meraniu MVR na odhad prebiehajúceho 

β-štiepenia. Namerané hodnoty MVR sú zhrnuté v tab. 14.  
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Tab. 14: Získané objemové indexy toku taveniny pre vzorky PP-g-MIM-X pripravené metódami A, B 

a C (230 °C; 2,16 kg) 

Vzorka Metóda prípravy MVR (cm3/10 min) 

PP – 15,13 ± 0,09 

PP-g-MAH – 458 ± 7 

PP-g-MIM-fenyl 

A 274 ± 19 

B 381 ± 21 

C 431 ± 18 

PP-g-MIM-4-hydroxyfenyl  

A 11,95 ± 0,07 

B 86 ± 11 

C 861 ± 38 

PP-g-MIM-JFA 
A 513 ± 20 

B 58,7 ± 1,3 

PP-g-MIM-ELA 
A 908 ± 60 

B 161 ± 12 

 

V prípade vysokomolekulárnych amínov JFA a ELA dochádzalo pri použití metódy 

A k výraznému nárastu MVR (tab. 14). Priamym dávkovaním JFA alebo ELA k zmesi na 

očkovanie, dochádza pravdepodobne k väčšej miere β-štiepenia reťazcov PP, čím dochádza 

k zníženiu dĺžky reťazcov a nárastu hodnoty MVR. Aminoskupiny sú na molekulách JFA 

a ELA naviazané na koncoch polyéterových reťazcov s relatívnou molekulovou hmotnosťou 

približne 2000, v prípade JFA, alebo približne 1000, v prípade ELA. Vzhľadom na spotrebu 

iniciátora na β-štiepenie reťazcov PP a tiež na nízku mobilitu aminoskupiny, potrebnej na vznik 

maleimidu súčasne pri očkovaní na reťazec PP, dochádza pri príprave vzoriek PP-g-MIM-JFA 

a PP-g-MIM-ELA metódou A, pravdepodobne k menšej miere úspešného očkovania 

maleimidov. 

 Pri použití metódy B a vysokomolekulárnych amínov JFA a ELA dochádzalo k vzniku 

vzoriek PP-g-MIM-X, ktorých MVR bol niekoľkonásobne nižší než MVR PP-g-MAH. Tento 

trend mohol byť spôsobený tým, že na metódu B boli použité prečistené vzorky PP-g-MAH, 

u ktorých boli vo vriacom xyléne oddelené nízkomolekulárne oligoméry, zvyšujúce MVR. 

 Odlišný trend zmeny MVR po očkovaní je možné pozorovať pri použití 

nízkomolekulárnych amínov. Pri príprave PP funkcionalizovaného N-fenylmaleimidom 

a N-(4-hydroxyfenylmaleimodom) dochádza v metódach A a B, k získaniu vzoriek s MVR 

nižším než je MVR vzorky PP-g-MAH (458 ± 7 cm3/10 min). Pokles MVR v metóde B je 

spôsobený odstránením nízkomolekulárnych oligomérov, pri prečistení PP-g-MAH vo vriacom 

xyléne. 

 V prípade použitia anilínu za vzniku PP-g-MIM-fenyl metódou A je MVR o polovicu nižší 

než MVR PP-g-MAH, čo je spôsobené pravdepodobne možnými reakciami medzi iniciátorom, 

amínom a MAH, pri ktorom sú spotrebované tieto látky, no nedochádza k ich očkovaniu a ani 

k β-štiepeniu reťazcov PP. Pri príprave vzorky PP-g-MIM-fenyl metódou C, pri ktorej bol na 

reťazce PP očkovaný priamo N-fenylmaleimid, je výsledný MVR blízky hodnote MVR 

PP-g-MAH a reakcia očkovania prebieha pravdepodobne bez vedľajších reakcií.  
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 Pri príprave vzorky PP-g-MIM-4-hydroxyfenyl metódou A bol nameraný MVR 

11,95 ± 0,07 cm3/10 min, čo je menej ako MVR čistého PP H2m (15,13 ± 0,09 cm3/10 min). 

Dôvodom môže byť schopnosť 4-aminofenolu pôsobiť ako antioxidant [38] a reagovať 

s generovanými radikálmi (obr. 23) za vzniku p-benzochinónimínu, kvôli čomu však 

pravdepodobne nedochádza k reakcii radikálového očkovania. Obdobne je ako aditívum na 

stabilizáciu polymérnych materiálov, napríklad polyesterov, bežne používaný hydrochinón 

a jeho deriváty, z ktorého po reakcii s radikálmi a vzdušným kyslíkom vzniká chinón, 

respektíve príslušné deriváty chinónu [39]. 

 

 

Obr. 23: Mechanizmus reakcie 4-aminofenolu ako antioxidantu s radikálmi [38] 

V metóde C bol na očkovanie použitý syntetizovaný N-(4-hydroxyfenyl)maleimid, ktorý môže 

vystupovať, podobne ako ďalšie aromatické maleimidy, ako polymérny antioxidant [3, 40]. 

Z tohto dôvodu pravdepodobne znovu dochádzalo k reakcii maleimidu s radikálmi a reakcia 

očkovania bola potlačená. Zo získaných hodnôt MVR je možné pozorovať, že účinok 

N-(4-hydroxyfenyl)maleimidu, ako antioxidantu, je výrazne nižší než účinok 4-aminofenolu. 

 Odlišný mechanizmus reakcie je pozorovateľný aj zo snímky pripravených vzoriek 

PP-g-MIM-X, na obr. 24. Dôležité je však podotknúť, že už desatiny hm. % iných molekúl 

výrazne ovplyvňujú konečnú farbu vzoriek, a že sfarbenie vzorky nemusí byť v priamej 

korelácii s jej kvalitou.  

 Všetky vzorky PP-g-MIM-fenyl, PP-g-MIM-JFA a PP-g-MIM-ELA boli krémovej až 

svetlohnedej farby, čo svedčí o ich termickej degradácii. Rozdiel bol pozorovaný v prípade 

použitia 4-aminofenolu, kedy vzorka PP-g-MIM-4-hydroxyfenyl pripravená metódou A bola 

intenzívne čierna, vzorka pripravená metódou B tmavohnedá a vzorka pripravená metódou C 

svetlohnedá. Pri vzorkách s priamym dávkovaním 4-aminofenolu do extrúdera boli teda 

pozorované výrazne tmavšie farby. 
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Obr. 24: Snímka časti vzoriek PP-g-MIM-X, po priechode extrudérom 

Na základe vizuálneho pozorovania vzoriek PP-g-MIM-4-hydroxyfenyl bolo vzniknuté čierne 

sfarbenie overené prostredníctvom predbežných reakcií jednotlivých reakčných komponent, 

prevádzaných podľa kapitoly 3.3.9. Reakčné komponenty boli v množstve 0,05 mol po 

dvojiciach umiestnené do skúmaviek a ponechané reagovať po dobu 30 min pri zvyšujúcej sa 

teplote až do 195 °C. Výsledky výsledného sfarbenia reakčných produktov sú zhrnuté v tab. 15. 

Tab. 15: Prehľad pozorovaného vznikajúceho sfarbenia pri reakciách jednotlivých reakčných 

komponent potrebných na prípravu PP-g-MIM-4-hydroxyfenyl 

Reakčné komponenty Pozorované sfarbenie 

MAH, L101 – 

MAH, BHT – 

L101, BHT – 

4-aminofenol, BHT Tmavo hnedé 

4-aminofenol, L101 Čierne 

4-aminofenol, MAH Žlté 

 

Pri reakciách medzi MAH, L101 a BHT nebolo pozorované žiadne sfarbenie. Reakciou 

4-aminofenolu s MAH dochádzalo k vzniku N-(4-hydroxyfenyl)maleimidu, ktorý má formu 

svetlo žltého prášku. Vznikajúce čierne sfarbenie vo vzorkách PP-g-MIM-4-hydroxyfenyl bolo 

spôsobené reakciou 4-aminofenolu s BHT a predovšetkým s L101. Reakcia 4-aminofenolu 

s L101, prebieha mechanizmom zobrazeným na obr. 23, pričom vznikajúcim produktom je 

p-benzochinónimín. Súborom reakcii môžu z p-benzochinóimínu vznikať ďalšie produkty a to 
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predovšetkým indoamíny, indoanilíny a indofenoly (obr. 25), ktoré sa používajú ako farbivá, 

napríklad na farbenie vlasov na hnedé a čierne odtiene [41]. 

 

 

Obr. 25: Štruktúrne vzorce najjednoduchších zástupcov skupín indoamínov, indoanilínov 

a indofenolov [41]  

Druhou reakciou, spôsobujúcou sfarbenie zmesi, je reakcia medzi BHT a 4-aminofenolom. 

BHT vystupuje v reakčnej zmesi pre prípravu funkcionalizovaného PP ako termooxidačný 

stabilizátor. Schéma oxidácie BHT je znázornená na obr. 26. Produktom oxidácie BHT je 

chinónmetid alebo po ďalších reakciách až stilbénchinón [42, 43].  

 Samotné chinóny vystupujú ako dobré elektrón-akceptorné skupiny a prakticky neemitujú 

žiadne svetlo vo viditeľnej oblasti. Zavedením donorných alebo akceptorných skupín na 

chinóny je spôsobená viditeľná absorbancia derivátov chinónu. Chinónmetid a predovšetkým 

stilbénchinón sú preto, aj vďaka vysokému množstvu konjugovaných násobných väzieb, 

farbivami a spôsobujú žltnutie polymérov, pokiaľ sa na stabilizáciu použije BHT [44, 45]. 

 V prítomnosti 4-aminofenolu by mohlo dochádzať k reakciám medzi vzniknutými 

chinónmi a 4-aminofenolom, vďaka čomu by vznikali substituované deriváty indoamínov, 

indoanilínov a indofenolov. Na overenie prebiehajúcich reakcií boli produkty reakcií 

jednotlivých dvojíc reakčných komponent (tab. 15) podrobené analýze FTIR. V príslušných 

FTIR spektrách však nebola pozorovaná prítomnosť žiadnych ďalších absorpčných pásov, 

v porovnaní s FTIR spektrami reaktantov. Keďže už kvantitatívne malé množstvá farbív 

spôsobujú výraznú zmenu v konečnom vzhľade látok nebolo možné pomocou analýzy FTIR 

potvrdiť, ale ani vyvrátiť, priebeh reakcií vedúcich k vzniku indoamínov, indoanilínov 

a indofenolov (obr. 25). 
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Obr. 26: Schéma oxidácie butylovaného hydroxytoluénu [42, 43]  

 

4.3 Funkcionalizácia polypropylénu N-fenylmaleimidom 

 

4.3.1 Syntéza kyseliny N-fenylmaleamovej a N-fenylmaleimidu 

 

Vznik kyseliny N-fenylmaleamovej, reakciou MAH s anilínom, a následne vznik 

N-fenylmaleimidu, dehydratáciou kyseliny N-fenylmaleamovej, boli v priebehu syntézy 

pozorované analýzou TLC, popísanej v kapitolách 3.3.1 a 3.3.3. Prítomnosť charakteristických 

funkčných skupín bola následne overená analýzou FTIR, za podmienok popísaných v kapitole 

3.4.3. Výsledné FTIR spektrá z oblasti vibrácii karbonylových skupín a dusíka sú zobrazené na 

obr. 27. 

 Z FTIR spektier je možné v oboch reakciách predpokladať úplne zreagovanie MAH, kvôli 

absencii vibračnej odozvy karbonylu v 5-člennom konjugovanom cyklickom anhydride (1780–

1760 cm-1). Vznik kyseliny N-fenylmaleamovej dokazuje vibrácia C=O v karboxylovej 

skupine (1720–1690 cm-1) a v N-substituovanom amide (1680–1630 cm-1). Pokiaľ sú 

substituenty amidovej skupiny silné elektrón-odčerpávajúce skupiny, atóm dusíka zníži 

tendenciu karbonylu odčerpávať elektróny a frekvencia vibrácie karbonylu sa posunie k vyšším 

hodnotám. Vďaka prítomnému aromatickému jadru na atóme dusíka, je vibráciu C=O 

v N-substituovanom amide možné prisúdiť vlnočtu 1620 cm-1 [37]. 
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 Porovnaním nameraného spektra s databázou spektier pre N-fenylmaleamovú kyselinu 

[46] bola pozorovaná zhoda oboch spektier, naznačujúca priebeh hlavnej reakcie bez 

prítomnosti vedľajších reakčných produktov. Vďaka jednoznačnému priebehu reakcie, boli 

nastavené podmienky syntézy vyhodnotené ako optimálne pre prípravu kyseliny 

N-fenylmaleamovej vo vysokej čistote. 

 

 

Obr. 27: FTIR spektrá z oblasti vibrácii karbonylových skupín anilínu, maleínanhydridu, kyseliny 

N-fenylmaleamovej a N-fenylmaleimidu  

Vo FTIR spektre N-fenylmaleimidu je prítomná vibračná odozva skupiny R-CO-NH-CO-R 

(1740–1680 cm-1) s vlnočtom 1704 cm-1, ktorú je však možné pripísať aj vibrácii C=O 

v 5-člennom cyklickom kruhu s imidovou skupinou (1745–1680 cm-1). Samostatná vibrácia 

skupiny N-H pozorovaná nie je, čo dokazuje nahradenie vodíka substituentom na atóme dusíka. 

Na dusíku je naviazané monosubstituované aromatické jadro, ktoré sa prejavuje predovšetkým 

vibračnými odozvami v oblastiach 770–735 cm-1 a 730–680 cm-1. Porovnaním nameraného 

spektra s databázou spektier pre N-fenylmaleimid [47] dochádzalo k zhode a v nameranom 

spektre nebola pozorovaná prítomnosť vedľajších produktov, ktoré by mohli vznikať reakciami 

znázornenými na obr. 6. 

 Na zistenie priebehu dehydratácie kyseliny N-fenylmaleamovej, ktorá by mohla byť 

využitá na reaktívne očkovanie PP, bola prevedená analýza TGA-EGA. Na porovnanie bol 

analýze podrobený aj MAH a N-fenylmaleimid. Výsledné TGA krivky MAH, kyseliny 

N-fenylmaleamovej a N-fenylmaleimidu sú zobrazené na obr. 28. Podmienky merania 

TGA-EGA sú popísané v kapitole 3.4.4.  

 Z TGA krivky MAH (bod a) na obr. 28) je zrejmé, že v prípade MAH ide o jednostupňový 

rozklad s teplotou počiatku rozkladu (Tp) 48 °C a teplotou konca rozkladu (Tk) 128 °C. 

Počiatočný úbytok hmotnosti je spôsobený pravdepodobne dehydratáciou kyseliny maleínovej, 

vznikajúcej pôsobením vzdušnej vlhkosti na MAH.  

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1400150016001700180019002000

A
b

so
rb

an
ci

a 
(-

)

Vlnočet (cm-1)

Anilín

Maleínanhydrid

Kyselina N-fenylmaleamová

N-fenylmaleimid

1775 cm-1

C=O

1855 cm-1

C=O

1696 cm-1

C=O

1535 cm-1

CNH

1704 cm-1

R–CO–NH–CO–R

1599 cm-1

NH2

1620 cm-1

C=O



51 

a) Maleínanhydrid 

 
b) Kyselina N-fenylmaleamová 

 
c) N-fenylmaleimid 

 

Obr. 28: Záznam z TGA analýzy a) maleínanhydridu, b) kyseliny N-fenylmaleamovej a 

c) N-fenylmaleimidu, meranej v atmosfére dusíka  
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Kyselina N-fenylmaleamová (bod b) na obr. 28) sa podľa DTG krivky rozkladá v dvoch 

stupňoch. Kvôli malým teplotným rozdielom medzi rozkladnými stupňami však nie sú 

jednotlivé kroky na TGA krivke rozlíšiteľné. Prvý rozkladný stupeň má Tp 159 °C a Tk 208 °C 

a druhý rozkladný stupeň vykazuje Tp 208 °C a pozvoľný pokles úbytku hmotnosti až do Tk 

350 °C.  

 Podľa reakčnej schémy na obr. 6 je tvorba kyseliny N-fenylmaleamovej reverzibilnou 

reakciou a za zvýšených teplôt sa kyselina N-fenylmaleamová môže rozkladať na pôvodný 

anilín a MAH, pričom v druhom rozkladom kroku by dochádzalo k rozkladu vznikajúcich 

produktov. Druhým mechanizmom, prebiehajúcim pri zvýšenej teplote, je dehydratácia 

kyseliny maleamovej a intramolekulárna cyklizácii za vzniku maleimidu, ktorá bola podrobne 

diskutovaná v teoretickej časti práce v kapitole 1.5.  

 Na zistenie prebiehajúcich procesov pri rozklade kyseliny N-fenylmaleamovej boli 

uvoľnené rozkladné produkty sledované analýzou FTIR. Výsledná trojrozmerná snímka FTIR 

spektra rozkladných produktov termickej degradácie kyseliny N-fenylmaleamovej je zobrazená 

na obr. 29.  

 

 

Obr. 29: FTIR spektrum rozkladných produktov z termickej degradácie kyseliny N-fenylmaleamovej vo 

forme trojrozmernej snímky 

Z trojrozmernej snímky boli získané jednotlivé FTIR spektrá v prvom rozkladom kroku, po 

18 min (~210 °C) a v druhom rozkladnom kroku, po 26 min analýzy (~290 °), kedy ešte boli 

pozorované signály produktov z druhého kroku rozkladu, podľa obr. 29. Jednotlivé FTIR 

spektrá z oboch rozkladných krokov, spolu s FTIR spektrom rozkladných produktov MAH, v 

čase rozkladu 20 min (~230 °C), a N-fenylmaleimidu, v čas rozkladu 50 min (~530 °C), sú 

zobrazené na obr. 30. 

 Z TGA krivky N-fenylmaleimidu (bod c) na obr. 28) je pozorovateľný dvojstupňový 

rozklad, pričom prvý rozkladný stupeň má Tp 96 °C a Tk 191 °C a druhý rozkladný stupeň má 

Tp 313 °C a Tk 379 °C. Napriek tomu boli v získaných FTIR spektrách pozorované vibračné 
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odozvy rozkladných produktov, ktoré sa s časom nemenili, a na obr. 30 je znázornené len FTIR 

spektrum z konca analýzy TGA v čase 50 min. 

 Porovnaním spektra rozkladných produktov kyseliny N-fenylmaleamovej z prvého 

rozkladného kroku a rozkladných produktov MAH, je očividná výrazná podobnosť získaných 

spektier. V prvom rozkladnom kroku kyseliny N-fenylmaleamovej dominujú vibračné odozvy 

anhydridu (1811 cm-1, 1804 cm-1, 1794 cm-1 (–CO–O–CO–), 1285 cm-1 (R–CO–R'), 1055 cm-1 

(–O–) a 893 cm-1 (RR'C=CH2)), ale viditeľné sú aj málo intenzívne pásy vibrácií oxidu 

uhličitého (2400–2200 cm-1, 670 cm-1). 

 V druhom rozkladnom kroku kyseliny N-fenylmaleamovej bolo získané FTIR spektrum 

podobné spektru rozkladných produktov N-fenylmaleimidu. Výrazné odozvy prislúchali pásom 

vibrácií imidu (1737 cm-1 (R–CO–NR–CO–R), 1381 cm-1 (C-H), 1145 cm-1 (C–N–C)), 

pozorovaná bola ale aj vibračná odozva anhydridu a oxidu uhličitého. V oboch rozkladných 

krokoch boli pozorované aj vibračné odozvy s relatívne nízkou absorbanciou v oblasti 3600–

3100 cm-1 a 1800–1300 cm-1, ktoré predstavujú absorpčné pásy vody [37, 48]. 

  

 

Obr. 30: FTIR spektrá rozkladných produktov z analýzy TGA-EGA vo vybraných časoch rozkladu pre 

maleínanhydrid (20 min), kyselinu N-fenylmaleamovú (18 min – prvý rozkladný krok, 26 min – druhý 

rozkladný krok) a N-fenylmaleimid (50 min) 

Získané výsledky z analýzy TGA-EGA poukazujú na možný priebeh oboch reakcií v prvom 

rozkladnom kroku termickej degradácie. Pravdepodobne dochádza k dehydratácii kyseliny 

N-fenylmaleamovej v prvom rozkladom kroku a následný rozklad vzniknutého 
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N-fenylmaleimidu v druhom kroku, ale súčasne aj k rozkladu kyseliny N-fenylmaleamovej na 

pôvodný MAH a anilín [37]. 

 Na overenie výsledkov TGA a charakterizáciu jednotlivých produktov bola prevedená aj 

analýza DSC, s podmienkami popísanými v kapitole 3.4.5. Výsledné DSC krivky sú zobrazené 

na obr. 31. Príslušné endotermické píky topenia vykazujú v prípade oboch látok úzky tvar, čo 

predpokladá prítomnosť produktu bez nečistôt a látok, vznikajúcich vedľajšími reakciami. 

Podľa DSC krivky je Tm kyseliny N-fenylmaleamovej 204,1 °C. V práci Sortino M., et al. [49], 

bol priamym meraním bodu topenia získaný Tm pre kyselinu N-fenylmaleamovú v rozmedzí 

203,0–203,6 °C. Rozdiel medzi týmito hodnotami je spôsobený pravdepodobne rôznymi 

použitými metódami na zistenie Tm, no blízke hodnoty Tm je možné považovať za ďalší dôkaz 

vzniku kyseliny N-fenylmaleamovej. V prípade N-fenylmaleimidu je Tm 89,1 °C. Podľa práce 

od Kiselev V. D., et al. [50] je Tm N-fenylmaleimidu v rozmedzí 89–90 °C. 

 

 

Obr. 31: DSC krivky kyseliny N-fenylmaleamovej a N-fenylmaleimidu 

 

4.3.2 Očkovanie PP za vzniku PP-g-MIM-fenyl 

 

Metódami A, B a C, podľa kapitoly 3.3.8, boli pripravené vzorky PP-g-MIM-fenyl, ktoré 

predstavujú PP funkcionalizovaný N-fenylmaleimidom. Vzorky PP-g-MIM-fenyl boli na 

overenie naviazania maleimidového kruhu na reťazec PP podrobené analýze FTIR. Výsledné 

FTIR spektrá vzoriek vo forme fólii sú zobrazené na obr. 32. 

 Prítomnosť maleimidovej väzby je najlepšie pozorovateľná u vzorky pripravenej metódou 

C, pri ktorej bol do reakčnej zmesi dávkovaný priamo syntetizovaný N-fenylmaleimid. 

Vzhľadom k tomu, že pri očkovaní maleimidového kruhu dochádza k strate konjugovaného 
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systému, vibrácia imidovej skupiny je posunutá k vyšším hodnotám vlnočtov, v porovnaní 

s príslušnou vibráciou N-fenylmaleimidu (obr. 27). Naočkované maleimidové jednotky sú 

potvrdené prítomnosťou absorpčných pásov vibrácie C=O v 1719 cm-1 a 1777 cm-1 [37]. 

  

 

Obr. 32: FTIR spektrá z oblasti vibrácii karbonylových skupín PP-g-MAH a vzoriek PP-g-MIM-fenyl 

pripravených metódami A, B a C 

V prípade vzoriek PP-g-MIM-fenyl, pripravených metódami A a B, nedochádzalo k vzniku 

intenzívneho absorpčného pásu vibrácie imidovej skupiny. Pozorovaná bola prítomnosť 

absorpčných pásov s maximami v 1694 cm-1 a 1642 cm-1. Rovnaké absorpčné pásy sú prítomné 

aj v spektrách PP-g-MAH a PP (obr. 22) a prisúdené môžu byť vibráciám násobných väzieb v 

skupinách RHC=CHR a RHC=CH2. Pri použití metódy B je pozorovaný aj výraznejší 

absorpčný pás nekonjugovaného anhydridu (1783 cm-1), patriaci očkovaným 

maleínanhydridovým jednotkám PP-g-MAH, ktoré nepodstúpili reakciu s anilínom. 

 Na overenie priebehu reakcie s anilínom bola pozorovaná vibrácia monosubstituovaného 

aromatického jadra, ktoré sa prejavuje dvoma absorpčnými pásmi v rozmedzí 750–700 cm-1. 

Príslušná vibrácia aromatického jadra bola pozorovaná zhodne pri všetkých troch vzorkách 

PP-g-MIM-fenyl, čo potvrdzuje naviazanie aromatických jednotiek na reťazce PP, 

prostredníctvom amidovej alebo imidovej väzby.  

 Vzhľadom na to, že skupiny odoberajúce elektróny z atómu dusíka zvyšujú frekvenciu 

vibrácie skupiny C=O, absorpčné pásy vibrácii s maximami vo vlnočtoch 1694 cm-1 a 

1642 cm-1, môžu zodpovedať aj absorpčným pásom vibrácii C=O v karboxylovej skupine 
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(1720–1690 cm-1) a vibrácii C=O v N-substituovanom amide (1680–1630 cm-1). V prípade 

metód A a B tak pravdepodobne nedochádzalo k vzniku maleimidového kruhu, ale k vzniku 

kyseliny N-fenylmaleamovej, očkovanej na reťazce PP [37].  

 Porovnané boli aj očkované zmesi pred prečistením a po prečistení vo vriacom xyléne, 

podľa postupu popísaného v kapitole 3.3.11. Na rozdiel od vzoriek na obr. 32, meraných vo 

forme fólii na priechod, boli neprečistené a prečistené vzorky PP-g-MIM-fenyl merané v móde 

ATR (obr. 33).  

 

a) 

 

 b) 

 
c) 

 

Obr. 33: FTIR spektrá z oblasti vibrácii karbonyloch skupín vzoriek PP-g-MIM-fenyl pred 

prečistením a po prečistení, pripravených a) metódou A, b) metódou B a c) metódou C 

 

Vo všetkých FTIR spektrách PP-g-MIM-fenyl pred prečistením (obr. 33) je viditeľný výrazný 

absorpčný pás s maximom v 1646 cm-1, ktorý je možné priradiť skupine RHC=CH2. Prítomná 

násobná väzba je spôsobená β-štiepením behom reaktívnej extrúzie, prípadne môže pochádzať 

z nezreagovaných molekúl MAH. V prípade metódy B je absorbancia vibrácie násobnej väzby 

najmenšia, čo je spôsobené tým, že do extrudéra bola dávkovaná reakčná zmes pozostávajúca 

z prečisteného PP-g-MAH, BHT a anilínu a k reakcii β-štiepenia, kvôli absencii organického 

peroxidu, už nedochádzalo [37].  

 Neprečistené vzorky tiež obsahujú absorpčný pás s maximom v 1743 cm-1, patriaci vibrácii 

C=O v esterových skupinách, ktoré by mohli vznikať reakciou MAH s iniciátorom alebo 
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stabilizátorom. Po prečistení vzoriek dochádza k vymiznutiu absorpčných pásov násobnej 

väzby aj esterovej skupiny z príslušných FTIR spektier PP-g-MIM-fenyl. 

 Na porovnanie vplyvu funkcionalizácie na teplotu topenia (Tm) a teplotu kryštalizácie (Tc) 

boli vzorky PP-g-MIM-fenyl podrobené analýze DSC, popísanej v kapitole 3.4.5. Získané 

hodnoty Tm, Tc a hodnoty zmeny entalpie topenia (ΔHm) a zmeny entalpie kryštalizácie (ΔHc) 

sú zhrnuté v tab. 16. Výsledné DSC krivky druhého ohrevu z oblasti topenia a oblasti 

kryštalizácie vzoriek PP-g-MAH a PP-g-MIM-fenyl sú zobrazené na obr. 34. 

Tab. 16: Hodnoty teploty topenia (Tm), zmeny entalpie topenia (ΔHm), teploty kryštalizácie (Tc) a zmeny 

entalpie kryštalizácie (ΔHc), získané z DSC analýzy pre vzorky PP-g-MAH a PP-g-MIM-fenyl 

Vzorka Tm1 (°C) Tm2 (°C) ΔHm (J/g) Tc (°C) ΔHc (J/g) 

PP-g-MAH 158 – 112,9 118 112,1 

PP-g-MIM-fenyl - Metóda A 157 – 105,9 116 108,3 

PP-g-MIM-fenyl - Metóda B 156 – 102,9 117 108,1 

PP-g-MIM-fenyl - Metóda C 156 164 95,1 113 101,6 

 

Z DSC kriviek oblasti topenia (bod a) na obr. 34) je zrejmé, že v prípade vzoriek 

PP-g-MIM-fenyl dochádza k miernemu posunutiu píku topenia a hodnôt Tm o 1–2 °C, oproti 

Tm pre PP-g-MAH. Tento posun je spôsobený pravdepodobne vznikom kryštalickej štruktúry 

s užšími lamelami a menej dokonalými kryštálmi, v dôsledku zavedenia objemnejších 

substituentov na reťazce PP. V prípade vzorky PP-g-MIM-fenyl, pripravenej metódou C, 

dochádza k rozdeleniu píku topenia na dva menšie píky, pričom ich maximá sú v hodnotách 

156 °C a 164 °C. 

 Porovnaním zmeny entalpie topenia ΔHm (tab. 16) je zrejmý pokles hodnoty ΔHm  

u vzoriek PP-g-MIM-fenyl v porovnaní s hodnotou pre PP-g-MAH. Najnižšia hodnota ΔHm 

(95,1 J/g) je pozorovaná v prípade vzorky PP-g-MIM-fenyl, pripravenej metódou C. 

 Pri kryštalizácii PP-g-MIM-fenyl (bod b) na obr. 34) je Tc vzoriek PP-g-MIM-fenyl, 

pripravených metódami A a B, a vzorky PP-g-MAH v rozmedzí 116–118 °C. Vzorka 

PP-g-MIM-fenyl, pripravená metódou C vykazuje nižšiu hodnotu Tc (113 °C) a tiež širší tvar 

píku kryštalizácie, v porovnaní s ostatnými vzorkami. Odlišné hodnoty pre vzorku pripravenú 

metódou C, poukazujú pravdepodobne na účinnú funkcionalizáciu PP N-fenylmaleimidom, 

pričom vznikajúce funkcionalizované reťazce by mohli vytvárať nehomogénnu štruktúru 

PP-g-MIM-fenyl, s pravdepodobne väčšími alebo lepšie usporiadanými kryštalickými 

štruktúrami s vyššou hodnotou Tm, ktoré ale vyžadujú na nukleáciu viac energie, čím sa hodnota 

Tc zníži. 

 Pri porovnaní zmeny entalpie kryštalizácie ΔHc dochádza vo vzorkách PP-g-MIM-fenyl 

k zníženiu hodnoty ΔHc, oproti hodnote pre PP-g-MAH. Najnižšia hodnota ΔHm (101,6 J/g) je 

pozorovaná v prípade vzorky PP-g-MIM-fenyl, pripravenej metódou C, čo môže byť prisúdené 

poklesu celkového množstva kryštalickej fázy. 
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a) 

 
b) 

 

Obr. 34: DSC krivky vzoriek PP-g-MAH a PP-g-MIM-fenyl, pripravených metódou A, B a C, pre 

a) oblasť topenia a b) oblasť kryštalizácie 

Analýzou TGA, prevedenou za podmienok popísaných v 3.4.6, bola overená termooxidačná 

stabilita vzoriek PP-g-MIM-fenyl. Ako už bolo spomínané v kapitole 1.6, funkcionalizácia 

polymérov maleimidmi sa používa aj za účelom zvýšenia termickej stability polymérov. Kvôli 

zohľadneniu oxidačných dejov, prebiehajúcich pri očkovaní PP použitými amínmi, však bola 

analýza TGA prevádzaná v atmosfére vzduchu a jej výsledkom je posúdenie termooxidačnej 

stability vzoriek PP-g-MIM-X. Získané hodnoty teplôt, pri ktorých je rozložených 5 hm. % 

vzorky (T5%) a 95 hm. % vzorky (T95%), spoločne s teplotou maximálnej rýchlosti rozkladu 

vzorky (Tmax), odčítanej z DTG krivky, sú zhrnuté v tab. 17. 

 Zo získaných hodnôt je zrejmé, že funkcionalizácia PP N-fenylmaleimidom zvyšuje 

termooxidačnú stabilitu pripravených vzoriek. Najväčší efekt funkcionalizácie na výsledky 

TGA má príprava vzorky PP-g-MIM-fenyl metódou C, kde dochádza oproti PP-g-MAH 

k nárastu hodnoty T5% o 10 °C a nárastu hodnoty T95% až o 52 °C. 
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Tab. 17: Hodnoty teplôt, pri ktorých je rozložených 5 hm. % vzorky (T5%) a 95 hm. % vzorky (T95%) 

a hodnoty teplôt maximálnej rýchlosti rozkladu (Tmax) pre vzorky PP-g-MAH a PP-g-MIM-fenyl  

Vzorka T5% (°C) Tmax (°C) T95% (°C) 

PP-g-MAH 251 319 339 

PP-g-MIM-fenyl - Metóda A  251 308 347 

PP-g-MIM-fenyl - Metóda B 258 325 357 

PP-g-MIM-fenyl - Metóda C 261 358 391 

 

 

4.3.3 Očkovanie PP kyselinou N-fenylmaleamovou bez a v prítomnosti sušidla 

 

Vzhľadom na priebeh dehydratácie kyseliny N-fenylmaleamovej pri zvýšenej teplote, dokázaný 

v kapitole 4.3.1, boli prevedené experimenty s cieľom získania PP očkovaného 

N-fenylmaleimidom (PP-g-MIM-fenyl), pričom na očkovanie bola použitá priamo kyselina 

N-fenylmaleamová. Vznik imidových väzieb bol overený FTIR spektroskopiou. Získané FTIR 

spektrá (obr. 35) boli porovnávané v oblasti vibrácii karbonylovej skupiny aj s pôvodnou 

vzorkou PP-g-MAH.  

 V prípade vzorky PP-g-MAH bola pozorovaná vibrácia C=O v nekonjugovanom 

5-člennom cyklickom anhydride, prejavujúca sa intenzívnym absorpčným pásom v oblasti 

1800–1775 cm-1 a menej intenzívnym doplnkovým pásom v oblasti 1870–1845 cm-1. Rovnaký 

absorpčný pás, s maximami vo vlnočtoch 1780 cm-1 a 1859 cm-1, je možné pozorovať aj 

v prípade vzorky PP-g-MIM-fenyl, pripravenej z kyseliny N-fenylmaleamovej. U tejto vzorky 

bola pozorovaná pravdepodobne tiež vibrácia C=O v karboxylovej skupine (1702 cm-1) 

a vibrácia C=O v N-substituovanom amide (1643 cm-1) [37]. 

  

 

 

Obr. 35: FTIR spektrá z oblasti vibrácii karbonylových skupín vzorky PP-g-MAH a dvoch vzoriek 

PP-g-MIM-fenyl, pripravených z kyseliny N-fenylmaleamovej a N-fenylmaleimidu 
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Zo získaných výsledkov je možné predpokladať, že v prípade prípravy PP-g-MIM-fenyl 

z kyseliny N-fenylmaleamovej nie je pozorovaný vznik imidovej väzby a teda pri podmienkach 

v extrudéri (teplota 195 °C, doba reakcie vyššia než 122 s) nedochádzalo vo výraznej miere 

k úspešnej dehydratácii kyseliny N-fenylmaleamovej za vzniku N-fenylmaleimidu. Podľa FTIR 

spektra dochádzalo len k očkovaniu PP kyselinou N-fenylmaleamovou (bod b) na obr. 36) 

a vzhľadom na prítomnosť odozvy nekonjugovaného 5-členného cyklického anhydridu 

dochádzalo pravdepodobne aj k odštiepeniu anilínu a vzniku PP-g-MAH (bod a) na obr. 36)). 

Reakcia rozkladu kyseliny N-fenylmaleamovej na pôvodný anilín a MAH bola tiež potvrdená 

analýzami popísanými v kapitole 4.3.1 [37]. 

 

 

Obr. 36: Schéma a) PP-g-MAH, b) PP očkovaného kyselinou N-fenylmaleamovou a c) PP očkovaného 

N-fenylmaleimidom (PP-g-MIM-fenyl) 

Pri očkovaní PP kyselinou N-fenylmaleamovou by v podmienkach extrudéra mohlo dochádzať 

k dehydratácii kyseliny N-fenylmaleamovej za vzniku N-fenylmaleimidu, no odštiepená voda 

by mohla spôsobovať hydrolýzu N-fenylmaleimidu za opätovného vzniku kyseliny 

N-fenylmaleamovej. Progresívnym prístupom by mohlo byť zachytávanie uvoľnenej vody, 

pričom by bola potlačená možná hydrolýza N-fenylmaleimidu. 

 Odchytávaniu vody pri spracovaní sa vo svojej práci venoval napríklad  Petruš, J. [51], 

ktorý prevádzal očkovanie PP kyselinou itakonovou v prítomnosti sušidla. Ako sušidlo bol 

v tejto práci použitý oxid vápenatý (CaO), oxid hlinitý (Al2O3) a hemihydrát síranu vápenatého. 

Podľa prevedených experimentov boli vhodnými sušidlami oxid vápenatý a oxid hlinitý. 

 Na overenie predpokladu účinnosti sušidla pri dehydratácii kyseliny N-fenylmaleamovej 

a vzniku N-fenylmaleimidu, boli vykonané skúmavkové reakcie, v ktorých boli jednotlivé 

sušidlá ponechané reagovať s kyselinou N-fenylmalemovou, podľa kapitoly 3.3.9. Okrem 

oxidu vápenatého a oxidu hlinitého boli na odchytávanie vody pri funkcionalizácii PP použité 

aj sušidlá síran sodný (Na2SO4), vhodný na sušenie polárnych látok a oxid fosforečný (vo forme 

diméru P4O10), ktorý spôsobuje dehydratáciu karboxylových kyselín za vzniku príslušných 

anhydridov [52]. Schémy reakcií príslušných sušidiel s vodou sú zobrazené v kapitole 3.3.9 na 

obr. 18. 
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 Jednotlivé reakčné zmesi boli analyzované pomocou FTIR v móde ATR na zistenie 

prítomnosti imidovej skupiny a na overenie vymiznutia vibrácie C=O amidovej skupiny 

kyseliny N-fenylmaleamovej. Získané výsledky pre jednotlivé sušidlá, sú zhrnuté v tab. 18. 

Podľa FTIR spektier kyseliny N-fenylmaleamovej a N-fenylmaleimidu v koncentrovanom 

stave (obr. 27), má vibrácia C=O amidovej skupiny kyseliny N-fenylmaleamovej maximum vo 

vlnočte 1696 cm-1 a vibrácia C=O imidovej skupiny N-fenylmaleimidu má maximum vo 

vlnočte 1704 cm-1. Z predbežných reakcií použitých sušidiel s kyselinou N-fenylmaleamovou 

dochádzalo k účinnému odchytávaniu vody a vzniku maleimidového kruhu len pri použití 

P4O10. Skúmavkovou reakciou bol P4O10 ponechaný reagovať aj s N-fenylmaleimidom, na 

overenie stability maleimidovej skupiny v prítomnosti P4O10 a kysliny fosforečnej (H3PO4), 

ktorá pri reakcii sušidla s vodou vzniká. Z výsledkov analýzy FTIR bola pozorovaná 

prítomnosť imidovej skupiny, vďaka čomu je možné predpokladať, že P4O10 a H3PO4 nereagujú 

so vznikajúcim N-fenylmaleimidom a nespôsobujú jeho degradáciu [53]. 

Tab. 18: Hodnoty vlnočtov vibrácii karbonylových skupín (C=O) amidovej alebo imidovej skupiny, 

vyhodnotené z analýzy FTIR pre jednotlivé použité sušidlá 

Sušidlo 
Vlnočet vibrácie C=O v 

amidovej skupine (cm-1) 

Vlnočet vibrácie C=O v 

imidovej skupine (cm-1) 

CaO 1695 – 

Al2O3 1696 – 

Na2SO4 1696 – 

P4O10 – 1703 

 

Použité sušidlo P4O10, reaguje s vodou za vzniku H3PO4. Vznikajúca H3PO4 nespôsobuje 

degradáciu imidovej skupiny, no k reakcii funkcionalizácie dochádza v prostredí extrudéra, 

ktorý obsahuje oceľovú komoru s nitridovým povrchom a pohyblivú závitovku 

s pochrómovaným povrchom. Na morenie a ošetrenie oceľových povrchov sa používa aj H3PO4 

a pri použití P4O10 ako sušidla, by mohlo dochádzať k poškodeniu komory extrudéra [54]. 

Funkcionalizácia PP N-fenylmaleimidom v prítomnosti sušidla bola preto prevedená na 

staršom laboratórnom mixéri. Reakčná zmes a podmienky funkcionalizácie PP kyselinou 

N-fenylmaleamovou sú popísané v kapitole 3.3.10. 

 Vzniknutá vzorka PP-g-MIM-fenyl s použitím P4O10 bola podrobená analýze FTIR vo 

forme fólie na priechod. Výsledné FTIR spektrum, spolu s FTIR spektrom PP-g-MIM-fenyl, 

pripraveného metódou C z N-fenylmaleimidu, je zobrazené na obr. 37. 

 Vo vzorke PP-g-MIM-fenyl so sušidlom sa nachádzajú absorpčné pásy vibrácií C=O 

v anhydride (1870–1845 cm-1, 1800–1775 cm-1), absorpčné pásy vibrácií C=O v karboxylovej 

kyseline (1720–1690 cm-1) a tiež absorpčné pásy vibrácií C=O v N-substituovanom amide 

(1680–1630 cm-1). Rovnaké výsledky boli pozorované pri očkovaní PP kyselinou 

N-fenylmaleamovou bez prítomnosti sušidla (obr. 35). V prítomnosti sušidla však dochádza aj 

k vzniku absorpčného pásu, ktorý zodpovedá vibrácii C=O v imide (1745–1680 cm-1). Ďalším 

dôkazom vzniku imidovej skupiny by bol absorpčný pás v oblasti 1790–1735 cm-1, ktorý sa ale 

prekrýva s vibračnou odozvou anhydridu. 

 Kvôli prítomnosti vibrácie C=O imidovej skupiny vo vzorke PP-g-MIM-fenyl, pripravenej 

s použitím P4O10 ako sušidla, je možné predpokladať, že ďalšou úspešnou cestou 
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funkcionalizácie PP by mohlo byť priame očkovanie reťazcov PP kyselinou 

N-fenylmaleamovou v prítomnosti P4O10, odchytávajúceho vodu. Výhodou tejto metódy je 

absencia syntézy N-fenylmaleimidu z kyseliny N-fenylmaleamovej, popísaná v kapitole 3.3.3, 

čo prináša nie len časové, ale aj materiálne úspory, kvôli absencii rozpúšťadiel potrebných na 

syntézu (anhydrid kyseliny octovej, izopropanol) a trihydrátu octanu sodného. Nevýhodou je 

vznik H3PO4, ktorý môže spôsobovať poškodenie kovových častí extrudéra alebo laboratórneho 

mixéra. Perspektívnou cestou využitia P4O10 pri funkcionalizácii by mohlo byť pridanie ďalšej 

látky, ktorá by spôsobila neutralizáciu H3PO4, no súčasne by nepôsobila degradačne na 

amidové a imidové skupiny. 

 

 

Obr. 37: FTIR spektrá z oblasti vibrácií karbonylovej skupiny vzorky PP-g-MIM-fenyl, pripravenej 

z N-fenylmaleimidu a vzorky PP-g-MIM-fenyl, pripravenej z kyseliny N-fenylmaleamovej s použitím 

sušidla P4O10 

 

4.4 Funkcionalizácia polypropylénu N-(4-hydroxyfenyl)maleimidom 

 

4.4.1 Syntéza kyseliny N-(4-hydroxyfenyl)maleamovej a N-(4-hydroxyfenyl)maleimidu 

 

Z dôvodu prípravy vzoriek PP, funkcionalizovaných nízkomolekulárnym maleimidom 

s hydrofilným charakterom, bola prevedená syntéza kyseliny N-(4-hydroxyfenyl)maleamovej 

a následne N-(4-hydroxy)maleimidu, popísaná v kapitolách 3.3.2 a 3.3.4. Príslušné 

syntetizované látky boli následne použité na prípravu PP-g-MIM-4-hydroxyfenyl metódou A, 

B a C. 

 Získané FTIR spektrá 4-aminofenolu, MAH, kyseliny N-(4-hydroxyfenyl)maleamovej 

a N-(4-hydroxyfenyl)maleimidu sú zobrazené na obr. 38. Podobne ako pri syntéze kyseliny 

N-fenylmaleamovej a N-fenylmaleimidu bola aj v prípade týchto vzoriek FTIR spektroskopiou 

potvrdená prítomnosť amidových a imidových väzieb.  
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 Syntetizovaná kyselina N-(4-hydroxyfenyl)maleamová bola charakterizovaná 

absorpčnými pásmi vibrácií C=O v karboxylovej skupine (1696 cm-1) a v N-substituovanom 

amide (1616 cm-1), vibráciami skupiny NH (3300 cm-1, 3158 cm-1, 705 cm-1), vibráciami 

skupiny C–N (1450 cm-1) a vibráciami skupiny CNH (1550 cm-1, 1227 cm-1). Vo FTIR spektre 

kyseliny N-(4-hydroxyfenyl)maleamovej je prítomná aj vibračná odozva para-substituovaného 

aromátu (832 cm-1). Prítomnosť N-(4-hydroxyfenyl)maleimidu bola preukázaná vibráciou 

skupiny C=O v 5-člennom cyklickom imidovom kruhu (1748 cm-1, 1704 cm-1) [37]. 

 

 

Obr. 38: FTIR spektrá z oblasti vibrácií karbonylových skupín 4-aminofenolu, maleínanhydridu, 

kyseliny N-(4-hydroxyfenyl)maleamovej a N-(4-hydroxyfenyl)maleimidu 

Na pozorovanie rozkladných procesov a overenie prebiehajúcej dehydratácie bola prevedená 

analýza TGA-EGA, podľa kapitoly 3.4.4. Získané TGA krivky sú zobrazené na obr. 39. 

Rozklad kyseliny N-(4-hydroxyfenyl)maleamovej prebieha podľa DTG krivky v troch 

stupňoch. Prvý rozkladný stupeň má teplotou počiatku rozkladu (Tp) 120 °C a teplotu konca 

rozkladu (Tk) 246 °C. Druhý rozkladný stupeň vykazuje Tp 246 °C a Tk 428 °C. Tretí rozkladný 

krok začína v Tp 428 °C a končí v Tk 650 °C, čo je teplotné maximum analýzy TGA s použitím 

platinovej panvičky. 

 V prípade N-(4-hydroxyfenyl)maleimidu je pozorovaný dvojstupňový rozklad, pričom prvý 

rozkladný krok vykazuje hodnotu Tp 136 °C a hodnotu Tk 275 °C. Druhý rozkladný krok začína 

v hodnote Tp 275 °C a pokračuje až do 650 °C, kedy nerozložený podiel vzorky tvorí približne 

18 hm. % pôvodnej navážky vzorky. 
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a) Kyselina N-(4-hydroxyfenyl)maleamová 

 
b) N-(4-hydroxyfenyl)maleimid 

 

Obr. 39: Záznam z TGA analýzy a) kyseliny N-(4-hydroxyfenyl)maleamovej a 

b) N-(4-hydroxyfenyl)maleimidu, meranej v atmosfére dusíka 

Z analýzy TGA-EGA kyseliny N-(4-hydroxyfenyl)maleamovej bola získaná trojrozmerná 

snímka FTIR spektra rozkladných produktov zobrazená na obr. 40. Napriek zaznamenanému 

rozkladu kyseliny N-(4-hydroxyfenyl)maleamovej v troch stupňoch, je v snímkach FTIR 

spektier možné pozorovať len dve významné zmeny a to v čase 18 min (~210 °C) a v intervale 

50–65 min (~530–650 °C). Jednotlivé FTIR spektrá rozkladných produktov kyseliny 

N-(4-hydroxyfenyl)maleamovej namerané v čase 18 min a 60 min sú zobrazené na obr. 41. 
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Obr. 40: FTIR spektrum rozkladných produktov z termickej degradácie kyseliny 

N-(4-hydroxyfenyl)maleamovej vo forme trojrozmernej snímky 

 

 

Obr. 41: FTIR spektrá rozkladných produktov z analýzy TGA-EGA vo vybraných časoch pre 

maleínanhydrid (20 min) a kyselinu N-(4-hydroxyfenyl)maleamovú (18 min – prvý rozkladný krok, 

60 min – druhý rozkladný krok) 
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Podobne ako pri rozklade kyseliny N-fenylmaleamovej, popísanom v kapitole 4.3.1, aj 

u kyseliny N-(4-hydroxyfenyl)maleamovej je FTIR spektrum prvého rozkladného kroku 

(obr. 41) takmer zhodné s FTIR spektrom rozkladných produktov MAH. V prvom rozkladnom 

kroku dominujú absorpčné pásy vibrácií anhydridu (1811–1790 cm-1 (–CO–O–CO–), 

1287 cm-1 (R–CO–R'), 1055 cm-1 (–O–) a 893 cm-1 (RR'C=CH2)) a vibrácií oxidu uhličitého 

(2400–2200 cm-1, 669 cm-1). Vo FTIR spektre je zaznamenaná aj prítomnosť uvoľnenej vody, 

ktorá sa prejavuje v oblasti 1800–1300 cm-1 ale aj 3600–3100 cm-1, čo je lepšie viditeľné 

z trojrozmernej snímky na obr. 40. Vo FTIR spektre druhého rozkladného kroku dominujú 

absorpčné pásy prislúchajúce vibráciám oxidu uhličitého (2400–2200 cm-1, 669 cm-1), 

prítomná je ale aj vibrácia kyanovodíku (HCN) s maximom v 719 cm-1 [37, 48].  

 Na porovnanie prebiehajúcich rozkladných krokov bola prevedená analýza TGA-EGA aj 

s N-(4-hydroxyfenyl)maleimidom. Získané FTIR spektrá v časoch 13, 35 a 60 min, čo 

zodpovedá teplotám rozkladu približne 165 °C, 385 °C a 635 °C, sú zobrazené na obr. 42. 

 V čase 13 min dochádza k zaznamenaniu prvej výraznej vibračnej odozvy vo FTIR 

spektre. Podľa TGA krivky N-(4-hydroxyfenyl)maleimidu je hodnota Tp prvého rozkladného 

kroku 136 °C a hodnota Tk 275 °C. Získané FTIR spektrum bolo teda zaznamenané na začiatku 

prvého rozkladného kroku. Pozorované absorpčné pásy patria predovšetkým anhydridu (1797–

1777 cm-1  (–CO–O–CO–), 1271 cm-1 (R–CO–R'), 1052 cm-1 (–O–) a 894 cm-1 (RR'C=CH2)) 

ale pozorovaná je aj prítomnosť absorpčného pásu s maximom v 1175 cm-1, ktorý 

pravdepodobne patrí vibrácii skupiny C–N–C. Ďalej sú v čase 13 min pozorované absorpčné 

pásy vibrácií oxidu uhličitého (2400–2200 cm-1, 657 cm-1) a vody (1800–1300 cm-1, 3600–

3100 cm-1). 

 V priebehu prvého rozkladného kroku, v teplotnom intervale 136–275 °C, nebol 

pozorovaný vznik žiadnych plynných produktov, okrem vody, čo by mohlo byť spôsobené tým, 

že reakčné produkty síce uvoľnené sú, ale môže dochádzať k ich kondenzácii na stene kapiláry, 

ktorá spája termopiecku a meraciu komoru pre FTIR. Ďalšie FTIR spektrum z času 35 min, 

zobrazené na obr. 42, preto prislúcha až druhému rozkladnému kroku na TGA krivke (obr. 39). 

 V čase 35 min (~385 °C) sú pozorované výraznejšie absorpčné pásy vibrácií CO2, ale 

objavujú sa aj absorpčné pásy vibrácií CO (2200–2100 cm-1). Pozorované sú tiež absorpčné 

pásy vibrácií skupiny C–N–C (1183 cm-1). Na konci merania TGA-EGA v čase 60 min, kedy 

podľa TGA krivky ostáva v panvičke približne 18 hm. % nerozloženej látky, je vo FTIR spektre 

viditeľná predovšetkým vibračná odozva CO2 a vody, no pozorovaný je aj vznik HCN, ktorý 

má vzhľadom na vysokú absorbanciu CO2, len relatívne malý absorpčný pás. 
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Obr. 42: FTIR spektrá rozkladných produktov z analýzy TGA-EGA pre N-(4-hydroxyfenyl)maleimid 

v časoch 13, 35 a 60 min 

Podľa TGA-EGA dochádza v prvom kroku rozkladu kyseliny N-(4-hydroxyfenyl)maleamovej 

pravdepodobne k odštiepeniu anhydridu za vzniku 4-aminofenolu, no pozorovaná je aj odozva 

vody, čím je možné potvrdiť prebiehajúcu dehydratáciu, pri ktorej vzniká 

N-(4-hydroxyfenyl)maleimid. Zo získaného rozkladného spektra pre kyselinu 

N-(4-hydroxyfenyl)maleamovú ďalej vyplýva, že druhý rozkladný krok nezvyšuje intenzitu 

rozkladných produktov, čo je pozorované aj po prvom rozkladnom kroku 

N-(4-hydroxyfenyl)maleimidu. Na koncoch analýz TGA-EGA sú FTIR spektrá pre obe 

nízkomolekulárne látky takmer zhodné (obr. 41 a obr. 42), čo dokazuje rozklad kyseliny 

N-(4-hydroxyfenyl)maleamovej za vzniku N-(4-hydroxyfenyl)maleimidu. 

 Podľa zvyšného nerozloženého podielu v panvičkách po meraní TGA je možné usudzovať, 

že pri zvýšenej teplote dochádza k reakciám medzi molekulami N-(4-hydroxyfenyl)maleimidu. 

Podľa práce Mohamed M. E., et al. [27] by mohlo dochádzať k homopolymerizácii 

N-(4-hydroxyfenyl)maleimidu za vzniku vysokomolekulárneho produktu. 

 Kyselina N-(4-hydroxyfenyl)maleamová a N-(4-hydroxyfenyl)maleimid boli podrobené 

analýze DSC, podľa kapitoly 3.4.5. Získané DSC krivky sú zobrazené na obr. 43. Nameraná 

hodnota Tm kyseliny N-(4-hydroxyfenyl)maleamovej z DSC krivky je 204 °C. Podľa práce 

Mohamed M., et al. [27] je Tm kyseliny N-(4-hydroxyfenyl)maleamovej v rozmedzí 201–

202 °C. 

 Hodnota Tm N-(4-hydroxyfenyl)maleimidu je 157 °C. Rovnaký zdroj, ako v prípade 

kyseliny N-(4-hydroxyfenyl)maleamovej [27], uvádza Tm 158 °C. Podľa zaznamenaných 
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hodnôt Tm dochádzalo pri syntéze nízkomolekulárnych látok k priebehu hlavných reakcií, 

popísaných v kapitolách 3.3.2 a 3.3.4, bez výrazného znečistenia vedľajšími produktami 

reakcie alebo nezreagovanými reaktantmi.  

 

 

Obr. 43: DSC krivky kyseliny N-(4-hydroxyfenyl)maleamovej a N-(4-hydroxyfenyl)maleimidu 

 

4.4.2 Očkovanie PP za vzniku PP-g-MIM-4-hydroxyfenyl 

 

Vzorky PP-g-MIM-4-hydroxyfenyl boli pripravené metódami A, B aj C. FTIR spektrá 

pripravených vzoriek v oblasti 2000–1500 cm-1 sú zobrazené na obr. 44. Oproti ostatným 

pripraveným vzorkám PP-g-MIM-X, je vo FTIR spektrách vzoriek PP-g-MIM-4-hydroxyfenyl 

aj vibračná odozva s maximom pri 1515 cm-1, patriaca disubstituovanému benzénovému kruhu 

v polohe para.  

 Pri príprave metódou A a B je možné pozorovať prítomnosť absorpčného pásu vibrácie 

skupiny C=O 5-členného anhydridového kruhu, spôsobenej neúplným zreagovaním MAH 

s 4-aminofenolom. V prípade vzorky PP-g-MIM-4-hydroxyfenyl, pripravenej metódou B, však 

môže ísť aj o vibráciu C=O v imidovej skupine (1790–1735 cm-1). 

 V prípade metódy A môžu byť prítomné absorpčné pásy priradené vibrácií C=O v 

karboxylovej skupine (1694 cm-1) a vibrácii C=O v amidovej skupine (1757 cm-1). Tento trend 

súhlasí aj s vizuálnym pozorovaním sfarbenia (obr. 24) a meraním MVR (tab. 14). Pri príprave 

vzorky PP-g-MIM-4-hydroxyfenyl metódou A dochádza pravdepodobne k reakcii 

generovaných radikálov a 4-aminofenolu alebo BHT, čo bolo podrobne diskutované už 

v kapitole 4.2. 

 Absorpčné pásy prislúchajúce imidovému cyklickému kruhu sa prejavujú len pri vzorkách 

pripravených metódami B a C s maximami v oblasti vlnočtov 1790–1735 cm-1 a s vyššou 

absorbanciou v oblasti vlnočtov 1745–1680 cm-1. Vo vzorke PP-g-MIM-4-hydroxyfenyl, 
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pripravenej metódou B, by mohol byť absorpčný pás vibrácie s maximom v 1709 cm-1 

priradený aj vibrácii C=O  v karboxylovej skupine (1720–1690 cm-1), no podľa tvaru a maxima 

absorpčného pásu patriacemu disubstituovanému aromatickému jadru je možné predpokladať, 

že aromatické jadro je viazané na rovnakú skupinu, ako v prípade metódy C, v ktorej je zrejmá 

prítomnosť imidovej skupiny. 

 

 

Obr. 44: FTIR spektrá z oblasti vibrácií karbonylových skupín PP-g-MAH a vzoriek 

PP-g-MIM-4-hydroxyfenyl pripravených metódami A, B a C 

FTIR spektrá vzoriek PP-g-MIM-4-hydroxyfenyl, získané pred a po prečistení sú zobrazené na 

obr. 45. V prípade všetkých neprečistených vzoriek PP-g-MIM-4-hydroxyfenyl je vo FTIR 

spektrách pozorovateľný výrazný absorpčný pás v oblasti 1648–1638 cm-1, patriaci vibrácii 

skupiny RHC=CHR alebo RHC=CH2, vznikajúcej pri β-štiepení. Násobná väzba môže 

pochádzať aj z nezreagovaných molekúl MAH. 

 Vo vzorke PP-g-MIM-4-hydroxyfenyl, pripravenej metódou A, je aj po prečistení 

viditeľný absorpčný pás s maximom v 1743 cm-1, patriaci skupine C=O v esteroch, ktorá by 

mohla vznikať reakciou MAH s iniciátorom alebo stabilizátorom. Vo vzorkách 

PP-g-MIM-4-hydroxyfenyl, pripravených metódami B a C, sú po prečistení viditeľné 

absorpčné pásy vibrácií C=O v imidovej skupine (1745–1680 cm-1) ale aj v anhydride (1780–

1760 cm-1). 
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a) 

 

 b) 

 

c) 

 

Obr. 45: FTIR spektrá z oblasti vibrácií karbonylových skupín vzoriek PP-g-MIM-4-hydroxyfenyl 

pred prečistením a po prečistení, pripravených a) metódou A, b) metódou B a c) metódou C 

 

Pripravené vzorky PP-g-MIM-4-hydroxyfenyl boli podrobené analýze DSC, pri podmienkach 

popísaných v kapitole 3.4.5. Získané hodnoty Tm, Tc, ΔHm a ΔHc sú zhrnuté v tab. 19 a výsledné 

DSC krivky z oblasti topenia a kryštalizácie sú zobrazené na obr. 46. 

Tab. 19: Hodnoty teploty topenia (Tm), zmeny entalpie topenia (ΔHm), teploty kryštalizácie (Tc) a zmeny 

entalpie kryštalizácie (ΔHc), získané z DSC analýzy pre vzorky PP-g-MAH a PP-g-MIM-4-hydroxyfenyl 

Vzorka Tm (°C) ΔHm (J/g) Tc (°C) ΔHc (J/g) 

PP-g-MAH 158 112,9 118 112,1 

PP-g-MIM-4-hydroxyfenyl - Metóda A 163 113,6 118 113,9 

PP-g-MIM-4-hydroxyfenyl - Metóda B 160 116,3 118 114,8 

PP-g-MIM-4-hydroxyfenyl - Metóda C 158 111,6 116 112,6 

 

Zo získaných hodnôt (tab. 19), je zrejmé, že príprava PP-g-MIM-4-hydroxyfenylu metódami 

A a B spôsobuje zvýšenie Tm, v porovnaní s pôvodným PP-g-MAH. Najvyššia Tm (163 °C) je 

zaznamenaná pri použití metódy A, čo je spôsobené pravdepodobne účinkom 

p-benzochinónimínu, vznikajúceho pri očkovaní, ktorý môže vystupovať ako polymérny 

antioxidant. Vďaka tomuto mechanizmu je reakcia očkovania potlačená a vo FTIR spektre 

PP-g-MIM-4-hydroxyfenylu (obr. 44) je možné pozorovať absorpčné pásy s nízkou 
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absorbanciou, prislúchajúce vibráciám kyseliny maleamovej, ktorá bola pravdepodobne aspoň 

v malej miere očkovaná na reťazce PP. 

 Vyššiu hodnotu Tm než PP-g-MAH, vykazuje aj PP-g-MIM-4-hydroxyfenyl, pripravený 

metódou B (160 °C). Naopak pri príprave PP-g-MIM-4-hydroxyfenylu použitím metódy C 

ostala hodnota Tm rovnaká, ako pri vzorke PP-g-MAH (158 °C), no v prípade tejto vzorky 

dochádza k vzniku rozšíreného píku. 

 Rovnaký trend je možné pozorovať aj pri hodnote ΔHm, kedy v prípade vzoriek 

PP-g-MIM-4-hydroxyfenyl, pripravených metódami A a B dochádza k nárastu ΔHm 

v porovnaní s PP-g-MAH a v prípade vzorky PP-g-MIM-4-hydroxyfenyl, pripravenej 

metódou C, je pozorovaný pokles hodnoty ΔHm. 

 

a) 

 
b) 

 

Obr. 46: DSC krivky vzoriek PP-g-MAH a PP-g-MIM-4-hydroxyfenyl, pripravených metódou A, B 

a C, pre a) oblasť topenia a b) oblasť kryštalizácie 
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Pri pozorovaní píkov kryštalizácie (bod b) na obr. 46 a tab. 19) je zrejmé, že PP-g-MAH 

a vzorky PP-g-MIM-4-hydroxyfenylu, pripravené metódami A a B, vykazujú rovnakú hodnotu 

Tc (118 °C) a rovnaký tvar píku kryštalizácie. Vzorka PP-g-MIM-4-hydroxyfenyl, pripravená 

metódou C, vykazuje nižšiu hodnotu Tc, čo je spôsobené pravdepodobne vznikom produktu 

s inou kryštalickou štruktúrou. 

 Trend zmeny ΔHc je rovnaký ako pri ΔHm, čiže v porovnaní so vzorkou PP-g-MAH, 

dochádza u funkcionalizovaných vzoriek, pripravených metódami A a B k miernemu nárastu 

hodnoty ΔHc, zatiaľ čo pri vzorke pripravenej metódou C dochádza k poklesu ΔHc. 

 Vzhľadom na podobnosť hodnôt a píkov získaných z DSC pre vzorky 

PP-g-MIM-4-hydroxyfenylu, pripravené metódami A a B je možné, že absorpčný pás vibrácie 

imidovej skupiny vo FTIR spektre pre vzorku z metódy B (obr. 44), je len posunutou vibračnou 

odozvou kyseliny maleamovej. K účinnej funkcionalizácii PP N-(4-hydroxyfenyl)maleimidom 

dochádza pravdepodobne len v prípade vzorky PP-g-MIM-4-hydroxyfenylu, pripravenej 

metódou C priamym očkovaním N-(4-hydroxyfenyl)maleimidu. 

 Na zistenie termooxidačnej stability boli vzorky PP-g-MIM-4-hydroxyfenyl podrobené 

analýze TGA, podľa kapitoly 3.4.6. Výsledkom analýzy sú hodnoty T5%, T95% a Tmax, zhrnuté 

v tab. 20. V prípade vzoriek PP-g-MIM-4-hydroxyfenyl, pripravených metódami A a B, 

dochádza zhodne k nárastu T5%, T95% aj Tmax, v porovnaní so vzorkou PP-g-MAH. V prípade 

vzorky PP-g-MIM-4-hydroxyfenyl, pripravenej metódou C dochádza len k malej zmene 

pozorovaných hodnôt. 

 Porovnaním získaných hodnôt z analýzy DSC pre vzorky PP-g-MIM-4-hydroxyfenyl a 

PP-g-MIM-fenyl, pripravené metódou C, bol pozorovaný opačný trend a vzorka 

PP-g-MIM-fenyl, pripravená metódou C priamym očkovaním N-fenylmaleimidu, vykazovala 

najvyššiu termooxidačnú stabilitu (tab. 17). Vzorka PP-g-MIM-4-hydroxyfenyl, pripravená 

metódou C, vykazovala naopak najnižšiu termooxidačnú stabilitu v porovnaní so vzorkami 

PP-g-MIM-4-hydroxyfenyl, pripravenými metódami A a B (tab. 20). Vo vzorkách 

PP-g-MIM-4 hydroxyfenyl, však pravdepodobne dochádzalo pri očkovaní k množstvu 

vedľajších reakcií, popísaných v kapitole 4.2, a zvýšenie hodnôt T5%, T95% a Tmax pre vzorky 

PP-g-MIM-4-hydroxyfenyl, pripravené metódami A a B, je dôsledkom pôsobenia 

termooxidačných stabilizátorov, ktoré vznikajú reakciami medzi 4-aminofenolom, BHT 

a L101. 

Tab. 20: Hodnoty teplôt, pri ktorých je rozložených 5 hm. % vzorky (T5%) a 95 hm. % vzorky (T95%) 

a hodnoty teplôt maximálnej rýchlosti rozkladu (Tmax) vzoriek PP-g-MAH a PP-g-MIM-4-hydroxyfenyl 

Vzorka T5% (°C) Tmax (°C) T95% (°C) 

PP-g-MAH 251 319 339 

PP-g-MIM-4-hydroxyfenyl - Metóda A 270 332 357 

PP-g-MIM-4-hydroxyfenyl - Metóda B 269 346 368 

PP-g-MIM-4-hydroxyfenyl - Metóda C 251 317 348 
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4.5 Funkcionalizácia polypropylénu vysokomolekulárnym amínom JFA  

 

V prípade funkcionalizácie PP vzorkou amínu s komerčným označením Jeffamine M-2070 

(JFA) bola použitá iba metóda A a B. Aj napriek početným pokusom nebolo možné pripraviť 

maleamovú kyselinu a maleimid s využitím JFA v dostatočnej čistote, kvôli jeho vysokej 

molekulovej hmotnosti a hydrofilnému charakteru. 

 Na overenie vzniku PP-g-MIM-JFA metódami A a B bola vykonaná analýza FTIR, podľa 

kapitoly 3.4.3, v ktorej boli sledované predovšetkým vibrácie karbonylovej skupiny 

v anhydride, amide a maleimide. FTIR spektrá pre oblasť vibračných odoziev karbonylových 

skupín vzorky PP-g-MAH a vzoriek PP-g-MIM-JFA sú zobrazené na obr. 47. 

 V oboch pripravených vzorkách PP-g-MIM-JFA sú pozorované absorpčné pásy 

v rozmedzí vlnočtov 1745–1680 cm-1 a 1790–1735 cm-1, ktoré by mohli prislúchať vibráciám 

C=O v cyklickom imidovom kruhu. V rovnakej oblasti je však možné pozorovať aj absorpčné 

pásy vibrácií C=O v karboxylovej kyseline (1720–1690 cm-1) a v N-substituovanom amide 

(1680–1630 cm-1). Vzhľadom na prítomnosť polyéterového reťazca, naviazaného na dusíku, 

však môže dochádzať k miernemu posunutiu vibrácie karbonylu. Vznik absorpčného pásu 

s maximom v 1702 cm-1 bol pozorovaný aj v práci Tseng, F. P., et al. [26], v ktorej bola 

prevedená reakcia medzi PP-g-MAH a Jeffamínmi zo série D. Diskutovaný absorpčný pás bol 

autormi priradený vibrácii C=O v amidovej skupine alebo maleimide. Pomocou FTIR spektra 

teda nie je možné jednoznačne určiť vznik kyseliny maleamovej alebo maleimidu bez 

porovnania spektier s príslušnými látkami v koncentrovanom stave. 

 

 

Obr. 47: FTIR spektrá z oblasti vibrácií karbonylových skupín vzorky PP-g-MAH a vzoriek 

PP-g-MIM-JFA, pripravených metódami A a B 
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V prípade vzorky PP-g-MIM-JFA, pripravenej metódou B, je možné pozorovať aj absorpčný 

pás vibrácie C=O v 5-člennom nekonjugovanom anhydride (1800–1775 cm-1), čo naznačuje 

isté množstvo nezreagovaných MAH jednotiek. V prípade vzorky PP-g-MIM-JFA, pripravenej 

metódou A, sa vibrácia anhydridu nenachádza. Prítomnosť polyéterového reťazca JFA v oboch 

vzorkách sa prejavuje vznikom výrazného absorpčného pásu v oblasti 1140–1080 cm-1, ktorý 

zodpovedá vibráciám alifatického éteru. Po prečistení vzoriek vo vriacom xyléne však došlo 

k značnému zníženiu absorbancie vibrácií éterových skupín [37]. 

 Mierne rozdiely boli pozorované vo FTIR spektrách vzoriek, získaných pred prečistením 

produktu a po prečistení (obr. 48), meraných v móde ATR. V prípade oboch použitých 

metód je pred prečistením pozorovaný absorpčný pás s maximom pri 1649 cm-1, ktorý 

zodpovedá vibrácii monosubstituovanej alebo disubstituovanej násobnej väzby. Daná odozva 

je spôsobená prebiehajúcim β-štiepením, ale patriť môže aj MAH, ktorý nepodstúpil reakciu 

očkovania a prečistením bol z produktu odstránený. 

 Ďalší rozdiel medzi prečistenými a neprečistenými vzorkami (obr. 48) je v absorpčnom 

páse s maximom v 1741 cm-1, ktorý sa nachádza len vo vzorkách pred prečistením. Maximum 

pásu zodpovedá vibrácií C=O v esteroch, ktorá by mohla vznikať reakciou MAH s iniciátorom 

alebo stabilizátorom [37]. 

 

a) 

 

 b) 

 

Obr. 48: FTIR spektrá z oblasti vibrácií karbonylových skupín vzoriek PP-g-MIM-JFA pred 

prečistením a po prečistení, pripravených a) metódou A a b) metódou B 

Na zistenie vplyvu funkcionalizácie PP amínom JFA bola prevedená analýza DSC, podľa 

kapitoly 3.4.5. Hodnoty Tm, ΔHm, Tc a ΔHc získané z DSC analýzy pre vzorky PP-g-MAH 

a PP-g-MIM-JFA sú zhrnuté v tab. 21. Získané DSC krivky z oblasti topenia a kryštalizácie 

polyméru sú zobrazené na obr. 49. 

 Podľa priebehu DSC kriviek v oblasti topenia (bod a) na obr. 49) a z tab. 21 je možné 

pozorovať, že najnižšiu Tm má PP-g-MAH (158 °C). Funkcionalizované vzorky vykazujú 

vyššie hodnoty Tm a to 159 °C zhodne pre obe pripravené vzorky. Pri funkcionalizácii PP 

pomocou JFA nedochádza k významným zmenám v maxime a tvare píku topenia. V prípade 

ΔHm dochádzalo len k miernemu zvýšeniu hodnôt vzoriek PP-g-MIM-JFA v porovnaní 

s PP-g-MAH.  
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Tab. 21: Hodnoty teploty topenia (Tm), zmeny entalpie topenia (ΔHm), teploty kryštalizácie (Tc) a zmeny 

entalpie kryštalizácie (ΔHc), získané z DSC analýzy pre vzorky PP-g-MAH a PP-g-MIM-JFA 

Vzorka Tm (°C) ΔHm (J/g)  Tc (°C) ΔHc (J/g)  

PP-g-MAH 158 112,9 118 112,1 

PP-g-MIM-JFA - Metóda A 159 113,7 118 114,1 

PP-g-MIM-JFA - Metóda B 159 113,0 118 113,0 

 

a) 

 
b) 

 

Obr. 49: DSC krivky pre vzorky PP-g-MAH a PP-g-MIM-JFA, pripravené metódou A a B, pre 

a) oblasť topenia a b) oblasť kryštalizácie 

V oblasti kryštalizácie (bod b) na obr. 49) nie sú pozorované výrazné zmeny medzi vzorkami 

PP-g-MIM-JFA a vzorkou PP-g-MAH. Hodnoty Tc sú u všetkých troch vzoriek rovné 118 °C. 

V prípade hodnôt ΔHc (tab. 21) dochádzalo v porovnaní s PP-g-MAH k miernemu zvýšeniu 

pravdepodobne dôsledkom zvýšenia obsahu kryštalickej fázy. Funkcionalizácia PP pomocou 
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JFA teda nemala výrazný vplyv na topenie ani kryštalizáciu polyméru a nedochádzalo ani 

k výraznejšej zmene množstva kryštalickej fázy. 

 Vzorky PP-g-MIM-JFA boli, podobne ako ostatné vzorky funkcionalizovaného PP, 

podrobené analýze TGA, podľa podmienok popísaných v kapitole 3.4.6. Získané hodnoty T5%, 

T95% a Tmax sú zhrnuté v tab. 22. V prípade vzorky PP-g-MIM-JFA, pripravenej metódou 

A, došlo k miernemu poklesu hodnôt T5%, T95% aj Tmax v porovnaní so vzorkou PP-g-MAH. 

Tento pokles by mohol byť spôsobený tým, že do extrudéra bola dávkovaná reakčná zmes 

obsahujúca PP, BHT, L101,MAH a JFA. Vzhľadom na vysokú molekulovú hmotnosť reťazcov 

JFA, by mohlo dochádzať k menšej možnosti očkovania a k zníženiu schopnosti vzniku nie len 

PP-g-MIM-JFA, ale aj PP-g-MAH. 

 Výraznejší rozdiel je pozorovaný pri vzorke PP-g-MIM-JFA, pripravenej metódou B, 

u ktorej dochádza k zvýšeniu hodnoty Tmax o 31 °C a T95% o 34 °C, v porovnaní s PP-g-MAH. 

Zvýšenie termooxidačnej stability vzorky PP-g-MIM-JFA, pripravenej metódou B, by mohlo 

byť dôkazom vzniku maleimidových štruktúr. Pri porovnaní hodnôt T5% nedochádza u vzorky  

PP-g-MIM-JFA, pripravenej metódou B, k výraznému navýšeniu, čo by mohlo byť zapríčinené 

degradáciou polyéterového reťazca JFA.  

Tab. 22: Hodnoty teplôt, pri ktorých je rozložených 5 hm. % vzorky (T5%) a 95 hm. % vzorky (T95%) 

a hodnoty teplôt maximálnej rýchlosti rozkladu (Tmax) vzoriek PP-g-MAH a PP-g-MIM-JFA 

Vzorka T5% (°C) Tmax (°C) T95% (°C) 

PP-g-MAH 251 319 339 

PP-g-MIM-JFA - Metóda A  244 312 335 

PP-g-MIM-JFA - Metóda B 253 350 373 

 

V porovnaní so vzorkami PP-g-MIM-fenyl a PP-g-MIM-4-hydroxyfenyl vykazujú vzorky 

PP-g-MIM-JFA z analýzy DSC rovnaké trendy zmien ako vzorky PP-g-MIM-fenyl 

a PP-g-MIM-4-hydroxyfenyl, pripravené použitím metód A a B, u ktorých nebola jednoznačne 

preukázaná prítomnosť maleimidových skupín a pravdepodobne dochádza pri očkovaní len 

k vzniku kyseliny maleamovej s naviazaným substituentom na dusíku. Vzhľadom na získané 

FTIR spektrá a výsledky analýzy DSC pre vzorky PP-g-MIM-JFA je možné predpokladať, že 

rovnaké štruktúry vznikajú aj pri použití JFA. Podľa výsledkov z analýzy TGA však dochádza 

pri vzorke PP-g-MIM-JFA, pripravenej metódou B, k miernemu zvýšeniu termooxidačnej 

stability, čo naznačuje aj možný vznik maleimidových jednotiek pri funkcionalizácii PP 

prostredníctvom JFA. 

 

4.6 Funkcionalizácia polypropylénu vysokomolekulárnym amínom ELA 

 

Podobne ako pri vzorkách PP-g-MIM-JFA, aj na funkcionalizáciu PP vysokomolekulárnym 

amínom ELA boli použité iba metódy A a B. FTIR spektrá výsledných vzoriek 

PP-g-MIM-ELA, pripravených metódami A a B, spoločne s FTIR spektrom PP-g-MAH sú 

zobrazené na obr. 50.  

 V oboch vzorkách PP-g-MIM-ELA sú prítomné absorpčné pásy, ktoré by mohli patriť 

5-člennému imidovému kruhu (1770 cm-1 a 1695 cm-1 pre metódu A, 1776 cm-1 a 1703 cm-1 
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pre metódu B). Rovnaké absorpčné pásy, ako aj v prípade PP-g-MIM-JFA, môžu patriť aj 

vibráciám karboxylovej kyseliny a N-substituovaného amidu, ktoré by dokazovali vznik 

kyseliny maleamovej. V prípade vzorky PP-g-MIM-ELA, pripravenej metódou B je 

pozorovaný aj absorpčný pás vibrácie C=O nekonjugovaného 5-členného cyklického anhydridu 

(1780–1760 cm-1), pozorovaný kvôli nezreagovaniu všetkých MAH jednotiek na PP reťazci, 

podobne ako pri vzorke PP-g-MIM-JFA, pripravenej metódou B. 

 Prítomnosť absorpčného pásu vibrácie aminoskupiny z ELA (1594 cm-1) v pripravených 

vzorkách pozorovaná nebola, čím je potvrdená reakcia pôvodných polyétermonoamínových 

reťazcov za vzniku amidovej alebo imidovej štruktúry. Pozorovaná bola vibrácia alifatických 

éterov v oblasti 1140–1080 cm-1, na rozdiel od PP-g-MIM-JFA však po prečistení vzoriek vo 

vriacom xyléne nie je pozorovaná žiadna zmena v intenzite odozvy éterovej skupiny oproti 

neprečisteným vzorkám. V prípade oboch vzoriek PP-g-MIM-ELA bol pozorovaný aj 

absorpčný pás vibrácie násobnej väzby s maximom v 1644 cm-1 pre vzorku pripravenú metódou 

A a 1642 cm-1 pre vzorku pripravenú metódou B [37]. 

 

 

Obr. 50: FTIR spektrá z oblasti vibrácií karbonylových skupín PP-g-MAH a vzoriek PP-g-MIM-ELA, 

pripravených metódou A a B 

Porovnanie vzoriek PP-g-MIM-ELA, pripravených metódami A a B, pred a po prečistení je 

znázornené na jednotlivých FTIR spektrách na obr. 51. Pri neprečistených vzorkách je možné 

pozorovať absorpčný pás vibrácie s maximom vo vlnočte 1646 cm-1, ktorá je výrazne viditeľná 

predovšetkým vo vzorke PP-g-MIM-ELA, pripravenej metódou A. Táto odozva patrí násobnej 
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väzbe, ktorá je buď disubstituovaná (RHC=CHR) alebo monosubstituovaná (RHC=CH2). 

V oboch vzorkách dochádza k vzniku násobnej väzby pri β-štiepení reťazcov PP, prípadne ide 

o odozvu nezreagovaných molekúl MAH [37].  

 

a) 

 

 b) 

 

Obr. 51: FTIR spektrá z oblasti vibrácií karbonylových skupín vzoriek PP-g-MIM-ELA pred 

prečistením a po prečistení, pripravených a) metódou A a b) metódou B 

Vzorky PP-g-MIM-ELA boli, za podmienok popísaných v kapitole 3.4.5, podrobené analýze 

DSC. Z analýzy DSC boli vyhodnotené Tm, ΔHm, Tc a ΔHc, ktoré sú zhrnuté v tab. 23. Výsledné 

DSC krivky z oblasti topenia a kryštalizácie vzoriek PP-g-MIM-ELA a na porovnanie aj vzorky 

PP-g-MAH sú zobrazené na obr. 52. 

Tab. 23: Hodnoty teploty topenia (Tm), zmeny entalpie topenia (ΔHm), teploty kryštalizácie (Tc) a zmeny 

entalpie kryštalizácie (ΔHc), získané z DSC analýzy pre vzorky PP-g-MAH a PP-g-MIM-ELA 

Vzorka Tm1 (°C) Tm2 (°C) ΔHm (J/g)  Tc (°C) ΔHc (J/g)  

PP-g-MAH 158 – 112,9 118 112,1 

PP-g-MIM-ELA - Metóda A 157 163 111,7 116 111,9 

PP-g-MIM-ELA - Metóda B 159 – 112,1 117 111,6 

 

Z oblasti topenia (bod a) na obr. 52) je možné vyčítať, že v prípade vzorky PP-g-MIM-ELA, 

pripravenej metódou A, došlo k rozdeleniu píku topenia na dva endotermické píky topenia 

s maximami 157 °C a 163 °C. Rovnaký trend bol pozorovaný v prípade vzoriek 

PP-g-MIM-fenyl a sčasti aj PP-g-MIM-4-hydroxyfenyl, u ktorých bola analýzou FTIR 

potvrdená prítomnosť imidovej skupiny. V prípade vzorky PP-g-MIM-ELA, pripravenej 

metódou B, dochádzalo len k miernemu zvýšeniu Tm na 159 °C, v porovnaní s Tm PP-g-MAH 

(158 °C). U oboch vzoriek PP funkcionalizovaného amínom ELA došlo k poklesu obsahu 

kryštalickej fázy, čo sa prejavilo poklesom ΔHm. 

 V oblasti kryštalizácie (bod b) na obr. 52) vykazuje vzorka PP-g-MIM-ELA, pripravená 

metódou B, rovnaký tvar aj maximum píku kryštalizácie ako vzorka PP-g-MAH. Pík 

kryštalizácie vzorky PP-g-MIM-ELA, pripravenej metódou A, je oproti predchádzajúcim 

píkom mierne posunutý a hodnota Tc je 116 °C.  
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a) 

 
b) 

 

Obr. 52: DSC krivky pre vzorky PP-g-MAH a PP-g-MIM-ELA, pripravené metódou A a B, pre 

a) oblasť topenia a b) oblasť kryštalizácie 

Termooxidačná odolnosť pripravených vzoriek PP-g-MIM-ELA bola analyzovaná metódou 

TGA, za podmienok popísaných v kapitole 3.4.6. Získané hodnoty T5%, T95% a Tmax sú zhrnuté 

v tab. 24. Na rozdiel od predchádzajúcich vzoriek PP-g-MIM-X sú hodnoty Tmin pre vzorky 

PP-g-MIM-ELA nižšie, než je hodnota pre PP-g-MAH. Tento trend by mohol byť spôsobený 

tým, že meranie je prevádzané v atmosfére vzduchu a reťazec ELA môže jednoduchšie 

podliehať termooxidačnej degradácii. Najvyššiu hodnotu Tmax z porovnávaných vzoriek 

vykazuje vzorka PP-g-MIM-ELA, pripravená metódou A (355 °C), čo by mohlo byť ďalším 

potvrdením zvyšujúcej sa termooxidačnej stability pri úspešnej funkcionalizácii PP 

maleimidmi. 
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Tab. 24: Hodnoty teplôt, pri ktorých je rozložených 5 hm. % vzorky (T5%) a 95 hm. % vzorky (T95%) 

a hodnoty teplôt maximálnej rýchlosti rozkladu (Tmax) vzoriek PP-g-MAH a PP-g-MIM-ELA 

Vzorka T5% (°C) Tmax (°C) T95% (°C) 

PP-g-MAH 251 319 339 

PP-g-MIM-ELA - Metóda A 237 307 355 

PP-g-MIM-ELA - Metóda B 237 310 346 
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ZÁVER 

 

Predložená diplomová práca sa zaoberá prípravou PP funkcionalizovaného maleimidmi, 

prostredníctvom reakcie maleínanhydridu s vybranými amínmi. Na funkcionalizáciu sú použité 

dva nízkomolekulárne aromatické amíny (anilín, 4-aminofenol) a dva vysokomolekulárne 

alifatické amíny (JFA, ELA).  

 V prvej časti experimentov bol pripravený PP-g-MAH z troch komerčných typov PP. 

Analýzami bolo zistené, že najvyšší stupeň konverzie MAH (0,91 ± 0,03) a najnižší nárast 

MVR je pri použití PP typu H2m, vďaka čomu bol PP H2m vybraný na prevedenie ďalších 

experimentov. 

 V ďalšej časti boli troma metódami pripravené funkcionalizované vzorky PP-g-MIM-X 

(X=fenyl, 4-hydroxyfenyl, JFA, ELA). Na prípravu funkcionalizovaných vzoriek metódou C 

boli prevedené syntézy kyseliny N-fenylmaleamovej a N-(4-hydroxyfenyl)maleamovej a tiež 

N-fenylmaleimidu a N-(4-hydroxyfenyl)maleimidu. Kvalitatívny priebeh syntéz bol overený 

analýzami TLC, FTIR a DSC. Analýzou TGA-EGA bolo pozorované, že za zvýšenej teploty 

dochádza u kyseliny maleamovej súčasne k dehydratácii a k rozkladu na pôvodný MAH 

a amín. 

 Pri príprave PP-g-MIM-fenyl a PP-g-MIM-4-hydroxyfenyl metódami A, B a C je 

najperspektívnejšou cestou prípravy metóda C, pri ktorej je na reťazce PP očkovaný vopred 

syntetizovaný maleimid. Vzorky PP-g-MIM-X pripravené metódou C majú nižšie hodnoty Tc, 

ΔHm a ΔHc v porovnaní s PP-g-MAH. Pozorovaná bola tiež ich vyššia termooxidačná stabilita. 

 Funkcionalizácia PP bola prevedená aj priamo s kyselinou N-fenylmaleamovou, vďaka 

čomu je možné dosiahnuť technologické zjednodušenie procesu funkcionalizácie. Vznik 

maleimidov bol analýzou FTIR potvrdený pri funkcionalizácii PP kyselinou 

N-fenylmaleamovou s prídavkom sušidla P4O10. 

 Pri očkovaní PP vysokomolekulárnymi amínmi JFA a ELA boli na funkcionalizáciu 

vzoriek PP použité len metódy A a B. Analýzami FTIR, DSC a TGA bol vznik maleimidov, za 

použitia vysokomolekulárnych amínov, pozorovaný pravdepodobne  len vo vzorke 

PP-g-MIM-ELA, pripravenej metódou B. 

 Výsledky predloženej diplomovej práce vo forme PP funkcionalizovaného maleimidmi, sú 

využiteľné na kompatibilizáciu zmesí PP s inými hydrofilnými polymérmi. Do skupiny 

hydrofilných polymérov patria napríklad aj biodegradabilné polyméry, ako kyselina 

polymliečna či poly(3-hydroxybutyrát). 
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ZOZNAM POUŽITÝCH SYMBOLOV A SKRATIEK 

 

a Vzdialenosť stredu pozorovanej škvrny od štartovacej čiary 

A Predexponenciálny faktor 

AHEW Amínový ekvivalent 

ATR Zoslabený úplný odraz 

b Vzdialenosť čela mobilnej fázy od štartovacej čiary 

BHT Butylovaný hydroxytoluén 

cKOH Koncentrácia odmerného roztoku hydroxidu draselného 

cMAH Koncentrácia naviazaného maleínanhydridu 

cMAH-teoreticky Koncentrácia maleínanhydridu pri 100% konverzii monoméru 

DMF Dimetylformamid 

DSC Diferenčná kompenzačná kalorimetria 

DTG krivka Derivácia termogravimetrickej krivky 

EA Aktivačná energia 

ELA Elastamine RE1-1000 

EO Etylénoxid 

FTIR Infračervená spektroskopia s Fourierovou transformáciou 

hm. % Hmotnostné percentá 

JFA Jeffamine M-2070 

Kb Konštanta bazicity 

kd Rýchlostná konštanta reakcie rozpadu iniciátora na radikály 

L101 Luperox 101 

m Hmotnosť 

M Monomér 

MMAH Molekulová hmotnosť maleínanhydridu 

mPP-g-MAH Hmotnosť PP-g-MAH 

Mr Relatívna molekulová hmotnosť 

MAH Maleínanhydrid 

MFR Hmotnostný index toku taveniny 

MIM Maleimid 

mol. % Molárne percentá 

MVR Objemový index toku taveniny 

PDMS Polydimetylsiloxán 

PE Polyetylén 

PIMAH Poly(izobutylén-alt-maleínanhydrid) 

PMMA Polymetylmetakrylát 

PO Polypropylénoxid 

PP Polypropylén 

PP-g-MAH Polypropylén očkovaný maleínanhydridom 

PP-g-MIM-X 
Polypropylén očkovaný maleimidom s naviazaným 

substituentom X na atóme dusíka 

R Radikál 
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R Univerzálna plynová konštanta 

Rf Retenčný faktor 

t Čas reakcie 

T Teplota 

Tc Teplota kryštalizácie 

Tk Teplota konca rozkladu 

Tm Teplota topenia 

Tmax Teplota maximálnej rýchlosti rozkladu 

Tp Teplota počiatku rozkladu 

T5% Teplota, pri ktorej je rozložených 5 hm. % vzorky 

T95% Teplota, pri ktorej je rozložených 95 hm. % vzorky 

TGA Termogravimetrická analýza 

TGA-EGA Termogravimetrická analýza s analýzou rozkladných plynov 

TLC Chromatografia na tenkej vrstve 

UV Ultrafialová 

VKOH Spotreba roztoku hydroxidu draselného na titráciu 

wMAH Stupeň konverzie maleínanhydridu 

[I] Koncentrácia iniciátora v čase t 

[I0] Počiatočná koncentrácia iniciátora 

[OH-] Molárna koncentrácia hydroxidových aniónov 

[R3N] Molárna koncentrácia amínu 

[R3NH+] Molárna koncentrácia amóniových katiónov 

  

 

 


