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Vzdělávací záměr 
• Uvést tři příklady polymeračních reakcí 

cyklických sloučenin. Zopakovat principy 
polymeračních reakcí (aniont a kationt-
aktivních polymerací).  

• Uvést vlastnosti a použití produktů. 

• Představit Bayerovu teorii pnutí, ideální 
valenční úhel. 

• Předpověď skutečného úhlu pro rovinné 
cykloalkany molekuly. 
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Řada lineárních polymerů vzniká polymerací cyklických sloučenin. 

S&S, Polymerace cyklických sloučenin 

Otevření cyklu probíhá snadno u:  
 

(i) heterocyklických sloučenin  
(ii) se 3, 4 a 8-mi člennými cykly.  (9-ti členné cykly podle Prokopové) 

 
U těchto cyklů je největší pnutí v kruhu vyplývající z deformace 
valenčních úhlů. 

Poynámka: Heterocyklické sloučeniny jsou organické cyklické látky, 
které mimo atomů uhlíku obsahují v cyklu i jiné atomy, tzv. 
heteroatomy 
 
Viz dále: Bayerova teorie pnutí v cyklu. Adolf von Baeyer za její 
formulaci obdržel Nobelovu cenu, 1905. 

pyridin, purin a furan 
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Ethylenoxid 

Příklady heterocyklických sloučenin 

•Cyklické ethery (obsahují ve svých molekulách dvojvaznou skupinu 
―O―, na kterou se vážou dva uhlovodíkové  
 

Otevření cyklu probíhá snadno u následujících heterocyklických 
sloučenin: 

•Laktony (cyklické vnitřní estery hydroxykarboxylových kyselin 
vznikající intramolekulární reakcí karboxylové funkce s příslušnou 
hydroxylovou skupinou).  

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Laktony_(1._LF,_NT) 
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Příklady heterocyklických sloučenin 

•Cyklické siloxany (obsahují v molekule vazbu Si-O-Si) 

Okta methyl tetra siloxan 

•Laktamy (cyklické amidy aminokyselin), sloučeniny obsahující v 
kruhu amidickou skupinu –CONH– nebo –CONR–. 

 - kaprolaktam 

Amidová skupina -C(=O)-N< 
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Ethylenoxid Polyethylenoxid 
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Polyethylenoxid (poly(ethylenoxid), (PEO), též známý jako 
polyethylenglykol (poly(ethylenglykol)), (PEG),   nebo 
polyoxyethylen (POE). 

PEO - Příklad polymeru vzniklého reakcí cyklického etheru 

PEO je základem řady projímadel . Makrogol (polyethylenglykol) se prodává jako 
přípravek dostupný bez předpisu v práškové formě pod obchodními názvy SoftLax, 
Miralax, Glycoprep, Movicol  

Obchodní chráněný název. 

Cyklické ethery  
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Elektronová hustota – cyklo-propan a 
polyethylen oxid. 

•PEO jsou kapaliny nebo nízkotající 
tuhé látky, v závislosti na molární 
hmotnosti. Rozpustný ve vodě. 
  
•PEO se připravují polymerizací 
ethylenoxidu a jsou komerčně 
dostupné v široké škále molárních 
hmotností, od 300 g/mol do 
10 000 000 g/mol. 
  
•Různé formy PEO se využívají také 
jako iniciátory polymerizačního 
procesu. 

Vlastnosti PEO 

http://www.rsc.org/ej/OB/2008/b802831a/b8
02831a-f3.gif 

Cyklické ethery  
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Aniontová polymerace 

Kationtová polymerace 

Aniontová a kationtová polymerace PEO s otevřením kruhu Cyklické ethery  
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Při ataku iontového iniciátoru se vazba uhlík-heteroatom polarizuje 
do té míry, že může dojít k jejímu heterolytickému štěpení a k 
otevření kruhu, jak ukazuje příklad aniontové polymerace.  

Aniontová polymerace PEO s otevřením kruhu 

R- 

+ 

- 

Cyklické ethery  
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PCL - Příklad polymeru vzniklého reakcí cyklického esteru 

- kaprolakton 
Cyklický ester 
Patří do skupiny laktonů 

Polykaprolakton (PCL), je biologicky odbouratelný polyester s 
nízkou teplotou tání přibližně 60 ° C a teplotou skelného přechodu 
asi -60 ° C. 
 
PCL degraduje hydrolýzou esterových vazeb za fyziologických 
podmínek (jako je tomu v lidském těle). Používá se jako biomateriál 
pro implantáty. Jeho rychlost degradace v organismu je nižší než u 
polylaktidu. 

Polykaprolakton (PCL)  

Cyklické estery  
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n 

Polyamid 6 (PA6)  - kaprolaktam 

Nylon 6 (polyamid 6) je syntetizován polymerací cyklického -
kaprolaktamu.   
 
-kaprolaktam má 6 uhlíků, odtud označení polyamid 6.  
 
Je-li kaprolaktam zahříván na teplotu přibližně 533 K v inertní 
atmosféře dusíku po dobu asi 4-5 hodin, kruh se otevře a probíhá 
polymerace. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nylon_6 

PA, Polymerace Polyamidu 6 otevřením kruhu  - kaprolaktamu Laktamy 
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Kaprolaktam byl prvně popsán na konci devatenáctého století, kydy 
byl připraven cyklizací ε-aminokapronové kyseliny.  

  

ε-aminokapronová kyselina 

kapronová kyselina 
= kyselina hexanová 

PA, Poznámky k názvu  - kaprolaktamu Laktamy 
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•Silon je polyamidové vlákno typu 6, které se pod tímto názvem do 
začátku 90. let minulého století vyrábělo v Československu. 
 
•Vynálezce Otto Wichterle v roce 1940 vypracoval výrobní postup ve 
zlínské laboratoři firmy Baťa k přípravě kaprolaktamu, základní 
sloučeniny k výrobě polyamidu 6. 
 
•V roce 1941 pak byla na pokusném zařízení vyrobena první příze, ze 
které se zhotovily vzorky ponožek a punčoch. Nový materiál se měl 
původně jmenovat winop - podle tří spolupracovníků: Wichterle, 
Novotný Procházka. 
 
•Průmyslová výroba silonu v podniku stejného jména v Plané nad 
Lužnicí byla zahájena v roce 1950. V 80. letech se zde vyrábělo až 800 
tun filamentů ročně (několikanásobně větší množství polyamidových 
vláken se vyrábělo pod názvem chemlon na Slovensku), v současné 
době se však polyamidová vlákna v ČR nevyrábí. 

PA6, Silon a Otto Wichterle Laktamy 
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Okta methyl tetra siloxan Poly dimethyl siloxan (PDMS) 
= dimethicon 

Připomínka: Siloxany obsahují v molekule vazbu Si-O-Si.  

15 

PDMS, Polymerace Poly dimethyl siloxanu otevřením kruhu okta methyl tetra siloxanu 
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•Polydimethylsiloxan (PDMS), patří do skupiny polymerních 
organokřemičitých sloučenin, které se běžně označují jako silikon.  
 
•PDMS je nejrozšířenější organický polymer obsahující křemík.  
 
•PDMS je opticky čistý, inertní, netoxický a nehořlavý.  
 
•Aplikace PMDS sahají od kontaktních čoček po prostředky 
zdravotnické techniky v podobě elastomerů, implantátů. Je přítomen 
také v šamponech (jako dimethicone dělá vlasy lesklé a kluzké), 
potravinách (odpěňovač), těsnění. Používá se v mazacích olejích a 
pro výrobu tepelně odolných dlaždic. 

PDMS, Vlastnosti a použití Poly dimethyl siloxanu 
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Současné prsní implantáty zjevně nejsou dokonalé. Mají omezenou bio-životnost 
(10 let). To může vést k potřebě dalšího chirurgického zákroku.  

Prsní implantát 
skládající se ze 
silikonového 
gelu a 
silikonového 
kaučuku, 
vyráběný 
francouzskou 
společností Poly 
Implant 
Prosthese (PIP). 

A. U. Daniels ,Swiss Med Wkly. 2012;142:w13614 
http://www.smw.ch/content/smw-2012-13614/ 

•Gel (z lat. Gelatus = zmrazené, nehybný) jsou zpravidla 
polymerní sítě obsahující rozpouštědlo (kapalinu). 

•Všechny stávající prsní implantáty obsahují silikonový 
pryžový vak z PDMS vyplněný silikonovým gelem.  

PDMS, použití Poly dimethyl siloxanu 
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Problém nastává při dlouhodobém používání vlasové kosmetiky s 
obsahem dimethiconu., protože dochází díky jeho nerozpustnosti ve 
vodě k nahromadění dimethiconu ve vlasech. Vlasy začínají vypadat 
nevzhledně a jsou na první dojem těžší. 
 
Náprava: Umytí vlasů čistícím šampónem. Čistící šampóny obsahují vyšší množství 
kyselin a účinných aktivních látek k odstranění zbytků produktů po stylingu, chloru 
a dalších nežádoucích látek. Čistící šampóny se díky svému účinnějšímu složení 
doporučuje používat  jen jednou za měsíc. V případě častějšího používání může 
dojít k vysušení vlasů. 

PDMS, Vlasová kosmetika a Poly dimethyl siloxan = Dimethicon 

Dimethicon(e) je běžně obsažen v řadě 
produktů vlasové kosmetiky. Dodá vlasům lesk, 
texturu, vlasy jsou snadněji upravitelné. 
Vytváří iluzi zdravých a krásných vlasů.  
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Při vzniku makromolekul polymerizací cyklických monomerů 
nevzniká, na rozdíl od polymerizace nenasycených monomerů, 
žádný nový typ chemické vazby. 

Prokopová VŠCHT, pravidla polymerace cyklických sloučenin 

O tom, zda vůbec, případně jak snadno, může cyklická sloučenina 
polymerizovat, rozhodují faktory“ 
 

(i) termodynamické a  
(ii) kinetické.  

 



(i) Termodynamické faktory 
 
Z termodynamického hlediska je schopnost cyklického monomeru 
přecházet v lineární řetězce závislá na relativní stabilitě cyklické 
molekuly a polymerního řetězce.  
 
Termodynamická stabilita cyklických monomerů klesá se 
vzrůstajícím pnutím v cyklu.  
 

•Největší pnutí je v tří- a čtyř-členných cyklech.  
 

•V pěti-, šesti- a sedmi-členných cyklech pnutí strmě klesá a pak 
zase vzrůstá v cyklech s osmi až jedenácti členy.  

 
S dále vzrůstající velikostí kruhu pnutí klesá.  

20 

Prokopová VŠCHT , Termodynamické faktory pro polymeraci cyklických sloučenin 
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Cyklické alkany 
 
Za vysvětlení stability cyklických sloučenin v důsledku pnutí v cyklu 
(Bayerova teorie pnutí) obdržel Adolf von Baeyer v roce 1905 
Nobelovu cenu. 
 
Pnutí v cyklu destabilizuje molekulu, což se projevuje její vyšší 
reaktivitou a zvýšením spalného tepla.  

Johann Friedrich Wilhelm Adolf von Baeyer 
(1835 –1917) Německý chemik, který 
syntetizoval indigo.  

Prokopová VŠCHT, Bayerova teorie pnutí 



22 

Pnutím v cyklu, v rámci organické chemie, rozumíme typ nestability, 
vznikající v důsledku abnormálních (nepřirozených) hodnot úhlů mezi 
vazbami v molekule. Pnutí v cyklu je nejčastěji sledováno v málo-
členných cyklech, jako jsou cyclopropany a cyclobutany kde se C-C-C 
úhly podstatně liší od ideálních hodnot, tj. cca 109 °.  
 
Pnutí v cyklu je důsledkem současného působení několika jevů:  
úhlového napětí, deformačního napětí konformace (Pitzerovo pnutí) 
deformace trans-cyklické (neboli van der Waalsovo napět).  

http://en.wikipedia.org/wiki/Ring_strain 
Prokopová VŠCHT , Pnutí v cyklu 

Sp3  hybridizace orbitalů 
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http://www6.miami.edu/chem/chm201c/notes/ch04/sld018.htm 

Modře – úhel mezi vazbami v dané molekule. 
Zeleně – ideální úhel mezi vazbami. 
Fialově – Rozdíl hodnot mezi ideálním a skutečným úhlem mezi 
vazbami v molekule. 

180o –(360o/5)=108 

Prokopová VŠCHT, Bayerova teorie pnutí 



24 

Energie pnutí v cyklických alkánech v závislosti na velikosti jejich řetězce, 
podle [4]. 

Velikost 
řetězce 

Energie pnutí 
(kcal/mol) 

Velikost 
řetězce 

Energie pnutí 
(kcal/mol) 

3 27.5=115,5 kJ/mol 10 12.4 

4 26.3=110,46 kJ/mol 11 11.3 

5 6.2=26,04 kJ/mol 12 4.1 

6 0.1=0,42 kJ/mol 13 5.2 

7 6.2=26,04 kJ/mol 14 1.9 

8 9.7=40,74 kJ/mol 15 1.9 

9 12.6 16 2.0 

[4] Anslyn, Eric V., and Dennis A. Dougherty. "Chapter 2: Strain and Stability." Modern 
Physical Organic Chemistry. Sausalito, CA: University Science, 2006. 100-09. Print. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ring_strain Prokopová VŠCHT, energie pnutí – tabulka hodnot 

1 kcal=4,2 kJ 
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STHG  
Příklad pro cyklo-propan:  

   -113-(273+25)*(-69.1*0.001)= -92.4082  

Prokopová VŠCHT, teoretická polymerace cykloalkanů - tabulka hodnot 

kJ 
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Energie pnutí v cyklu 
[kcal/mol] 

Velikost řetězce 

Cyklohexan: 120o 

Energie pnutí v cyklických alkanech v 
závislosti na velikosti jejich řetězce podle [4]. 

Prokopová VŠCHT, energie pnutí - graf 
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Molekula cyklohexanu není rovinná. Úhel mezi vazbami C-C-C je v 
ní ideální, cca 109 °. 

Prokopová VŠCHT, nulová energie pnutí v cyklohexanu 



Pnutí v cyklu samo o sobě ovšem není dostačující podmínkou pro 
polymerizaci cyklických monomerů; současně musí být splněna 
podmínka dostatečné aktivace monomeru pro otevření cyklu a vznik 
lineárních molekul.  
 
Dokládá to příklad cykloalkanů: 
 
Pro řadu jejich homologů byly ze spalných tepel a spalného tepla 
poly(methylenu) vypočteny hodnoty  Hk, Sk a Gk (Tab. 7-10) 
odpovídající jejich teoretickému převedení na polymer.  
 
Index k vyjadřuje, že hodnoty byly vypočítány pro polymerizaci 
kapalného monomeru (l) za vzniku krystalického polymeru (c) (srov. 
7.2.3) 

28 

Prokopová VŠCHT, teoretické hodnoty G převedení cyloalkanů na polymery 
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Volná entalpie, jinak řečeno Gibbsova volná energie nebo krátce 
Gibbsova energie, je jedním z termodynamických potenciálů.  
 
Gibbsova energie G je stavová funkce. Popisuje chemické i fyzikální 
děje za podmínek konstantního tlaku a konstantní teploty, kdy 
entropie jako kritérium samovolnosti děje je nedostačující. 
 
Rovnice vyjadřující vztah Gibbsovy volné energie byla formulována 
Gibbsem v roce 1875. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Gibbsova_voln%C3%A1_energie 

STHG  

STHG 

Prokopová VŠCHT, Gibbsova volná energie 



Z hodnot Gk v Tab. 7-10 by bylo možno soudit, že s výjimkou 
šestičlenného cyklu jsou všechny ostatní cykloalkany z 
termodynamického hlediska polymerizovatelné.   
 
Zatím však nebyl nalezen iniciační systém, který by  v cykloalkanech 
aktivoval vazbu C-C tak, aby došlo k jejímu přerušení. Proto 
cykloalkany nepolymerizují. 

30 

Prokopová VŠCHT, cykloalkany nepolymerizují 
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http://www.cache.fujitsu.com/mopac/Mopac2
002manual/node383.html 

Total electron density map for  
benzene 

Celkové hodnoty elektronové hustoty 

Prokopová VŠCHT, mapa rozložení elektronové hustoty v cyklohexanu 

Ethylenoxid benzene 

elektronová hustota je největší na vnějším 
obvodu molekuly. Šest modrých oblastí 
(atomy uhlíku), odpovídá oblastem s 
nejvyšší elektronovou hustotou. 
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Pro převedení cyklického monomeru do aktivovaného stavu je 
nutná přítomnost buď heteroatomu, nebo násobné vazby v cyklu. 
Při ataku iontového iniciátoru se vazba uhlík-heteroatom polarizuje 
do té míry, že může dojít k jejímu heterolytickému štěpení a k 
otevření kruhu.  
 
Radikálové iniciátory takovou reakci nemohou vyvolat, a proto jsou 
k iniciaci polymerizace s otevřením kruhu nevhodné.  
 
Pokud jsou v cyklické molekule monomeru násobné vazby, je možná 
polymerizace účinkem komplexních katalyzátorů, jak bylo ukázáno v 
předchozím odstavci (7.7.5). 

Prokopová VŠCHT, heteroatom nebo dvojná vazba 
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Svou roli ovšem hraje i změna entropie při polymerizaci, a to zvláště 
u velkých cyklů, které jsou v podstatě bez pnutí.  
 
Například polymerizace cyklických siloxanů probíhají bez tepelného 
zabarvení a jsou řízeny změnou entropie. Při přeměně cyklus-řetězec 
vzrůstá stupeň volnosti systému, a v důsledku toho vzrůstá entropie 
v polymerizačním systému (+ S).  

Prokopová VŠCHT, role entropie 

STHG  
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Je nutno zmínit, že substituce na cyklické molekule monomeru 
zpravidla vede ke snížení polymerizační schopnosti monomeru. 
 
Ve srovnání s polymerizací vinylových monomerů je stropní teplota 
polymerizace cyklických monomerů nízká.  
 
Řada těchto polymerizací je proto komplikována ustavením 
rovnováhy polymerizace-depolymerizace (řetězec-cyklus). 
Rovnováha není jednoznačně posunuta ve prospěch polymeru.  
 
Například při hydrolytické polymerizaci hexano-6-laktamu prováděné 
při 260 °C, obsahuje rovnovážný produkt polymerizace 90 hmot.% 
polymeru, 7 hmot.% monomeru a 3 hmot.% oligomerů. 

IUPAC name: poly(hexano-6-lactam) 

Prokopová VŠCHT, rovnováha polymerizace-depolymerizace 
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1. Cyklo-propan, cyklo-butan a cyklo-pentan mají planární/rovinné 
molekuly.  Jaký je u nich úhel mezi C-C-C vazbami? Jaká je u nich 
odchylka od ideálního mezi-vazebného úhlu? 
 

2. Přiřaďte názvy následujícím chemickým vzorcům organických 
sloučenin:  
 

       a)     b) 
 
 
       
  c) 
 
 

Domácí úlohy: 
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3. Přiřaďte chemický vzorec následujícím polymerům: 
 a) Polyethylenoxid 
 b) Polyamid 6 
 c) Poly dimethyl siloxan 
 
4. Vysvětlete stabilitu cyklických sloučenin v důsledku pnutí v cyklu  
pomocí Bayerovy teorie pnutí. 
 
5. Zakreslete schematický energii pnutí v cyklických alkanech v 
závislosti na velikosti jejich řetězce.  
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Vyřazené slajdy. 



V molekulách s méně než pěti atomy v cyklu jsou hlavním důvodem 
pnutí velké deformace vazebných úhlů.  
 
U cyklů s osmi a více členy jsou důvodem pnutí interakce mezi 
atomy vodíku, nebo substituenty na uhlíkových atomech cyklu.  
 
V pěti- a sedmi- členných cyklech je v porovnání s šesti-člennými 
slabé pnutí, které souvisí s torzním pnutím vyvolaným zákrytovou 
konformací C-H vazby na sousedících členech cyklu. 
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The molecular orbitals (MOs) of molecules 
can be constructed by linear combination of 
atomic orbitals (LCAO). Though the exact 
Schrödinger equation is unsolvable for many 
electron systems such as molecules, the 
solution can be numerically approximated by 
ab initio or density functional (DFT) theory.  

http://csi.chemie.tu-
darmstadt.de/ak/immel/script/redirec
t.cgi?filename=http://csi.chemie.tu-
darmstadt.de/ak/immel/tutorials/orbit
als/molecular/benzene.html 



Přítomnost heteroatomů v cyklických molekulách ovlivňuje jejich 
stabilitu; korelaci mezi polymerizovatelností a velikostí cyklů s 
různými typy heteroatomů je však obtížné generalizovat.  
 
 
 

 
Z termodynamického hlediska polymerizovatelnosti bývá za 
rozhodující faktor považováno pnutí v cyklu, které určuje 
polymerizační entalpii H.  
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Prokopová VŠCHT, heteroatom nebo dvojná vazba 


