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V literatuře se uvádějí postupy pro stanovení kyseliny 
adipové ve víně a nealkoholických nápojích2−6, cukrovin-
kách3,6, v říční i mořské vodě7, v odpadní vodě8,9, 
v moči10,11, nebo i  ve strusce a popelu po spalování odpa-
dů12. Mezi nejčastěji pou�ívané metody stanovení kyseliny 
adipové patří plynová a kapalinová chromatografie. Obě 
metody mají své výhody i nevýhody. V případě pou�ití 
plynové chromatografie se kyselina adipová před analýzou 
převádí na méně polární derivát z důvodu zvý�ení těkavos-
ti analyzované sloučeniny. Před derivatizací musí být ky-
selina adipová ve vět�ině případů ze směsného vzorku 
izolována, a to nejčastěji extrakcí3,7,11, nebo pomocí ionto-
měničů6. Se zvoleným postupem izolace kyseliny ze směsi 
pak souvisí vhodná volba vnitřního standardu pro chroma-
tografické stanovení derivátu kyseliny adipové.  

Derivatizace kyseliny adipové, izolované z analyzo-
vané směsi, je často vy�adována i při pou�ití kapalinové 
chromatografie. Modifikací vhodnými činidly se získávají 
deriváty kyseliny adipové s vy��ím absorpčním, popř. flu-
orescenčním koeficientem ne� má volná kyselina, co� 
příznivě ovlivňuje mez její detekce. Podle literatury13,14 
byla pro stanovení kyseliny adipové s úspěchem pou�ita 
i iontová vylučovací chromatografie. 

Na rozdíl od analytických postupů uváděných 
v literatuře, kde obsah stanovované kyseliny adipové zpra-
vidla nepřesahuje 0,3 hm.%, mů�e být − v závislosti na 
reakční době − obsah kyseliny v polykondenzační směsi 
kyseliny adipové a 1,4-diaminobutanu, resp. jejich soli, a� 
o dva řády vy��í. Cílem práce bylo vypracovat analytický 
postup s vyu�itím plynové chromatografie, který umo�ní 
spolehlivé stanovení kyseliny adipové v polykonden-
zační směsi, kde se konverze kyseliny pohybuje v rozmezí 
0−99,5 rel.%. 

 
 

Experimentální část 
 

P o u � i t é  c h e m i k á l i e  
Zásobní roztok Diazaldu®, tj.  N-methyl-N-nitroso-p-

toluensulfonamidu (Sigma-Aldrich Chemie, SRN), byl 
připraven rozpu�těním 33,3 g Diazaldu® v 50 ml diethy-
lenglykolmonoethyletheru (Sigma-Aldrich Chemie, SRN) 
a 50 ml diethyletheru. Roztok byl uchováván při teplotě 
0 a� 5 °C. Kyselina adipová  (99 %) a dimethylester kyse-
liny adipové (99 %, Sigma-Aldrich Chemie, SRN), kyseli-
na pimelová (99 %), kyselina mravenčí p.a., 2,2,2-tri-
fluorethanol (TFE, 99 %, Fluka Chemie AG, �výcarsko), 
dimethylester kyseliny pimelové (Aldrich Chemical Com-
pany, Inc., USA), sůl kyseliny adipové a 1,4-diamino-
butanu, prepolymer polyamidu 4,6 (DSM, Holandsko), 
hydroxid draselný p.a. (Lachema Brno), diethylether p.a., 
kyselina chlorovodíková p.a., methanol p.a. (Penta Chru-
dim) byly pou�ity bez dal�ího či�tění. 
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Úvod 
 

Kyselina adipová je důle�itým monomerem pro syn-
tézu polyamidů a polyesterů. Její hlavní význam je ve vy-
u�ití při výrobě polyamidů. Polykondenzací s 1,4-di-
aminobutanem se získává polyamid 4,6 (PA 4,6), polykon-
denzací s 1,6-diaminohexanem polyamid 6,6 (PA 6,6, 
cit.1). 

Analýza polykondenzační směsi, bez ní� kinetiku 
prvního stupně polyreakce − vznik prepolymeru − nelze 
vyhodnotit, představuje velmi komplexní problém. Reakč-
ní směs v prvním stupni polykondenzace kyseliny adipové 
a 1,4-diaminobutanu obsahuje kromě nezreagovaných 
monomerů a hlavního produktu polykondenzace − nízko-
molekulárního polykondenzátu (prepolymeru) se 3−7 opa-
kujícími se konstitučními jednotkami − také vedlej�í pro-
dukty (poly)kondenzace, resp. degradačních reakcí. Jed-
ním z důle�itých vedlej�ích produktů je pyrrolidin, který 
vzniká cyklizací 1,4-diaminobutanu1. Pyrrolidin je velmi 
ne�ádoucí, neboť reakcí s karboxylovými skupinami ros-
toucích (makro)molekul zablokuje dal�í růst polymerních 
řetězců. Dal�ími vedlej�ími produkty jsou cyklické oligo-
mery vznikající intramolekulární reakcí funkčních skupin 
lineárních molekul. Tyto snadno sublimující látky způso-
bují při průmyslové výrobě nemalé potí�e tím, �e se usazu-
jí na stěnách výrobního zařízení. Nejvýznamněj�í zástupce 
cyklických oligomerů je cyklický diamid, 1,6-diaza-
cyklododekan-7,12-dion1. 

Pro analytické stanovení kyseliny adipové byla vypra-
cována řada metod, převá�ně chromatografických. 
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P ř í p r a v a  p o l y k o n d e n z a č n í  s m ě s i   
k  a n a l ý z e  

Reakční směs (cca 1 g), příp. modelová směs soli 
kyseliny adipové, 1,4-diaminobutanu a prepolymeru poly-
amidu 4,6, byla rozpu�těna za laboratorní teploty ve 20 ml 
kyseliny mravenčí. 4 ml roztoku směsi byly spolu 
s 1 ml  vodného roztoku  kyseliny pimelové jako vnitřního 
standardu o koncentraci 1.10−3 mol l−1 zahu�těny dosucha 
při 70 °C/2 kPa. Odparek pak byl za laboratorní teploty 
rozpu�těn ve směsi 2 ml TFE a 0,4 ml vody. 0,5 ml získa-
ného roztoku bylo intenzívně protřepáváno s 0,1 ml 6M-
HCl a 5 ml diethyletheru. Po oddělení dvou vrstev bylo 
z horní vrstvy odebráno 4,5 ml pro esterifikaci kyseliny 
adipové a pimelové diazomethanem. 

 
E s t e r i f i k a c e  

Odebraný roztok kyselin byl při 30 °C/110 Pa zahu�-
těn dosucha a odparek esterifikován roztokem diazometha-
nu ve směsném rozpou�tědle diethylether/methanol (4/1 
obj.). Esterifikace probíhá za laboratorní teploty okam�itě. 
Po ukončené reakci zůstává roztok vlivem přebytku diazo-
methanu �lutě zbarvený. Zbytkový diazomethan byl  od-
straněn probubláním roztoku inertním plynem. Po odpaře-
ní rozpou�tědla byl vzorek pro následující analýzu na ply-
novém chromatografu zředěn methanolem. 

 Diazomethan byl připraven smícháním 4 ml zásobní-
ho roztoku Diazaldu® a 4 ml 10% roztoku KOH ve směsi 
voda/methanol (1/1 obj.). Uvolňující se diazomethan byl 
absorbován v 5 ml směsi diethylether/methanol (4/1 obj.).  

 
A n a l ý z a  v z o r k ů  

Analýzy vzorků derivatizované kyseliny adipové byly 
prováděny na plynovém chromatografu CHROM 5 
s plamenoionizační detekcí (skleněná kolona plněná 
Carbowaxem 20M � 10 % na Chromatonu N Super, tep-
lota kolony 150 °C, teplota nástřiku 230 °C, objem ná-
střiku 1−10 µl). Pro sběr a zpracování dat byl vyu�it pro-
gram Chromatography Station for Windows, verze 1.6.
  

 
Výsledky a diskuse 

 
A n a l y z o v a n ý  m a t e r i á l  

Výchozí reakční směs pro syntézu polyamidu 4,6 je 
tvořena přibli�ně z 90 % kyselinou adipovou a 1,4-di-
aminobutanem, resp. solí kyseliny a diaminu, a z 10 % 
vodou. Při ekvimolárním zastoupení obou monomerů je 
tedy obsah kyseliny adipové v su�ině reakční násady 
62,4 hm.%. V souladu s teorií polykondenzace15 dochází 
v reakční směsi k velmi rychlému poklesu koncentrace 
monomerů. Uvádí se, �e ve stádiu polykondenzace, kdy 
molekuly prepolymeru obsahují v průměru 10 opakujících 
se konstitučních jednotek, klesne koncentrace monomeru 
na méně ne� 1 % počáteční hodnoty. Z teoreticky mo�-
ných postupů izolace kyseliny adipové z reakční směsi se 
jako nevhodná ukázala její extrakce vodou. Zejména při 
nízkých konverzích funkčních skupin obou kondenzujících 
monomerů vytváří vznikající prepolymer ve vodě velmi 

jemnou, obtí�ně separovatelnou suspenzi.  Navíc se 
v rozporu s literárními údaji16−19 nepodařilo stanovit plyno-
vou chromatografií kyselinu adipovou přímo ve vodném 
roztoku, event. po jeho okyselení. Pro  stanovení  obsahu 
nezreagované kyseliny adipové v reakční směsi byl proto 
vypracován postup její extrakce z homogenního roztoku 
reakční směsi, následující derivatizace kyseliny a stanove-
ní derivátu kyseliny plynovou chromatografií. 

 
O p t i m a l i z a c e  m e t o d y  

Volba vhodného rozpou�tědla pro homogenizaci re-
akční směsi je limitována rozpustností vznikajícího prepo-
lymeru. V úvahu připadá kyselina chlorovodíková, sírová, 
mravenčí, kresol, fenol, případně směs fenol-voda a 2,2,2- 
-trifluorethanol (TFE). Z tohoto výběru je nejúčinněj�ím 
a zároveň ekonomicky nejvýhodněj�ím rozpou�tědlem 
kyselina mravenčí. Nepodařilo se v�ak nalézt vhodnou 
kombinaci dal�ího rozpou�tědla s kyselinou mravenčí pro 
extrakci kapalina-kapalina, která by umo�ňovala izolaci 
kyseliny adipové z roztoku reakční směsi. Alikvotní podíl 
roztoku byl proto za sní�eného tlaku odpařen dosucha. 
Zároveň se tímto krokem eliminuje vliv vody, která  při 
reakci vzniká nebo je záměrně k reaktantům přidávána 
a mů�e se tedy ve vzorcích vyskytovat v �irokém koncent-
račním rozmezí. Odparek byl rozpu�těn za laboratorní 
teploty ve směsi TFE/voda (5/1 obj.). Z roztoku reakční 
směsi v tomto směsném rozpou�tědle je mo�né extrahovat 
kyselinu adipovou do diethyletheru. Důle�itou podmínkou 
pro převedení kyseliny adipové z polární do méně polární 
fáze je její existence v protonované formě. Z toho důvodu 
byl roztok reakční směsi okyselen kyselinou chlorovodíko-

Obr. 1. Schéma aparatury pro přípravu diazomethanu;  
A � nádobka pro generaci diazomethanu, B � pojistná nádobka,  
C � absorpční nádobka  
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vou. Analýzou modelových směsí bylo ověřeno, �e průběh 
extrakce není ovlivněn zbytkovým podílem kyseliny mra-
venčí vázaným ve formě soli s primárními aminoskupina-
mi monomeru 1,4-diaminobutanu či prepolymeru. 

Při volbě vhodné derivatizace kyseliny adipové před-
cházející jejímu stanovení byly vodítkem postupy uváděné 
v literatuře3,4,7,10,12,20−22. Jako nejvýhodněj�í se ukázala 
esterifikace kyseliny adipové diazomethanem. Diazo-
methan, �lutý plyn, se vyvíjí při reakci roztoku Diazaldu®  
s 10% roztokem KOH ve směsi voda/methanol (1/1 obj.). 
Uvolňovaný diazomethan byl absorbován ve směsi diethy-
lether/methanol (4/1 obj.) za vzniku �lutého roztoku 
(obr. 1). 

Esterifikace diazomethanem probíhá za laboratorní 
teploty velmi rychle za současného odbarvování roztoku 
a  jediným vedlej�ím produktem je dusík, který z reakční 
směsi uniká. V přebytku diazomethanu zůstává po skonče-
né esterifikaci roztok �lutě zbarvený. Nezreagovaný diazo-
methan se pak odstraní probubláním roztoku dusíkem nebo 
argonem. Při přímé esterifikaci etherového roztoku kyseli-
ny adipové bylo prokázáno, �e podíly TFE a kyseliny 
chlorovodíkové, které jsou při extrakci kyseliny adipové 
strhávány do etherové fáze, negativně ovlivňují průběh 
esterifikace, resp. indikaci jejího ukončení. Dochází 
k odbarvování reakčního roztoku, co� signalizuje zreago-
vání diazomethanu, ani� by proběhla esterifikace. Proto 
byl roztokem diazomethanu esterifikován suchý odparek 
extraktu. Účinnost esterifikace byla opakovaně ověřována 
na modelových směsích kyseliny adipové a kyseliny pime-
lové a bylo prokázáno, �e reakce probíhá kvantitativně. 

Kyselina pimelová byla pou�ita jako vnitřní standard 
pro plynově chromatografické stanovení kyseliny adipové. 
Ve formě vodného roztoku byla kyselina pimelová přidá-
vána k definovanému objemu homogenizované reakční 
směsi, roztoku reakční směsi v kyselině mravenčí, který 
byl dále zpracováván tak, jak bylo ji� uvedeno. Po esterifi-
kaci obou kyselin byl ze směsi odpařen ether a vzorek 
naředěn pro GLC analýzu definovaným objemem metha-
nolu. 

 
P ř e s n o s t  m e t o d y  

Ke stanovení obsahu kyseliny adipové v analyzo-
vaných vzorcích byla pou�ita kalibrační metoda s kons-
tantním obsahem kyseliny pimelové jako vnitřního stan-
dardu (ISTD2, cit.23). Spolehlivost stanovení kyseliny adi-
pové ve  směsích s 1,4-diaminobutanem a prepolymerem 
polyamidu 4,6 s obsahem kyseliny adipové v su�ině 0,5 a� 
100 rel.% podle vypracovaného postupu dokumentuje 
tabulka I. 100 rel.% kyseliny adipové v su�ině odpovídá 
reakční násadě, tedy soli kyseliny adipové s 1,4-di-
aminobutanem, v ní� je kyselina adipová zastoupena 
62,4 hm.%. Z tabulky je zřejmé, �e vypracovaný postup 
velmi dobře vyhovuje pro analýzy polykondenzačních 
směsí se stupněm konverze kyseliny adipové 0�97 % 
(odpovídá obsahu kyseliny adipové v modelových vzorcích 
100�3 rel.%). Při konverzi kyseliny adipové 98−99,6 % je 
chyba stanovení, zřejmě v důsledku rozdílných extrakč-
ních koeficientů kyseliny adipové a pimelové při jejich 

nízkých koncentracích v modelových vzorcích, vy��í, ne-
přesahuje v�ak 9 %. 

Opakovanou analýzou různých vzorků stejného slo�e-
ní bylo zji�těno, �e reprodukovatelnost metody je pro hla-
dinu významnosti 0,05 vy��í ne� 95 %. 

 
 

Závěr 
 
Je popsána metoda stanovení obsahu kyseliny adipo-

vé v produktu její polykondenzace s 1,4-diaminobutanem, 
při ní� je z roztoku reakční směsi izolována extrakcí kapa-
lina-kapalina, esterifikována diazomethanem a její dime-
thylester stanoven plynovou chromatografií. Tato metoda 
je univerzální a lze ji vyu�ít pro analýzu reakční směsi 
obsahující kyselinu adipovou v rozmezí 0,5 a� 100 rel.% 
ve vodném prostředí.  

 
 
Tato práce byla ře�ena jako součást výzkumných zá-

měrů J 19/98:223 100002 a MSM 604 613 7302.  
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Z. Hroch and I. Prokopová (Department of Poly-
mers, Faculty of Chemical Technology, Institute of Chemi-
cal Technology, Prague, Czech Republic): Determination 
of Adipic Acid in the Course of its Polycondensation 
with Butane-1,4-diamine 

 
A method for determination of adipic acid in the 

product of its polycondensation with butane-1,4-diamine 
in aqueous medium has been developed. The acid is iso-
lated from the reaction mixture by liquid-liquid extraction, 
then derivatized with diazomethane and the resulting di-
methyl ester is analyzed by GLC. The presence of water 
does not influence the analysis. The method can be used 
for  determination of the adipic acid in the reaction mix-
ture ranging from 0.5 to 100 %.  

 

 

 


