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Cucurbit[n]urily (CB[n]) jsou rigidní makrocyklické 
sloučeniny skládající se z n glykolurilových jednotek, které 
jsou spojeny 2n methylenovými můstky1. A právě počet gly-
kolurilových jednotek určuje velikost vnitřního prostoru 
(kavity) CB[n], který se zvětšuje od CB[5] až po CB[8]. Kavi-
ta CB[n] umožňuje vstup některých organických molekul 
a vznik supramolekulárního komplexu. Tvorba komplexu 
zásadně závisí na velikosti a náboji vstupující molekuly.  

V naší práci představujeme jednoduchou lutidiniovou 
sůl obsahující karboxylovou skupinu. Diskutovány budou 
možnosti tvorby komplexu soli s CB[n] v závislosti na pro-
středí. Rozdíly v tvorbě komplexu jsme pozorovali v kyselém 
prostředí, tedy za podmínek, kdy je karboxylová skupina pro-
tonována a v bazickém prostředí, kdy je molekula přítomna 
v podobě karboxylátu. Byla také pozorována rozdílná schop-
nost CB[n] vázat zkoumanou molekulu a to především 
s ohledem na velikost vnitřní kavity makrocyklu. Na základě 
pozorovaných informací budou představeny systémy, kde se 
lutidiniová sůl a CB[n] uplatňují jako molekulární přepínače 
řízené změnou pH. 

 

  
Schéma 1. Cucurbit[6]uril (CB[6]) 
 
Tato práce vznikla za podpory MŠMT ČR: LH11012 
(KONTAKT/AMVIS) a Evropské unie (CETOCOEN, 
CZ.1.05/2.1.00/01.0001; spravovaný MŠMT ČR). 
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Příroda je pro syntetiky velkou inspirací, sama je totiž 
zdrojem nejbohatší strukturální diversity a  struktura více než 
50 % léčiv je odvozena od přírody. K novějším přístupům 
k vyhledávání biologicky aktivních látek patří kombinatoriál-
ní chemie, s jejíž pomocí se připravují chemické knihovny. 
Nejběžnější technikou je syntéza na pevné fázi, jejíž výhodou 
je možnost neobyčejně rychlé syntézy velkého množství lá-
tek1. 

Dosud připravené knihovny postrádaly látky 
s přítomností sp3 hybridizovaných uhlíků a neměly chirálních 
uhlíky. Přičemž se předpokládá, že právě látky, které nebudou 
„ploché“, budou s větší praděpodobností vykazovat biologic-
kou aktivitu2,3. Cílem této práce bylo připravit bicyklické 
struktury mimikováním přírodních látek – tropanových alka-
loidů, kam patří například atropin, kokain a skopolamin4. 

 

 
Schéma 1. Vznik derivátů II a III odchráněním protektivních 
skupin a odštěpením z pryskyřice sloučeniny I 
 

S využitím pevné fáze byla připravena knihovna látek 
s deriváty II a III. Kritickým krokem syntézy byla příprava 
N-sulfonyliminového iontu, který se stabilizoval za vzniku 
olefinu II a bicyklu III. Na poměr těchto dvou derivátů měly 
vliv jednak substituenty s různým elektron-donorovým/
akceptorovým efektem ale také možnost kompetitivní cyklizace. 
Připravené látky budou podrobeny biologickému testování.  
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Nová syntéza benzimidazolinopiperazinonů a dioxido-
benzopiperazinothiadiazinů probíhá s plnou kontrolou stereo-
selektivity1. Konfigurace ((S)-konfigurace) na stereogenním 
centru aminokyseliny, jakožto stavebního kamene tvořícího 
spolu s ostatními komponentami intermediát II (Schéma 1), 
určuje konfiguraci na nově vznikajícím stereogenním centru 
((S)-konfigurace) daných heterocyklů. Z klíčového intermedi-
átu, N-acyl-N-(2,2-dimethoxyethyl)alkylamidu II, byly při-
praveny cílové benzimidazolinopiperazinony III a dioxido-
benzopiperazinothiadiaziny IV ve vysoké čistotě. 
 

Schéma 1. Stereoselektivní syntéza dusíkatých heterocyklů na 
pevné fázi 

 
Oba heterocykly mají alespoň tři atomy uhlíku v sp3 

hybridizaci, což obecně přispívá ke zlepšení terapeutického 
účinku2–4. Oba uvedené heterocykly mají několik diverzních 
míst, které přinášejí výhodu modifikovatelnosti molekul za 
účelem zvyšování potenciální biologické aktivity. Bylo při-
praveno a plně charakterizováno nad 30 derivátů jmenova-
ných heterocyklů. 
  
Tato práce vznikla za podpory Evropského sociálního fondu 
CZ.1.07/2.3.00/20.0009. Infrastrukturální část tohoto projektu 
byla podpořena Operačním programem výzkumu a rozvoje 
pro inovace (projekt CZ.1.05/2.1.00/01.0030). 
 
LITERATURA 

1. Cankařová N., Krchňák V.: Manuscript in preparation. 
2. Roughley S. D., Jordan A. M.:  J. Med. Chem. 54, 3451 

(2011). 
3. Walters W. P., Green J., Weiss J. R., Murcko M. A.: J. 

Med. Chem. 54, 6405 (2011). 
4. Lovering F., Bikker J., Humblet C.: J. Med. Chem. 52, 

6752 (2009). 
 

6L-04 
RUTHENIOVÉ KATALYZÁTORY S PERFLUORPOLY-
ETHEROVÝMI LIGANDY PRO METATEZI ALKENŮ 
 
JAROSLAV KVÍČALA, MARIO BABUNĚK 
a MARKÉTA RYBÁČKOVÁ 
 
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5, 
166 28 Praha 6 
ondrej.simunek@vscht.cz 
 

Rutheniové komplexy patří mezi nejužívanější katalyzá-
tory pro metatezi alkenů. V naší laboratoři se dlouhodobě 
zabýváme syntézou fluorofilních komplexů s cílem umožnit 
jejich recyklaci s využitím fluorových separačních metod. 
Známé fluorové rutheniové komplexy pro metatezi alkenů 
zatím vždy využívaly modifikaci ligandů odštěpujících se 
v prvním iniciačním kroku a tedy vlastní aktivní katalyzátor 
byl nefluorofilní.  

V naší laboratoři jsme se soustředili na modifikace 
rutheniových komplexů v dalších částech komplexu. Již dříve 
jsme syntetizovali komplexy substituované v arylové části 
NHC ligandů polyfluoralkylovými substituenty, ale zvolený 
postup neumožnil připravit katalyzátory s nasyceným imi-
dazolidinylidenovým ligandem. Proto jsme se zaměřili na 
náhradu chloridových ligandů rutheniových katalyzátorů flu-
orofilními substituenty. Jako nejvýhodnější se ukázala modifi-
kace deriváty fluorovaných karboxylových kyselin.     Podob-
ně jako u stříbrných komplexů nesoucích fluorové NHC ligan-
dy1, použití perfluorpolyetherových substituentů místo perflu-
oralkylových vedlo k vyšší stabilitě i katalytické aktivitě. 

Syntéza vycházela z Grubbsova katalyzátoru 1. generace 
s následnou postupnou náhradou tricyklohexylfosfanového 
zbytku NHC ligandem, benzylidenového zbytku perfluoralky-
lovaným alkoxybenzylidenem a závěrečnou substitucí chlori-
dových zbytků perfluoropolyoxaalkanoáty. 

Aktivita připravených katalyzátorů byla testována na 
modelových substrátech pro metatezi s uzavřením cyklu. Je 
nižší než u nejúčinnějších komerčních katalyzátorů, ale umož-
ňuje metatezi v perfluorovaných rozpouštědlech. 

 
Schéma 1. Fluorová varianta Hoveydova-Grubbsova katalyzátoru  

   
Děkujeme Grantové agentuře České republiky (grant 
č. 207/10/1533) za finanční podporu.  
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Syntéza na pevné fázi spolu s kombinatoriální chemií se 
ukazuje jako velice efektivní metoda pro přípravu chemic-
kých knihoven o velkém počtu strukturně rozdílných substan-
cí vhodných pro paralelní testování jejich potenciálních biolo-
gických vlastností. V naší studii jsme se zaměřili na vývoj 
solid-phase syntézy vysoce diverzních bisheterocyklických 
sloučenin obsahujících nukleovou bázi, konkrétně purin 
a 2-substituovaný-3-hydroxy-4(1H)-chinolon (dále nazýván 
„hydroxychinolon“) spojených pomocí alifatického spaceru 
o různé délce a struktuře.  

 

 
Obr. 1. Hlavní navržená struktura finálních bisheterocyklů 
 

V nedávné době byla popsána solid phase syntéza hyd-
roxychinolonu1, avšak syntéza a vlastnosti těchto bisheterocy-
klických struktur zatím zkoumány nebyly a staly se předmě-
tem zájmu naší práce. Navržený cílový bisheterocyklus obsa-
huje pět diverzních míst: dvě pozice na purinu (substituce C6 
a N9), dvě pozice na na hydroxychinolonovém skeletu (C2 a N-
substituce na karboxamidu C7) a páté diverzní místo vychází 
z přítomnosti spaceru mezi oběma heterocyklickými systémy 
(obr. 1, cit.2). Navrženou metodou byla připravena a plně 
charakterizována série látek na testování biologické ativity 
a fluorescenčních vlastností3. 

 
Tento projekt vznikl za podpory Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR pro grant MSM6198959216 a pro projekt 
CZ.1.07/2.3.00/20.0009 z Evropských sociálních fondů. In-
frastrukturní část tohoto projektu (Ústav molekulární 
a translační medicíny) byl podporován z Operačního progra-
mu 'Výzkum a vývoj pro inovace' (projekt 
CZ.1.05/2.1.00/01.0030). 
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Fluorescenční sondy se uplatňují v mnoha odvětvích 

výzkumu na poli chemickém, biochemickém i medicinálním1–3. 
Je známa široká škála nejrozmanitějších fluoroforů 
s rozdílnými excitačními a emisními vlnovými délkami zalo-
žena na bázi kumarinu, pyrenu, xanthenu, BODIPY či mnoha 
dalších4. 

Cílem prezentované práce je vývoj fluorescenčních sys-
témů uplatnitelných např. jako sondy monitorující intracelu-
lární pH indikující fyziologické a patologické procesy 
v buňkách. Navržené systémy znázorněné na Schématu 1 jsou 
založeny na trifunkční struktuře, jež zahrnuje dva fluorofory 
za účelem využití FRET experimentů či získání duálních flu-
orescenčních spekter a dále funkční zbytek, jež zajišťuje např. 
rozpustnost celého systému či schopnost specificky interago-
vat s buněčnými organelami. Jako fluorescenční značky byly 
vybrány deriváty xanthenového typu, jako jsou rhodamin 
a fluorescein, a to zejména pro své velmi dobré fluorescenční 
vlastnosti. 

Pro vývoj systémů disponujících vhodnými fluorescen-
čními vlastnostmi je aplikována  solid-phase syntéza 
s využitím kombinatoriální chemie, jež umožňuje rychlou 
a efektivní přípravu velkého počtu derivátů. 

Schéma 1. Schematické znázornění zkoumaných fluorescenčních 
systémů 
 
Tato práce vznikla za podpory grantu ME09057 a projektů 
CZ.1.07/2.3.00/20.0009 a CZ.1.05/2.1.00/01.0030. 
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Glykogen (GG) je přírodním plně degradovatelným poly
(D-glukosovým) dendrimerem s typickou molekulovou hmot-
ností Mw v řádu 106 g mol–1. GG má vlastnosti potenciálně 
velmi výhodné pro cílenou dopravu a řízené uvolňování proti-
nádorových léčiv (“drug delivery”) a pro diagnostické in vivo 
zobrazování, například fluorescencí meno jadernou magnetic-
kou rezonancí (MRI). 

V tomto příspěvku popisujeme syntézu a studium fyzi-
kálně-chemických a biologických vlastností konjugátu glyko-
genu z ústřic obsahujícímu gadolinitý komplex 1,4,7,10-
tetraazacyklododekan-1,4,7,10-tetraoctové kyseliny (DOTA-
Gd, MRI kontrastní činidlo) a Dyomics 615 (fluorescenční 
značku). Tento konjugát je určen pro multimodální (MRI + 
fluorescence) zobrazování. Výsledný konjugát měl hydrody-
namický průměr DH = 89 nm [tato velikost je velmi vhodná 
pro pasívní akumulaci v pevných nádorech Enhanced Perme-
ation and Retention (EPR) efektem] a zeta potenciál   =  
45 mV. Konjugát obsahoval 0,33 hm.% barviva Dyomics 615 
a 3,19 hm.% gadolinia.   

Osud polymerního konjugátu byl sledován MRI po in-
travenózní aplikaci. Experimentální zvířata byla zobrazena na 
4.7 T MR spektrometru s 2D RARE sekvencí; angiografie 
byla provedena 3D gradient-echo sekvencí. Nedocházelo 
k žádné významné akumulaci kontrastní látky 
v retikuloendotelovém systému (RES), což je klíčové napří-
klad pro dopravu protinádorových léčiv, protože nebiokompa-
tibilní nosičové systémy jsou obvykle vychytány v RES před 
dosažením nádorové tkáně. Nedocházelo ani k podstatnější 
akumulaci v ledvinách a je tedy pouze malé riziko případné 
nefrotoxicity. MRI-kontrastní gadoliniový komplex se postup-
ně hromadí v močovém měchýři v důsledku biodegradace 
konjugátu. 
 
Autoři děkují za finanční podporu Grantové agentuře České 
republiky (granty č. P207/10/P054, P108/10/1560, 
P108/12/0640 a P304/12/0950) a výzkumnému záměru MZ0I-
KEM2005.  
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The utilization of fossil fuels in the manufacture of plas-
tics accounts for 7 % of worldwide oil and gas. These re-
sources will arguably be depleted within the next one hundred 
years, and the peak in global oil production as estimated by 
some will occur within the next few decades. Various pro-
ducts and materials coming from natural sources such as 
plants or animals are known for long time. At a present time, 
their importance is growing due to many reasons. Their ad-
vantage is that they are renewable, environmentally friendly, 
biocompatible and biodegradable and they have some special 
physical and potentially also biomedical properties. Currently, 
there are only few commercial examples of plant derived 
plastics, mostly due to their relatively high cost vs. their pet-
rochemical analogues. Therefore, they were used mainly only 
for special applications.  

γ-Lactone and its derivatives, such as -methylene-γ-
butyrolactone (MBL) or Angelica lactones, are compounds 
from renewable resources, which can be used as monomers 
for ring opening copolymerization with various lactones such 

as L,L-lactide, -caprolactone1. Homo- and copolymerizations 

were investigated by aluminium isopropoxide as a catalysts 
alone or in combination with steric ligands. Such catalytic 
system can suppress transesterification reactions and thus it 
could allow preparation of polymers with higher and predicta-
ble molecular weight2. 

 
The authors thank for the financial support of the Slovak 
Research and Development Agency through Grant Agency 
VEGA through grant 2/0074/10 as well as the Centre of Ex-
cellence SAS for Functionalized Multiphase Materials 
(FUN-MAT). 
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Polyméry pripravené radikálovou polymerizáciou patria 
medzi perspektívne materiály2 pre rôzne bioaplikácie. Radiká-
lová polymerizácia je vhodná na prípravu homopolymérov 
a kopolymérov s voľnou oxazolínovou skupinou. V tejto práci 
sme sa zamerali na prípravu poly(2-izopropenyl-2-oxazolínu) 
(PIPOX) radikálovou polymerizáciou za iniciácie azobisizobu-
ryronitrilom (AIBN) pri teplote 60 °C a čase 8 h (Schéma 1). 

 

 
Schéma 1. Príprava poly(2-izopropenyl-2-oxazolínu) 

 
Molekulové charakteristiky pripraveného polyméru sa získali 
pomocou GPC a jeho štruktúra sa potvrdila pomocou NMR 
a IČ. Následne sa pripravený PIPOX1  použil na reakciu 
s fluorescenčnými značkami (s kyselinou 1-pyrénkarboxy-
lovou resp. kyselinou kumarín-3-karboxylovou (Schéma 2). 
Reakcia polymérov s fluorescenčnými značkami predstavujú 
analógiu „click chemistry“ reakcie.  
 

 
Schéma 2. Naviazanie fluorescenčnej značky na polymér 
 

Kopolyméry(2-izopropenyl)oxazolínu s vinylacetátom 
alebo tercbutylacetátom sa pripravili za rovnakých podmienok 
ako pri poly(2-izopropenyl-2-oxazolíne). Pripravené polymé-
ry a kopolyméry obsahujúce oxazolínovú skupinu sa využijú 
na imobilizáciu rôznych biomolekúl a liečiv na báze proteínov 
a sacharidov. 

 
Táto práca vznikla za podpory Grantovej agentúry Minister-
stva školstva a SAV (projekt č. VEGA 2/0151/12). Pracovisko 
je začlenené do Centra Excelentnosti SAV s akronymom 
GLYCOMED. 
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The "BIOPOL" project entitled "Technology of produc-

tion of biodegradable polyesters from renewable resources" is 
intended to develop manufacturing technologies of modified 
forms of poly(lactic acid) (PLA) to implement the production 
of those in Poland on a small scale. Studies conducted in the 
Division of Polymer Chemistry and Technology are aimed to 
obtain chemically modified varieties of PLA. The purpose of 
our work is to synthesize triblock copolymers containing 
a polyester as a flexible middle segment with arms of PLA 
and PLA-branched forms. 

PLA is a biodegradable polymer made of renewable 
sources. As an alternative to polymers of petrochemical 
origin, PLA is becoming more and more popular among 
packaging manufacturers but is also used in medical applica-
tions. The properties of unmodified PLA are similar to those 
of polystyrene. PLA has good mechanical strength, but is 
fragile, inductile, inflexible and has low toughness1,2. These 
features of PLA led us to conduct research on the develop-
ment of PLA with improved mechanical properties. 

In the first step, we modified PLA by the synthesis of 
ABA type block copolymer (A – PLA block, B – condensa-
tion copolyester block) by ring opening polymerization (ROP) 
of lactide (LA) in the presence of copolyester ended with 
hydroxyl groups. Copolyesterdiols have been obtained in our 
laboratory by two-step polycondensation of dimethyl diesters 
of dicarboxylic acids (adipic acid, succinic acid, terephthalic 
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acid) with an excess of diols (butanediol, propanediol, 
ethylene glycol). Copolyesters with average molecular 
weights in the range of 1000–15 000 are added into the sys-
tem of ROP LA and are involved in the processes of initiation 
and chain transfer (Scheme 1). 

These reactions are carried out at 170–200 °C for several 
hours in the presence of tin (II) 2-ethylhexanoate as a catalyst. 
Under these conditions, transesterification processes are not 
observed, as a result of which the statistical copolymers 
would be formed. The obtained products are the mixture of 
triblock copolymers and LA homopolymers with almost com-
plete conversion of copolyesterdiols. Such polymers are more 
flexible (lower modulus), have increased elongation and im-
pact strength than that of PLA, and the loss of strength is 
slight. In addition, a majority of block copolymers initiated by 
aliphatic copolyesters gives homogeneous systems while 
those polymers with aliphatic-terephthalic segments exhibit 
phase separation with PLA blocks3. 

The second considered issue is the formation of 
branched forms of PLA by the addition into the system of 
ROP LA hyperbranched polyglycerols (HPG) end-capped 
with a various number of hydroxyl groups (8–25, Scheme 2). 

 

 
Scheme 2. Exemplary structure of hyperbranched polyglycerol 

 
HPG are synthesized by polymerization of glycerol car-

bonate initiated with trimethylolopropane4. Their structure 
was confirmed on the basis of NMR and MALDI ToF spectra 
directly and after hydrofobization. The usage of HPG in ROP 
of LA allows to obtain mixtures of linear and star-like PLA. 
Some model polymerizations were carried out as well for 
better understanding of the process, with applying well de-
fined polyhydroxyl initiators. An alternative way of synthesis 
of branched PLA was the polycondensation of lactic acid in 
the presence of all compounds mentioned above. 

 
This work was partially carried out within the Innovative 
Economy project number POIG.01.01.02-10-025/09 
"Technology of production of biodegradable polyesters from 
renewable resources" (acronym BIOPOL). The project was 
financially supported by European Union – European Re-
gional Development Fund. 
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V súčasnosti patrí betón vystužený vláknami 
k najrozšírenejším materiálom stavebného priemyslu vo 
svete1. Kompozitný účinok náhodne orientovaných vlákien 
stužujúcich betónovú matricu zaisťuje jeho vyššiu pevnosť 
a odolnosť voči mechanickému namáhaniu. Napätie vznikajú-
ce pri mechanickom namáhaní kompozitu je prenášané na 
vlákna, ktoré sú schopné absorbovať ho až do dosiahnutia 
medze pevnosti, čím zamedzujú tvorbe a šíreniu mikrotrhlín 
v betóne2,3.  

Jednou z možnosti vystuženia betónov je použitie poly-
propylénových (PP) vlákien, ktoré zabezpečia zlepšenie napr. 
pevnosti v ohybe a v tlaku, zníženie priepustnosti vody, úbyt-
ku hmotnosti v dôsledku mechanického namáhania. Zvýši sa 
tým životnosť betónu3,4.  

Zlepšenie adhézie medzi hladkým povrchom PP vlákna 
a betónovou anorganickou matricou je možné dosiahnuť che-
mickou modifikáciou PP vlákien aditívami. Pre tento účel sa 
sledoval vplyv anorganických aditív na vlastnosti PP vlákien 
pre ich aplikáciu do stavebného materiálu. Boli sledované 
termickomechanické a mechanické vlastnosti PP vlákien mo-
difikovaných dvoma typmi anorganických aditív na základe 
Ca (PPC) a Si (PPS) pred a po stabilizácii 1 minútu pri 95 °C.  

Termickou analýzou bolo zistené, že PP vlákna dosahu-
jú lepšiu rozmerovú stabilitu. U PPS vlákien sa zmraštenie 
znižuje so zvyšovaním podielu aditív. Stabilizácia vlákien je 
významejšia pre vlákna s nižším obsahom aditív. Teplota po-
trebná na deformáciu vlákien sa s prídavkom aditív zvyšuje. 

Pevnosť a Youngov modul PPC aj PPS vlákien sú prí-
davkom aditív nižšie ako pri PP vláknach. Pri PPC je však 
namerané mierne zvyšovanie pevnosti s vyšším obsahom 
aditíva. Pozitívny účinok stabilizácie bol zaznamenaný aj 
u PPS vlákien.  
 
Táto práca vznikla za podpory grantu APVV - VMSP-P-0007-09. 
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Aromatické polyimidy tvoří důležitou součást skupiny 
termicky odolných polymerů. Vykazují mechanickou, che-
mickou a dielektrickou odolnost v širokém rozmezí teplot od 
–150 do 250 °C. Uplatnění nacházejí zejména v (mikro)
elektronice, leteckém průmyslu, výzkumu kosmu a v poslední 
době i jako membrány v separačních technologiích. Kromě 
tradičních lineárních a síťovaných polyimidů začínají nabývat 
na významu i ty s vysoce větvenou strukturou1. Pro vysoce 
větvenou strukturu je kromě vysokého stupně větvení a velké-
ho počtu koncových skupin charakteristický i deficit fyzikál-
ních zapletenin polymerních řetězců a alespoň částečné ome-
zení interakcí mezi těmito řetězci.  Bylo zjištěno, že 
v důsledku toho dochází ke změně řady vlastností ve srovnání 
s lineárními analogy obdobného chemické složení1. Nicméně, 
důkladnému studiu vlivu vysoce větvené struktury na nejvýše 
ceněnou vlastnost polyimidů – termickou odolnost – byla 
dosud věnována pouze omezená pozornost. Proto byla v této 
práci prozkoumána a podrobněji ohodnocena termooxidační 
stabilita nového, laboratorně připraveného vysoce větveného 
polyimidu na bázi komerčně dostupných monomerů 4,4´,4´´-tri-
aminotrifenylmethanu a 4,4´-oxydiftalanhydridu2 a porovnána se 
stabilitou lineárního polyimidu syntetizovaného z 4,4´-di-
aminodifenylmethanu a 4,4´-oxydiftalanhydridu. Vlastnosti 
připravených polymerů jak v původním stavu, tak po jejich 
termické expozici v atmosféře vzduchu byly hodnoceny meto-
dami termogravimetrické analýzy v dynamickém a izoterm-
ním režimu, dynamicko-mechanické analýzy a použitím trha-
cího stroje Instron. K návrhu procesů probíhajících 
v materiálech při jejich termickém ataku byla využita termo-
gravimetrie s analýzou plynných zplodin metodou infračerve-
né spektroskopie. Výsledky byly vyhodnoceny v podobě 
hmotnostních úbytků odpovídajících dané teplotě či době 
expozice, aktivačních energií termooxidační degradace, teplot 
skelného přechodu a modulů a pevností v tahu. 
 
Tato práce vznikla za podpory  grantu MSM 6046137302 
a GA ČR 104/09/1357.  
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Větvené polymery představují mimořádně složitý sys-
tém, který je velmi obtížné plně molekulárně charakterizovat1. 
Orientační mírou stupně větvení je poměr vnitřních viskozit 
větveného a lineárního polymeru o stejné hodnotě hmotnost-
ního průměru molární hmotnosti. Základními metodami cha-
rakterizace jsou zde rozptyl světla a viskozimetrie, za určitých 
podmínek i rozměrově vylučovací chromatografie (SEC)2. 
Některé parametry však těmito metodami získat nelze, a proto 
jsme zkoumali možnosti NMR. 

Tento příspěvek je věnován studiu modelových statistic-
ky větvených polymerů. Byly připravovány polymerizací 
styrensulfonátu sodného (SSNa) s N,N-methylen-bis-
akrylamidem (MBAA) v prostředí D2O v přítomnosti vodo-
rozpustného radikálového iniciátoru a přenosového činidla. 
1H NMR signály obou komonomerů jsou vzájemně dobře 
rozlišitelné. 

Větší část jednotek MBAA zabudovaných do řetězce 
nese nezreagovanou visící vinylovou skupinu; zbývající jed-
notky MBAA se prostřednictvím těchto vinylů při pokračující 
kopolymerizaci stávají součástí jiných řetězců a představují 
tak větvicí centra (uzly budoucí sítě).  

Výsledkem je terpolymer s těmito monomerními jednot-
kami (Schéma 1): 

Metodou 1H NMR jsme pro studovaný kopolymer stano-
vili jednak celkový obsah jednotek MBAA (b+c), jednak 
obsah těch jednotek MBAA, které nesou visící vinyly (b). 
Rozdíl těchto dvou hodnot pak udal obsah větvicích center 
(c), který dle očekávání roste s rostoucí konverzí. 

Autoři v literatuře nenalezli takto podrobnou charakteri-
zaci postupu větvení pomocí jediné metody. Při nízkých kon-
verzích však bývají hodnoty obsahu c zatíženy nezanedbatel-
nou experimentální chybou (malý rozdíl velkých čísel), což je 
nutné vzít v úvahu při případném širším užití této metody. Ta 
bude aplikována i na elektricky nenabité polymery, např. 
polyurethany, které rovněž podléhají větvení. 

 
Tato práce vznikla za podpory grantu MPO ČR č. FR-TI2/338. 
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Elektricky vodivé polymérne kompozity sú študované 
už niekoľko rokov pre ich veľmi zaujímavé a všestranne vyu-
žiteľné vlastnosti1. Pripravujú sa miešaním nevodivej poly-
mérnej matrice s elektricky vodivým plnivom. Možností ich 
prípravy je viacero. Medzi najvyužívanejšie patria miešanie 
v tavenine, alebo odlievanie z roztoku. Dosiahnutý stupeň 
elektrickej vodivosti závisí na mnohých parametroch. Medzi 
najviac vplývajúce faktory na elektrickú vodivosť patria: typ 
použitého plniva, miešateľnosť plniva a matrice, interakcie 
medzi plnivom a matricou, interakcie medzi plnivom 
a plnivom, typ použitého miešacieho zariadenia, teplota mie-
šania, rýchlosť pohybu rotorov pri miešaní, rozdispergovania 
plniva v matrici, množstvo použitého plniva a iné. 

V našej práci sme sa zamerali na detailné štúdium elek-
tricky vodivého kompozitu na báze SBR kaučuku plneného 
dvomi typmi elektricky vodivých sadzí. Sledovali sa zmeny 
elektrickej vodivosti už počas miešania v zariadení Rheomix 
600rp pri  rôznych podmienkach miešania (teplota, čas, otáč-
ky). Počas miešania sme medzi 6–8 minútou miešania spozo-
rovali náhly lokálny nárast elektrickej vodivosti čo bolo pred-
tým pozorované. Tento nárast vodivosti sme považovali za 
optimálny čas miešania, v ktorom je dosiahnutý vysoký stu-
peň dispergácie plniva v matrici2. Po zamiešaní sa vylisovali 
telieska na meranie mechanických a elektrických vlastností 
súčasne. Sledovali sa zmeny prúdu počas jednoosej deformá-
cie ťahom, relaxácie pri konštantnom napätí ako i pri návrate 
meraného telieska do pôvodného stavu. Priebeh týchto kriviek 
nebol však monotónny. Túto zmes sme podrobili tiež cyklic-
kým meraniam, kde sme počas deformácie zaznamenali 
nárast vodivosti. K výrazným zmenám došlo najmä v 1–3 
cykle, 4–10 cyklus sú si veľmi podobné a dá sa povedať 
zhodné. Z toho možno usúdiť, že táto zmes by mohla byť 
vhodná ako senzor citlivý na zmeny mechanického napätia. 
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Nanokompozity na báze elastomérov alebo kvapalných 
kryštálov môžu nájsť uplatnenie ako nové typy dotykového 
displeja umožňujúce nevidiacim prečítať nielen texty, ale aj 
grafické obrázky, rovnice a pod1. Pripravili sme takéto mate-
riály na báze etylén vinyl acetátu obsahujúce uhlíkové nanot-
rubičky, ktoré sú schopné vplyvom žiarenia meniť svoje roz-
mery. Fotoaktuácia je iniciovaná absorbciou svetla uhlíkový-
mi nanotrubičkami a následným prenosom tepelnej energie z 
uhlíkových nanotrubičiek na polymérnu matricu1–3. Študovali 
sme zmenu rozmerov nanokompozitov v závislosti od intenzi-
ty použitého svetla.  

Testované fotoaktívne nanokompozity sa pripravili 
z etylén vinyl acetátového (EVA) kopolyméru 
a mnohostenných uhlíkových nanotrubičiek (CNT)4. Na zlep-
šenie dispergácie CNT sa použil kompatibilizátor (Schéma 1). 

  

 
Schéma 1. Kompatibilizátor na báze funkcionalizovaného pyrénu 

 
Znak Braillovho písma je vytvorený konfiguráciami 

reliéfnych bodov. Fotoaktuáciu Braillovho znaku sme otesto-
vali mikroskopiou atomárnych síl (AFM) a pomocou nanoin-
dentora. Fotoaktuácia bola potvrdená metódou AFM pri oža-
rovaní červenou diódou v kontaktnom móde. Najvyššiu defor-
máciu sme namerali nanoindentáciou s modrou diódou.  

Tento výskum je podporovaný projektom NOMS, ktorý je 
čiastočne financovaný Európskou komisiou v rámci zmluvy 
č. 228916 a projektom VEGA 2/0064/10. 
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Tabuľka I 
Výsledky merania foto-aktuácie znaku Braillovho písma na-
noindentáciou 

Dióda, vlnová dĺžka                               Deformácia [m] 

Červená, λ = 627 nm                                      6,8 

Modrá, λ = 470 nm                                       15,2 
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Vlnené vlákna patria medzi prírodné vlákna, ktoré  majú 
na povrchu šupiny spôsobujúce plstivosť a povrchovú bariéru 
napríklad pri nanášaní farbív. Tieto faktory nepriaznivo 
ovplyvňujú efektívnosť povrchových konvenčných technoló-
gií vedúcich k zmene vlastností textilných materiálov. Z toho 
dôvodu sa stále hľadajú nové možnosti modifikácie povrchov 
textilných materiálov. Doteraz boli používané bežné 
(konvenčné) metódy s použitím chemických látok, ktoré zne-
čisťovali životné prostredie. Preto sú v dnešnej dobe zaujíma-
vé hlavne spôsoby úprav vedúce k zníženiu zaťaženia život-
ného prostredia. Jedným z takýchto procesov je plazmová 
úprava povrchov materiálov1,2.  

Plazma je čiastočne alebo úplne ionizovaný plyn, ktorý 
obsahuje aktivované častice zahrňujúce elektróny, excitované 
molekuly a atómy, ióny, radikály a fotóny. Vzniká odtrhnutím 
elektrónov z elektrónového obalu atómov plynu, alebo roztrh-
nutím molekúl (ionizáciou). 

Pri povrchovej úprave plazmou nedochádza k celkovým 
zmenám vlastností textilných materiálov. Je to ekologicky 
nenáročný proces a takáto úprava sa používa na vytvorenie 
reaktívneho povrchu, ktorý je vhodný na zlepšenie vlastností 
ako adhézia, zmáčavosť a vyfarbiteľnosť polymérnych 
materiálov1–4. 

V tejto práci boli použité vlnené textilné materiály, ktoré 
boli upravené nízkoteplotnou plazmou s rôznym časom pôso-
benia plazmy. Následne boli vzorky vyfarbené a bol sledova-
ný vplyv plazmy na povrchové vlastnosti, najmä zmáčateľ-
nosť a vyfarbiteľnosť  takto upravených vlnených materiálov.  

 
Táto práca vznikla za podpory grantu APVV-VMSP-P-0014-09. 
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V tejto práci je použitá výbojová plazma generovaná 
difúznym koplanárnym povrchovým bariérovým výbojom  
(DCSBD) pri atmosferickom tlaku a vzdušnej atmosfére, na 
predúprau textílií (PES/bavlna). Následne sú textílie modifi-
kované sól-gél silánovým “roztokom” a vysušené. Po vysuše-
ní sú tepelne stabilizované 5 minút pri teplote 185 °C. Pred-
úprava plazmou zabezpečuje väčšiu permanentnosť úpravy 
a odolnosť voči vypieraniu. Hydrofóbnosť bola stanovovaná 
meraním uhla zmáčania. Hydrofóbnosť textílii modifikova-
ných silánmi s prídavkom fluórsilánu, bola výrazne vyššia, 
ako pri textíliach modifikovaných len alkylsilánovým sólom. 
Najvyššia hydrofóbnosť bola dosiahnutá v prípade zmesnej 
textílie (PES/bavlna), kde bola nameraná hodnota uhla zmáča-
nia pred praním 154° a 151° po štyroch štandardizovaných 
vypieracích cykloch. Povrch textílií bol ďalej analyzovaný 
pomocou XPS, FTIR a SEM. 
 
Táto práca vznikla vďaka podpore vedeckej grantovej agentú-
ry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky a akadémie vied (projekt č.: 2/0063/09) a grantu 
Science and Technology Assistance Agency (contract VMSP-
P-0023-09). 
 
 
 
 
 


