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KOMPLEX VANÁDU S PYRIDÍN-IMÍNOM, KATALYTICKÝ SYSTÉM
ZAHŔŇAJÚCI UVEDENÝ KOMPLEX VANÁDU S PYRIDÍN-IMÍNOM A
SPÔSOB (KO)POLYMERIZÁCIE KONJUGOVANÝCH DIÉNOV

Opis
[0001]

Predkladaný vynález sa týka komplexu vanádu s pyridín-imínom.

[0002]

Konkrétnejšie sa predkladaný vynález týka komplexu vanádu s

pyridín-imínom a jeho použitia do katalytického systému pre (ko)polymerizáciu
konjugovaných diénov.
[0003]

Predkladaný vynález sa tiež týka katalytického systému pre

(ko)polymerizáciu konjugovaných diénov zahŕňajúceho uvedený komplex
vanádu s pyridín-imínom.
[0004]

Ďalej sa predkladaný vynález týka procesu (ko)polymerizácie

konjugovaných diénov, najmä procesu polymerizácie 1,3-butadiénu alebo
izoprénu, vyznačujúceho sa použitím uvedeného katalytického systému.
[0005]

Je známe, že stereošpecifická (ko)polymerizácia konjugovaných

diénov je veľmi dôležitý proces v chemickom priemysle, aby sa získali produkty,
ktoré spadajú medzi najrozsiahlejšie používané gumy.
[0006]

Uvedená

stereošpecifická

(ko)polymerizácia

môže

poskytnúť

polyméry, ktoré majú rôznu štruktúru, t. j. štruktúru trans-1,4, štruktúru cis-1,4,
štruktúru 1,2 a v prípade asymetrických konjugovaných diénov (napr. izoprénu),
štruktúru 3,4.
[0007]

Katalytické

systémy

založené

na

vanáde

sú

v oblasti

(ko)polymerizácie konjugovaných diénov známe po dlhú dobu vďaka ich
schopnosti poskytovať diénové (ko)polyméry so štruktúrou trans-1,4 a tieto
systémy sú najrozsiahlejšie používané systémy na prípravu trans-1,4polybutadiénu, ako je opísané napríklad v: Porri L. a kol., „Comprehensive
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Polymer Science“ (1989), editori Eastmond G. C. a kol., Pergamon Press, Oxford,
UK, zv. 4, časť II, str. 53-108.
[0008]

Heterogénne katalytické systémy získané zmiešaním halogenidov

vanádu [napr. chloridu vanáditého (VCl3), chloridu vanádičitého (VCl4)] s
alkylhliníkmi [napr. trietylhliníkom (AlEt3), dietylhliník-chloridom (AlEt2Cl)] poskytujú
trans-1,4 polybutadién (obsah jednotiek trans-1,4 rovný 97 % - 100 %), kryštalický,
s vysokou molekulovou hmotnosťou a majúci teplotu topenia (Tm) asi 145 °C.
Ďalšie podrobnosti o uvedených katalytických systémoch je možno nájsť napríklad
v: Natta G. a kol., „La Chimica e L'Industria“ (1958), zv. 40, str. 362, a „Chemical
Abstract“ (1959), zv. 53, str. 195; Natta G. a kol., „La Chimica e L'Industria“ (1959),
zv. 41, str. 116, a „Chemical Abstract“ (1959), zv. 53, str. 15619.
[0009]

Polybutadién s vysokým obsahom jednotiek trans-1,4, ale s nižšou

molekulovou hmotnosťou môže byť pripravený s homogénnym katalytickým
systémom, ako je napríklad chlorid vanáditý (tris-tetrahydrofurán)/dietylhliníkchlorid

(VCl3(THF)3/AlEt2Cl),

[V(acac)3/AlEt2Cl]

a

(tris-acetylacetonát)

vanáditý/dietylhliník-chlorid

(tris-acetylacetonát)

vanáditý/metylaluminoxán

[V(acac)3/MAO]. Ďalšie podrobnosti o uvedených katalytických systémoch je
možno nájsť napríklad v: Natta G. a kol., „Atti Accademia Nazionale dei Lincei Classe di Scienze fisiche, matematiche e naturali“ (1961), zv. 31(5), str. 189, a
„Chemical Abstract“ (1962), zv. 57, str. 4848; Porri L. a kol., „Die Makromoleculare
Chemie“ (1963), zv. 61 (1), str. 90-103; Ricci G. a kol., „Polymer Communication“
(1991), zv. 32, str. 514-517; Ricci G. a kol., „Journal of Polymer Science Part A:
Polymer Chemistry“ (2007), zv. 45(20), str. 4635-4646.
[0010]

Niektoré z vyššie uvedených homogénnych katalytických systémov,

napríklad (tris-acetylacetonát) vanáditý/trietylhliník [V(acac)3/AlEt3], sú najmä
zaujímavé na prípravu 1,2-polybutadiénu, ako je opísané napríklad v Natta G. a
kol., „La Chimica e L'Industria“ (1959), zv. 41, str. 526, a „Chemical Abstract“
(1960), zv. 54, str. 1258.
[0011]

Katalytické systémy získané zmiešaním cyklopentadienylových

derivátov vanádu, ako je napríklad
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bis(cyklopentadienyl)chlórvanád/metylaluminoxán

(VCp2Cl/MAO)

a

cyklopentadienyldichlór(tris-trietylfosfín)vanád(IV)/metylaluminoxán
[VCpCl2(PEt3)3/MAO], sú schopné poskytovať polybutadién hlavne so štruktúrou
cis-1,4 (obsah jednotiek cis-1,4 sa rovná asi 85 %). Ďalšie podrobnosti týkajúce
sa uvedených katalytických systémov je možno nájsť napríklad v: Ricci G. a kol.,
„Polymer“ (1996), zv. 37 (2), str. 363-365; Porri L. a kol., „Metalorganic Catalyst
for Synthesis and Polymerization“ (1999), editor Kaminsky W., Springer-Verlag
Berlin Heidelberg, str. 519-530; Porri L. a kol., „Metallocene-Based Polyolefins“
(2000), editori Scheirs J. a Kaminsky W., John Wiley & Sons Ltd., str. 115-141.
[0012]

Tiež je známe, že katalytické systémy založené na vanáde sú tiež

aktívne pre polymerizáciu izoprénu. Najmä katalytický systém trialkylhliník/chlorid
vanáditý (AlR3/VCl3, kde R = metyl, etyl, propyl, butyl, výhodne etyl) poskytuje
polyizoprén s vysokým obsahom trans-1,4 jednotiek, dokonca i keď je úroveň
aktivity pomerne nízka. Výhodne je uvedená polymerizácia uskutočňovaná
prevádzkovaním pri molárnom pomere Al/V výhodne v rozsahu od 3 do 6
v prítomnosti alifatického rozpúšťadla (napr. n-heptánu) pri relatívne nízkej
teplote, výhodne v rozsahu od 20 °C do 50 °C. V skutočnosti sa pri pracovnej
teplote cez 50 °C stávajú väzby vanád-uhlík nestabilné, vanád(III) sa redukuje na
vanád (II), ktorý je z katalytického pohľadu neaktívna častica a rýchlosť
polymerizácie rýchle klesá.
[0013]

V poslednej dobe, aby sa zlepšila stabilita katalytických systémov

založených na vanáde voči teplote, bolo študovaných niekoľko nových systémov
založených na komplexoch chloridu vanáditého s ligandmi, ktoré majú atómy
dusíka ako donorové atómy (napr. pyridín-bis-imíny, bis-imíny), v kombinácii
s vhodnými alkylačnými činidlami [napr. dietylhliník-chlorid (AlEt2Cl)]: boli
získané zaujímavé a povzbudivé výsledky a bolo overené, že tieto nové systémy
sú aktívne v homo- a kopolymerizácii etylénu s tým, že poskytujú elastomérne
polyolefíny, ktoré sú do určitej miery zaujímavé z hľadiska aplikácie.
[0014]

Colamarco E. a kol., v „Macromolecular Rapid Communications“

(2004), zv. 25, str. 450-454, opisujú komplex vanádu s ligandom obsahujúcim
dusík, t. j. bis(imino)pyridín vanáditý komplex aktivovaný rôznymi kokatalyzátormi
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[napr.

dietylhliník-chlorid

(AlEt2Cl),

trietyldihliník-trichlorid

(Al2Et3Cl3),

metylaluminoxán (MAO)] schopný podporovať 1,4-polymerizáciu butadiénu
s preukázateľne nízkymi hodnotami katalytickej aktivity.
[0015]

Pretože (ko)polyméry konjugovaných diénov, najmä polybutadién a

polyizoprén môžu byť výhodne použité na výrobu pneumatík, najmä pre behúne
pneumatík, rovnako ako v obuvníckom priemysle (napríklad vo výrobe podošiev
topánok), štúdia nových katalytických systémov schopných poskytovať uvedené
(ko)polyméry je veľmi zaujímavá.
[0016]

Prihlasovateľ čelil problému nájdeniu nového komplexu vanádu s

pyridín-imínom s vysokou katalytickou aktivitou použiteľného v katalytickom
systéme schopnom poskytovať (ko)polyméry konjugovaných diénov, ako je
napríklad lineárny alebo rozvetvený polybutadién alebo lineárny alebo
rozvetvený polyizoprén, s vysokým výťažkom vo vzťahu k dodanému monoméru.
[0017]

Prihlasovateľ teraz našiel nový komplex vanádu s pyridín-imínom, ktorý

má všeobecný vzorec (I) definovaný nižšie, schopný poskytovať (ko)polyméry
konjugovaných diénov, ako je napríklad lineárny alebo rozvetvený polybutadién
nebo polyizoprén, s vysokým výťažkom vo vzťahu k dodanému monoméru.
[0018]

Preto predmet predkladaného vynálezu predstavuje komplex vanádu

s pyridín-imínom, ktorý má všeobecný vzorec (I):

podľa nárokov 1 až 4, najmä nárokov 1 a nároku 4.
[0019]

Na účely predkladaného opisu a nasledujúcich nárokov definície

číselných rozsahov vždy zahŕňajú krajné hodnoty, pokiaľ nie je uvedené inak.
[0020]

Na účely predkladaného opisu a nasledujúcich nárokov pojem

„zahŕňajúci“ tiež zahŕňa pojmy „ktorý v podstate pozostáva z“ alebo „ktorý
pozostáva z“.
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[0021]

Pojem „C1-C20 alkylové skupiny“ znamená alkylové skupiny, ktoré

majú od 1 do 20 atómov uhlíka, lineárne alebo rozvetvené. Konkrétne príklady
C1-C20 alkylových skupín sú: metyl, etyl, n-propyl, izopropyl, n-butyl, sek-butyl,
izobutyl, terc-butyl, pentyl, hexyl, heptyl, oktyl, n-nonyl, n-decyl, 2-butyloktyl, 5metylhexyl, 4-etylhexyl, 2-etylheptyl, 2-etylhexyl.
[0022]

Pojem „C1-C20 alkylové skupiny prípadne halogénované“ znamená

alkylové skupiny, ktoré majú od 1 do 20 atómov uhlíka, lineárne alebo rozvetvené,
nasýtené alebo nenasýtené, v ktorých je prinajmenšom jeden z atómov vodíka
nahradený atómom halogénu, ako je napríklad fluórom, chlórom, brómom,
výhodne fluórom, chlórom. Konkrétne príklady C1-C20 alkylových skupín prípadne
obsahujúcich heteroatómy sú: fluórmetyl, difluórmetyl, trifluórmetyl, trichlórmetyl,
2,2,2-trifluóretyl,

2,2,2-trichlóretyl,

2,2,3,3-tetrafluórpropyl,

2,2,3,3,3-pentafluórpropyl, perfluórpentyl, perfluóroktyl, perfluórdecyl.
[0023]

Pojem „cykloalkylové skupiny“ znamená cykloalkylové skupiny, ktoré

majú od 3 do 30 atómov uhlíka. Uvedené cykloalkylové skupiny môžu byť
prípadne substituované jednou alebo viacerými skupinami, ktoré sú vzájomne
rovnaké alebo rôzne, vybranými z: atómov halogénu, hydroxylových skupín, C1C12 alkylových skupín, C1-C12 alkoxylových skupín, kyanoskupín, aminoskupín,
nitroskupín. Konkrétne príklady cykloalkylových skupín sú: cyklopropyl,
2,2-difluórcyklopropyl, cyklobutyl, cyklopentyl, cyklohexyl, hexametylcyklohexyl,
pentametylcyklopentyl, 2-cyklooktyletyl, metylcyklohexyl, metoxycyklohexyl,
fluorocyklohexyl, fenylcyklohexyl.
[0024]

Pojem „arylové skupiny“ znamená aromatické karbocyklové skupiny.

Uvedené aromatické karbocyklové skupiny môžu byť prípadne substituované
jednou alebo viacerými skupinami, ktoré sú vzájomne rovnaké alebo rôzne,
vybranými z: atómov halogénu, ako je napríklad fluór, chlór, bróm, hydroxylových
skupín, C1-C12 alkylových skupín, C1-C12 alkoxylových skupín, kyanoskupín,
aminoskupín, nitroskupín. Konkrétne príklady arylových skupín sú: fenyl, 2metylfenyl, 2,4,6-trimetylfenyl, 2,6-diizopropylfenyl, metoxyfenyl, hydroxyfenyl,
fenyloxyfenyl, fluórfenyl, pentafluórfenyl, chlórfenyl, brómfenyl, nitrofenyl,
dimetylaminofenyl, naftyl, fenylnaftyl, fenantrén, antracén.
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[0025]


Preto sú zlúčeniny vzorca (I) opísané:

R1 predstavuje atóm vodíka alebo je vybrané z lineárnych alebo
rozvetvených C1-C20 alkylových skupín, výhodne C1-C15, výhodne to je metyl,



R2 je vybrané z cykloalkylových skupín prípadne substituovaných, výhodne
to je cyklohexyl, alebo z arylových skupín prípadne substituovaných,
výhodne to je 2,6-diizopropylfenyl, 2-metylfenyl, 2,4,6-trimetylfenyl,



R3, R4, R5 a R6, vzájomne rovnaké, predstavujú atóm vodíka,



X1, X2 a X3, vzájomne rovnaké, predstavujú atóm halogénu, ako je napríklad
chlór, bróm, jód, výhodne chlór,



Y je tetrahydrofurán (THF),



n je 1.

[0026]

Komplex vanádu s pyridín-imínom, ktorý má všeobecný vzorec (I),

musí byť podľa predkladaného vynálezu zamýšľaný v akejkoľvek fyzickej forme,
ako je napríklad izolovaná a čistená pevná forma, solvátovaná forma s vhodným
rozpúšťadlom alebo taká, ktorá je nesená na vhodných organických alebo
anorganických pevných látkach, ktoré výhodne majú granulovanú alebo
práškovú fyzikálnu formu.
[0027]

Komplex vanádu s pyridín-imínom, ktorý má všeobecný vzorec (I) je

pripravovaný tak, že sa vychádza z ligandov známych v danej problematike.
[0028]

Konkrétne príklady ligandov použiteľných na účel predkladaného

vynálezu sú tie, ktoré majú nasledujúce vzorce (L1)-(L4):
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[0029]

Uvedené ligandy, ktoré majú vzorce (L1)-(L4), môžu byť pripravené

procesmi známymi v danej problematike. Napríklad uvedené ligandy, ktoré majú
vzorce (L1)-(L4), môžu byť pripravené procesom zahŕňajúcim: (1) reakciu
kondenzácie

medzi

vhodným

anilínom

alebo

cyklohexylamínom

a

2-

pyridínkarboxaldehydom alebo 2-acetylpyridínom za vzniku zodpovedajúceho
imínu, ako je opísané napríklad vo: Wu J. a kol., „Journal of American Chemistry
Society“ (2009), zv. 131 (36), str. 12915-12917, Laine V. T. a kol., „European
Journal of Inorganic Chemistry“ (1999), zv. 6, str. 959-964, Bianchini C. a kol.,
„New Journal of Chemistry“ (2002), zv. 26 (4), str. 387-397, Lai Yi-C. a kol.,
„Tetrahedron“ (2005), zv. 61 (40), str. 9484-9489.
[0030]

Komplex vanádu s pyridín-imínom, ktorý má všeobecný vzorec (I),

môže byť pripravený podľa procesov známych v danej problematike. Napríklad
uvedený komplex vanádu s pyridín-imínom, ktorý má všeobecný vzorec (I), môže
byť pripravený prostredníctvom reakcie medzi zlúčeninami vanádu, ktoré majú
všeobecný vzorec V(X)3, kde V je vanád a X je atóm halogénu, ako je napríklad
chlór, bróm, jód, výhodne chlór, ako takými alebo komplexovanými s étermi
[napríklad dietyléterom, tetrahydrofuránom (THF), dimetoxyetánom], výhodne
komplexovanými s tetrahydrofuránom (THF), s ligandami, ktoré majú vzorce
(L1)-(L4), uvedené vyššie, v molárnom pomere ligand (L)/vanád (V) v rozsahu od
1 do 1,5 uskutočňovaním výhodne v prítomnosti prinajmenšom jedného
rozpúšťadla, ktoré môže byť vybrané napríklad z: chlórovaných rozpúšťadiel
(napríklad metylénchloridu), éterových rozpúšťadiel [napríklad, tetrahydrofuránu
(THF)],

alkoholových

rozpúšťadiel

(napríklad

butanolu),

uhľovodíkových

rozpúšťadiel (napríklad toluénu) alebo ich zmesí, za laboratórnej teploty alebo
vyššej. Takto získaný komplex vanádu s pyridín-imínom, ktorý má všeobecný
vzorec (I), môže byť oddelený prostredníctvom spôsobu známeho v danej
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problematike, ako je napríklad zrážanie prostredníctvom antirozpúšťadla
(napríklad pentánu, hexánu) s následnou separáciou prostredníctvom filtrácie
alebo dekantácie a prípadne následným rozpustením vo vhodnom rozpúšťadle
s následnou nízkoteplotnou kryštalizáciou.
[0031]

Na účely predkladaného opisu a nasledujúcich nárokov vyjadrenie

„laboratórna teplota“ znamená teplotu v rozsahu od 20 °C do 25 °C.
[0032]

Ako bolo uvedené vyššie, predkladaný vynález sa tiež týka

katalytického systému pre (ko)polymerizáciu konjugovaných diénov zahŕňajúceho
uvedený komplex vanádu s pyridín-imínom, ktorý má všeobecný vzorec (I).
[0033]

Ďalší predmet predkladaného vynálezu je katalytický systém pre

(ko)polymerizáciu konjugovaných diénov zahŕňajúci:
(a) prinajmenšom jeden komplex vanádu s pyridín-imínom, ktorý má
všeobecný vzorec (I),
(b) prinajmenšom jeden kokatalyzátor vybraný zo zlúčenín hliníka
s organickým derivátom, výhodne zo:
(b1) zlúčenín hliníka, ktoré majú všeobecný vzorec (II):
Al(R9)(R10)(Rn)

(II)

v ktorom R9 predstavuje atóm vodíka alebo atóm fluóru alebo je
vybrané z lineárnych alebo rozvetvených C1-C20 alkylových skupín,
cykloalkylových skupín, arylových skupín, alkylarylových skupín,
arylalkylových skupín, alkoxylových skupín,
R10 a R11, vzájomne rovnaké alebo rôzne, sú vybrané z lineárnych
alebo rozvetvených C1-C20 alkylových skupín, cykloalkylových skupín,
arylových skupín, alkylarylových skupín, arylalkylových skupín,
(b2) aluminoxánov, ktoré majú všeobecný vzorec (III):
(R12)2-Al-O-[-Al(R13)-O-]m-Al-(R14)2

(III)

v ktorom R12, R13 a R14, vzájomne rovnaké alebo rôzne, predstavujú
atóm vodíka alebo atóm halogénu, ako je napríklad chlór, bróm, jód,
fluór, alebo sú vybrané z lineárnych alebo rozvetvených C1-C20
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alkylových skupín, cykloalkylových skupín, arylových skupín s tým, že
uvedené skupiny sú prípadne substituované jedným alebo viacerými
atómami kremíka alebo germánia, a m je celé číslo v rozsahu od 0
do 1000,
(b3) zlúčenín hliníka s organickým derivátom, ktoré sú čiastočne
hydrolyzované,
(b4) halogén-hliník-alkylov, ktoré majú všeobecný vzorec (IV) alebo (V):
Al (R15)p(X3)3-p

(IV)

Al2(R15)q(X3)3-q

(V)

v ktorom p je 1 alebo 2, q je celé číslo v rozsahu od 1 do 5, R15,
vzájomne rovnaké alebo rôzne, sú vybrané z lineárnych alebo
rozvetvených C1-C20 alkylových skupín, X3 predstavuje atóm chlóru
alebo atóm brómu, výhodne chlóru,
alebo ich zmesi.
[0034]

Konkrétne príklady zlúčenín hliníka, ktoré majú všeobecný vzorec (II),

najmä použiteľných na účely predkladaného vynálezu sú: dietylhydridohlinitan,
di-n-propylhydridohlinitan,

di-n-butylhydridohlinitan,

diizobutylhydridohlinitan

(DIBAH), difenylhydridohlinitan, di-p-tolylhydridohlinitan, dibenzylhydridohlinitan,
dietylhydridohlinitan, fenyl-n-propyl-hydridohlinitan, p-tolyletylhydridohlinitan, ptolyl-n-propylhydridohlinitan, p-tolylizopropyl-hydridohlinitan, benzyletylhydridohlinitan,

benzyl-n-propylhydridohlinitan,

benzylizopropyl-hydridohlinitan,

dietylhliník-etoxid, diizobutylhliník-etoxid, dipropylhliník-etoxid, trimetylhliník,
trietylhliník (TEA), tri-n-propylhliník, triizobutylhliník (TIBA), tri-n-butylhliník,
tripentylhliník, trihexylhliník, tricyklohexylhliník, trioktylhliník, trifenylhliník, tri-ptolyhliník, tribenzylhliník, etyldifenylhliník, etyl-di-p-tolylhliník, etyldibenzylhliník,
dietylfenylhliník, dietyl-p-tolylhliník, dietylbenzylhliník. Trietylhliník (TEA), tri-npropylhliník,

triizobutylhliník

(TIBA),

triexylhliník,

diizobutylhydridohlinitan

(DIBAH), dietylhliník-fluorid sú najmä preferované.
[0035]

Ako je známe, aluminoxány sú zlúčeniny obsahujúce väzby Al-O-Al

s premenným pomerom O/Al získateľné podľa procesov známych v danej
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problematike, ako je napríklad prostredníctvom reakcie alkylhliníka alebo
alkylhliník-halogenidu za kontrolovaných podmienok s vodou alebo s ďalšími
zlúčeninami obsahujúcimi vopred určené množstvo dostupnej vody, ako je
napríklad v prípade reakcie trimetylhliníka s hexahydrátom síranu hlinitého,
pentahydrátom síranu meďnatého alebo pentahydrátu síranu železitého.
[0036]

Uvedené aluminoxány a najmä metylaluminoxány (MAO) sú zlúčeniny

získateľné známymi procesmi metaloorganickej chémie, ako je napríklad
pridaním trimetylhliníka k suspenzii hydrátu síranu hlinitého v hexáne.
[0037]

Konkrétne príklady aluminoxánov, ktoré majú všeobecný vzorec (III),

najmä použiteľných na účely predkladaného vynálezu sú: metylaluminoxán
(MAO), etylaluminoxán, n-butylaluminoxán, tetraizobutylaluminoxán (TIBAO),
terc-butylaluminoxán, tetra-(2,4,4-trimetylpentyl)aluminoxán (TIOAO), tetra-(2,3dimetylbutyl)aluminoxán

(TDMBAO),

tetra-(2,3,3-trimetylbutyl)aluminoxán

(TTMBAO). Metylaluminoxán (MAO) ako taký alebo v suchej forme (MAO-suchý)
alebo

modifikovaný

(MAO-modifikovaný),

tetraizobutylaluminoxán

(TIBAO) sú najmä preferované.
[0038]

Ďalšie podrobnosti o aluminoxánoch, ktoré majú všeobecný vzorec

(III), môžu byť nájdené v medzinárodnej patentovej prihláške WO 2011/061151.
[0039]

Výhodne sú čiastočne hydrolyzované zlúčeniny hliníka s organickým

derivátom (b3) vybrané zo zlúčenín hliníka, ktoré majú všeobecný vzorec (II),
pridané k prinajmenšom jednej protonujúcej zlúčenine s tým, že zlúčenina
hliníka, ktorá má všeobecný vzorec (II), a protonujúca zlúčenina sú používané
v molárnom pomere v rozsahu od 0,001:1 do 0,2:1. Výhodne môže byť uvedená
protonujúca zlúčenina vybraná napríklad z: vody, alkoholov, ako je napríklad
metanol, etanol, izopropylalkohol, n-propylalkohol, terc-butanol, izobutylalkohol,
n-butylalkohol, alkoholy s vyššou molekulovou hmotnosťou, ako je napríklad, 1dekanol, 2-undekanol, karboxylové kyseliny, ako je napríklad kyselina steárová,
alebo ich zmesou. Voda je najmä preferovaná.
[0040]

Konkrétne príklady halogén-alkylhlíníkov, ktoré majú všeobecný

vzorec (IV) alebo (V) sú: dietylchlórhliník (AlEt2Cl), dimetylhliník-chlorid
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(AlMe2Cl), etylhliník-dichlorid (AlEtCl2), diizobutylhliník-chlorid [Al(i-Bu)2Cl],
etylhliník-seskvichlorid (Al2Et3Cl3), metylhliník-seskvichlorid (Al2Me3Cl3).
[0041]

Všeobecne je vytvorenie katalytického systému zahŕňajúceho

komplex vanádu s pyridín-imínom, ktorý má všeobecný vzorec (I), a
kokatalyzátor (b) výhodne uskutočňované v inertnom kvapalnom médiu,
výhodnejšie v uhľovodíkovom rozpúšťadle. Výber komplexu vanádu s pyridínimínom, ktorý má všeobecný vzorec (I) a kokatalyzátora (b), rovnako ako
konkrétneho použitého spôsobu, sa môže meniť v závislosti od molekulových
štruktúr a požadovaného výsledku podľa toho, čo je analogicky opísané
v literatúre o časticiach prístupných odborníkovi v danej problematike pre ďalšie
komplexy prechodných kovov s ligandami rôznej povahy, napríklad v: Ricci G. a
kol., „Advances in Organometallic Chemistry Research“ (2007), editor Yamamoto
K., Nova Science Publisher, Inc., USA, str. 1-36; Ricci G. a kol., „Coordination
Chemistry Reviews“ (2010), zv. 254, str. 661-676; Ricci G. a kol., „Ferrocenes:
Compounds, Properties and Applications“ (2011), editor Elisabeth S. Phillips,
Nova Science Publisher, Inc., USA, str. 273-313; Ricci G. a kol., „Chromium:
Environmental, Medical and Material Studies“ (2011), editor Margaret P. Salden,
Nova Science Publisher, Inc., USA, str. 121-1406; Ricci G. a kol., „Cobalt:
Characteristics, Compounds, and Applications“ (2011), editor Lucas J. Vidmar,
Nova Science Publisher, Inc., USA, str. 39-81; Ricci G. a kol., „Phosphorus:
Properties, Health effects and Environment“ (2012), editori Ming Yue Chen a DaXia Yang, Nova Science Publisher, Inc., USA, str. 53-94.
[0042]

Výhodne, keď je použitý pre vytvorenie katalytického systému

(ko)polymerizácie podľa predkladaného vynálezu, (ko)katalyzátor (b) môže byť
uvedený do kontaktu s komplexom vanádu s pyridín-imínom, ktorý má všeobecný
vzorec (I), v takých pomeroch, že molárny pomer medzi vanádom prítomným v
komplexe vanádu s pyridín-imínom, ktorý má všeobecný vzorec (I), a hliníkom
prítomným v (ko)katalyzátoroch (b) môže byť v rozsahu od 1 do 10000, výhodne
v rozsahu od 50 do 1000. Postup, ktorým sú komplex vanádu s pyridín-imínom,
ktorý má všeobecný vzorec (I), a (ko)katalyzátory uvedené do kontaktu jeden
s druhým, nie je zvlášť kritický.
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[0043]

Na účely predkladaného opisu a nasledujúcich nárokov sú pojmy „mol“

a „molárny pomer“ používané ako s odkazom na zlúčeniny pozostávajúce
z molekúl, tak s odkazom na atómy a ióny s tým, že pre posledné uvedené sa
vynechávajú pojmy gram-atóm alebo atómový pomer, dokonca i keď sú vedecky
správnejšie.
[0044]

Na účely predkladaného vynálezu môžu byť prípadne pridané ďalšie

aditíva alebo zložky k vyššie uvedenému katalytickému systému tak, aby sa
upravil na to, aby v praxi spĺňal špecifické požiadavky. Takto získané katalytické
systémy sú preto pokladané za zahrnuté v cieli predkladaného vynálezu. Aditíva
a/alebo zložky, ktoré môžu byť pridané pri príprave a/alebo formulácii predmetu
katalytického systému z predkladaného vynálezu, sú napríklad: inertné
rozpúšťadlá, ako sú napríklad alifatické a/alebo aromatické uhľovodíky, alifatické
a/alebo aromatické étery, slabo koordinujúce aditíva (napríklad Lewisovej bázy)
vybrané napríklad z nepolymerovateľných olefínov, étery, ktoré sú stéricky
bránené alebo elektrónovo chudobné, halogenačné činidlá, ako sú napríklad
halogenidy kremíka, halogénované uhľovodíky, výhodne chlórované, alebo
ich zmesi.
[0045]

Uvedený katalytický systém môže byť pripravený, ako už bolo opísané

vyššie, podľa spôsobov známych v danej problematike.
[0046]

Napríklad môže byť uvedený katalytický systém oddelene pripravený

(vopred vytvorený) a následne zavedený do (ko)polymerizačného prostredia.
V tomto ohľade môže byť uvedený katalytický systém pripravený reakciou
prinajmenšom jedného komplexu vanádu s pyridín-imínom (a), ktorý má
všeobecný vzorec (I), s prinajmenšom jedným kokatalyzátorom (b), prípadne
v prítomnosti ďalších aditív alebo zložiek vybraných z tých, ktoré boli opísané
vyššie, v prítomnosti rozpúšťadla, ako je napríklad toluén, heptán, pri teplote
v rozsahu od 20 °C do 60 °C, po dobu v rozsahu od 10 sekúnd do 10 hodín,
výhodne v rozsahu od 30 sekúnd do 5 hodín.
[0047]

Alternatívne môže byť uvedený katalytický systém pripravený in situ,

konkrétne priamo v (ko)polymerizačnom prostredí. V tomto ohľade môže byť
uvedený katalytický systém pripravený oddelene zavedením komplexu vanádu s
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pyridín-imínom (a), ktorý má všeobecný vzorec (I), kokatalyzátora (b) a
vybraného konjugovaného diénu/diénov, ktorý má byť (ko)polymerizovaný,
prevádzkovaním za podmienok, pri ktorých je (ko)polymerizácia uskutočňovaná.
[0048]

Viac podrobností súvisiacich s prípravou uvedeného katalytického

systému môže byť nájdených v príkladoch opísaných nižšie.
[0049]

Na účely predkladaného vynálezu tiež môžu byť vyššie uvedené

katalytické systémy nanesené na pevné materiály, výhodne pozostávajúce
z oxidov kremíka a/alebo hliníka, ako sú napríklad oxid kremičitý, oxid hlinitý
alebo hlinitokremičitany. Pre nanesenie uvedených katalytických systémov môžu
byť použité známe techniky nanášania zahŕňajúce všeobecne uvedenie vo
vhodnom inertnom kvapalnom médiu do kontaktu nosiča, prípadne aktivovaného
zahrievaním pri teplotách vyšších ako 200 °C, a jednej alebo viacerých zložiek
(a) a (b) uvedeného katalytického systému z predkladaného vynálezu. Na účely
predkladaného vynálezu nie je nutné, aby obe zložky boli nanesené, tiež je
možné, že iba komplex vanádu s pyridín-imínom (a), ktorý má všeobecný vzorec
(I), alebo kokatalyzátor (b) je prítomný na povrchu nosiča. V tomto poslednom
uvedenom prípade je potom zložka, ktorá chýba na povrchu, uvedená do
kontaktu so zložkou na nosiči, keď je žiaduce vytvorenie katalyzátora aktívneho
pre polymerizáciu.
[0050]

Komplex vanádu s pyridín-imínom, ktorý má všeobecný vzorec (I), a

katalytický systém na ňom založený, ktoré boli nanesené na pevný materiál
funkcionalizáciou posledného uvedeného a vytvorením kovalentnej väzby medzi
pevným materiálom a komplexom vanádu s pyridín-imínom, ktorý má všeobecný
vzorec (I), sú ďalej zahrnuté v cieli predkladaného vynálezu.
[0051]

Ďalej sa predkladaný vynález týka procesu (ko)polymerizácie

konjugovaných diénov vyznačujúceho sa použitím uvedeného katalytického
systému.
[0052]

Množstvo komplexu vanádu s pyridín-imínom (a), ktorý má všeobecný

vzorec (I), a kokatalyzátora (b), ktoré môže byť použité v (ko)polymerizácii
konjugovaných diénov, sa mení v závislosti od požadovaného procesu
(ko)polymerizácie, ktorý má byť použitý. Avšak uvedené množstvo je také, že sa
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dosiahne molárny pomer medzi vanádom (v) prítomným v komplexe vanádu s
pyridín-imínom, ktorý má všeobecný vzorec (I), a kovom prítomným
v kokatalyzátore (b), t. j. hliníkom, spadá medzi hodnoty uvedené vyššie.
[0053]

Konkrétne

príklady

konjugovaných

diénov,

ktoré

môžu

byť

(ko)polymerizované použitím katalytického systému podľa predkladaného
vynálezu, sú: 1,3-butadién, 2-metyl-1,3-buta-dién (izoprén), 2,3-dimetyl-1,3butadién,

1,3-pentadién,

1,3-hexadién,

cyklo-1,3-hexadién.

1,3-Butadién,

izoprén sú preferované. Vyššie uvedené (ko)polymerizovateľné konjugované
diény môžu byť použité samostatne alebo ako zmes dvoch alebo viacerých
diénov. V tomto poslednom uvedenom prípade najmä použitím zmesi dvoch
alebo viacerých diénov bude získaný kopolymér.
[0054]

Podľa najmä preferovaného uskutočnenia sa predkladaný vynález

týka procesu polymerizácie 1,3-butadiénu alebo izoprénu, vyznačujúceho sa
použitím uvedeného katalytického systému.
[0055]

Všeobecne môže byť uvedená (ko)polymerizácia uskutočnená

v prítomnosti polymerizačného rozpúšťadla všeobecne vybraného z inertných
organických rozpúšťadiel, ako sú napríklad: nasýtené alifatické uhľovodíky, ako
je napríklad bután, pentán, hexán, heptán alebo ich zmesi, nasýtené
cykloalifatické uhľovodíky, ako je napríklad cyklopentán, cyklohexán alebo ich
zmesi, monoolefíny, ako je napríklad 1-butén, 2-butén alebo ich zmesi,
aromatické uhľovodíky, ako je napríklad benzén, toluén, xylén alebo ich zmesi,
halogénované uhľovodíky, ako je napríklad metylénchlorid, chloroform,
tetrachlórmetán, trichlóretylén, perchlóretylén, 1,2-dichlóretán, chlórbenzén,
brómbenzén,

chlórtoluén

alebo

ich

zmesi.

Výhodne

je

rozpúšťadlo

(ko)polymerizácie vybrané z aromatických alebo halogénovaných uhľovodíkov.
[0056]
použitím

Alternatívne môže byť uvedená (ko)polymerizácia uskutočnená
rovnakého

konjugovaného

diénu/diénov,

ktorý

musí

byť

(ko)polymerizovaný, ako rozpúšťadla (ko)polymerizácie podľa procesu známeho
ako „blokový proces“.
[0057]

Všeobecne je koncentrácia konjugovaného diénu, ktorý má byť

(ko)polymerizovaný v uvedenom rozpúšťadle (ko)polymerizácie, v rozsahu od
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5 % hmotn. do 50 % hmotn., výhodne v rozsahu od 10 % hmotn. do 20 % hmotn.,
vo vzťahu k celkovej hmotnosti zmesi konjugovaného diénu a inertného
organického rozpúšťadla.
[0058]

Všeobecne môže byť uvedená (ko)polymerizácia uskutočnená pri

teplote v rozsahu od - 70 °C do + 100 °C, výhodne v rozsahu od - 20 °C do + 80 °C.
[0059]

Čo sa týka tlaku, je výhodné pracovať pri tlaku zložiek zmesi, ktorá

musí byť (ko)polymerizovaná.
[0060]

Uvedená (ko)polymerizácia môže byť uskutočnená ako kontinuálne,

tak „vsádzkovo“.
[0061]

Ako bolo uvedené vyššie, uvedený proces umožňuje získať

(ko)polyméry konjugovaných diénov, ako je napríklad lineárny alebo rozvetvený
polybutadién alebo lineárny alebo rozvetvený polyizoprén, s vysokým výťažkom
vo vzťahu k dodanému monoméru.
[0062]

Aby sa lepšie porozumelo predkladanému vynálezu a uviedol sa do

praxe, sú nižšie uvedené niektoré ilustratívne, ale nie obmedzujúce príklady.

PRÍKLADY
Činidlá a materiály
[0063]

Činidlá a materiály použité v nasledujúcich príkladoch vynálezu, ich

prípadné predbežné úpravy a ich výrobca sú uvedené v zozname nižšie:


bezvodý chlorid vanáditý (Aldrich): stupeň čistoty 99,9 %, použitý tak, ako je,



komplex chlorid vanáditý:tetrahydrofurán (1:3) [VCl3(THF)3] (Aldrich): stupeň
čistoty 97 %, použitý tak, ako je,



metylaluminoxán (MAO) (roztok v toluéne, 10 % hmotn.) (Crompton): použitý
tak, ako je, alebo v suchej forme (MAO-suchý) získaný odparením voľného
trimetylhliníka spoločne s rozpúšťadlom z roztoku toluénu za zníženého tlaku
a sušením získaného odparku vždy za zníženého tlaku,

EP 3 374 081

39210/H

16



modifikovaný metylaluminoxán (MAO-modifikovaný) (7 % roztok v toluéne)
(Akzo Nobel): použitý tak, ako je,



tetraizobutylaluminoxán (TIBAO) (roztok v cyklohexáne, 30 % hmotn.) (Akzo
Nobel): použitý tak, ako je,



2,6-diizopropylanilín (Aldrich): použitý tak, ako je,



acetylpyridín (Aldrich): použitý tak, ako je,



2-pyridínkarboxaldehyd (Aldrich): použitý tak, ako je,



o-toluidín (Aldrich): použitý tak, ako je,



cyklohexylamín (Aldrich): použitý tak, ako je,



2,4,6-trimetylanilín (Aldrich): použitý tak, ako je,



bezvodý síran sodný (Aldrich): stupeň čistoty ≥ 99 %, použitý tak, ako je,



heptán (Aldrich): použitý tak, ako je,



kyselina mravčia (Aldrich): použitá tak, ako je,



etyl-acetát (Aldrich): použitý tak, ako je,



toluén (Fluka): stupeň čistoty > 99,5 %, udržiavaný za varu pod spätným
chladičom na sodíku (Na) po dobu asi 8 hodín, potom destilovaný a
skladovaný na molekulových sitách pod dusíkom,



pentán (Fluka): stupeň čistoty 99 %, udržiavaný za varu pod spätným
chladičom na sodíku/draslíku (Na) po dobu asi 8 hodín, potom destilovaný a
skladovaný na molekulových sitách pod dusíkom,



1,2-dichlórbenzén (Aldrich): stupeň čistoty 99 %, udržiavaný za varu pod
spätným chladičom na hydride vápenatom (CaH2) po dobu asi 8 hodín,
potom destilovaný s „krátkou cestou par“ a udržiavaný pod dusíkovou
atmosférou pri 4 °C,



hexán (Aldrich): použitý tak, ako je,
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1,3-butadién (Air Liquide): čistý, ≥ 99,5 %, odparujúci sa z nádoby pred
každou výrobou, sušený priechodom cez kolónu naplnenú molekulovými
sitami a kondenzovaný do reaktora, ktorý bol vopred vychladený na - 20 °C,



izoprén (Aldrich): čistý, ≥ 99 %, udržiavaný za varu pod spätným chladičom
na hydride vápenatom po dobu 2 hodín, potom destilovaný s „krátkou cestou
par“ a udržiavaný pod dusíkovou atmosférou pri 4 °C,



metanol (Carlo Erba, RPE): použitý tak, ako je, alebo prípadne odvodnený
destiláciou na horčíku (Mg),



kyselina chlorovodíková vo vodnom roztoku v koncentrácii 37 % (Aldrich):
použitá tak, ako je,



deuterovaný tetrachlóretylén (C2D2Cl4) (Acros): použitý tak, ako je,



deuterovaný chlóroform (CDCl3) (Acros): použitý tak, ako je.

[0064]

Boli použité metódy analýzy a charakterizácie uvedené nižšie.

Elementárna analýza
a) Stanovenie vanádu (V)
[0065]

Pre stanovenie hmotnostného množstva vanádu (V) v uvedených

komplexoch

vanádu

s pyridín-imínom

z predkladaného

vynálezu

presne

navážený alikvótny podiel, tak, že sa pracovalo v suchej skrini pod prúdom
dusíka, asi 30 mg - 50 mg vzorky bolo umiestnené do platinového taviaceho
tégliku s objemom približne 30 ml spoločne so zmesou 1 ml kyseliny
fluorovodíkovej (HF) v koncentrácii 40 % (Aldrich), 0,25 ml kyseliny sírovej
(H2SO4) v koncentrácii 96 % (Aldrich) a 1 ml kyseliny dusičnej (HNO3) v
koncentrácii 70 % (Aldrich). Taviaci téglik potom bol zahrievaný na platničke
s rastúcou teplotou až do vzniku bielych pár kyseliny sírovej (asi 200 °C). Takto
získaná zmes bola ochladená na laboratórnu teplotu (20 °C - 25 °C), bol k nej
pridaný 1 ml kyseliny dusičnej (HNO3) v koncentrácii 70 % (Aldrich) a potom bola
uvedená do stavu, že sa opäť objavili pary. Po zopakovaní tejto sekvencie ešte
dvakrát bol získaný číry roztok, takmer bez sfarbenia. Potom boli za studena
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pridané 1 ml kyseliny dusičnej (HNO3) v koncentrácii 70 % (Aldrich) a asi 15 ml
vody, potom bolo všetko ohriate na 80 °C na dobu asi 30 minút. Takto pripravená
vzorka bola zriedená vodou, ktorá bola čistoty v MilliQ, až na hmotnosť asi 50 g,
presne navážená, aby sa získal roztok, na ktorom bolo uskutočnené
inštrumentálne analytické stanovenie spektrometrom ICP-OES (optická detekcia
plazmy) Thermo Optek IRIS Advantage Duo porovnaním s roztokmi so známymi
koncentráciami. Na tento účel bola pre každý analyt pripravená kalibračná krivka
v rozsahu 0 ppm - 10 ppm meraním roztokov so známym titrom získaným
zriedením hmotnosti certifikovaných roztokov.
[0066]

Roztok vzorky pripravený tak, ako bolo opísané vyššie, bol ďalej

zriedený pre naváženie tak, že sa získajú koncentrácie blízke tým z referencie
pred uskutočnením spektrofotometrickej detekcie. Všetky vzorky boli pripravené
v dvoch uskutočneniach. Výsledky boli považované za zodpovedajúce, keď sa
jednotlivé údaje testov v dvoch uskutočneniach nelíšili o viac ako 2 % vo vzťahu
k ich priemernej hodnote.

b) Stanovenie chlóru
[0067]

Na uvedený účel boli vzorky uvedených komplexov vanádu s pyridín-

imínom z predkladaného vynálezu v množstve asi 30 mg - 50 mg presne
navážené do sklenenej nádoby s objemom 100 ml v suchej skrini pod prúdom
dusíka. Boli pridané 2 g uhličitanu sodného (Na2CO3) (Aldrich) a okrem suchej
skrini 50 ml vody MilliQ. Všetko bolo privedené do varu na platničke za
magnetického miešania na dobu asi 30 minút. Po ochladení bola pridávaná
kyselina sírová (H2SO4) (Aldrich) zriedená 1/5 až do kyslej reakcie a bola
uskutočnená

titrácia

dusičnanom

strieborným

(AgNO3),

0,1N

(Aldrich),

potenciometrickým titračným zariadením.

c) Stanovenie uhlíka, vodíka a dusíka
[0068]

Stanovenie uhlíka, vodíka a dusíka v uvedených komplexoch vanádu

s pyridín-imínom z predkladaného vynálezu bolo uskutočnené automatickým
analyzátorom Carlo Erba, model 1106.
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Spektrá 13C-HMR a 1H-HMR
[0069]

Spektrá

13

C-HMR a

1

H-HMR boli zaznamenané spektrometrom

nukleárnej magnetickej rezonancie, model Bruker Avance 400, použitím
deuterovaného tetrachlóretylénu (C2D2Cl4) pri 103 °C a hexametyldisiloxánu
(HDMS) (Aldrich) ako vnútorného štandardu alebo použitím deuterovaného
chloroformu (CDCl3) pri 25 °C a tetrametylsilánu (TMS) (Aldrich) ako vnútorného
štandardu. Na tento účel boli používané roztoky polyméru, ktoré mali koncentrácie
rovné 10 % hmotn. vo vzťahu k celkovej hmotnosti roztoku polyméru.
[0070]

Mikroštruktúra polymérov bolo stanovená prostredníctvom analýzy

vyššie uvedených spektier podľa toho, čo bolo opísané v literatúre, Mochel, V.
D., v „Journal of Polymer Science Part A-1: Polymer Chemistry“ (1972), zv. 10,
číslo 4, str. 1009-1018, pre polybutadién, a Sato H. a kol., v „Journal of Polymer
Science: Polymer Chemistry Edition“ (1979), zv. 17, číslo 11, str. 3551-3558, pre
polyizoprén.

Spektrá FT-IČ (v pevnom stave, UATR)
[0071]

Spektrá FT-IČ (v pevnom stave, UATR) boli zaznamenané pomocou

spektrofotometra Bruker IFS 48 vybaveného horizontálnou ATR spojkou Thermo
Spectra-Tech. Sekcie, do ktorých boli umiestnené vzorky, ktoré majú byť
analyzované, je pomocné zariadenie Fresnel ATR (Shelton, CT, USA), ktoré
využíva selenid zirkónu s uhlom dopadu 45° v horizontálnom smere.
[0072]

Spektrá FT-IČ (v pevnom stave, UATR) uvedených komplexov vanádu

s pyridín-imínom z predkladaného vynálezu boli získané vložením vzoriek
komplexu vanádu s pyridín-imínom, ktorý má byť analyzovaný, do uvedenej
sekcie.

Spektrá FT-IČ
[0073]

Spektrá FT-IČ boli zaznamenané pomocou spektrofotometrov Thermo

Nicolet Nexus 670 a Bruker IFS 48.
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[0074]

Spektrá FT-IČ polymérov boli získané z polymérnych filmov na

tabletách bromidu draselného (KBr) s tým, že uvedené filmy boli získané
nanesením roztoku polyméru, ktorý má byť analyzovaný v horúcom 1,2dichlórbenzéne. Koncentrácia analyzovaných roztokov polyméru bola rovná
10 % hmotn. vo vzťahu k celkovej hmotnosti roztoku polyméru.

Stanovenie molekulovej hmotnosti
[0075]

Stanovenie molekulovej hmotnosti (MW) a indexu polydisperzity (PDI)

získaných polymérov bolo uskutočnené pomocou systému Waters GPCV 2000
použitím dvoch detektorových liniek (t. j. diferenčný viskozimeter a refraktometer)
prevádzkovaných za nasledujúcich podmienok:
 dve kolóny PLgel Mixed-C,
 rozpúšťadlo/mobilná fáza: 1,2-dichlórbenzén (Aldrich),
 prietok: 0,8 ml/min,
 teplota: 145 °C,
 meranie molekulovej hmotnosti: univerzálna kalibračná metóda.
[0076]

Uvedené sú hmotnostne stredná molekulová hmotnosť (Mw) a index

polydisperzity (PDI) zodpovedajúci pomeru Mw/Mn (Mn = číselne stredná
molekulová hmotnosť).

PRÍKLAD 1
Syntéza ligandu, ktorý má vzorec (L1)
[0077]
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[0078]

Do reaktora s objemom 500 ml vybaveného magnetickým miešadlom

bolo umiestnených 15,96 g (90 mmol) 2,6-diizopropylanilínu spoločne so 100 ml
metanolu, niekoľkými kvapkami kyseliny mravčej a 10,9 g (90 mmol)
acetylpyridínu: získaná zmes bola ponechaná za miešania za laboratórnej
teploty, dokiaľ nedošlo k vyzrážaniu pevného produktu. Uvedený pevný produkt
bol oddelený filtráciou, premytý studeným metanolom a sušený za zníženého
tlaku za laboratórnej teploty, čím bolo získaných 16 g svetlo žltého
mikrokryštalického produktu (výťažok = 64 %), ktorý má vzorec (L1).
[0079]

Elementárna analýza [nájdené (vypočítané pre C19H24N2)]: C: 81,52 %

(81,38 %), H: 8,57 % (8,63 %), N: 9,90 % (9,99 %).
Molekulová hmotnosť (MW): 280,41.
FT-IČ (nujol): 1652 cm-1ν(C=N).

PRÍKLAD 2
Syntéza ligandu, ktorý má vzorec (L2)
[0080]

[0081]

Do reaktora s objemom 500 ml vybaveného magnetickým miešadlom

bolo umiestnených 9,96 g (93 mmol) 2-pyridínkarboxaldehydu spoločne so
100 ml metanolu, niekoľkými kvapkami kyseliny mravčej a 9,97 g (93 mmol) otoluidínu: získaná zmes bola ponechaná za miešania za laboratórnej teploty po
dobu 48 hodín. Potom bol pridaný bezvodý síran sodný a všetko bolo ponechané
za miešania za laboratórnej teploty po dobu 30 minút. Na konci bolo všetko
prefiltrované, metanol bol odstránený destiláciou za zníženého tlaku a získaný
žltý olejovitý produkt bol čistený vymývaním zo silikagélovej chromatografickej
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kolóny [mobilná fáza: zmes heptán/etyl-acetát v pomere 90/10 (obj./obj.)], čím
bolo získaných 15 g studeného svetlo žltého pevného produktu (výťažok = 83 %),
ktorý má vzorec (L2).
Elementárna analýza [nájdené (vypočítané pre C13H12N2)]: C: 80,00 % (79,56 %),
H: 6,32 % (6,16 %), N: 14,57 % (14,27 %).
Molekulová hmotnosť (MW): 196,25.
FT-IČ (nujol): 1640 cm-1ν (C=N).

PRÍKLAD 3
Syntéza ligandu, ktorý má vzorec (L3)
[0082]

[0083]

Do reaktora s objemom 500 ml vybaveného magnetickým miešadlom

bolo umiestnených 9,96 g (93 mmol) 2-pyridínkarboxaldehydu spoločne so
100 ml metanolu, niekoľkými kvapkami kyseliny mravčej a 9,23 g (93 mmol)
cyklohexylamínu: získaná zmes bola ponechaná za miešania za laboratórnej
teploty po dobu 48 hodín. Potom bol pridaný bezvodý síran sodný a všetko bolo
ponechané za miešania za laboratórnej teploty po dobu 30 minút. Na konci bolo
všetko prefiltrované, metanol bol odstránený destiláciou za zníženého tlaku a
získaný žltý olejovitý produkt bol čistený vymývaním zo silikagélovej
chromatografickej kolóny [mobilná fáza: zmes heptán/etyl-acetát v pomere 90/10
(obj./obj.)], čím bolo získaných 15 g mikrokryštalického svetla žltého produktu
(výťažok = 83 %), ktorý má vzorec (L3).
Elementárna analýza [nájdené (vypočítané pre C12H16N2)]: C: 76,27 % (76,56 %),
H: 8,31 % (8,57 %), N: 14,78 % (14,88 %).
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Molekulová hmotnosť (MW): 188,27.
FT-IČ (nujol): 1646 cm-1ν(C=N).

PRÍKLAD 4
Syntéza ligandu, ktorý má vzorec (L4)
[0084]

[0085]

Do reaktora s objemom 500 ml vybaveného magnetickým miešadlom

bolo umiestnených 9,96 g (93 mmol) 2-pyridínkarboxaldehydu spoločne so
100 ml metanolu, niekoľkými kvapkami kyseliny mravčej a 12,6 g (93 mmol)
2,4,6-trimetylanilínu: získaná zmes bola ponechaná za miešania za laboratórnej
teploty po dobu 48 hodín. Potom bol pridaný bezvodý síran sodný a všetko bolo
ponechané za miešania za laboratórnej teploty po dobu 30 minút. Na konci bolo
všetko prefiltrované, metanol bol odstránený destiláciou za zníženého tlaku a
získaný žltý olejovitý produkt bol čistený vymývaním zo silikagélovej
chromatografickej kolóny [mobilná fáza: zmes heptán/etyl-acetát v pomere 90/10
(obj./obj.)] a kryštalizovaný zo studeného etyléteru, čím bolo získaných 17 g
kryštalického svetla žltého produktu (výťažok = 81 %), ktorý má vzorec (L4).
Elementárna analýza [nájdené (vypočítané pre C15H16N2)]: C: 80,27 % (80,32 %),
H: 7,31 % (7,19 %), N: 12,68 % (12,49 %).
Molekulová hmotnosť (MW): 224,30.
FT-IČ (nujol): 1640 cm-1 ν (C=N).
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PRÍKLAD 5
Syntéza komplexu VCl3(L1) (THF) [vzorka GL890]
[0086]

[0087]

Chlorid vanáditý (tris-tetrahydrofurán) [VCl3(THF)3] (1,05 g, 2,8 mmol)

bol zavedený do banky s bočným vývodom s objemom 100 ml spoločne s
toluénom (40 ml). Potom bol pridaný roztok ligandu, ktorý má vzorec (L1) (0,790 g,
2,8 mmol, molárny pomer L1/V = 1), získaný tak, ako bolo opísané v príklade 1,
v toluéne (15 ml). Získaná zmes bola udržiavaná za miešania za laboratórnej
teploty po dobu 48 hodín, potom bol objem zmesi odparením za zníženého tlaku
za laboratórnej teploty znížený asi na 10 ml a potom bol pridaný pentán (50 ml).
Vznikla oranžová/hnedá pevná zrazenina, ktorá bola oddelená filtráciou, premytá
pentánom (2 × 5 ml) a sušená za zníženého tlaku za laboratórnej teploty, čím bolo
získané 1,197 g (výťažok = 83,9 %) oranžového/hnedavého pevného produktu
zodpovedajúceho komplexu VCl3(L1) (THF).
Elementárna analýza [nájdené (vypočítané pre C23H32Cl3N2OV)] : C: 54,3 %
(54,19 %), H: 6,1 % (6,33 %), Cl: 21,0 % (20,86 %), N: 5,4 % (5,49 %), V: 10,2 %
(9,99 %).
Molekulová hmotnosť (MW): 509,81.
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PRÍKLAD 6
Syntéza komplexu VCl3(L2) (THF) [vzorka ZG57]
[0088]

[0089]

Chlorid

vanáditý

(tris-tetrahydrofurán)

[VCl3(THF)3]

(0,583

g,

1,55 mmol) bol zavedený do banky s bočným vývodom s objemom 100 ml
spoločne s toluénom (20 ml). Potom bol pridaný roztok ligandu, ktorý má vzorec
(L2) (0,304 g, 1,55 mmol, molárny pomer L2/V = 1), získaný tak, ako bolo opísané
v príklade 2, v toluéne (10 ml). Získaná zmes bola udržiavaná za miešania za
laboratórnej teploty po dobu 48 hodín, potom bol objem zmesi odparením za
zníženého tlaku za laboratórnej teploty znížený asi na 10 ml a potom bol pridaný
pentán (50 ml). Vzniknutá oranžová pevná zrazenina, ktorá bola oddelená
filtráciou, premytá pentánom (2 × 5 ml) a sušená za zníženého tlaku za
laboratórnej teploty, čím bolo získané 0,430 g (výťažok = 65 %) oranžového
pevného produktu zodpovedajúceho komplexu VCl3(L2) (THF).
Elementárna analýza [nájdené (vypočítané pre C17H20Cl3N2OV)]: C: 47,8 %
(47,97 %), H: 4,8 % (4,74 %), Cl: 25,2 % (24,99 %), N: 6,8 % (6,58 %), V: 12,2 %
(11,97 %).
Molekulová hmotnosť (MW): 425,65.
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PRÍKLAD 7
Syntéza komplexu VCl3(L3) (THF) [vzorka IP91]
[0090]

[0091]

Chlorid

vanáditý

(tris-tetrahydrofurán)

[VCl3(THF)3]

(0,498

g,

1,13 mmol) bol zavedený do banky s bočným vývodom s objemom 100 ml
spoločne s toluénom (16 ml). Potom bol pridaný roztok ligandu, ktorý má vzorec
(L3) (0,250 g, 1,33 mmol, molárny pomer L3/V = 1), získaný tak, ako bolo opísané
v príklade 3, v toluéne (6 ml). Získaná zmes bola udržiavaná za miešania za
laboratórnej teploty po dobu 48 hodín, potom bol objem zmesi odparením za
zníženého tlaku za laboratórnej teploty znížený asi na 10 ml a potom bol pridaný
pentán (50 ml). Vzniknutá oranžová pevná zrazenina, ktorá bola oddelená
filtráciou, premytá pentánom (2 × 5 ml) a sušená za zníženého tlaku za
laboratórnej teploty, čím bolo získané 0,361 g (výťažok = 65 %) oranžového
pevného produktu zodpovedajúceho komplexu VCl3(L3) (THF).
Elementárna analýza [nájdené (vypočítané pre C16H24Cl3N2OV)]: C: 46,3 %
(46,01 %), H: 5,8 % (5,79 %), Cl: 25,6 % (25,46 %), N: 6,6 % (6,71 %), V: 12,4 %
(12,20 %).
Molekulová hmotnosť (MW): 417,68.
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PRÍKLAD 8
Syntéza komplexu VCl3(L4) (THF) [vzorka GL1442]
[0092]

[0093]

Chlorid

vanáditý

(tris-tetrahydrofurán)

[VCl3(THF)3]

(0,951

g,

2,54 mmol) bol zavedený do banky s bočným vývodom s objemom 100 ml
spoločne s toluénom (25 ml). Potom bol pridaný roztok ligandu, ktorý má vzorec
(L4) (0,560 g, 2,54 mmol, molárny pomer L4/V = 1), získaný tak, ako bolo opísané
v príklade 4, v toluéne (10 ml). Získaná zmes bola udržiavaná za miešania za
laboratórnej teploty po dobu 48 hodín, potom bol objem zmesi odparením za
zníženého tlaku za laboratórnej teploty znížený asi na 10 ml a potom bol pridaný
pentán (60 ml). Vzniknutá oranžová pevná zrazenina, ktorá bola oddelená
filtráciou, premytá pentánom (2 × 5 ml) a sušená za zníženého tlaku za
laboratórnej teploty, čím bolo získaných 0,820 g (výťažok = 71,2 %) oranžového
pevného produktu zodpovedajúceho komplexu VCl3(L4) (THF).
Elementárna analýza [nájdené (vypočítané pre C19H24Cl3N2OV)]: C: 50,4 %
(50,30 %), H: 5,5 % (5,33 %), Cl: 23,6 % (23,44 %), N: 6,0 % (6,17 %), V: 11,4 %
(12,23 %).
Molekulová hmotnosť (MW): 453,71.
[0094]

Na obrázku 1 je uvedené spektrum FT-IČ (v pevnom stave, UATR)

získaného polybutadiénu (absorbancia, vlnočty).

PRÍKLAD 9 (GL881)
[0095]

2 ml 1,3-butadiénu zodpovedajúce asi 1,4 g boli za studena

skondenzované (- 20 °C) v skúmavke s objemom 25 ml. Potom bolo pridaných
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7,15 ml toluénu a teplota takto získaného roztoku bola upravená na 20 °C. Potom
bol pridaný metylaluminoxán (MAO) v toluénovom roztoku (6,3 ml, 1,0 × 10-2 mol,
zodpovedajúce asi 0,58 g) a potom komplex VCl3(L1) (THF) (vzorka GL890)
(2,55 ml suspenzia v toluéne s koncentráciou rovnou 2 mg/ml, 1 × 10-5 mol,
zodpovedajúce asi 5,1 mg) získaný tak, ako bolo opísané v príklade 5. Všetko
bolo udržiavané za magnetického miešania pri 20 °C po dobu 24 hodín.
Polymerizácia potom bola zastavená pridaním 2 ml metanolu obsahujúceho
niekoľko kvapiek kyseliny chlorovodíkovej. Získaný polymér potom bol vyzrážaný
pridaním 40 ml roztoku metanolu obsahujúceho 4 % antioxidantu Irganox® 1076
(Ciba), čím bolo získané 1,256 g polybutadiénu, ktorý má predovšetkým štruktúru
cis-1,4 (obsah jednotiek cis-1,4 rovný 72 %) (konverzia rovná 89,7 %): ďalšie
charakteristiky procesu a získaného polybutadiénu sú uvedené v tabuľke 1.
[0096]

Na obrázku 2 je uvedené spektrum FT-IČ získaného polybutadiénu

(absorbancia, vlnočty).

PRÍKLAD 10 (GL884)
[0097]

2 ml 1,3-butadiénu zodpovedajúce asi 1,4 g boli za studena

skondenzované (- 20 °C) v skúmavke s objemom 25 ml. Potom bolo pridaných
7,15 ml toluénu a teplota takto získaného roztoku bola upravená na 20 °C. Potom
bol pridaný suchý metylaluminoxán (MAO-suchý) v toluénovom roztoku (6,3 ml,
1,0 × 10-2 mol, zodpovedajúce asi 0,58 g) a potom komplex VCl3(L1) (THF) (vzorka
GL890) (2,55 ml suspenzie v toluéne s koncentráciou rovnou 2 mg/ml, 1 × 10-5
mol, zodpovedajúce asi 5,1 mg) získaný tak, ako bolo opísane v príklade 5. Všetko
bolo udržiavané za magnetického miešania pri 20 °C po dobu 5 hodín.
Polymerizácia potom bola zastavená pridaním 2 ml metanolu obsahujúceho
niekoľko kvapiek kyseliny chlorovodíkovej. Získaný polymér potom bol vyzrážaný
pridaním 40 ml roztoku metanolu obsahujúceho 4 % antioxidantu Irganox® 1076
(Ciba), čím bolo získaných 0,477 g polybutadiénu, ktorý má predovšetkým
štruktúru cis-1,4 (obsah jednotiek cis-1,4 rovný 83 %) (konverzia rovná 34,1 %):
ďalšie charakteristiky procesu a získaného polybutadiénu sú uvedené v tabuľke 1.
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[0098]

Na obrázku 3 je uvedené spektrum FT-IČ získaného polybutadiénu

(absorbancia, vlnočty).
[0099]

Na obrázku 4 je uvedená krivka GPC („gélová permeačná

chromatografia“) získaného polybutadiénu.

PRÍKLAD 11 (GL883)
[0100]

2 ml 1,3-butadiénu zodpovedajúce asi 1,4 g boli za studena

skondenzované (- 20 °C) v skúmavke s objemom 25 ml. Potom bolo pridaných
7,25 ml toluénu a teplota takto získaného roztoku bola upravená na 20 °C. Potom
bol pridaný tetraizobutylaluminoxán (TIBAO) v cyklohexánovom roztoku
s koncentráciou 30 % hmotn. (6,21 ml, 1,0 × 10-2 mol, zodpovedajúce asi 2,98 g)
a potom komplex VCl3(L1) (THF) (vzorka GL890) (2,55 ml suspenzia v toluéne
s koncentráciou rovnou 2 mg/ml, 1 × 10-5 mol, zodpovedajúce asi 5,1 mg) získaný
tak, ako bolo opísané v príklade 5. Všetko bolo udržiavané za magnetického
miešania pri 20 °C po dobu 24 hodín. Polymerizácia potom bola zastavená
pridaním

2 ml

metanolu

obsahujúceho

niekoľko

kvapiek

kyseliny

chlorovodíkovej. Získaný polymér potom bol vyzrážaný pridaním 40 ml roztoku
metanolu obsahujúceho 4 % antioxidantu Irganox® 1076 (Ciba), čím bolo
získané 0,477 g polybutadiénu, ktorý má predovšetkým štruktúru cis-1,4 (obsah
jednotiek cis-1,4 rovný 70 %) (konverzia rovná 64,5 %): ďalšie charakteristiky
procesu a získaného polybutadiénu sú uvedené v tabuľke 1.

PRÍKLAD 12 (GL892)
[0101]

2 ml 1,3-butadiénu zodpovedajúce asi 1,4 g boli za studena

skondenzované (- 20 °C) v skúmavke s objemom 25 ml. Potom bolo pridaných
7,15 ml toluénu a teplota takto získaného roztoku bola upravená na 20 °C. Potom
bol pridaný modifikovaný metylaluminoxán (MAO-modifikovaný) v toluénovom
roztoku (6,3 ml, 1,0 × 10-2 mol, zodpovedajúce asi 0,58 g) a potom komplex
VCl3(L1) (THF) (vzorka GL890) (2,2 ml suspenzie v toluéne s koncentráciou
rovnou 2 mg/ml, 1 × 10-5 mol, zodpovedajúce asi 5,1 mg) získaný tak, ako bolo
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opísané v príklade 5. Všetko bolo udržiavané za magnetického miešania pri
20 °C po dobu 30 minút. Polymerizácia potom bola zastavená pridaním 2 ml
metanolu obsahujúceho niekoľko kvapiek kyseliny chlorovodíkovej. Získaný
polymér potom bol vyzrážaný pridaním 40 ml roztoku metanolu obsahujúceho
4 % antioxidantu Irganox® 1076 (Ciba), čím bolo získaných 0,825 g
polybutadiénu, ktorý má predovšetkým štruktúru cis-1,4 (obsah jednotiek cis-1,4
rovný 82 %) (konverzia rovná 58,9 %): ďalšie charakteristiky procesu a
získaného polybutadiénu sú uvedené v tabuľke 1.
[0102]

Na obrázku 5 je uvedené spektrum FT-IČ získaného polybutadiénu

(absorbancia, vlnočty).

PRÍKLAD 13 (ZG58)
[0103]

2 ml 1,3-butadiénu zodpovedajúce asi 1,4 g boli za studena

skondenzované (- 20 °C) v skúmavke s objemom 25 ml. Potom bolo pridaných
7,55 ml toluénu a teplota takto získaného roztoku bola upravená na 20 °C. Potom
bol pridaný metylaluminoxán (MAO) v toluénovom roztoku (6,3 ml, 1,0 × 10-2 mol,
zodpovedajúce asi 0,58 g) a potom komplex VCl3(L2) (THF) (vzorka ZG57) (2,15
ml suspenzia v toluéne s koncentráciou rovnou 2 mg/ml, 1 × 10-5 mol,
zodpovedajúce asi 4,3 mg) získaný tak, ako bolo opísané v príklade 6. Všetko
bolo udržiavané za magnetického miešania pri 20 °C po dobu 24 hodín.
Polymerizácia potom bola zastavená pridaním 2 ml metanolu obsahujúceho
niekoľko kvapiek kyseliny chlorovodíkovej. Získaný polymér potom bol vyzrážaný
pridaním 40 ml roztoku metanolu obsahujúceho 4 % antioxidantu Irganox® 1076
(Ciba), čím bolo získaných 0,327 g polybutadiénu, ktorý má zmesovú štruktúru
(konverzia rovná 26,6 %): ďalšie charakteristiky procesu a získaného
polybutadiénu sú uvedené v tabuľke 1.
[0104]

Na obrázku 6 sú uvedené spektrá 1H-NMR (hore) a

13

C-NMR (dole)

získaného polybutadiénu.
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PRÍKLAD 14 (ZG59)
[0105]

2 ml 1,3-butadiénu zodpovedajúce asi 1,4 g boli za studena

skondenzované (- 20 °C) v skúmavke s objemom 25 ml. Potom bolo pridaných
7,55 ml toluénu a teplota takto získaného roztoku bola upravená na 20 °C. Potom
bol pridaný suchý metylaluminoxán (MAO-suchý) v toluénovom roztoku (6,3 ml,
1,0 × 10-2 mol, zodpovedajúce asi 0,58 g) a potom komplex VCl3(L2) (THF)
(vzorka ZG57) (2,15 ml suspenzie v toluéne s koncentráciou rovnou 2 mg/ml, 1
× 10-5 mol, zodpovedajúce asi 4,3 mg) získaný tak, ako bolo opísané v príklade
6. Všetko bolo udržiavané za magnetického miešania pri 20 °C po dobu 3 hodín.
Polymerizácia potom bola zastavená pridaním 2 ml metanolu obsahujúceho
niekoľko kvapiek kyseliny chlorovodíkovej. Získaný polymér potom bol vyzrážaný
pridaním 40 ml roztoku metanolu obsahujúceho 4 % antioxidantu Irganox® 1076
(Ciba), čím bolo získané 1,06 g polybutadiénu, ktorý má zmesovú štruktúru
(konverzia rovná 75,7 %): ďalšie charakteristiky procesu a získaného
polybutadiénu sú uvedené v tabuľke 1.
[0106]

Na obrázku 7 je uvedené spektrum FT-IČ získaného polybutadiénu

(absorbancia, vlnočty).
[0107]

Na obrázku 8 sú uvedené spektrá 1H-NMR (hore) a

13

C-NMR (dole)

získaného polybutadiénu.

PRÍKLAD 15 (IP96)
[0108]

2 ml 1,3-butadiénu zodpovedajúce asi 1,4 g boli za studena

skondenzované (- 20 °C) v skúmavke s objemom 25 ml. Potom bolo pridaných
7,6 ml toluénu a teplota takto získaného roztoku bola upravená na 20 °C. Potom
bol pridaný metylaluminoxán (MAO) v toluénovom roztoku (6,3 ml, 1,0 × 10-2 mol,
zodpovedajúce asi 0,58 g) a potom komplex VCl3(L3) (THF) (vzorka IP91) (2,1 ml
suspenzia v toluéne s koncentráciou rovnou 2 mg/ml, 1 × 10-5 mol,
zodpovedajúce asi 4,2 mg) získaný tak, ako bolo opísané v príklade 7. Všetko
bolo udržiavané za magnetického miešania pri 20 °C po dobu 24 hodín.
Polymerizácia potom bola zastavená pridaním 2 ml metanolu obsahujúceho
niekoľko kvapiek kyseliny chlorovodíkovej. Získaný polymér potom bol vyzrážaný
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pridaním 40 ml roztoku metanolu obsahujúceho 4 % antioxidantu Irganox® 1076
(Ciba), čím bolo získaných 0,527 g polybutadiénu, ktorý má zmesovú štruktúru
(konverzia rovná 37,6 %): ďalšie charakteristiky procesu a získaného
polybutadiénu sú uvedené v tabuľke 1.
[0109]

Na obrázku 9 je uvedené spektrum FT-IČ získaného polybutadiénu

(absorbancia, vlnočty).

PRÍKLAD 16 (IP97)
[0110]

2 ml 1,3-butadiénu zodpovedajúce asi 1,4 g boli za studena

skondenzované (- 20 °C) v skúmavke s objemom 25 ml. Potom bolo pridaných
7,6 ml toluénu a teplota takto získaného roztoku bola upravená na 20 °C. Potom
bol pridaný suchý metylaluminoxán (MAO-suchý) v toluénovom roztoku (6,3 ml,
1,0 × 10-2 mol, zodpovedajúce asi 0,58 g) a potom komplex VCl3(L3) (THF)
(vzorka IP91) (2,1 ml suspenzia v toluéne s koncentráciou rovnou 2 mg/ml, 1 ×
10-5 mol, zodpovedajúce asi 4,2 mg) získaný tak, ako bolo opísané v príklade 7.
Všetko bolo udržiavané za magnetického miešania pri 20 °C po dobu 24 hodín.
Polymerizácia potom bola zastavená pridaním 2 ml metanolu obsahujúceho
niekoľko kvapiek kyseliny chlorovodíkovej. Získaný polymér potom bol vyzrážaný
pridaním 40 ml roztoku metanolu obsahujúceho 4 % antioxidantu Irganox® 1076
(Ciba), čím bolo získané 0,743 g polybutadiénu, ktorý má zmesovú štruktúru
(konverzia rovná 53,1 %): ďalšie charakteristiky procesu a získaného
polybutadiénu sú uvedené v tabuľke 1.
[0111]

Na obrázku 10 je uvedené spektrum FT-IČ získaného polybutadiénu

(absorbancia, vlnočty).
[0112]

Na obrázku 11 sú uvedené spektrá 1H-NMR (hore) a

13

C-NMR (dole)

získaného polybutadiénu.

PRÍKLAD 17 (IP92)
[0113]

2 ml 1,3-butadiénu zodpovedajúce asi 1,4 g boli za studena

skondenzované (- 20 °C) v skúmavke s objemom 25 ml. Potom bolo pridaných
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7,45 ml toluénu a teplota takto získaného roztoku bola upravená na 20 °C. Potom
bol pridaný metylaluminoxán (MAO) v toluénovom roztoku (6,3 ml, 1,0 × 10-2 mol,
zodpovedajúce asi 0,58 g) a potom komplex VCl3(L4) (THF) (vzorka GL1442)
(2,25 ml suspenzia v toluéne s koncentráciou rovnou 2 mg/ml, 1 × 10-5 mol,
zodpovedajúce asi 4,5 mg) získaný tak, ako bolo opísané v príklade 8. Všetko
bolo udržiavané za magnetického miešania pri 20 °C po dobu 24 hodín.
Polymerizácia potom bola zastavená pridaním 2 ml metanolu obsahujúceho
niekoľko kvapiek kyseliny chlorovodíkovej. Získaný polymér potom bol vyzrážaný
pridaním 40 ml roztoku metanolu obsahujúceho 4 % antioxidantu Irganox® 1076
(Ciba), čím bolo získané 0,756 g polybutadiénu, ktorý má zmesovú štruktúru
(konverzia rovná 54,0 %): ďalšie charakteristiky procesu a získaného
polybutadiénu sú uvedené v tabuľke 1.
[0114]

Na obrázku 12 sú uvedené spektrá 1H-NMR hore) a

13

C-NMR (dole)

získaného polybutadiénu.

PRÍKLAD 18 (IP93)
[0115]

2 ml 1,3-butadiénu zodpovedajúce asi 1,4 g boli za studena

skondenzované (- 20 °C) v skúmavke s objemom 25 ml. Potom bolo pridaných
7,45 ml toluénu a teplota takto získaného roztoku bola upravená na 20 °C. Potom
bol pridaný metylaluminoxán (MAO) v toluénovom roztoku (6,3 ml, 1,0 × 10-2 mol,
zodpovedajúce asi 0,58 g) a potom komplex VCl3(L4) (THF) (vzorka GL1442)
(2,25 ml suspenzie v toluéne s koncentráciou rovnou 2 mg/ml, 1 × 10-5 mol,
zodpovedajúce asi 4,5 mg) získaný tak, ako bolo opísané v príklade 8. Všetko
bolo udržiavané za magnetického miešania pri 20 °C po dobu 5 hodín.
Polymerizácia potom bola zastavená pridaním 2 ml metanolu obsahujúceho
niekoľko kvapiek kyseliny chlorovodíkovej. Získaný polymér potom bol vyzrážaný
pridaním 40 ml roztoku metanolu obsahujúceho 4 % antioxidantu Irganox® 1076
(Ciba), čím bolo získané 1,14 g polybutadiénu, ktorý má zmesovú štruktúru
(konverzia rovná 81,4 %): ďalšie charakteristiky procesu a získaného
polybutadiénu sú uvedené v tabuľke 1.
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[0116]

Na obrázku 13 je uvedené spektrum FT-IČ získaného polybutadiénu

(absorbancia, vlnočty).

PRÍKLAD 19 (GR001)
[0117]

2 ml Izoprénu zodpovedajúce asi 1,36 g boli zavedené do skúmavky

s objemom 25 ml. Potom bolo pridaných 7,15 ml toluénu a teplota takto
získaného roztoku bola upravená na 20 °C. Potom bol pridaný metylaluminoxán
(MAO) v toluénovom roztoku (6,3 ml, 1,0 × 10-2 mol, zodpovedajúce asi 0,58 g)
a potom komplex VCl3(L1) (THF) (vzorka GL890) (2,55 ml suspenzie v toluéne
s koncentráciou rovnou 2 mg/ml, 1 × 10-5 mol, zodpovedajúce asi 5,1 mg) získaný
tak, ako bolo opísané v príklade 5. Všetko bolo udržiavané za magnetického
miešania pri 20 °C po dobu 12 hodín. Polymerizácia potom bola zastavená
pridaním 2 ml metanolu obsahujúceho niekoľko kvapiek kyseliny chlorovodíkovej.
Získaný polymér potom bol vyzrážaný pridaním 40 ml roztoku metanolu
obsahujúceho 4 % antioxidantu Irganox® 1076 (Ciba), čím bolo získaných
0,985 g polyizoprénu, ktorý má predovšetkým štruktúru cis-1,4 (obsah jednotiek
cis-1,4 rovný 79,6 %) (konverzia rovná 72,4 %): ďalšie charakteristiky procesu a
získaného polyizoprénu sú uvedené v tabuľke 2.

PRÍKLAD 20 (GR002)
[0118]

2 ml Izoprénu zodpovedajúce asi 1,36 g boli zavedené do skúmavky

s objemom 25 ml. Potom bolo pridaných 7,15 ml toluénu a teplota takto
získaného roztoku bola upravená na 20 °C. Potom bol pridaný suchý
metylaluminoxán (MAO-suchý) v toluénovom roztoku (6,3 ml, 1 × 10-2 mol,
zodpovedajúce asi 0,58 g) a potom komplex VCl3(L1) (THF) (vzorka GL890)
(2,55 ml suspenzie v toluéne s koncentráciou rovnou 2 mg/ml, 1 × 10-5 mol,
zodpovedajúce asi 5,1 mg) získaný tak, ako bolo opísané v príklade 5. Všetko
bolo udržiavané za magnetického miešania pri 20 °C po dobu 2 hodín.
Polymerizácia potom bola zastavená pridaním 2 ml metanolu obsahujúceho
niekoľko kvapiek kyseliny chlorovodíkovej. Získaný polymér potom bol vyzrážaný
pridaním 40 ml roztoku metanolu obsahujúceho 4 % antioxidantu Irganox® 1076
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(Ciba), čím bolo získaných 1,098 g polyizoprénu, ktorý má predovšetkým
štruktúru cis-1,4 (obsah jednotiek cis-1,4 rovný 83,8 %) (konverzia rovná
80,7 %): ďalšie charakteristiky procesu a získaného polyizoprénu sú uvedené
v tabuľke 2.

PRÍKLAD 21 (ZG60)
[0119]

2 ml Izoprénu zodpovedajúce asi 1,36 g boli zavedené do skúmavky

s objemom 25 ml. Potom bolo pridaných 7,55 ml toluénu a teplota takto
získaného roztoku bola upravená na 20 °C. Potom bol pridaný metylaluminoxán
(MAO) v toluénovom roztoku (6,3 ml, 1 × 10-2 mol, zodpovedajúce asi 0,58 g) a
potom komplex VCl3(L2) (THF) (vzorka ZG57) (2,15 ml suspenzia v toluéne
s koncentráciou rovnou 2 mg/ml, 1 × 10-5 mol, zodpovedajúce asi 4,3 mg) získaný
tak, ako bolo opísané v príklade 6. Všetko bolo udržiavané za magnetického
miešania pri 20 °C po dobu 24 hodín. Polymerizácia potom bola zastavená
pridaním 2 ml metanolu obsahujúceho niekoľko kvapiek kyseliny chlorovodíkovej.
Získaný polymér potom bol vyzrážaný pridaním 40 ml roztoku metanolu
obsahujúceho 4 % antioxidantu Irganox® 1076 (Ciba), čím bolo získaných
0,450 g polyizoprénu, ktorý má predovšetkým štruktúru cis-1,4 (obsah jednotiek
cis-1,4 rovný 69,1 %) (konverzia rovná 33,1 %): ďalšie charakteristiky procesu a
získaného polyizoprénu sú uvedené v tabuľke 2.
[0120]

Na obrázku 14 sú uvedené spektrá 1H-NMR (hore) a

13

C-NMR (dole)

získaného polyizoprénu.

PRÍKLAD 22 (ZG61)
[0121]

2 ml izoprénu zodpovedajúce asi 1,36 g boli zavedené do skúmavky s

objemom 25 ml. Potom bolo pridaných 7,55 ml toluénu a teplota takto získaného
roztoku bola upravená na 20 °C. Potom bol pridaný metylaluminoxán (MAO) v
toluénovom roztoku (6,3 ml, 1 × 10-2 mol, zodpovedajúce asi 0,58 g) a potom
komplex

VCl3(L2)

(THF)

(vzorka

ZG57) (2,15 ml

suspenzie

v toluéne

s koncentráciou rovnou 2 mg/ml, 1 × 10-5 mol, zodpovedajúce asi 4,3 mg) získaný
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tak, ako bolo opísané v príklade 6. Všetko bolo udržiavané za magnetického
miešania pri 20 °C po dobu 3 hodín. Polymerizácia potom bola zastavená
pridaním 2 ml metanolu obsahujúceho niekoľko kvapiek kyseliny chlorovodíkovej.
Získaný polymér potom bol vyzrážaný pridaním 40 ml roztoku metanolu
obsahujúceho 4 % antioxidantu Irganox® 1076 (Ciba), čím bolo získaných
0,821 g polyizoprénu, ktorý má predovšetkým štruktúru cis-1,4 (obsah jednotiek
cis-1,4 rovný 73,1 %) (konverzia rovná 60,4 %): ďalšie charakteristiky procesu a
získaného polyizoprénu sú uvedené v tabuľke 2.
[0122]

Na obrázku 15 je uvedené spektrum FT-IČ získaného polyizoprénu

(absorbancia, vlnočty).
[0123]

Na obrázku 16 sú uvedené spektrá 1H-NMR (hore) a

13

C-NMR (dole)

získaného polyizoprénu.
[0124]

Na obrázku 17 je uvedená krivka GPC („gélová permeačná

chromatografia“) získaného polyizoprénu.

PRÍKLAD 23 (IP98)
[0125]

2 ml izoprénu zodpovedajúce asi 1,36 g boli zavedené do skúmavky s

objemom 25 ml. Potom bolo pridaných 7,6 ml toluénu a teplota takto získaného
roztoku bola upravená na 20 °C. Potom bol pridaný metylaluminoxán (MAO) v
toluénovom roztoku (6,3 ml, 1 × 10-2 mol, zodpovedajúce asi 0,58 g) a potom
komplex

VCl3(L3)

(THF)

(vzorka

IP91)

(2,1 ml

suspenzie

v toluéne

s koncentráciou rovnou 2 mg/ml, 1 × 10-5 mol, zodpovedajúce asi 4,2 mg) získaný
tak, ako bolo opísané v príklade 7. Všetko bolo udržiavané za magnetického
miešania pri 20 °C po dobu 24 hodín. Polymerizácia potom bola zastavená
pridaním 2 ml metanolu obsahujúceho niekoľko kvapiek kyseliny chlorovodíkovej.
Získaný polymér potom bol vyzrážaný pridaním 40 ml roztoku metanolu
obsahujúceho 4 % antioxidantu Irganox® 1076 (Ciba), čím bolo získané 0,198 g
polyizoprénu, ktorý má predovšetkým štruktúru cis-1,4 (obsah jednotiek cis-1,4
rovný 68,5 %) (konverzia rovná 14,6 %): ďalšie charakteristiky procesu a
získaného polyizoprénu sú uvedené v tabuľke 2.
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PRÍKLAD 24 (IP99)
[0126]

2 ml Izoprénu zodpovedajúce asi 1,36 g boli zavedené do skúmavky

s objemom 25 ml. Potom bolo pridaných 7,6 ml toluénu a teplota takto získaného
roztoku bola upravená na 20 °C. Potom bol pridaný suchý metylaluminoxán
(MAO-suchý) v toluénovom roztoku (6,3 ml, 1 × 10-2 mol, zodpovedajúce asi 0,58
g) a potom komplex VCl3(L3) (THF) (vzorka IP91) (2,1 ml suspenzie v toluéne
s koncentráciou rovnou 2 mg/ml, 1 × 10-5 mol, zodpovedajúce asi 4,2 mg) získaný
tak, ako bolo opísané v príklade 7. Všetko bolo udržiavané za magnetického
miešania pri 20 °C po dobu 6 hodín. Polymerizácia potom bola zastavená
pridaním 2 ml metanolu obsahujúceho niekoľko kvapiek kyseliny chlorovodíkovej.
Získaný polymér potom bol vyzrážaný pridaním 40 ml roztoku metanolu
obsahujúceho 4 % antioxidantu Irganox® 1076 (Ciba), čím bolo získaných 0,413
g polyizoprénu, ktorý má predovšetkým štruktúru cis-1,4 (obsah jednotiek cis-1,4
rovný 70,9 %) (konverzia rovná 30,4 %): ďalšie charakteristiky procesu a
získaného polyizoprénu sú uvedené v tabuľke 2.
[0127]

Na obrázku 18 je uvedené spektrum FT-IČ získaného polyizoprénu

(absorbancia, vlnočty).

PRÍKLAD 25 (IP94)
[0128]

2 ml izoprénu zodpovedajúce asi 1,36 g boli zavedené do skúmavky s

objemom 25 ml. Potom bolo pridaných 7,45 ml toluénu a teplota takto získaného
roztoku bola upravená na 20 °C. Potom bol pridaný metylaluminoxán (MAO) v
toluénovom roztoku (6,3 ml, 1 × 10-2 mol, zodpovedajúce asi 0,58 g) a potom
komplex VCl3(L4) (THF) (vzorka GL1442) (2,25 ml suspenzie v toluéne
s koncentráciou rovnou 2 mg/ml, 1 × 10-5 mol, zodpovedajúce asi 4,5 mg) získaný
tak, ako bolo opísané v príklade 8. Všetko bolo udržiavané za magnetického
miešania pri 20 °C po dobu 24 hodín. Polymerizácia potom bola zastavená
pridaním 2 ml metanolu obsahujúceho niekoľko kvapiek kyseliny chlorovodíkovej.
Získaný polymér potom bol vyzrážaný pridaním 40 ml roztoku metanolu
obsahujúceho 4 % antioxidantu Irganox® 1076 (Ciba), čím bolo získaných
1,008 g polyizoprénu, ktorý má predovšetkým štruktúru cis-1,4 (obsah jednotiek
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cis-1,4 rovný 70,1 %) (konverzia rovná 74,1 %): ďalšie charakteristiky procesu a
získaného polyizoprénu sú uvedené v tabuľke 2.

PRÍKLAD 26 (IP95)
[0129]

2 ml izoprénu zodpovedajúce asi 1,36 g boli zavedené do skúmavky s

objemom 25 ml. Potom bolo pridaných 7,45 ml toluénu a teplota takto získaného
roztoku bola upravená na 20 °C. Potom bol pridaný metylaluminoxán (MAO) v
toluénovom roztoku (6,3 ml, 1 × 10-2 mol, zodpovedajúce asi 0,58 g) a potom
komplex VCl3(L4) (THF) (vzorka GL1442) (2,25 ml suspenzie v toluéne
s koncentráciou rovnou 2 mg/ml, 1 × 10-5 mol, zodpovedajúce asi 4,5 mg) získaný
tak, ako bolo opísané v príklade 8. Všetko bolo udržiavané za magnetického
miešania pri 20 °C po dobu 5 hodín. Polymerizácia potom bola zastavená
pridaním 2 ml metanolu obsahujúceho niekoľko kvapiek kyseliny chlorovodíkovej.
Získaný polymér potom bol vyzrážaný pridaním 40 ml roztoku metanolu
obsahujúceho 4 % antioxidantu Irganox® 1076 (Ciba), čím bolo získaných 0,401
g polyizoprénu, ktorý má predovšetkým štruktúru cis-1,4 (obsah jednotiek cis-1,4
rovný 71,3 %) (konverzia rovná 29,5 %): ďalšie charakteristiky procesu a
získaného polyizoprénu sú uvedené v tabuľke 2.
[0130]

Na obrázku 19 je uvedené spektrum FT-IČ získaného polyizoprénu

(absorbancia, vlnočty).
Na obrázku 20 sú uvedené spektrá 1H-NMR (hore) a

[0131]

13

C-NMR (dole)

získaného polyizoprénu.
TABUĽKA 1
Polymerizácia 1,3-butadiénu s katalytickými systémami zahŕňajúcimi komplexy
vanádu s pyridín-imínmi
Príklad

Čas
(hodiny)

Konverzia (%)

cis-1,4
(%)

trans-1,4
Mw
1,2 (%)
Mw/Mn
(%)
(gxmol-1)

9

24

89,7

72,0

0

28,0

157500

2,4

10

5

34,1

83,0

0

17,0

227000

2,2

11

24

64,5

70,0

0

30,0

163800

2,5

12

0,5

58,9

82,0

0

18,0

39000

2,0
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Polymerizácia 1,3-butadiénu s katalytickými systémami zahŕňajúcimi komplexy
vanádu s pyridín-imínmi
Príklad

Čas
(hodiny)

Konverzia (%)

cis-1,4
(%)

trans-1,4
Mw
1,2 (%)
Mw/Mn
(%)
(gxmol-1)

13

24

26,6

24,8

11,6

63,6

60900

3,1

14

3

75,7

14,7

29,5

55,8

80100

2,6

15

24

37,6

26,7

18,8

54,5

38300

3,5

16

24

53,1

7,6

42,7

49,7

57700

2,9

17

24

54,0

25,7

14,5

59,8

49700

3,2

18

5

81,4

12,6

34,8

52,6

68000

2,6

TABUĽKA 2
Polymerizácia izoprénu s katalytickými systémami zahŕňajúcimi komplexy vanádu s
oxo-dusíkom
Príklad

Čas
(hodiny)

Konverzia (%)

cis-1,4
(%)

trans-1,4
(%)

3,4 (%)

Mw
Mw/Mn
(gxmol-1)

19

12

72,4

79,6

0

20,4

46500

2,6

20

2

80,7

83,8

0

16,2

55000

2,2

21

24

33,1

69,1

0

30,9

32700

2,7

22

3

60,4

71,3

0

28,7

41000

2,3

23

24

14,6

68,5

0

31,5

20600

3,8

24

6

30,4

70,9

0

29,1

22400

3,5

25

24

74,1

70,1

0

29,9

19400

3,2

26

5

29,5

71,3

0

28,7

20100

3,0
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Ing. Zuzana Hörmannová
patentový zástupca
Bratislava, SK

PATENTOVÉ NÁROKY

1.

Komplex vanádu s pyridín-imínom, ktorý má všeobecný vzorec (I):

v ktorom:


R1, R2, R3, R4, R5 a R6, vzájomne rovnaké alebo rôzne,

predstavujú atóm vodíka; alebo sú vybrané z lineárnych alebo
rozvetvených C1-C20 alkylových skupín, prípadne halogénovaných,
cykloalkylových skupín prípadne substituovaných jednou alebo
viacerými skupinami, vzájomne rovnakými alebo odlišnými, vybranými
z: atómov halogénu, hydroxylových skupín, C1-C12 alkylových skupín,
C1-C12 alkoxylových skupín, kyanoskupín, aminoskupín, nitroskupín;
arylových skupín prípadne substituovaných jednou alebo viacerými
skupinami, vzájomne rovnakými alebo odlišnými, vybranými z: atómov
halogénu, hydroxylových skupín, C1-C12 alkylových skupín, C1-C12
alkoxylových skupín, kyanoskupín, aminoskupín, nitroskupín;


X1, X2 a X3, vzájomne rovnaké alebo rôzne, predstavujú atóm

halogénu, ako je chlór, bróm, jód; alebo sú vybrané z lineárnych alebo
rozvetvených C1-C20 alkylových skupín, skupín -OCOR7 alebo skupín
-OR7, kde je R7 vybrané z lineárnych alebo rozvetvených C1-C20
alkylových skupín;


Y je vybrané z éterov, ako je dietyléter, tetrahydrofurán (THF),

dimetoxyetán;
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2.

Komplex vanádu s pyridín-imínom, ktorý má všeobecný vzorec (I), podľa
nároku 1, v ktorom:


R1 predstavuje atóm vodíka; alebo je vybrané z lineárnych alebo

rozvetvených C1-C20 alkylových skupín;


R2

je

vybrané

z cykloalkylových

skupín

prípadne

substituovaných jednou alebo viacerými skupinami, vzájomne
rovnakými

alebo

odlišnými,

vybranými

z:

atómov

halogénu,

hydroxylových skupín, C1-C12 alkylových skupín, C1-C12 alkoxylových
skupín, kyanoskupín, aminoskupín, nitroskupín; alebo z arylových
skupín prípadne substituovaných jednou alebo viacerými skupinami,
vzájomne rovnakými alebo odlišnými, vybranými z: atómov halogénu,
hydroxylových skupín, C1-C12 alkylových skupín, C1-C12 alkoxylových
skupín, kyanoskupín, aminoskupín, nitroskupín;


R3, R4, R5 a R6, vzájomne rovnaké, predstavujú atóm vodíka;



X1, X2 a X3, vzájomne rovnaké, predstavujú atóm halogénu, ako

je napríklad chlór, bróm, jód;

3.



Y je tetrahydrofurán (THF);



n je 1.

Komplex vanádu s pyridín-imínom, ktorý má všeobecný vzorec (I), podľa
nároku 2, v ktorom:


R1 predstavuje atóm vodíka; alebo je metyl;



R2 je cyklohexyl; alebo je 2,6-didizopropylfenyl, 2-metylfenyl,

2,4,6-trimetylfenyl;
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R3, R4, R5 a R6, vzájomne rovnaké, predstavujú atóm vodíka;



X1, X2 a X3, vzájomne rovnaké, sú chlór;



Y je tetrahydrofurán (THF);



n je 1.

39210/H

42

4.

Komplex vanádu s pyridín-imínom, ktorý má všeobecný vzorec (I):

v ktorom:


R1, R2, R3, R4, R5 a R6, vzájomne rovnaké alebo rôzne,

predstavujú atóm vodíka; alebo sú vybrané z lineárnych alebo
rozvetvených C1-C20 alkylových skupín, prípadne halogénovaných,
cykloalkylových skupín prípadne substituovaných jednou alebo
viacerými skupinami, vzájomne rovnakými alebo odlišnými, vybranými
z: atómov halogénu, hydroxylových skupín, C1-C12 alkylových skupín,
C1-C12 alkoxylových skupín, kyanoskupín, aminoskupín, nitroskupín;
arylových skupín prípadne substituovaných jednou alebo viacerými
skupinami, vzájomne rovnakými alebo odlišnými, vybranými z: atómov
halogénu, hydroxylových

skupín,

C1-C12 alkoxylových

skupín,

kyanoskupín, aminoskupín, nitroskupín;


X1, X2 a X3, vzájomne rovnaké alebo rôzne, predstavujú atóm

halogénu, ako je chlór, bróm, jód; alebo sú vybrané z lineárnych alebo
rozvetvených C1-C20 alkylových skupín, skupín -OCOR7 alebo skupín
-OR7, kde je R7 vybrané z lineárnych alebo rozvetvených C1-C20
alkylových skupín;


Y je vybrané z éterov, ako je dietyléter, tetrahydrofurán (THF),

dimetoxyetán;


5.

n je 0.

Katalytický systém pre (ko)polymerizáciu konjugovaných diénov zahŕňajúci:
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(a) prinajmenšom jeden komplex vanádu s pyridín-imínom, ktorý má
všeobecný vzorec (I), podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 4;
(b) prinajmenšom jeden kokatalyzátor vybraný zo zlúčenín hliníka
s organickým derivátom, výhodne zo:
(b1) zlúčenín hliníka, ktoré majú všeobecný vzorec (II):
Al(R9)(R10)(R11)

(II)

v ktorom R9 predstavuje atóm vodíka alebo atóm fluóru alebo je
vybrané z lineárnych alebo rozvetvených C1-C20 alkylových
skupín, cykloalkylových skupín, arylových skupín, alkylarylových
skupín, arylalkylových skupín, alkoxylových skupín; R10 a R11,
vzájomne rovnaké alebo rôzne, sú vybrané z lineárnych alebo
rozvetvených C1-C20 alkylových skupín, cykloalkylových skupín,
arylových skupín, alkylarylových skupín, arylalkylových skupín;
(b2) aluminoxánov, ktoré majú všeobecný vzorec (III):
(R12)2-Al-O-[-Al(R13)-O-]m-Al-(R14)2

(III)

v ktorom R12, R13 a R14, vzájomne rovnaké alebo rôzne,
predstavujú atóm vodíka alebo atóm halogénu, ako je chlór,
bróm, jód, fluór; alebo sú vybrané z lineárnych alebo
rozvetvených C1-C20 alkylových skupín, cykloalkylových skupín,
arylových skupín s tým, že uvedené skupiny sú prípadne
substituované jedným alebo viacerými atómami kremíka alebo
germánia; a m je celé číslo v rozsahu od 0 do 1000;
(b3) zlúčenín hliníka s organickým derivátom, ktoré sú čiastočne
hydrolyzované;
(b4) halogén-hliník-alkylov, ktoré majú všeobecný vzorec (IV)
alebo (V):
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v ktorom p je 1 alebo 2; q je celé číslo v rozsahu od 1 do 5; R15,
vzájomne rovnaké alebo rôzne, sú vybrané z lineárnych alebo
rozvetvených C1-C20 alkylových skupín; X3 predstavuje atóm
chlóru alebo atóm brómu, výhodne chlóru,
alebo ich zmesi.

6.

Katalytický systém pre (ko)polymerizáciu konjugovaných diénov podľa
nároku 5, v ktorom je uvedený kokatalyzátor vybraný z aluminoxánov (b2),
ktoré majú všeobecný vzorec (III), výhodne to je metylaluminoxán (MAO)
ako taký alebo v suchej forme (MAO-suchý) alebo modifikovaný (MAOmodifikovaný), tetraizobutylaluminoxán (TIBAO).

7.

(Ko)polymerizačný proces konjugovaných diénov, vyznačujúci sa použitím
katalytického systému podľa nároku 5 alebo 6.

8.

Spôsob polymerizácie 1,3-butadiénu alebo izoprénu, vyznačujúci sa
použitím katalytického systému podľa nároku 5 alebo 6.
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Absorbance = absorbancia; wavenumber = vlnočet
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Absorbance = absorbancia; wavenumber = vlnočet
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Absorbance = absorbancia; wavenumber = vlnočet
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Absorbance = absorbancia; wavenumber = vlnočet
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Absorbance = absorbancia; wavenumber = vlnočet
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Absorbance = absorbancia; wavenumber = vlnočet
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Absorbance = absorbancia; wavenumber = vlnočet
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Absorbance = absorbancia; wavenumber = vlnočet
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Absorbance = absorbancia; wavenumber = vlnočet
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