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Abstrakt: V předložené práci je studována teplotně indukovaná fázová separace kopolymerního roztoku poly(akrylamidu/ N-isopropylmethakrylamidu) v deuterované vodě a ve
směsi deuterované vody a etanolu. Uvedený jev se na molekulární úrovni podobá fázovému přechodu (kolapsu) v hydrogelech. Ke studiu je použita metoda nukleánú magnetické
spektroskopie (NMR). Bylo zjištěno, že s přibývajícím procentuálním podílem akrylamidu
v kopolymeru je fázová separace pozvolnější, dochází k ní při vyšších teplotách a kopolymer
se neseparuje celý. Během fázové separace, projevující se skokovou změnou intenzity NMR
signálu polymeru, dochází i k výrazné změně v intenzitě signálu vody. Pokud je v kopolymeru příliš velké procento akrylamidu, roztoky v čisté vodě a ve směsném rozpouštědle
voda/ etanol se fázově neseparují.
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Abstract: The temperature-induced phase transition of poly(acrylamide/ N-isopropylmethacrylamide) random copolymers in D 2 0 solutions and in mixtures of D 2 0 and ethanol is
studied in this work. These phenomenon is on the molecular level analogous with a phase
transition (collapse) in hydrogels. Nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy was
used for the study. ResuHs showed that the more acryla.mide there is in the copolymer the
higher temperature is needed for the phase transition, the more gradual the transition is
and the smaller fraction is phase separated. During the phase transition, which is mesured
as an a.brupt change of intensity in an NMR signal, there is jump-wise change of intensity
of water as well. In the case of higher conteil of acrylamide in the copolymer, solutions in
water and in water/ethanol are not phase separated.
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Kapitola 1
Úvod
V posledních letech jsou často studovány polymerní sítě nabotnalé ve vodě, tzv. inteligentní gely, mající mnoho pozoruhodných vlastností. Při malé změně vnějších parametrů
(např. teploty, složení kopolymeru, složení roztoku, pH ... ) u nich dochází ke skokové změně
objemu a jiných fyzikálních vlastností, což odpovídá fázovému přechodu prvního druhu.
Toho lze využít např. v nejrůznějších molekulárních spínačích či bioteclmologiích. Zmíněný proces je na molekulární úrovni analogický fázové separaci polymeru ve vodném
roztoku. Přitom musí polymer vykazovat tzv. dolní kritickou teplotu. Pod touto teplotou je zcela rozpuštěn, nad ní se fázově separuje a rozpouštědlo ze sebe vytěsní. Zmíněný
proces nazýváme přechod klubko-globule. Lze jej dobře zkoumat pomocí spektroskopie
nukleární magnetické reznance (NMR), umožňující během fázového přechodu studovat interakce polymer- polymer, polymer-rozpouštědlo a dynamiku polymerních segmentů a molekul rozpouštědla.
TaLo práce se ~a.bývá studiem LeploLně indukované [á.wvé separace poly(akrylamidu/isopropylmethakrylamidu) (poly(AAm/IPMAm)) v deuterované vodě D 2 0 a ve směsi deuterované vody a etanolu (EtOH). Zkoumá, jakje teplota fázové separace ovlivněna složením
kopolymeru a rozpouštědla.
Práce je rozdělena do sedmi kapitol. V následující kapitole najdeme teoretický základ,
používaný v práci. Třetí kapitola shrnuje dosavadní poznatky studované problematiky.
V následující části jsou vytyčeny cíle práce. V kapitole pět lze nalézt popis přístroje, jeho
nastavení a měřených vzorků. Získané výsledky jsou uvedeny v kapitole šest. Poslední
kapitola shrnuje nejdůležitější závěry.
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Kapitola 2
Teorie
2.1
2.1.1

Popis NMR spektroskopie
Základní principy NMR spektroskopie

V následujícím textu se přidržíme klasického (tj. nekvantového) popisu. Nukleární magnetická rezonance je absorpční spektroskopie, při které detekujeme absorpci radiofrekvenč
ního záření jádry atomů v molekule. Používá se pro studium chování nenulového jaderného spinu, nejčastěji pro jádra vodíku 1 H a uhlíku 13 C. Obě jádra mají spin I = 1/2
a v magnetickém poli dvě energetické hladiny, charakterizované spinovým kvantovým čís
lem m 1 = -1/2 nebo 1/2. Energetický rozdíl mezi hladinami je:

(2.1)
kde I je gyromagnetícký poměr specifický pro jádro, B 0 velikost magnetického pole a h
Planckova konstanta. Poměr obsazení dvou hladin a, f3 je závislý na rozdílu energií obou
hladin a dán Boltzmanovým rozdělením

(2.2)
T je teplota v kelvinech, k Boltzmanova konstanta.
V základním stavu jsou spiny jader uspořádány chaoticky, !::iE =O. Vložíme-li jádra do
konsLanLního magnetického pole B 0 , uspořádají se jejich spiny rovnoběžně se směrem pole
do dvou energetických hladin. Spiny orientované souhlasně s vnějším magnetickým polem
budou mH nižší energií než méně početné spiny orienLovam'; proti B 0 . R.o;.-;díl v populacích
však bude vehni malý.

Např pro 1 H při B 0 = 9, 5T je ~: = 1, 000064 [1].

S rostoucím energetickým rozdílem mezi hladinami se NMR stává citlivějším, viz rce.
(2.1). Energetický rozdíl je úměrný velikosti magnetického pole B 0 a gyromagnetíckému
poměru jádra I· Jelikož izotop 1 H s 11 8 = 2, 68l08 (Ts)- 1 tvoří 99,983 přírodního vodíku
6

a isotop 13 C je v přírodě zastoupen jen z 1,11 % s gyromagnetickým poměrem {13C =
O, 6710 8 (Ts )- 1 , je jádro vodíku 1 H na NMR 63x citlivější než uhlík 13 C [2, 3].
Soubor spinů lze klasicky (nekvantově) popsat pomocí vektoru celkové magnetizace M.
V praxi měříme průmět magnetizace M do roviny .cry, kolmé na B 0 li z. M je dán součtem
magnetických momenLů jednoLlivých spinů. V rovnováze je vekLor magneLi:zace rovnoběžný
s vnějším magnetickým polem B 0 a má velikost M 0 , obr. la.. Abychom systém vyvedli
z rovnováhy, musíme na něj zapůsobit pulsem radiofrekvenčního pole Brf (Brt l_ B 0 ).
Tím se změní populace a, (3 stavů, tedy i směr vektoru magnetizace M a energie systému.
Vektor magnetizace, na který bude stále působit vnější pole B 0 , bude vykonávat Larmorův
precesní pohyb kolem osy z o frekvenci shodné s frekvencí referenčního pole Brf, viz obr.
1b. Tato frekvence musí splňovat rezonanční podmínku:
(2.3)
aby systém excitovala. Odkloněním magnetizace ze směru z vznikne její průmět do roviny xy. Jak se magnetizace bude vracet do rovnoběžné polohy (relaxovat), bude na cívce
přijímače - sondy (li x) vytvářet oscilující proud, který měříme. Radiofrekvenční puls je
charakterizován fází a sklápěcím úhlem. Fáze určuje, kolem které osy se magnetizace otáčí
(.cr, -x, y, -y), obr. lc. Sklápěcí úhel určuje o kolik úhlových stupňů se M otáčí od
původního směru a závisí na délce pulsu. Úhel měříme od osy z.

y

M
a)

b)

c)

Obrázek 1: Orientace magnetizace M v prostoru: a) Rovnovážná poloha, magnetizace i magnetická indukce B 0 jsou ve směru osy z; b) Magnetizace ve směru osy
y po působení 90° pulsu s fází -x; c) Aplikace radiofrekvenčního pulsu s fází -x,
která sklápí magnetizaci o úhel o: od osy z. Magnetizace koná kolem osy z precesní
pohyb s frekvencí wo.

Kdybychom měli jen jeden spinový systém, detekovali bychom v přijímací cívce exponenciálně ubývající kosinový signál, obr.2a. V reálném vzorku excitujeme více spinových
systémů s různými frekvencemi. Proto dostaneme kombinaci mnoha ubývajících signálů signál volné precese, FID (free induction decay), obr.2b. Fourierovou transformací FIDu
získáme NMR spektrum ve frekvenční doméně, obr. 2c.

2.1.2

Blochovy rovnice

Blochovy rovnice popisují chová.ní magnetizace M (tj. jaderného spinu) v magnetickém
poli při působení pulsu radiofrekvenčního pole. V roce 1946 je jako analogii k pohybové
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Obrázek 2: a) FID - závislost intenzity I na čase t pro jeden spinový systém; b) FID
signál vzorku (pro IPMAm, T=299K); c) frekvenční spektrum získané Fourierovou
transformací FIDu (pro IPMAm, T = 299K).

rovnici pro
(4, 5, 2]:
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.

J\!l0 je velikost magnetizace v rovnováze; J\!Ix, J\!Iy, M z jsou složky vektoru magnetizace l'vl;

T 1 podélná relaxační doba popisující relaxaci Mz; T2 příčná rela.x:ační doba popisující relaxaci l\rfx a Afy. B je celková magnetická indukce působící na jádra, rovná součtu vektoru
externího magnetického pole B 0 ve směru osy z a radiofrekvenčrúho kruhově polarizovaného harmonického magnetického pole B.„t, tj. B = Bo +Brr= (Brfx, B„fy> Bo).
Rovnice (2.4) jsou zapsané v laboratorrú soustavě. Brt zde rotuje s frekvencí w0 = "(Bo
v rovině .i;y. Proto je lepší přejít do rotující soustavy souřadné, p evně spojené s Brt,
dosazerúm B 0 = - Wo za třetí složku vektoru magnetické indukce B. V t éto soustavě je
"(

Brt

časově

konstantní.

Experimentálně měříme

1. magnetizaci ve fázi s
křivkou, obr. 3a

magnetizaci v

rovině

radiofrekvenčrúm

xy. Tu lze rozložit na

dvě

složky:

polem Brf, popsanou disperzrú Lorentzovou

2. složku magnetizace fázově posunutou o 90°
vou křivkou obr. 3b.

vůči

Brf, popsanou

absorpčrú

Lorentzo-

Křivky mají buď infiexní bod nebo maximum na frekvenci w 0 • Pološířka absorpčrú křivky
je ovlivněna vlastní šířkou spektrální čáry a nehomogerúm rozšířerúm čáry, způsobeným
nehomogenitou Bo.
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b)

a)

Obrázek 3: Tvar detekovaného signálu ve spektru: a) Disperzní Lorentzova křivka
pro magnetizaci ve fázi s radiofrekvenčním polem; b) Absorpční Lorentzova křivka
pro magnetizaci fázově posunutou o 90° vůči radiofrekvenčnímu poli. Převzato z [2].

2.1.3

Chemický posuv a intenzita signálu ve spektru

Chemický posuv je posuv rezonanční frekvence, ovlivněný strukturou molekuly. Může být
tipůsoben elektronovou strukturou okolí jádra., vlastrúmi elektrony jádra. nebo tipŮsobem
vázání jádra v molekule. Pro jádra s větším atomovým číslem je chemický posuv vyšší,
protože více elektronů způsobí větší stínění. (Pro 1 H je chemický posuv 20 až -3 ppm, pro
13
C 250 - 10 ppm. Zavedení ppm viz níže.)
V prvním přiblížení se při vložení molekuly do externího magnetického pole polarizuje
elektronový obal jader v molekule. Tím vznikne magnetický moment, který dle Lenzova
zákona působí proti vnějšímu poli a vytváří stínění. Lokální pole v místě jádra Biokal se
zmenší o O"B 0 , kde O" je chemický posuv (konstanta stínění);
Btokal
Rezonanční

frekvence

stíněných

=

(1 - O')Bo.

(2.5)

jader klesne na
w = 1(1 - O")Bo, O"> O.

(2.6)

(V některých případech může být O" < O, např. pokud mají prvky ve sloučenině rozdílnou
elekLronega.LiviLu. Ta vede k částečnému přeswmLí elektronů po vatibě a Lím k většímu
stínění jádra.) Výše uvedený popis platí pro kapaliny. Pro pevné látky musíme brát O" jako
tenzor.
Rezonanční frekvenci určíme jako střed píku ve frekvenč1úm spektru. Pozici píku ve
spektru lze uvádět pomocí Hz nebo rad/s. Ty jsou však závislé na velikosti magnetické
indukce B 0 a tudíž je nelze porovnávat při měření na různých spektrometrech. Velikost
chemického posuvu se proto udává vzhledem ke zvolenému standardu pro daný izotop jako
bezrozměrná jednotka ó, pro kterou platí:
Ó=

W -

Wstandard

l06 ,

(2.7)

Wstandard

kde ó je v bezrozměrných jednotkách ppm (parts per milion), w Larmorova frekvence
měřené látky (resp. konkrétního píku) a Wstandard je Larmorova frekvence standardu pro
9

daný isotop. Standard musí být: stálý, rozpustný v běžně používaných rozpouštědlech,
neinteragující, jeho pík ve spektru musí být nerozštěpený a nesmí se překrývat s měřenými
píky, chemický posuv nesmí být závislý na teplotě ani koncentraci. Pro spektra 1 H a 13 0 se
nejčastěji používá tetrametylsilan (TMS), se vzorcem Si( CH3 )4. V této práci je za standard
použit sodium 2,2-dimethyl-2-silapentane-5-sulfonate (DSS).
Intenzita signálu (integrální intenzita) je rovna ploše pod křivkou ve frekvenčním spektru a je přímo úměrná počtu jader tvořících daný signál. Proto lze z poměru integrálních
intenzit zjistit poměrné zastoupení různě vázaných jader.
Chemický posuv a poměr integrálních inLen~iL he názorně ukázal. na. příkladu etylbenzenu - obr. 4a [3]. Vodíky He, Hf a Hg jsou v molekule různě vázány. Proto se jejich
rezonanční frekvence ve spektru (obr. 4b) liší. Píky jednotlivých skupin jsou rozštěpené,
jelikož skupiny na sebe vzájemně působí pomocí spin-spinové interakce (coupling). Např.
dva vodíky Ht mohou být ve třech magnetických stavech (ff, Tl=ll, 11). Šipky znázorňují orientaci spinu: I. ..rn 1 = ~' l- ..m 1 = -~. Pík skupiny He se v důsledku spin-spinové
interakce s Ht rozdělí na tři píky, tzv. triplet. Prostřední z nich má dvojnásobnou plochu,
jelikož nastane jak pro spinovou orintaci (j l) tak pro (1 j). Tři He mohou dohromady
l=i H=l 111). Proto je
být ve čtyřech magnetických stavech (jjj, Tll=H l=ll j,
pík Hf čtyřnásobný multiplet. Komlikovanější spektrum aromatické skupiny je důsledkem
vzájemného působení jader Hg, jejichž chemické okolí jsou různé.
Plochy pod píky jsou úměrné počtu jader (vodíků) Hg, Ht a He v daném stavu, tj. 5:2:3.
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Obrázek 4: Etylbenzen: a) vzorec; b)NMR spektrum.
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relaxace

Bez externího magnetického pole B 0 jsou energetické hladiny jader (spinů) obsazeny se
stejnou pravděpodobností, tj. M 0 = O. Po zapnutí magnetického pole přejde systém do
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nové rovnováhy, mčené Boltzmanovým vztahem (2.2). Magnetizace M 0 , daná součtem
magnetických momentů jednotlivých spinů, tedy rozdílem rovnovážných hodnot populací
jader na jednotlivých hladinách, již není nulová. Časový vývoj z-ové složky magnetizace
Mz(t) během jejího návratu do rovnováhy lze popsat obyčejnou diferenciální rovnicí:
dlvfz
dt

Po

vyřešení

Jvf0

lviz

-

T1

(2.8)

dostaneme

(2.9)
1
Konstantu T1 nazýváme podélným/spin-mřížkovým relaxačním časem, - = R 1 rychlostní
T1
konstantou. T1mčuje, za jak dlouho přejde systém z nerovnovážného stavu do rovnováhy.
Přitom se přebytečná energie ze spinového systému uvolní do okolí (mřížky). Tomuto jevu
říkáme podélná relaxace. Je-li relaxační čas příliš dlouhý, sníží se intenzita signálu ve
spektru. Pro krátké relaxační časy dojde k rozšíření spektrální čáry, protože krátká doba
excitovaných stavů působí větší neurčitost v mčení energetického rozdílu tl.E (dle principu
neurčitosti). V roztocích syntetických polymerů jsou podélné relaxační časy řádově sekundy
a příspěvek k rozšíření spektrální čáry okolo O, 1 Hz.

2.1.5

Příčná/spin-spinová

relaxace

Příčná

relaxace vzniká jako důsledek rozfázování spinů v příčné rovině xy. Celková energie
spinového systému se přitom nemění. V kapalinách ovlivňuje příčná relaxace tvar čáry ve
spektru. Pro pološířku píku tl.v platí
fl.v

-

1

T2

1

= -;rT2

1

= - +T2

1

(2.10)
(2.11)

T2n'
kde T; je relaxač1ú doba naměřená z pološířky čáry, T 2 vlastní relaxační doba a 72n pi'íspě
vek od nehomogeního rozšíření čáry, vzniklý nehomogenitou magnetickébo pole B 0 . Tyto
nehomogenity lze korekcemi magnetického pole B 0 , tzv. shimová1úm, minimalizovat, ne
však odstranit. Proto se příčná relaxační doba neurčuje z pološířky čar, ale pomocí experimentální metody založené na spinovém echu, navržené Carrem a Pmcellem. Je nutné
aplikovat sekvenci
'
90x.„T„.180x„.T„.F J D
(2.12)

Dobu 2T nazýváme echočasem. Měření probíhá takto: 90: puls (dolní index značí fázi)
sklopí magnetizaci do rovina .xy. Během doby T spiny relaxují, přičemž snižují příčné složky
magnetizace. Kromě relaxace přispívá k tomuto snižování i rozfázování spinů vlivem nehomogenit magnetického pole. Následuje 180: puls, který rozfázované spiny otočí v rovině
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xy okolo osy x. Pokud vektor magnetizace stále koná precesrú pohyb ve stejném směru,

po identickém časovém intervalu T dojde k sfázovárú spinového systému. Poté detekujeme
signál volné precese FID. IntenúLa LohoLo signálu není ovlivněna nehomogenita.mi magnetického pole a závisí jen na příčném relaxačním čase. Časový průběh získané intenzity má
tvar

t
M(t) = f'vf0 e Tz.

V praxi se k měření příčné
Pmcell_:_Meiboom- Gíll).

2. 2

relaxační

(2.13)

doby používá vylepšené sekvence CPMG (Carr-

Polymery a hydro gely

2.2.1

Polymery

Polymery jsou makromolekulární látky tvořící dlouhé řetězce. Skládají se z mnoha stavebních jednotek - monomerů. (Počet monomerrúch jednotek u syntetických makromolekul
se pohybuje mezí 102 a 10 6 , u DNA mezí 109 a 1010 .) Polymery (americký název) neboli makromolekuly (německý název) se vyznačují malou pohyblivostí a velkou ohebností
řetězců. Podle stavby je lze rozdělit do několika skupin:
• lineárrú - monomerní jednotky řazeny do jednoho
dvouvazné monomery), obr. 5a,

řetězce

(tj. mají jen

dvoufunkční/

• cyklické - lineární polymer spojený do kruhu, obr. 5b,
•

větvené

- z hlavrúho

řetězce odbočují řetězce

vedlejší, obr. 5c,

• polymerrú sítě - sesíťované větvené polymery do jedné molekuly; na rozdíl od
ných polymerů nejsou rozpustné ve vodě ale botnají, obr. 5d,

větve

• polymerrú gely - polymerní sítě s rozpouštědlem; tvoří také jednu molekulu jako
polymerrú sitě, ale o větším objemu (obsahují i rozpouštědlo), obr. 5e.
Skládá-li se polymer z více druhů monomerních jednotek, mluvíme o kopolymeru. Prvrú
kopolymery byly připraveny kolem roku 1920 pří hledárú náhrady za přírodní kaučuk. Způ
sobů navázárú dvou různých monomerů za sebe existuje více. Při náhodném střídárú monomerrúch jednotek mluvíme o statistickém kopolymeru, obr. 6a. Tento typ je nejčastější,
neboť se nejsnáze připravuje. Dále známe kopolymer blokový, obr. 6b, s bloky monomerů
a alternující, obr. 6c, kde se monomery střídají pravidelně.

2.2.2

Polymerní

sítě

Polymery lze sesíťovat dvěma způsoby:
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c)

b)

a)

d)

Obrázek 5: Druhy polymerů: a) lineární; b) cyklický; c)
e) polymerní gel. Převzato z [6].

b)

a)

Obrázek 6: Druhy
z [6].

větvený;

kopolymerů:

e)

d) polymerní

síť;

c)

a) statistický; b) blokový; c) alternující.

Převzato

• zvýšením polymerizačrúho stupně polymeru, např. postupnými reakcemi rúzkomolekulárrúch látek (polyadice, polykondenzace), řetězovou polymerizačrú reakcí nebo
spojováním reaktivních konců IÚzkomolekulárních prepolyrnerů,
•

vytvořerúm příčných

vazeb mezi

řetězci

Ačkoliv

lineárního nebo

rozvětveného

polymeru.

existují různé způsoby získárú polymerrúch sítí, mají všechny průběhy podobné
znaky. Nejprve vznikají rozvětvené struktury a roste polymerizační stupeň. V jisté fázi,
tzv. bodu gelace, se v systému objeví nová fáze - nerozpustný gel o nekonečné molekulové
hmotnosti. Nad bodem gelace existují současně dvě fáze: polymer vázaný v nekonečné
struktuře (gel) a molekuly konečné velikosti (sol). Podíl solu v dalším průběhu reakce
klesá. Vytvářejí se řetězce s jednou vazbou do nekonečna, patřící k řetězci visícímu, obr.
7a, řetězce se dvěma vazbami do nekonečna patří k hlav1úmu řetězci, obr. 7b a elasticky
aktivní řetězce, definované jako řetězce gelu, kde z každého jejich konce vycházejí nejméně
tři nezávislé vazby do nekonečna, obr. 7c.
Strukturu sítě určuje především koncentrace elasticky aktivrúch řetězců - síťová hustota. Tu ovlivňuje způsob síťování, průběh vedlejších reakcí a tvorba uzavřených cyklů
v systému.

13

a)

c)

b)

Obrázek 7: a) Nekonečný řetězec ve vedlejším řetězci; b)
řetězci; c) elasticky aktivní řetězec [7].

2.2.3

nekonečný řetězec

v hlavním

Hydrogely

Hydrogely jsou polymerní sítě, botnající ve vodě a jejích roztocích. Mají řadu vlastností
vhodných pro praktické aplikace, např. zvýšenou chemickou a tepelnou vodivost nebo vratnost deformace pro velké oblasti deformací.
Hydrogely po vložení do vody botnají, tzn. přijímají rozpouštědlo. Jsou schopny svůj
objem zvětšit sto- až tisíc-krát. Stupeň nabotnání, tj. kolik vody je hydrogel schopen při
jmout, závisí na
• struktuře sítě gelů (síťové hustotě),
• interakcích polymeru s
v jiných vůbec),

rozpouštědlem

(v

některých rozpouštědlech

• nekovalentních interakcích (elektrostatické, hydrofobní, vodíkové
•

vnějších

gel botná

dobře,

můstky),

faktorech jako je teplota„ pH, intenzita elektrického pole ...

Pokud při malé změně vnějších parametrů dojde ke skokové změně objemu gelu, mluvíme
o fázovém přechodu prvního druhu, o kolapsu. Během něj se skokově nemění jen objem,
ale i index lomu, vodivost, komplexní permitivita a mechanické vlastnosti.

2.2.4

Aplikace

hydrogelů

Hydrogely jsou schopny interaktivně měnit svůj objem a navíc jsou netečné k živým tkáním,
což umožňuje jejich využití v biotechnologiích a lékařství. Schopnost rychle přejít z expandovaného do zkolabovaného stavu lze využít v umělých svalech, fungujících na principu
kolapsu. Změna viskozity hydrogelu, zpúsobená malou změnou teploty, se uplatní v očních
kapkách - po zahřátí na teplotu lidského těla hydrogel zviskózní a vydrží tak v oku i ně
kolik hodin. Stejného principu lze využít i na zpevnění kotníků např. u kolečkových bruslí
- polštářek s původně tekutý gelem se po kontaktu s nohou ohřeje, ztvrdne a dokonale
drží kotník, aniž by tlačil. Kolaps zapříčiněný malou změnou pH lze využít při řízeném
uvolňování inzulinu u diabetiků - inzulin o balený gelem se vpraví do těla a při poklesu
14

pH krve bude kontrolovaně uvolúován. Dalším využitím hydrogelů může být zahušťování
velmi zředěných roztoků. Vložíme-li do nich malý kousek hydrogelu, dojde k jeho rychlé
expanzi. Molekuly rozpouštědla budou rychle pronikat do struktury hydrogelu, který tím
nabotná. Nabotnalý gel můžeme vysušit a celý proces opakovat dokud koncentrace roztoku nestoupne na požadovanou hodnotu [8]. Botnání lze využít i v hračkářském půmyslu.
V poslední době se na trh dostávají umělá zvířátka (především žáby), která po vložení do
vody vratně n abotnají na několikanásob ek své původní velikosti.

2.2.5

Fázová separace v polymerních roztocích

Z předchozí kapitoly je

zřejmé

že hydrogely jsou perspektivní materiály. Proto je nutné
závislost kolapsu na malých změnách vnějších vlivů, nadále stu-

jejich vlastnosti, zvláště
dovat.
Pohyblivost polymerních řetězců v gelech je díky uzlům omezena a příslušné pásy
v NMR spektrech jsou příliš široké. Vhodnější pro studium pomocí NMR spektroskopie
jsou tak roztoky lineánúch polymerů, kde dochází k fázové separaci. Je-li kolaps gelu vyvolán změnou teploty, pak v roztoku polymeru se stejnou chemickou strukturou dochází
k teplotně indukované fázové separaci.
Fázovou separaci polymerních roztoků lze nejlépe vysvětlit na systému složeném ze
dvou kapalin A,B, které jsou mísitelné jen při některých koncentracích a teplotách, viz
obr. 8.

dvě

1 Tu:

fáze

„ ... ;„„.

T

I

;

jedna fáze

·

Obrázek 8: T-x fázový diagram který vykazuje LCST.

Převzato

z [9].

Je-li při teplotě T* molární zlomek kapaliny B menší než x n 1 , je B rozpuštěna v kapalině
A. Naopak překročí-li molánú zlomek B hodnotu X[] 2 , je A rozpuštěno v B. Mezi oběma
krnjními koncentracemi se kapaliny nemísí, existují dvě fáze. Podobné chování se objevuje
i v závislosti na teplotě. Pod TLc se kapaliny mísí, nad ní ne. Teplotu TL c nazýváme
dolní kritickou LeploLou - LCST (Lower CriLical SoluLion Ternpera.Lme). Jsou-li kapaliny
mísitelné jen nad nějakou teplotou, jedná se o horní kritickou teplotu - UCST (Upper
Critical Solution Temperature).
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Teploty LCST, kterou budeme dále uvažovat, a UCST existují i u polymerních roztoků.
Polymer vykazující LCST je pod touto teplotou zcela rozpuštěn a volně se v rozpouštědle
pohybuje, viz obr. 9a. Převládají v něm hydrofilní vazby polymer-rozpouštědlo (vodíkové
můstky). Roztok polymeru a rozpoštědla je čirý; při měření pomocí NMR spektroskopie
získáme úzké píky (řádově desítky Hz), jelikož řetězce polymeru se mohou volně pohybovat.
Tento stav nazýváme klubko.

••
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b)

Obrázek 9: Fázový přechod polymeru z klubka a) do zkolabovaného stavu - globule
b). Spektra jsou pořízena pomocí NMR spektroskopie. Zkumavky znázorňují zakalení polymeru nad LCST. Schematický obrázek nad spektrem ukazuje, že pod LCST
jsou řetězce (černě) volně pohyblivé a obsahují vodu (modré kuličky), kdežto nad
LCST je voda z polymeru vytlačena.

Při zvýšení teploty nad LCST se náhle oslabí vodíkové můstky, v polymeru převažují
hydrofóbní interakce polymer- polymer a polymer se sbalí do tzv. globule, obr. 9b, přičemž
ze sebe 'vytěsní rozpouštědlo. Tím zmenší svou pohyblivost, jeho pík v NMR spektru se
rozšíří (řádově stovky Hz) a stane se ve spektru vysokého rozlišení neměřitelným. Takto
separovaný polymer již není průhledný, ale zakalený.
Výše uvedenému jevu říkáme fázová separace polymerních roztoků či přechod klubkoglobule. Pomocí jeho sLudia se sna~íme chová.ní hydrogelů pochopiL.
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Kapitola 3
Teplotně

indukovaná fázová separace
polymerů - současný stav
problematiky
Na rozhraní 60. a 70. let 20. století se při analýze Flory-Hugginsovy rovnice pro botnací
rovnováhu v polymerních sítích zjistilo, že za vhodných podmínek mohou v síti teoreticky
koexistovat dvě polymerní fáze, lišící se stavbou řetězců a koncentrací segmentů. Při malé
změně v interakcích mezi polymerem a roztokem, dané změnou vnějších parametrů, mělo
docházet ke značné změně ve stupni botnání gelu, ke kolapsu. Uvedený jev měl vykazovat
znaky fázového přechodu prvního druhu. O deset let později kolaps experimentálně nalezl
japonský vědec Toyoichi Tanaka [10] při botnání polyamidových gelů v roztocích vody
a acetonu.
Nyní je známo, že některé polymery na bázi akrylamidu (AAm), mimo jiné i poly(Nisopropylakrylamid) (PIPAAm), poly(N-isopropylmetakrylamid) (PIPMAm) a poly(N,Ndiethylakrylamid) (PDEAAm) a některé jiné polymery jako polyvinylmethylether (PVME)
vykazují ve vodném roztoku dolní kritickou rozpouštěcí teplotu (LCST). Za nízkých teplot
jsou rozpustné, ale při zahřátí nad LCST dojde k fázové separaci.
U PIPMAm se nezvyklé chování, podobné hydrofobní interakci, jako první podařilo objevit skupině Netopilík, Bohdanecký, Chytrý a Ulbrich z Ústavu makromolekulární chemie.
Měřili intensitu transmitovaného světla na PIPMAm ve vodě. Zjistili, že dochází k teplotně
závislé fázové separaci v rozmezí teplot 38-42°C. [11]
Separující se polymery, obzvláště vodný roztok PIPAAm, byl studován mnoha metodami - měře1úm bodu ,._,a.kalení, viskoút.y, difo_,._,e, Ra.manova ro,._,pt.ylu, kalorimet.rickými
a viskoelastickými experimenty. NMR spektroskopie vysokého rozlišení se používala spíše
zřídka.

Pro PVME/D20 nastává fázová separace okolo 308 K, což je nad skelným bodem
polymeru. Proto je globule stále dost pohyblivá a pomocí NMR spektroskopie kapalné fáze
lze měřit její píky. Oproti tomu výše jmenované polymery na bázi AAm mají LCST (pro
PIPMAm 316 K) pod teplotou skeh1ého stavu (pro PIPMAm 449 K) a proto jsou jejich
globule téměř nepohyblivé a tím i neměřitelné pomocí NMR vysokého rozlišení.
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Pro samotný PIPMArn nezávisí LCST na koncentraci polymeru [12]. lJ všech vyse
jmenovaných polymerů založených na AAm dochází k úplné fázové separaci, narozdíl od
PVME, který se separuje jen z 85%. Důvodem neúplné separace může být velká polydisperzita polymeru, tj. zastoupení různých délek řetězců. Právě řetězce s malou molekulovou
váhou zůstávají rozpuštěny, jak bylo zjištěnu J. Spěváčkem [13], který analyzoval neseparovanou část vzorku.
Pokud vytvoříme z polymeru na bázi AAm (napf. PIPMAm) a z komonomeru sodium
metakrylátu (MNa) záporně nabitý polymer, teplota fázové separace již bude záviset na
koncentraci c polymeru. Nenabité homopolymery mají fázový přechod mezi 314 a 320 K.
Nad touto teplotou jsou všechny polymerní jednotky v globulární struktuře. Tvorba těchto
struktur v průběhu fázové separace je nezávislá na polymerní koncentraci neionizovaného
vzorku [12].
Pro c = 1 a 10 hrnotnust rúch 3 se s rostoucím zastouperúm MN a v polymeru zvyšovala teplota a podíl PIPMAm v globulích klesal. Důvodem je větší podíl MNa jednotek, jejichž hydrofilní interakce musí být pfokonány vyšší t eplotou. Pro c = O, 1 hm. %
a 1 molánú procento MNa v polymeru je LCST vyšší než u samotného PIPMAm. Při
dalším přidávárú ivINa LCST klesala, a to až pod hodnotu samotného PIPMArn. Vysvět
lením může být následující: ve zředěném roztoku se globule tvoří hlavně z jednotlivých
makromolekul, kdežto u středně zředěných roztoků jsou důležité intermolekulární interakce [12, 13]. Fázová separace je navíc vratná, nezávislá na rychlosti ohřívání či chlazení
a na koncentraci roztoku. Ve vodném roztoku se tedy kopolymer chová jako homopolymer.
Pro poly(IPMAm/ IPAAm) LCST lineárně roste s klesajícím molárrúm poměrem IPAAm
v řet ězci kopolymeru. Proto lze bod zakalení použít k mčení složení statistického kopolymeru poly(IPMAm/IPAAm)[14]. (Bod zakalení je teplota, při které se polymer zakalí,
zjištěná optickými metodami. Přibližně odpovídá teplotě fázové separace.)
Pokud místo kopolymerů sledujeme směsi polymerů, objeví se dvě fázové separace.
U směsi PIPMAm a PVME je LCST od PVME zcela neovlivněna přítomností PIPMAm.
PIPMAm, separující se při vyšší teplotě, je přítmností fázově separovaných segmentů
PVMB výrazně ovlivněn . To je mimo jiné demonstrováno zjišt ě1úm, že separace PIPMAm
v PIPMAm/PVME je závislá na koncentraci, ačkoliv samotný homopolymer je na koncentraci nezávislý. To může být způsobeno čast ějšími kontakty obou polymerů při vyšší
koncentraci [13, 15].
Ke stejnému výsledku došli i Djokpé a Vogt [14]. Při měření bodu zakalení homopolymerů ve vodě dostali dvě teploty zakalení, odpovídající teplotám zakalení samotných
homopolymerů. Interakce homopolymeru ve vodě je tedy nezávislá na přítomnosti druhého
homopolymeru, i na tloušťce vzorku, koncentraci a na molekulární váze. Rozdíl molekulánú váhy obou homopolymerů (224 kg/mol pro IPAAm, 20 kg/mol pro IPMAm) však
způsobuje rozdíl v rychlosti polymerizace obou monomerů.
Pod teplotou zakalení jsou oba homopolymery isolované. Jako první zkolabuje IPAAm,
a to při své LCST . Dále reagují zkolabované řet ě zce jen mezi sebou, přestože pravděpo
dobnost potkání řetězce jiného druhu je stejná. PolyNIPMAm zůstává nadále rozpuštěn
ve vodě.
Ačkoliv je PIPMAm hydrofóbnější než PIPAAm, nastává pro něj fázová separace při
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vyšší teplotě. Toto chování je připisováno prostorové překážce indukované a-mety I skupinou
(skupinou CH3 , navázanou přímo na hlavní řetězec), takže hydrofóbní skupina nemůže
interagovat vhodným způsobem.
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Kapitola 4
Cíle

bakalářské

práce

V práci se budeme zabývat studiem teplotně indukované fázové separace v roztocích kopolymeru poly(AAm/IPMAm), kde složka IPMAm je citlivá na změnu teploty a složka AAm
kolabuje v závislosti na složerú rozpouštědla. Jako rozpouštědlo budeme používat vodu
(D 2 0) a směs voda/etanol (D 2 0/EtOH). Fázovou separaci budeme studovat metodami
NMR spektroskopie vysokého rozlišení.
Cíle práce lze rozlišit následovně:
•

Seůnámení

se s problematikou

fá.ůové

separn.ce v polymenúch

roůt.ocích.

• Zvládnutí experimentálních technik potřebných k měřerú 1H NMR spekter.
• Studium teplotní závislosti
v D20.

vzorků

kopolymeru poly(AAm/IPMAm)

různého

složení

• Studium teplotní závislosti vzorků ve směsném rozpouštědle voda/etanol (D 2 0/EtOH)
pro složení rozpouštědla 20 a 80 hm3 EtOH.
• Studium vlivu složení kopolymeru a etanolové koncentrace na tvar a rozsah fázového
přechodu klubko-globule a jejich vliv na změnu hodnoty LCST kopolymeru.
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Kapitola 5
Experimentální
5.1

část

Vzorky

Měření

probíhala na statistických kopolymerech akrylamidu a N-isopropylmethakrylamidu
(poly(AAm/IPMAm)) různého složení, připravených na Ústavu makromolekulární chemie.
Chemické vzorce monomerů jsou v obr. 10. 20 hmotnostních% monomerů v požadovaném
poměru bylo za teploty 60°C rozpuštěno ve směsi etanol/voda o složení 85/15. Po proběhnutí polymerizace byly kopolymery vysrá~eny a vysušeny a rozpuštěny v D 2 0 (D 2 0
s obsahem 99,93 deuteronů). Hmotnostní procento kopolymeru v rozpouštědle je 53.
Jako standard byl do roztoku přidán sodium 2,2-dimethyl-2-silapentane-5-sulfonate (DSS).
V tabulce 1 v prvním sloupci je seznam počátečních poměrů monomerů, ze kterých kopolymer polymerizoval. Vzorky označené *,+ byly připraveny i ve směsném rozpouštědle
0 2 0/EtOH o etanolové koncentraci 20 objemových% pro * a 80 obj.3 pro +. Všechny
vzorky byly připraveny do 5 mm NMR kyvet, odplyněny a zataveny pod argonem.
Jelikož při přípravě nezpolymerizovaly všechny monomery, skutečný poměr monomerů
v komonomeru (tab. 1, 2. sloupec) se od počátečního (tab. 1, 1. sloupec) nepatrně liší.
(V popisech grafů je z důvodu přehlednosti uveden počáteční poměr.) Skutečný poměr
AAm/IPMAm byl vypočten z poměru integrálních intenzit píků B,C (viz obr. 12) následujícím způsobem: Pík B náleží skupině CH od IPMAm. V píku C se překrývají signály
od skupin CH2 patřících IPMAm a CH, CH2 patřících AAm. V obou monomerech se skupiny CH a CH2 vyskytují právě jednou. Proto, označíme-li integráhú intenzity píků B,C
jako In, Ic a intenzity náležející monomerům AAm, IPMAm jako IAAm, hPMAm, můžeme
procentuální zastoupení XJPMAm IPMAm v kopolymeru vypočíst z následujících vztahů:
XJPMAm

= - -fiPMAm
- - - - l0007'o
IC
hPMAm

(5.1)

+ JAAm

(5.2)
Relativní chyba ÍAAm může být pro nízké obsahy až 15 %. Tím lze
hodnotu zastoupení AAm u jednoho z polymerů.
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vysvětit

zápornou

AAm/ IP.M.A vyp.AAm/IPMAm
0/1
0.05/ 0.95
0.15/0.85
0.25/0.75*+
0.4/0.6
0.5/0.5*+
0.7 /0 .3*
0.85/0.15+

-0.06/1.06
0.04/0.96
0.16/0.84
0.29/0.71
0.45/0.55
0.73/0.27
0.90/0.10

Tabulka 1: Seznam všech připravených vzorků v D20. V prvním sloupci je pomonomerních jednotek před polymerizací, v druhém výsledný poměr jednotek
v kopolymeru, určený z NMR spektra. Vzorky označené *,+ byly připraveny i ve
směsném rozpouštědle D 20/EtOH o etanolové koncentraci 20 objemových% pro *
a 80 obj.% pro+.
měr

a)
Obrázek 10: Monomery a) akrylamidu (AAm); b) N-isopropylmethakrylamidu (IPMAm).

5.2

Experimentální vybavení

K :úskání spekter byl použit spektrometr Avance 500 od firmy Bruker, s magnetickou
indukcí 11,75 T, pracující pro jádra 1 H na. frekvenci 500,132 MHz. K ozařování a detekci
signálu byla použita sonda TBO. Teplota se regulovala teplotní jednotkou BVT 3000 se
stabilitou nastavení ±0,1 K. Celková přesnost nastavené teploty je ±0,2 K. Před každým
měřením byl vzorek při dané teplotě temperován nejméně 10 minut.
Integrální intenzity, určené pomocí speciálního software, dodávaného k přístrojovému
vybavení, jsou určeny s chybou ±1 3.

22

5.3

Anylýza NMR spektra: p-faktor

Pro charakt.erbmci průběhu fá.:.mvého přechodu musíme z 1 H spektra. ml':it integrální intenzitu příslušných pásů kopolymeru. Polohu, tvar a šířku fázového přechodu v závislosti na
teplotě pak určuje bezrozměrný p-faktor, vypočt ený z těchto intenzit. p-faktor lze odvodit
následujícím způsobem: Z řešení Blochových rovnic získáme tvar absorpčního signálu:

(5.3)
kde w0 je La.rmorova frekvence příslušného jádra, Brt amplituda referenčního pole, T1 a. T2
/ gyromagnetický poměr a Xo jaderná susceptibilita, pro kterou platí:

relaxační časy,

Xo

=

1Vµ 2
3kT .

(5.4)

N(T) je po čet jader v jednotkovém objemu, závisející na absolutní teplotě, µmagnetický
dipólový moment jádra, k Boltzmanova konstanta a T absolutní teplota.
Integrální intenzitu pásů získáme integrací vztahu (5.3), viz [16, 17]
I

KN(T)

(5.5)

kde K je konstanta. Clen pod odmocninou, tzv. faktor sycení, múžeme v případě pulsního
spektrometru brát jako jednotkový. Pro potlačení relaxačních efektů ve spektru musí být
časová prodleva mezi jednotlivými snímanými spektry ~ 5T1 . Pak má teplotní závislost
integrální intenzity tvar:

(5.6)
Z předchozích rovnic vyplývá, 2e pokud h e brát faktor sycerú roven jedné, klesá inLegrálrú
intenzita měřených pásů s rostoucí teplotou jako 1/T.
Během fázového přechodu jsou v systému jak fázově separované polymerní jednotky, tak
jednotky volně rozpuštěné. Podíl separovaných jednotek v systému můžeme určit z teplotní
závislosti integrálních intenzit:

I(T)
p(T) = l - Io(To)"

(5.7)

při sledované teplotě, kdy již systém může být částečně
separován. J0 (T0 ) je integrální intenzita polymerního pásu při počáteční teplotě,
kdy je ještě polymer zcela rozpuštěn . p- faktor tedy udává podíl separované fáze polymeru
v systému.

I(T) je integrální intenzita pásu

či úplně
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5.4
•

Nastavení experimentů - měření 1 H NMR spekter
šířka.

spektra.: 5,0 kHz

• velikost: 16380
• počet scanú (prúchodú): 8

• doba akvizice: 1,63815 s
• doba před každým scanem (Dl): 10 s
• délka

7r /2

pulsu: 14 µs
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Kapitola 6
Výsledky a diskuse
6.1

Kopolymer poly(AAm/IPMAm) v D 2 0

Pro kopolymery v D 2 0, uvedené v tab. 1, byla měřena 1 H NMR spektra pro různé teploty
v rozmezí 289-345 K. Při počáteční teplotě 298 K bylo ve spektru pozorováno šest píků, obr.
11, 12, označených A-F. Pík A náleží zbytkové vodě HDO, tedy vodě, která nezdeuterovala.
V píkách B, D, E jsou postupně signály skupin CH, (CH3 )z a CH3 , patřících IPMAm, viz
obr. 10. V C jsou zahrnuty obě skupiny AAm, tj. CH a CH 2 , a CH 2 od IPMAm. Malý
signál F je od standardu DSS, jehož posuv je kalibrován na O ppm.
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Obrázek 11: Spektrum čistého PIPMAm v D 20 před (298 K) a) a po (333 K) b)
fázové separaci. Pík A náleží zbytkové vodě HDO. V píkách B, C, D, E jsou postupně
signály skupin CH, CH2, (CH3)2 a CH3, patřících IPMAm. Signál F je od standardu
DSS.
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Obrázek 12: Spektrum kopolymeru s 25 % AAm v DzO pfod (298 K) a) a po (341
K) b) fázové separaci. Pík A náleží zbytkové vodě HDO . V píkách B, D, E jsou
postupně signály skupin CH, (CH3)z a CH3, patřících IPMAm. V C jsou zahrnuty
obě skupiny AAm, CH a CH2 , a CH2 od IPMAm. Signál F je od standardu DSS .

V obr. 11 jsou spektra čistého PIPMAm při teplotě a) před a b) po fázové separaci.
Vidíme, že po separaci se ze spektra vytratily všechny píky, patřící polymeru. Důvodem
je přechod polymeru do tvaru globule, srúžení pohyblivosti řetězců a tudíž rozšíření píků
až za mez měřitelnosti pomocí NMR vysokého rozlišení, jak je popsáno v kapitole 2.2.5.
Podobné chování bylo zaznamenáno i ve spektrech kopolymerů s vyšším zastouperúm IPMAm, obr. 12.
Vyneseme-li do grafu int.egrá.lrú intenzit.u kopolymerních píku v :.-;á.vislosLi na. t.eplot.ě,
viz graf 1 (pro 15 3 AAm), vidíme, že při jisté teplotě skokově klesne. Této teplotě odpovídá dolní kritická rozpouštěcí teplota (LCST). Pod ní je kopolymer rozpustný, ve tvaru
klubka, nad rú separovaný, ve tvaru globule. V grafu 1 byly pří počá.tečrú teplotě intenzity
všech skupin nanormovany na jedničku, abychom mohli porovnat jejich změnu intenzity.
Vidíme, že pro různé píky klesá intenzita podobně, ale pro pík C, obsahující skupiny teplotně necitlivého AAm, o trochu méně. Ze zanedbatelného rozdílu průběhu intenzity pro
jednotlivé skupiny lze usuzovat, že pokud přechází kopolymer do tvaru globule, přechází
celý. Toto zjištění odpovídá intuitivní představě : lVIěřené kopolymery jsou statistické, viz
obr. 6a, monomerrú jednotky AAm a IPMAm nejsou oddělené ale náhodně se střídají.
Proto není dost dobře možné, aby se všechny jednotky IPMAm sbalily do globule a části
řetězce s AAm přitom zůstaly volně rozpuštěny ve vodě. Řetězec tedy do tvaru globule
přejde zcela, částečně nebo vůbec, a.le vždy v průměru celý stejně. Malá odlišnost intenzity
v grafu 1 pro pík obsahující AAm může být způsobena horším přechodem do tvaru globule
v místě, kde se monomery statistického kopolymeru více nakumulovaly.

26

--- --

+

-

X

0.9

-6.

A
A
B
B

0.8

c
·- ·- c

0.7

*· DD

::c 0.6
0.5
X

0.4

',

~

0.3

''

X

\

' ' ',x
'

0.2
0.1

300

305

310

315

320

325

330

335

T[K)

Graf 1: Teplotní závislost íntegTální intenzity

píků

vzorku s 15 % AAm.

Pro zkoumání teploty a rychlosti fázového přechodu kopolymerů je dobré z integrálních
intenzit vypočíst bezrozměrný p- faktor dle rce. (5.7), který udává podíl separované fáze
(ko )polymeru v systému. Pro zcela rozpuštěné řetězce je roven nule, pro zcela separované
jedné. Závislost p- faktoru na teplotě pro pík B pro n"izné složení kopolymeru je uvedena
v grafu 2. Vzorky rozpuštěné v D 2 0 jsou značeny "+". Barva křivek se s přibývajícím
zastoupením jednotek AAm v kopolymeru zesvětluje. V grafu vidíme, že nejrychleji a při
nejnižší teplotě, okolo 316 K, do tvaru globule přechází čistý PIPMAm (černě). S při
bývajícím procentuálním zastoupením AAm v kopolymeru začíná být přechod pomalejší
(křivky jsou méně strmé) a. uskutečúuje se při vyšší teplotě. Pro vzorky obsahující AAm
již p- faktor nekonverguje k jedničce, ale k číslu mezi nulou a jednou. To znamená, že kopolymer se fázově neseparuje celý. Lépe řečeno, řetězce kopolymeru se pořád do globule
sbalují všechny, ale již ne tak těsně. Důvodem je hydrofilní chování jednotek AAm, kvůli
kterému musí být vynaložena. větší síla. (vyšší teplota.) na. vytěsnění vody z řetězců. Pro
vyšší zastoupení AAm v řetězcích již není možno vytěsnit všechnu vodu a tak se kopolymer
separuje jen částečně; pro 40% AAm v kopolymeru již téměř ne. U měřených vzorků s jetě
vyšším zastoupením AAm v řetězcích (tab. 1) nebyla. fázová separace vůbec pozorována a
vzorky zůstávaly homogeruú v celém měřeném teplotním rozsahu.
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Graf 2: Teplotní závislost p- faktoru pro kopolymery s různým složením
AAm/IPMAm. * značí vzorek, jehož rozpouštědlo obsahuje 20 3 etanolu.

6.2

Kopolymer poly(AAm/IPMAm) v D 2 0/EtOH

Jelikož u AAm dochází k fázové separaci v závislosti na koncentraci etanolu v rozpouštědle
[18], byla analogická měření provedena také pro vzorky, jejichž rozpouštědlo obsahovalo 20
a 80 3 etanolu (v tab. 1 označeno "*" a "+"). Fázová separace byla pozorována pouze
u dvou z nich, čistého PIPMAm s 20 % etanolu a pro složení 0,25 AAm/0,75 IPMAm
s 80 % etanolu. p-faktor prvého z nich je v graiu 2 (černé *). Vidíme, že fázová separace
u něj probíhá při nižší teplotě, cca o 10 K, než pro vzorek stejného složení rozpuštěný jen
v DzO (černé +). Důvodem je horší rozpustnost PIPMAm ve směsích s lihem (tzv. consolvency efekt [19]), tj. snazší fázová separace. Při pozorování zakalení druhého ze vzorků,
0,25 AAm/0,75 IPMAm s 80 3 etanolu, bylo okem zjištěno, že se fázově separuje (zakalí)
okolo 328 K. Při měření integrálních intenzit však žádná změna pozorována nebyla. Toto
zvláštní chování lze vysvětlit srovnáním spekter kopolymeru s 25 % AAm v D 2 0 respektive D 2 0 /EtOH, obr. 13, 14. Zatímco spektra snímaná pro tyto dva vzorky před fázovou
separací, obr. 13, se liší pouze signály EtOH, výrazný rozdíl můžeme vidět ve spektrech
fázově separovaných roztoků, obr. 14. Pro oba vzorky lze pozorovat dvousložkový charakter NMR signálů, charakteristický pro fázovou separaci, ale spektra 14a a 14b se liší
šířkou pásu, který odpovídá jednotkám v globulárních strukturách. V případě kopolymeru
v čisté vodě, obr. 14, se jedná o pás široký přibližně 4,5 kHz a díky tornu je jeho příspě28

vek do integrální intenzity úzkých NMR signálú, patřících fázově separovaným jednotkám,
zanedbatelný. Kopolymer v D 2 0 /EtOH, obr. 14b, vykazuje signál od jednotek v globulích široký pouze 0,5- 1,0 kHz a přispívá tak významně do intenzity fázově separovaných
jednotek. To je zřejmě důvod, proč nebyla pozorována změna v integrálních intenzitách,
potažmo v p- faktoru. Popisované změny jsou důsledkem rozdílného dynamického chování
globulí v těchto dvou roztocích. Pohyblivost kopolymerních globulí v čisté vodě je mnohem
menší než ve směsném rozpouštědle. Tento efekt nebyl pozorován pro globule čistého PlPMAm v D 2 0 a v D 2 0/EtOH, a proto lze hledat vysvětlení v přítomnosti AAm jednotek
v kopolymeru a také pravděpodobně v existenci přita~livých interakcí AAm- ELOH.
D
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Obrázek 13: Zvětšené spektrum vzorků s 25 % AAm v kopolymeru v a) D20, b)
D20/EtOH v neseparovaném stavu (298 K). Značení píků je stejné jako v obr. 12,
jen do píku A,v b přispívá i skupina OH od etanolu; píky Ha G náleží etanolu.

6.3

Voda ve vzorku kopolymeru poly(AAm/IPMAm)
v D20

Při měřní

intenzit jednotlivých skupin byla rovněž studována intenzita vody. Podle vztahu
(5.6) by měla intenzita s rostoucí teplotou klesat jako 1/T, a to i během fázové separace,
což bylo již dříve pozorováno na jiných systémech [16]. V grafu 3 však pozorujeme skokový
nárůst intenzity vody při teplotě fázové separace vzorků. Takovéto chování zatím nebylo
pozorováno. Vztah (5.6) zde tedy neplatí. Zdá se, že při jeho odvozování v kapitole 5.3
nebylo možno vzít odmocninu v rci. (5.5) rovnu jedné. Pak je tedy intenzita nepřímo
{uněrná teplotě a odmocnině z relaxačních časů T1 a T2 .
Příčná relaxační doba T2 je nepřímo úměrná pološířce píků, viz rce. (2.10). Do takto
spočtené T2 jsou zahrnuty i nehomogenity pole a tak odhad není zcela správný. V našem
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Obrázek 14: Zvětšené spektrum vzorků s 25 3 AAm v kopolymeru v a) D20 (241 K),
b) D 20/Et0H (244 K) v separovaném stavu. Značení píků je stejné jako v obr. 12,
jen do píku A v b přispívá i skupina OH od etanolu; píky H a G náleží etanolu.
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Graf 3: Teplotní závislost integrální intenzity vody pro jednotlivé vzorky kopolymerů
o různém složení AAm/IPMAm.

30

případě však lze použít, protože nás zajímá především změna T2 a nehomogenity pole
jsou v průběhu měření podobné. Ve středně koncentrovaných roztocích PVME a PIPMAm
byla zjištěna existence molekul rozpouštědla vázaných na zkolabované globulánú struktury
[20, 21] . V důsledku omezené pohyblivosti těchto molekul došlo k významnému rozšíření
T 2 signálu HDO. Tomuto chová1ú odpovídá signál vody od vzorku čistého IPMAm, viz
grafy 3, 4. Pološířka signálu HDO se skokově hodně zvýší, tj. T 2 výrazně klesne a intenzita
stoupne. lJ ostatních kopolymerních vzorků se však pološířka mění příliš málo než aby
mohla způsobit tak velký skok intenzity. Podíváme-li se na vztah (5.5), vidíme, že jediné
co se ještě může měnit, je podélná relaxační doba T1 . Při měření na. jiných systémech však
ke skoku v T1 nedochází [22].
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Zdá se, že dynamické chování vody s poly(AAm/IPMAm) a vody s jinými polymery se
liší. Světlo do tohoto problému vnese až proměření relaxačních dob T1 a T 2 pro studované
vzorky.
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Kapitola 7
Závěr
Z teplotně závislých NMR experimentú, měřených na vzorcích statistického kopolymeru
poly(akrylamidu/ N-isopropylmetakrylamidu) (poly(AAm/IPMAm)) v D20 a ve směsném
rozpouštědle D 20/EtOH pro různé složení kopolymeru a dvě koncentrace EtOH, mohou
být vyvozeny následující závěry:
•

Měření teplotní závislosti separované frakce (p-faktoru) kopolymeru v D20 ukázalo,
že s rostoucím zastoupením AAm v kopolymeru dochází k fázovému přechodu při
vyšších teplotách, fázový přechod má méně strmý charakter a procento celkově separovaného kopolymeru se po fázovém přechodu snižuje. Při fázové separaci se do
tvaru globule sbalí oba monomery v řetězci kopolymeru přibližně stejně. Pro 50-ti
procentní a vyšší zastoupení AAm v kopolymeru již k fázové separaci nedochází.

•

Přidání

20 %etanolu do rozpouštědla v případě čistého IPMAm sníží teplotu fázové
separace. U kopolymerů způsobí 20 a 80 3 EtOH v rozpouštědle, že k fázové separaci
vůbc nedochází. (S vyjímkou vzorku s 25 3 AAm a 80 3 EtOH, kde se sice teplota
separace oproti vzorku v D 20 sníží, ale intenzita píků se nemění.)

•

Při teplotě

fázové separace vzorků dochází v intenzitě sigi:1álu vody ke skoku. Pološířky píků vody se rovněž skokově mění, ovšem ne dostatečně, aby mohly způsobit
takový nárůst intenzity. Ten může být způsoben změnou podélné relaxační doby. Na
jiných systémech toto chová1ú zatím nebylo pozorováno.
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