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1 ABSTRACT 

 

The composition and structure of a series of ionic π-conjugated poly(monosubstituted acetylene)s 

prepared via catalyst-free quaternization polymerization (QP) of 2-ethynylpyridine (2EP) activated with 

equimolar amount of alkyl halide [RX = ethyl bromide, ethyl iodide, nonyl bromide and haxadecyl 

(cetyl) bromide] as a quaternizing agent (QA) have been studied in detail. The performed QPs gave 

ionic polymers well soluble in polar solvents, with approximately half of pyridine rings quaternized, 

which implies that also non-quaternized monomers were involved in the process of QP. The 

configurational structure of polyacetylene main chains was suggested based on 1H NMR, IR as well as 

Raman (SERS) spectral methods. The QPs in bulk gave more expected irregular cis/trans polymers 

while the QPs in acetonitrile solution gave high-cis polymers.  

A series of prepared symmetrical bi-pyridylacetylene based monomers has been polymerized via QP 

approach resulting into a series of new ionic π-conjugated poly(disubstituted acetylene) type materials. 

It is therefore obvious that the mechanism of quaternization activation frequently applied on 

monosubstituted pyridylacetylenes is efficient also for the polymerization of disubstituted 

bi-pyridylacetylenes. The structure of resulting materials can be easily tuned via the selection of QA. 

When monofunctional benzyl bromide was applied the linear ionic π-conjugated polyacetylene type 

polymers were obtained. When bifunctional 1,4-bis(bromomethyl)benzene was applied, the ionic 

polymer networks were obtained. The network structure is formed by interconnected π-conjugated 

polyacetylene type chains and the ionic alternating chains. The degrees of quaternization of prepared 

materials ranging from 0.27 to 1.20, which implies that (i) also non-quaternized bi-pyridylacetylene 

monomers are involved in the QP process and (ii) the structure of monomer (mainly the positional 

isomerism of N atom of pyridyl groups) as well as structure of QA affect the resulting degree of 

quaternization. Owing to the ionic nature, all linear polymers were well soluble in common polar 

solvents. Both linear polymers and polymer networks exhibit photoluminescence, furthermore, polymer 

networks prepared from para-pyridyl based monomers strongly emit in visible region. Due to the highly 

cross-linked structure, polymer networks also shown moderate CO2 adsorption capacity up 

to 13.6 cm3 g−1 (STP) and exceptionally high ethanol vapor capture capacity up to 24.5 wt% (293 K).  

 

KEYWORDS 

 

Quaternization polymerization, catalyst-free polymerization, ethynylpyridines, pyridylacetylenes, 

conjugated polyelectrolytes (CPE), ionic polymer networks, ionic polymers, photoluminescence, gas 

adsorption, vapor adsorption. 
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2 INTRODUCTION 

 

The π-conjugated polymers (CP), e.g., polyacetylenes, poly(arylene)s, poly(para-

phenylenevinylene)s and poly(para-phenyleneethynylene)s have become an important class of materials 

with a wide variety of applications,[1-4] including light-emitting diodes (LEDs),[5] light-emitting 

electrochemical cells (LECs),[6] plastic lasers,[7] solar cells[8] or field-effect transistors (FETs).[9] The 

CPs are prepared mainly via the chain-grow polymerization of monomers comprising internal or 

terminal ethynyl group using transition-metal based catalyst. The good solubility and processability is 

mandatory for the application of these materials. On the other hand, the insoluble, highly cross-linked 

architecture of π-conjugated porous polymer networks (CPN) open up the wide variety of potential 

applications in the field of gas storage and separation,[10-12] heterogeneous catalysis,[13] sensors and 

detectors.[14-16] The sp2 and sp hybridization of carbon atoms in π-conjugated porous networks stands 

for the rigid character of the network segments that contributes to the formation of the porous structure 

of the networks. Moreover, the delocalized electronic structure of π-conjugated networks enables them 

to exhibit strong absorption and emission in the UV/vis region. The preparation of conjugated polymer 

networks is performed mostly as step-growth homo-coupling, cross-coupling and 

polycyclotrimerization[17,18] or chain-growth polymerization of monomers with higher functionalities, 

e.g., multiethynylarenes, multihaloarenes, multiazidoarenes.[17,19] Most of the mentioned synthetic 

pathways require transition-metal catalysis. However, the efficient purification of the insoluble polymer 

networks is difficult and the networks could be contaminated by catalyst residues. 

The ionic π-conjugated polymers, frequently labeled as conjugated polyelectrolytes (CPEs) represent 

a special subclass of π-conjugated based materials.[20] The CPE polymers comprise π-conjugated main 

chains and ionic and/or ionizable groups. Unlike the majority of neutral CPs, CPEs additionally exhibit 

(i) solubility in polar solvents as water, aqueous solutions, alcohols, and others environmentally friendly 

solvents,[21,22] (ii) amphiphilic nature, which gives CPE macromolecules capability of self-assembling 

in solutions and ability to interact specifically with particular species inducing measurable optical 

and/or electrical responses and (iii) simultaneous electronic and ionic conductivity[23] reducing the 

electron-injection barrier from high work function metal electrodes into polymer in optoelectronic 

devices.[24,25] 

CPEs are mainly prepared by postpolymerization modifications of conjugated polymers via 

ionization of the side groups. The direct synthesis of CPEs is used rarely, mainly due to the sensitivity 

of the polymerization catalysts (e.g. transition-metal based catalyst) to the ionic groups of 

the monomers. In 1991, Subramanyam and Blumstein published the one step synthesis of CPEs from 

mixtures of either 2- or 4-ethynylpyridine with alkyl halides without any additional catalyst 

or initiator.[26] This polymerization, often denoted as (spontaneous) quaternization polymerization 

(QP), yielded the ionic π-conjugated polyacetylene-type CPEs bearing N-alkylpyridiniumyl pendants. 
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The mechanism of this chain-growth polymerization is assumed to proceed via quaternization of 

the monomer molecule with quaternizing agent (QA), in this case alkyl halide, followed by the addition 

of the quaternized (activated) monomer molecule to the end of the growing polyene chain. A wide 

variety of CPEs of this type have been prepared and investigated using the QP approach. Due to the 

ionic character, the prepared materials were well soluble in polar solvents and exhibited 

photoluminescence activity.[27,28] However, the preparation of mainly poly(monosubstituted 

acetylenes) using monomers containing terminal ethynyl group in the structure is widely described in 

the literature. This is despite the fact that poly(disubstituted acetylene)s generally exhibit better 

photoluminescence properties and higher thermal stability compared to the poly(monosubstituted 

acetylene)s.[29] The mechanism of QP was discussed in detail and also the dependence of yield on the 

reaction conditions of QP was reported. However, the study concerning the composition and 

configurational structure of prepared materials is mostly missing.  

The catalyst-free quaternization polymerization approach was also utilized for the preparation of 

ionic polyacetylene type polymer networks. The cross-linked structure of product originated mainly 

from the bifunctional character of QA [e.g. 1,4-dibromobutane or 

1,4-bis(bromomethyl)benzene].[30,31] Although the QP appears as a suitable tool for polymerization of 

bi-pyridylacetylene based monomers into ionic π-conjugated polyacetylene type polymer networks, this 

approach was only briefly mentioned in the literature. The structure of ionic π-conjugated polyacetylene 

(CPE) type materials is depicted in Figure 1. 

 

 

Figure 1 The model of ionic π-conjugated polyacetylene type materials. 
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3 AIMS OF THE THESIS 

 

�  To prepare a series of ionic π-conjugated poly(monosubstituted acetylene)s via quaternization 

polymerization (QP) of 2-ethynylpyridine under various reaction conditions. In dependence on 

reaction conditions applied, compare the composition and configurational structure of 

resulting materials by means of elemental analysis, NMR, IR, UV/vis and photoluminescence 

spectroscopies. Moreover, to characterize the prepared materials in the form of Ag/polymer 

nanocomposites by means of Surface enhanced Raman spectra (SERS) method. 

 

�  To synthesize a series of disubstituted monomers based on ortho-pyridylacetylene and 

para-pyridylacetylene containing one or two internal ethynyl group(s) and one or two pyridyl 

group(s). 

 

�  To prepare linear ionic π-conjugated poly(disubstituted acetylene)s and ionic π-conjugated 

polyacetylene type polymer networks via the quaternization polymerization (QP) of 

synthesized monomers using monofunctional or bifunctional quaternizing agent. To 

characterized products by means of elemental analysis, NMR, IR and MALDI-TOF MS 

spectroscopies and compare their composition and structure with structure of original 

monomers and quaternizing agent applied. To test the thermal stability (TGA analysis) and 

absorption/emission properties (UV/vis and photoluminescence spectroscopies). Moreover, to 

test the solubility of prepared linear polymers and characterize prepared polymer networks by 

means of gas (N2, CO2) and vapor (ethanol) capture capacity in dependence on the structure.  
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4 RESULTS AND DISCUSSION 

 

4.1 The composition and configurational structure of ionic poly(monosubstituted acetylene)s 

prepared via quaternization polymerization of 2-ethynylpyridine 

 

A series of ionic π-conjugated polyacetylene type polymers carrying various alkyl groups attached to 

the nitrogen of pyridinium rings and bromide or iodide counterions were prepared by spontaneous 

quaternization polymerization of 2EP with corresponding alkyl halides [RX = ethyl iodide, ethyl 

bromide, nonyl bromide and hexadecyl (cetyl) bromide] as a QA adopting the quaternization 

polymerization approach (Figure 2). The products were generally labeled as sPEP-RX for ionic 

polymers prepared in acetonitrile solution and bPEP-RX for ionic polymers prepared in bulk. Prepared 

materials were characterized by means of elemental analysis, 1H NMR, IR, UV/vis and 

photoluminescence spectroscopies. Moreover, prepared nanocomposites systems containing silver 

nanoparticles (Ag-NPs) and prepared polymers (Ag-NPs/PEP-RX) were characterized using Surface 

Ehanced Raman Spectroscopy (SERS). Owing to the ionic character, all prepared materials were well 

soluble in polar solvents such as methanol, dimethyl sulfoxide and dimethylformamide, those with ethyl 

side groups also fully (bromide) or partly (iodide; owing to low hydrophilicity of I- ions)[32] soluble in 

water. 

 

 

Figure 2 Scheme of quaternization polymerization of 2-ethynylpyridine (2EP) activated with a series of 

alkyl halides (RX) resulting into the ionic polymer PEP-RX with various n/m ratio. 

 

Despite of the polymerizations started with equimolar mixtures of 2EP and QA the degree of 

quaternization defined as X/N mole ratio of products was found to be around 0.5 (± 0.1) for all prepared 

polymers. This indicates that polymer chains are incompletely quaternized, ca. half-quaternized, which 

may imply alternation of the ionized: [1-(N-alkylpyridinium-2-yl)ethane-1,2-diyl] and non-ionized: 

[1-(pyridine-2-yl)ethane-1,2-diyl] units in the formed polymer chains. It is worth noting that Blumstein 

et al.[33] as well as Millen et al.[34] reported degree of ionization of 0.5 for ionic polymers prepared 

from 2EP activated with HCl. In this case was, however, proposed polymerization mechanism in which 

is firstly formed dimer stabilized by one HCl molecule, which is further transformed into the polymer 

chain.  

The results of the degree of quaternization of polymers prepared via QP activated with alkyl halides 

are mostly missing in the literature and fully quaternized ionic polymers are mainly precluded. The fact 
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that polymers prepared via QP activated with alkylhalide are not fully quaternized is partly surprising 

and suggests that (i) also non-quaternized (non-activated) monomers are involved in the polymerization 

process and (ii) the postpolymerization quaternization of partly quaternized polymer is not probable. 

However, a decrease resolution in the 1H NMR and IR spectra when going from the sPEP-RX to the 

bPEP-RX is much more interesting phenomenon, since it indicates a substantial effect of the reaction 

conditions on the regularity of polymer chains formed in this catalyst-free polymerization process. The 

most evident difference is observed in 1H NMR spectra of the sPEP-EtX and bPEP-EtX type samples. 

Besides substantially higher spectral resolution, the spectra of the sPEP-EtX type samples exhibit well 

resolved signal at 6.5 ppm, which is typical of the main-chain vinylic protons in high-cis 

polyacetylenes.[35] In contrast, this signal is very weak in the spectra of bPEP-EtX type samples, which 

show a strong signal at around 7.0 ppm that is typical of atactic cis/trans polyacetylenes. Hence the 
1H NMR spectra indicate that the solution polymerizations in acetonitrile give high-cis polymers while 

the bulk polymerizations give atactic cis/trans polymers. The revealed degree of quaternization and 

configurational structure were also well supported by the SERS spectral characterization of the Ag-

NPs/PEP-RX nanoparticles systems. 

 

4.2 Preparation of linear ionic poly(disubstituted acetylene)s and ionic polymer networks via 

quaternization polymerization 

 

A series of 10 disubstituted monomers based on ortho-pyridylacetylene (2P) and 

para-pyridylacetylene (4P) containing one or two pyridyl group(s) and one or two internal ethynyl 

group(s) were prepared via Sonogashira cross-coupling reaction of respective compounds.  

The solvent applied and the initial Br/N mole ratio (QA/monomer mole ratio) in the feed were 

optimized before the quaternization polymerizations (QP) of prepared disubstituted monomers were 

performed. The monofunctional benzyl bromide (BBr) and bifunctional 1,4-bis(bromomethyl)benzene 

(1,4-BBrMB) were used as a QA in this study. Since the BBr was not reported as a QA in the process of 

QP in the literature previously, its suitability was tested in the QP of 2- and 4-ethynylpyridine and 1,4-

dipyridyl.  

The QPs were performed in dimethylformamide as a solvent sealed in the glass ampoule under Ar 

atmosphere at temperature of 100 °C for 10 days. The prepared materials were characterized by means 

of elemental analysis, NMR, IR, MALDI-TOF MS, absorption and photoluminescence spectroscopies. 

Moreover, the polymer networks were characterized by gas and vapor sorption capture capacity.  

 

QP of monomers containing one pyridyl group (mono-pyridylacetylenes) activated with BBr resulted 

in highly quaternized low molecular mass products in case of ortho-pyridyl based materials and only in 

quaternized monomers in case of para-pyridyl based monomers. The well resolved 1H NMR spectra 
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and residual signal of C≡C bond stretching vibration in IR spectra reflected the low conversion of 

monomer into the polyacetylene type polymer. Although, the low absorption in the visible region was in 

good accordance with the low extent of conjugated segments in products, the prepared materials exhibit 

certain photoluminescence activity. Thus, we can assume that emissions probably originated mainly 

from the charge-transfer of N-benzylpyridinium/bromide anion in connection with the π-conjugated 

structure of monomer (e.g. pyridinium-ethynyl-phenyl), which partly confirmed the benefits resulting 

from the disubstituted structure of starting monomers.  

 

QP of a series of monomers containing two pyridyl groups and one or two internal ethynyl group(s) 

(symmetrical bi-pyridylacetylenes) with BBr as a QA resulted into linear polymers in high yield. When 

1,4-BBrMB was applied as QA, the highly cross-liked polymer networks were obtained. It is therefore 

obvious that the character of products can be easily tuned via selection of QA. 

 

 

Figure 3 Example of QP of symmetrical 

monomers activated with BBr resulting into 

linear polymers. A, B, and C are the 

contemplated monomeric units in the polymer. 

 

 

Figure 4 Example QP of symmetrical 

monomers activated with 1,4-BBrMB. Two 

types of main chains can be simultaneously 

formed: polyacetylene chains and ionic 

alternating chains. 

 

The degree of quaternization of products depends on: (i) positional isomerism of N atom of pyridyl 

groups (ortho or para) and (ii) QA applied (monofunctional or bifunctional). The scheme of the 

preparation of linear polymers is depicted in Figure 3 for monomers containing two pyridyl and one 

internal ethynyl group. Linear polymers based on ortho-pyridyl exhibit high degree of quaternization 

(Br/N = 0.75-1.00), on the other hand, linear polymers based on para-pyridyl exhibit low degree 

of quaternization (Br/N = 0.27-0.34). This implies that ortho-pyridyl based materials should contain 

mainly C-type monomeric units and para-pyridyl based materials unambiguously contain 

non-quaternized monomeric units of the A-type in combination with the quaternized units (both B- and 

C-types units are under consideration). Thus, we can assume that (i) also non-quaternized monomers 

were incorporated into polymer chain and (ii) the post-polymerization quaternization is obviously 
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inefficient. The low extent of quaternization of para-pyridyl based polymers may reflect that the rate of 

polymerization is higher than the rate of quaternization (activation).  

The overall higher degree of quaternization of polymer networks (Br/N = 0.74-1.20) compared to the 

degree of quaternization of linear polymers prepared from the identical monomers may reflect that the 

monomers and QAs were incorporated into the networks with similar efficiency and that mainly 

quaternized N-benzylpyridinium units are present in the structure. This could be assigned to the 

bifunctional character of QA (1,4-BBrMB), the molecules of non-quaternized monomer which diffuse 

to the vicinity of growing polymer network come to the part of the reaction system with a high 

concentration of Br-CH2- groups (functional group of QA). That is why the probability 

of quaternization of monomer molecules is significantly enhanced before the monomer is incorporated 

into polymer network via chain growth polymerization resulting into the polyacetylene type chain.  

The polymer backbone of linear polymers prepared from symmetrical bi-pyridylacetylene based 

monomers is represented by the polyacetylene chain, resulting from the chain-grow polymerization of 

ethynyl groups of the monomer molecules, bearing pendent groups with various extent of quaternization 

as demonstrated in Figure 3. According to the UV/vis absorption spectroscopy para-pyridyl based 

linear polymers contain higher extent of conjugation compare to ortho-pyridyl based counterparts. The 

bulky benzyl groups which quaternize the pyridine rings are distant from the polyacetylene main chains 

in case of para-pyridyl based materials and thus the main chains can possess the microstructure 

convenient for an achievement of a high conjugation extent. 

The highly cross-linked structure of polymer networks originates from the two pyridyl groups in the 

monomer structure together with the bifunctional character of QA. Thus, two different types of polymer 

chains can be simultaneously formed: the polyacetylene chains and ionic alternating chains. The first 

type is identical to the polyacetylene chains described in the case of linear polymers. The second, ionic 

alternating chain, resulted from the step-growth quaternization interconnecting of pyridine moieties of 

the monomer with haloalkyl groups of 1,4-BBrMB. The formation of two types of polymer chains is 

depicted in Figure 4 for the polymerization of monomers containing two pyridyl group(s) and one 

internal ethynyl group. 

Both linear polymers and polymer networks exhibited photoluminescence originating most probably 

from the partly π-conjugated segments in connection with charge-transfer complexes composed of 

N-benzylpyridinium/bromide anion. All linear polymers exhibit emission from violet to yellow region 

(407 560 nm) with no respect to the positional isomerism of N atom of pyridyl groups. On the contrary, 

the emissions of polymer networks significantly differs in dependence on the position of N atom of 

pyridyl groups. Ortho-pyridylacetylene based polymer networks exhibit broad photoluminescence in 

red to near infra red region and para-pyridylacetylene based polymers networks exhibit strong 

photoluminescence in blue region in case of net(4PM) and in greenish yellow region in case of 

net(4PD) (see Figure 5). The strong emission in visible region probably originate from high degree of 
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quaternization (Br/N = 1.03 and 1.20) in connection with sterically convenient position of para-pyridyl 

based units resulting in enhanced conjugation of polyacetylene chains of net(4PM) and net(4PD). 

 

Despite low specific surface revealed by N2 adsorption at 77 K, all the prepared polymer networks 

exhibit moderate efficiency in CO2 capture at 293 K [up to 13.6 cm3(CO2)/g at 750 Torr]. The capture 

of CO2 in the networks at room temperature is assumed to proceed under the formation of temporary 

pores and/or “opening” of pores with restricted access. This may be enabled by the partial flexibility of 

the segments of the networks originating from the presence of CH2 groups in the network structure. 

Moreover, the prepared networks exhibit high efficiency in ethanol vapor capture (up to 24.5 wt%) that 

is mainly ascribable to the dissolution of the ethanol vapor in the networks rather than the adsorption of 

the ethanol vapor on the surface of the networks. For ethanol adsorption isotherm see Figure 6. 

 

 

Figure 5 Chromaticity coordinates of the 

emissions observed in polymer networks 

prepared from para-pyridylacetylenes 

[net(4PM) and net(4PD)] in CIE1931 diagram. 

Photos of net(4PD) and net(4PM), excited at 

378 nm. 

 

Figure 6 Ethanol vapors adsorption isotherm on 

prepared polymer networks [net(2PM), 

net(2PD), net(4PM) and net(4PD)] (293 K). 

Insert: the onset of the isotherms

. 
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5 CONCLUSIONS 

 

� A series of quaternization polymerization (QP) of equimolar mixture of 2-ethynlypridine and 

various alkyl halides as quaternizing agents resulted in ionic π-conjugated poly(monosubstituted 

acetylene)s well soluble in polar solvents, with approximately half of pyridine rings quaternized 

by corresponding alkyl halide, which implies that also non-quaternized monomers were 

incorporated into polymer chain. The configuration of polyacetylene chain could be partly tuned 

via reaction conditions. The QPs in acetonitrile solution gave the high-cis polymers while bulk 

polymerizations gave more expected irregular cis/trans polymers. 

 

� The quaternization polymerization of the series of symmetrical bi-pyridylacetylene based 

monomers resulted in new ionic π-conjugated polyacetylene based materials. The structure of 

resulting material can be easily tuned via character of quaternizing agent applied. When 

monofunctional benzyl bromide was applied as quaternizing agent the linear ionic π-conjugated 

polyacetylene type polymers were obtained. When bifunctional 1,4-bis(bromomethyl)benzene 

was applied the quaternization polymerizations resulted in ionic π-conjugated polyacetylene 

type polymer networks. The network structure was formed by interconnected π-conjugated 

polyacetylene type chains and the ionic alternating chains. Owing to the ionic nature, all the 

linear polymers were well soluble in common polar solvents. 

 

� The degrees of quaternization of prepared materials via QP of symmetrical bi-pyridylacetylenes 

ranging from Br/N = 0.27 to 1.20, which implies that (i) also non-quaternized 

bi-pyridylacetylene monomers are involved in the QP and (ii) the structure of monomer (mainly 

the positional isomerism of N atom of pyridyl group) as well as QA applied affect the resulting 

degree of quaternization.  

 

� Both linear polymers and polymer networks exhibit photoluminescence. Moreover, polymer 

networks prepared from para-pyridyl based monomers strongly emit in visible region.  

 

� Due to the highly cross-linked structure, prepared polymer networks also shown moderate 

efficiency in CO2 adsorption capacity up to 13.6 cm3 g−1 (STP) and exceptionally high ethanol 

vapor adsorption capacity up to 24.5 wt% (293 K).  
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6 ABSTRAKT 

 

Byla provedena detailní studie složení a konfigurační struktury série iontových π-konjugovaných 

poly(monosubstituovaných acetylenů) připravených kvaternizační polymerizací (QP) 2-ethynylpyridinu 

(2EP) s equimolárním množstvím alkyl halogenidu (RX = ethyl bromid, ethyl jodid, nonyl bromid, 

hexadecyl (cetyl) bromid) jako kvaternizačního činidla (QA). Všechny produkty, dobře rozpustné v 

polárních rozpouštědlech, vykazovaly stupeň kvaternizace cca. 0.5, což naznačuje, že i 

nekvaternizované monomery byly zapojeny do polymerního řetězce. Na základě výsledků 1H NMR, IR 

a Raman (SERS) spektrálních metod byla určena konfigurační struktura polyacetylenických řetězců 

připravených polymerů: polymery připravené bez přídavku rozpouštědla vykazovaly více očekávanou 

nepravidelnou cis/trans konfiguraci, kdežto polymery připravené v roztoku acetonitrilu vykazovaly 

vysoký podíl cis jednotek.  

Symetrické bi-pyridylacetylenické monomery, které byly v rámci této studie nasyntetizovány, byly 

polymerizovány metodou QP za vzniku série nových iontový disubstituovaných polyacetylenických 

materiálů. Mechanismus, který je používán zejména k polymerizaci monosubstituovaných 

pyridylacetylenických monomerů je tedy efektivní i v případě symetrických disubstituovaných 

pyridylacetylenických monomerů. Výběrem QA lze také snadno ovlivnit strukturu výsledných 

materiálů. Pokud byl využit monofunkční benzyl bromid jako QA, byly získány iontové lineární 

π-konjugované polymery dobře rozpustné v polárních rozpouštědlech. Pokud však byl použit bifunkční 

1,4-bis(bromomethyl)benzen jako QA, produktem QP byly nerozpustné polyacetylenické polymerní 

sítě. Vysoce zesíťovaná struktura, je v tomto případě výsledkem vzájemného propojení dvou typů 

řetězců: polyacetylenického a alternačního iontového řetězce. Stupeň kvaternizace připravených 

materiálů se pohyboval od 0.27 do 1.20, což naznačuje, že také nekvaternizované 

bi-pyridylacetylenické monomery byly zapojeny do polymerizačního procesu a stupeň kvaternizace 

závisí jak na struktuře monomeru, (a to zejména pozici N atomu pyridylu – ortho nebo para) tak i 

funkcionalitě zvoleného QA. Jak lineární polymery, tak i polymerní sítě vykazovaly fotoluminiscenci. 

Polymerní sítě připravené z para-pyridylických monomerů dokonce silně emitovaly ve viditelné oblasti. 

U polymerních sítí byla také prokázána mírná adsorpční kapacita záchytu CO2 [13.6 cm3 g−1 (STP)] a 

vysoká adsorpční kapacita záchytu par etanolu, která dosahovala až 24.5 wt% (293 K). 

 

KLÍ ČOVÁ SLOVA 

 

Kvaternizační polymerizace, ethynylpyridiny, pyridylacetyleny, konjugované polymery, 

polyacetyleny, konjugované polyelektrolyty (CPE), iontové polymerní sítě, iontové polymery, 

fotoluminiscence, adsorpce plynů, adsorpce par. 
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7 ÚVOD 

 

Polymery obsahující ve své struktuře π-konjugovaný systém, jako například polyacetyleny, 

polyaryleny, poly(para-phenylenevinyleny) nebo poly(para-phenyleneethynyleny) se staly důležitou 

skupinou materiálů díky svému širokému využití v oblastech zaměřených na optoelektroniku,[1-4] 

zejména světlo imitující diody (LEDs),[5] světlo emitující elektrochemické články (LECs),[6] zdroje 

laserů,[7] solární články [8] nebo unipolární tranzistory (FETs).[9] Příprava těchto π-konjugovaných 

polymerů (CP) probíhá především řetězovou polymerizací monomerů obsahujících vnitřní nebo vnější 

ethynylovou skupinu s využitím katalyzátorů na bázi přechodných kovů. Dobrá rozpustnost 

a zpracovatelnost je u těchto materiálů důležitá s ohledem na jejich aplikace. Na druhou stranu 

nerozpustné, porézní π-konjugované polymerní sítě našly uplatnění v oblastech jako je adsorpce 

a separace plynů,[10-12] heterogenní katalýza[13] nebo jako senzory a detektory.[14-16] K porézní 

struktuře těchto materiálů přispívá také rigidní charakter polyacetylenických řetězců díky sp2 a sp 

hybridizaci uhlíkových atomů. Delokalizovaná π-konjugovaná struktura těchto řetězců také příznivě 

ovlivňuje absorpční a emisní vlastnosti π-konjugovaných materiálů. Konjugované polymerní sítě jsou 

připravovány především krokovou polymerizací typu homo-kapling, cross-kapling nebo 

polycyklotrimerizace[17,18] a řetězovou polymerizací monomerů s vyšší funkcionalitou například 

multiethynylarenů, mlutihaloarenů nebo multiazidoarenů.[17,19] Jak již bylo výše zmíněno, tyto 

postupy vyžadují katalýzu přechodnými kovy, jejich efektivní odstranění z nerozpustných polymerních 

sítí je však obtížné. 

 

Speciální podskupinou CP jsou polymery, které obsahují π-konjugované řetězce a zároveň i iontové 

nebo ionizovatelné postranní skupiny. Tyto materiály, známé jako π-konjugované polyelektrolyty 

(CPE),[20] se narozdíl od běžných CP vyznačují: (i) dobrou rozpustností v polárních rozpouštědlech 

(voda, ethanol a další rozpouštědla šetrná k životnímu prostředí),[21,22] (ii) mohou se v roztoku díky 

amfifilnímu charakteru samo-uspořádat a specificky interagovat s určitými druhy molekul za vzniku 

měřitelného optického či elektrického signálu a (iii) jejich elektrická a zároveň iontová vodivost[23] 

redukuje bariéru injektáže elektronu mezi elektrodou a polymerem v optoelektrických 

zařízeních.[24,25] 

Příprava CPE probíhá většinou post-polymerizační modifikací klasických CP, jejichž postranní 

skupiny jsou v tomto procesu ionizovány. Většina katalyzátorů na bázi přechodných kovů, které jsou 

používány pro přípravu běžných CP, je citlivá na iontové skupiny, které katalyzátor deaktivují a přímá 

syntéza CPE se tedy používá jen zřídka. Subramanyam a Blumstein v roce 1991 úspěšně připravili sérii 

CPE polymerů ze směsí obsahující 2- nebo 4-ethynylpyridin a alkyl halogenid bez přítomnosti 

katalyzátoru či iniciátoru.[26] Vzniklé CPE osahovaly π-konjugované hlavní řetězce nesoucí 

N-alkylpyridiniové postranní skupiny. Mechanismus této řetězové polymerizace, označované jako 
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kvaternizační polymerizace (QP), je zahájen kvaternizací pyridylové skupiny monomeru alkyl 

halogenidem, který je označován jako kvaternizační činidlo (QA). Takto kvaternizovaný (aktivovaný) 

monomer je následně zapojen do rostoucího polymerního řetězce. Touto metodou byly připraveny CPE 

nesoucí různé iontové postranní skupiny s ohledem na použité QA. Výsledné materiály byly dobře 

rozpustné v polárních rozpouštědlech a vykazovaly fotoluminiscenci ve viditelné oblasti.[27,28] 

Především monosubstituované iontové polyacetyleny byly připraveny z monomerů nesoucích koncovou 

ethynylovou skupinu a to i přesto, že disubstituované polyacetyleny vykazují lepší fotoluminiscenční 

vlastnosti a vyšší termickou stabilitu. [29]  

Jak již bylo zmíněno, mechanismus kvaternizační polymerizace byl v literatuře popsán. Studována 

byla také závislost výtěžku reakce na reakčních podmínkách. Detailní studie, která by se zabývala 

složením a konfigurační strukturou materiálů připravených touto metodou, však publikována nebyla.  

Metoda kvaternizační polymerizace byla také využita k přípravě iontových polymerních sítí. Vysoce 

zesíťovaných struktur byla dosažena použitím bifunkčního kvaternizačního činidla [například 1,4-

bis(bromomethyl)benzen].[30,31] Ačkoli se kvaternizační polymerizace bi-pyridylacetylenických 

monomerů jeví jako vhodná metoda pro přípravu iontových π-konjugovaných polymerních sítí, tento 

postup v literatuře dosud detailně diskutována nebyl. Struktura iontového π-konjugovaného 

polyacetylenu (CPE) je zobrazena na Obrázku 1. 

 

 

Obrázek 1 Model iontového π-konjugovaného polyacetylenického polymeru. 
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8 CÍLE PRÁCE 

 

� Připravit a charakterizovat sérii iontových π-konjugovaných monosubstituovaných 

polyacetylenů metodou kvaternizační polymerizace (QP) 2-ethynylpyridinu za různých 

reakčních podmínek. S použitím elementární analýzy NMR, IR, UV/vis a fotoluminiscenční 

spektroskopie porovnat složení a strukturu připravených materiálů v závislosti na reakčních 

podmínkách. Charakterizovat připravené materiály metodou povrchem zesíleného Ramanova 

rozptylu (SERS) s využitím Ag nanočástic. 

 

� Připravit sérii disubstituovaných monomerů odvozených od ortho-pyridylacetylenu 

a para-pyridylacetylenu, které obsahují jednu nebo dvě vnitřní ethynylové skupiny a jednu 

nebo dvě pyridylové skupiny. 

 

� Metodou kvaternizační polymerizace s využitím monofunkčního a bifunkčního 

kvaternizačního činidla připravit z předem nasyntetizovaných monomerů odpovídající 

iontové π-konjugované disubstituované polyacetyleny nebo iontové π-konjugované 

polymerní sítě. S použitím elementární analýzy, NMR, IR a MALDI-TOF MS spektroskopie 

porovnat složení a strukturu připravených polymerních materiálů se strukturou výchozích 

monomerů a kvaternizačních činidel. Dále také otestovat termickou stabilitu (TGA analýza), 

rozpustnost a absorpční/emisní vlastnosti připravených materiálů. Připravené polymerní sítě 

také charakterizovat metodou adsorpce plynů (N2, CO2) a par (etanol). 
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9 VÝSLEDKY A DISKUZE 

 

9.1 Složení a konfigurační struktura iontových poly(monosubstituovaných acetylenů) 

připravených kvaternizační polymerizací 2-ethynylpyridinu 

 

Kvaternizační polymerizací 2-ethynylpyridinu (2EP) za přítomnosti různých alkyl halogenidů (RX = 

ethyl jodid, ethyl bromid, nonyl bromid, hexadecyl (cetyl) bromid) zastávajících funkci kvaternizačního 

činidla (QA), byla připravena série iontových, monosubstituovaných π-konjugovaných polyacetylenů 

nesoucích odpovídající N-alkylpyridiniovou skupinu. Produkty označené jako sPEP-RX byly 

připraveny kvaternizační polymerizací (QP) v roztoku acetonitrilu, produkty označené jako bPEP-RX 

byly připraveny QP bez přítomnosti rozpouštědla. Všechny materiály byly charakterizovány metodami 
1H NMR, IR, UV/vis a fotoluminiscenční spektroskopie. Dále byly připraveny nanokompozitní systémy 

(Ag-NPs/PEP-RX), které umožnily charakterizovat produkty metodou povrchem zesíleného Ramanova 

rozptylu (SERS). Díky iontovým skupinám byly všechny připravené látky dobře rozpustné v polárních 

rozpouštědlech, jako metanol, dimethyl sulfoxid a dimethylformamid. Polymery nesoucí Br- anion byly 

také zcela rozpustné ve vodě, oproti tomu polymery nesoucí I- anion jen částečně (díky hydrofilnímu 

charakteru I-).[32]  

 

 

 

Obrázek 2 Schéma kvaternizační polymerizace 2-ethynylpyridinu (2EP) aktivovaného různými alkyl 

halogenidy (RX) při které vzniká iontový polymer označený jako PEP-RX s různým poměrem n/m.  

 

Navzdory tomu, že počáteční poměr 2EP a QA v reakční směsi byl roven jedné, všechny získané 

iontové polymery vykazovaly stupeň kvaternizace okolo 0,5 (poměr Br/N vypočítaný z elementární 

analýzy). Toto naznačuje, že připravené polymery byly kvaternizované zhruba z poloviny a tudíž bylo 

navrženo alternační uspořádání kvaternizovaných [1-(N-alkylpyridinium-2-yl)ethane-1,2-diyl] 

a nekvaternizovaných [1-(pyridine-2-yl)ethane-1,2-diyl] jednotek v polyacetylenickém řetězci. Zde stojí 

za zmínku, že Blumstein[33] a následně i Millen[34] popsali iontový polymer připravený z 2EP 

aktivovaného HCl, který shodně vykazoval stupeň kvaternizace 0,5. Autoři však nízký stupeň 

kvaternizace vysvětlují odlišným mechanismem kvaternizační polymerizace, při kterém nejdříve vzniká 

dimer stabilizovaný jednou molekulou HCl a takto aktivovaná molekula je následně zakomponována do 

rostoucího polymerního řetězce. Stupeň kvaternizace iontových polymerů popsaných v literatuře však 

většinou zmíněn není a plně kvaternizovaná forma produktů je obecně předpokládána. Zjištění, že 
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připravené iontové polymery jsou kvaternizované pouze z poloviny, je částečně překapující a 

naznačuje, že i nekvaternizované monomery jsou zapojeny do procesu kvaternizační polymerizace a 

postpolymerizační kvaternizace pravděpodobně neprobíhá. 

Za zmínku také stojí zjištěný vliv reakčních podmínek na mikrostrukturní uspořádání polymerního 

řetězce. Iontové polymery připravené QP v acetonitrilu vykazovaly lépe rozlišené signály v 1H NMR 

a IR spektrech, než iontové polymery připravené QP bez přídavku rozpouštědla. Tento jev je nejvíce 

patrný právě v 1H NRMR spektrech produktů sPEP-EtX a bPEP-EtX (polymery obsahující N-ethylovou 

skupinu). Kromě lepšího rozlišení sPEP-RX spekter je zde také patrný signál okolo 6.5 ppm, který je 

typický pro vynilické protony hlavního řetězce s vysokým obsah cis konfigurace.[35] Tento signál je 

velmi slabý v spektrech bPEP-RX, kde je naopak patrný signál okolo 7.0 ppm typický pro neregulární 

ataktické cis/trans polyacetyleny. Na základě 1H NMR spekter můžeme tvrdit, že polymery připravené 

QP v acetonitrilu obsahují v polyacetylenickém řetězci vysoký obsah cis jednotek, kdežto polymery 

připravené QP bez přítomnosti rozpouštědla obsahují neregulární cis/trans jednotky. Tento jev je 

shodně podpořen i IR charakterizací a SERS spektry měřenými na nanokompozitních systémech Ag-

NPs/PEP-RX. 

 

9.2 Příprava iontových lineárních poly(disubstituovaných acetylenů) a iontových 

polymerních sítí metodou kvaternizační polymerizace 

 

Metodou Sonogashira cross-kaplingu byla připravena série 10-ti disubstituovaných monomerů 

odvozených od ortho-pyridylacetylenu (2P) a para-pyridylacetylenu (4P) obsahujících jednu nebo dvě 

pyridylové skupiny a jednu nebo dvě vnitřní ethynylové skupiny. 

Za účelem polymerizace připravených monomerů byla vybrána dvě QA. Jako monofunkční QA byl 

zvolen benzyl bromid (BBr) a jako bifunkční QA by zvolen 1,4-bis(bromomethyl)benzen (1,4-BBrMB). 

Jelikož BBr nebyl jako QA v případě  QP ještě v literatuře popsán, byla jeho vhodnost testována na 

polymerizaci 2- a 4-ethynylpyridinu a 1,4-dipyridylu. Před samotnou QP připravených 

disubstituovaných monomerů byla provedena optimalizace reakčních podmínek a to zejména výběr 

rozpouštědla a poměr QA/monomer v reakční směsi. 

Samotné QP byly provedeny v dimethylformamidu v zatavené skleněné ampuli pod atmosférou Ar, 

reakční teplota byla nastavena na 100 °C a reakce probíhala po dobu 10-ti dnů. Získané materiály byly 

charakterizovány elementární analýzou, NMR, IR, MALDI-TOF MS, absorpční a fotoluminiscenční 

spektroskopií. Polymerní sítě byly navíc testovány na záchyt plynů a par.  

Kvaternizační polymerizací monomerů obsahujících jednu pyridylovou a jednu vnitřní ethynylovou 

skupinu (mono-pyridylacetyleny) s využitím BBr jako QA, byly získány pouze kvaternizované 

nízkomolekulární látky (materiály odvozené od ortho-pyridylacetylenů) nebo pouze kvaternizované 

monomery (materiály odvozené od para-pyridylacetylenů). Dobře rozlišená 1H NMR spektra a signály 
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zbytkových ethynylových skupin v IR spektrech poukazují na nízkou konverzi monomerů na polymerní 

řetězce. Přestože ani UV/vis absorpční spektra v produktech neprokázala přítomnost výrazně 

konjugovaných polymerních segmentů, připravené materiály vykazovaly určitou fotoluminiscenční 

aktivitu. Můžeme se tedy domnívat, že emise pocházejí hlavně z přenosu náboje komplexu tvořeného 

N-benzylpyridiniem a bromidovým aniontem ve spojení s π-konjugovaným systém monomerů (např.: 

pyridinium-ethynyl-phenyl), což částečně potvrzuje výhody využití disusbtituovaných pyridylických 

monomerů.  

 

Kvaternizační polymerizací monomerů obsahujících dvě pyridylové skupiny a jednu nebo dvě 

vnitřní ethynylové skupiny (symetrické bi-pyridylacetyleny) byly připraveny odpovídající polymerní 

materiály. Pokud byl použit BBr jako QA, byly získány lineární iontové polyacetyleny. V případě, že 

byl jako QA využit 1,4-BBrMB, produktem byly iontové polymerní sítě. Je tedy patrné, že charakter 

produktu QP lze snadno ovlivnit vhodným výběrem QA. 

 

 

 

Obrázek 3 Příklad polymeru vzniklého QP 

symetrických monomerů aktivovaných BBr. A, 

B, a C jsou předpokládané monomerní 

jednotky. 

 

 

Obrázek 4 Příklad QP symetrických monomerů 

aktivovaných 1,4-BBrMB. Dva druhy hlavních 

řetězců mohou být zároveň tvořeny: 

polyacetylenický řetězec a alternační iontový 

řetězec.

 

Stupeň kvaternizace připravených iontových materiálu závisí na pozici N atomu pyridylové 

skupiny (ortho nebo para) a na použitém QA (monofunkční nebo bifunkční). Schéma přípravy 

lineárních polymerů a jejich možné složení v závislosti na rozsahu kvaternizace monomerních 

jednotek, je ukázáno na příkladu QP symetrických monomerů nesoucích dvě pyridylové skupiny 

a jednu vnitřní ethynylovou skupinu (Obrázek 3). Lineární polymery odvozené od ortho-pyridylu 

vykazovaly vysoký stupeň kvaternizace (Br/N = 0.75-1.00). Oproti tomu lineární polymery 

odvozené od para-pyridylu vykazovaly nízký stupeň kvaternizace (Br/N = 0.27-0.34). Lineární 

polymery odvozené od ortho-pyridylu obsahují tedy zejména monomerní jednotky typu C, kdežto 
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lineární polymery odvozené od para-pyridylu bezesporu obsahují nekvaternizované jednotky typu 

A v kombinaci s kvaternizovanými jednotkami (různé kombinace jednotek B i C). Můžeme tedy 

předpokládat, že i nekvaternizované monomery byly zapojeny do polymerního řetězce 

a postpolymerizační kvaternizace je neefektivní. Nízký stupeň kvaternizace lineárních polymerů 

odvozených od para-pyridylu je pravděpodobně způsoben vyšší reakční rychlostí propagace než je 

reakční rychlost kvaternizace (aktivace) monomeru. 

Polymerní sítě vykazovaly vyšší stupeň kvaternizace (Br/N = 0.74-1.20), ve srovnání s lineárními 

polymery připravenými z identických monomerů. Předpokládáme tedy, že monomery a QA byly 

zapojeny do polymerních sítí se stejnou efektivitou a že v polymerní sítě obsahovaly zejména plně 

kvaternizované monomerní jednotky. Vysoký stupeň kvaternizace je pravděpodobně způsoben 

bifunkčností kvaternizačního činidla (1,4-BBrMB). Nekvaternizovaný monomer, který se přibližuje 

k rostoucí polymerní síti, se dostává do oblasti s vysokou koncentrací Br-CH2- skupin (funkční skupina 

QA), čímž se zvyšuje pravděpodobnost, že bude nejdříve kvaternizován a až poté se zabuduje do 

řetězce polyacetylenického typu. 

Páteř lineárních polymerů připravených ze symetrických bi-pyridylacetylenů je tvořena 

polyacetylenickým řetězcem, který vzniká řetězovou polymerizací ethynylových skupin monomerů 

s různým rozsahem kvaternizace (Obrázek 3). Na základě UV/vis absorpčních spekter můžeme tvrdit, 

že lineární polymery odvozené od para-pyridylu vykazují vyšší stupeň konjugace v porovnání 

s polymery odvozenými od ortho-pyridylu. Objemná benzylová skupina, která kvaternizuje dusíkový 

atom, je v případě para-pyridylu více vzdálená od polyacetylenického řetězce, což mu dovoluje 

dosáhnout vhodného mirkostrukturního uspořádání.  

Hustě propojená struktura polymerních sítí je způsobena zvýšeným počtem funkčních skupin 

monomeru (dvojice pyridylových skupin) a bifunkčním charakterem QA. Díky tomu se současně tvoří 

dva druhy polymerních řetězců: polyacetylenický řetězec a alternační iontový řetězec. Polyacetylenický 

řetězec je shodný s řetězcem popsaným v případě lineárních polymerů. Alternační iontový řetězec 

vzniká krokovou polymerizací – kvaternizačním propojením pyridylové skupiny monomeru a alkyl 

halogenidové skupiny 1,4-BBrMB. Modely obou druhů polymerních řetězců jsou schématicky 

znázorněny v případě QP monomerů nesoucích dvě pyridylové a jednu vnitřní ethynylovou skupinu 

(Obrázek 4). 

Jak lineární polymery, tak i polymerní sítě vykazovaly fotoluminiscenci, která nejspíše pochází 

z přenosu náboje komplexu tvořeného N-benzylpyridiniem a bromidovým aniontem ve spojení 

s π-konjugovanými segmenty polymerní struktury. Všechny lineární polymery vykazovaly emisi ve 

viditelné oblasti (od 407 do 560 nm) bez ohledu na polohovou izomerii N atomu pyridylu. Oproti tomu 

polymerní sítě odvozené od ortho-pyridylu emitovaly v blízké IR oblasti, kdežto polymerní sítě 

odvozené od para-pyridylu vykazovaly silnou emisi v modré [net(4PM)] a v zelenožluté oblasti 

[net(4PD)], jak je patrné na Obrázku 5. Silná emise těchto materiálu je pravděpodobně způsobena 
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vysokým stupněm kvaternizace (Br/N = 1.03 a 1.20) ve spojení s para-polohou pyridylu, která 

umožňuje dosáhnout vyšší konjugace polyacetylenického řetězce. 

 

Ačkoli metodou adsorpce N2 při 77 K nebyl prokázán vysoký specifický povrch, připravené 

polymerní sítě vykazovaly mírnou adsorpční kapacitu záchytu CO2 [13.6 cm3 g−1 (STP)]. Záchyt CO2 

při standardní teplotě byl pravděpodobně způsoben vytvářením dočasných pórů a „otevíráním“ pórů 

uzavřených, což je zapříčiněno částečnou flexibilitou methylenových segmentů (CH2 skupiny 

1,4-BBrMB) v polymerní struktuře. Připravené polymerní sítě však vykazovaly vysokou adsorpční 

kapacitu záchytu par etanolu, která dosahovala až 24.5 wt% (293 K). Tento jev může být popsán spíše 

jako rozpouštění par etanolu v polymerní struktuře, než jako adsorpce na povrch porézní sítě. Adsorpční 

izotermy par etanolu na připravených polymerních sítí jsou zobrazeny na Obrázku 6.

 

 

Obrázek 5 Koordináty emise v CIE1931 

diagramu spolu s fotografiemi emisí 

pozorovaných u polymerních sítí odvozených 

od para-pyridylacetylenů [net(4PM) a 

net(4PD)]. Excitace 378 nm. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6 Adsorpční izotermy par etanolu 

polymerních sítích [net(2PM), net(2PD), 

net(4PM) a net(4PD)] (293 K). Vložený graf: 

počáteční část izoterm. 
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10  ZÁVĚRY 

 

� Metodu kvaternizační polymerizace 2-ethynylpyridinu za přítomnosti různých alkyl halogenidů 

zastupujících roli kvaternizačního činidla byla připravena série iontových π-konjugovaných 

monosubstituovaných polyacetylenů. Získané iontové polymery, dobře rozpustné v polárních 

rozpouštědlech, vykazovaly zhruba poloviční stupeň kvaternizace. Toto zjištění naznačuje, že i 

nekvaternizované monomery byly zapojeny do polymerizačního procesu. Konfigurační strukturu 

polyacetylenických řetězců připravených materiálů lze ovlivnit reakčními podmínkami: 

polymery připravené QP v acetonitrilu vykazovaly vysoký obsah cis jednotek, kdežto polymery 

připravené QP bez přídavku rozpouštědla obsahovaly zejména nepravidelnou cis/trans 

konfiguraci. 

 

� Série nových, iontových π-konjugovaných disubstituovaných polyacetylenických materiálů byla 

připravena metodou kvaternizační polymerizace symetrických bi-pyridylacetylenických 

monomerů. Charakter produktu lze snadno ovlivnit výběrem kvaternizačního činidla. Lineární 

polymery byly získány v případě, že byl použit jako kvaternizační činidlo monofunkční benzyl 

bromid. Pokud byl však použit bifunkční 1,4-bis(bromomethyl)benzen, produktem byly 

polymerní sítě. Hustě propojená struktura polymerních sítí byla tvořena dvěma druhy 

polymerních řetězců: polyacetylenického a alternačního iontového řetězce. Díky iontovému 

charakteru byly všechny lineární polymery dobře rozpustné v polárních rozpouštědlech. 

 

� Stupeň kvaternizace lineárních polymerů i polymerních sítí připravených kvaternizační 

polymerizací symetrických bi-pyridylacetylenických monomerů dosahoval od Br/N = 0.27 do 

Br/N = 1.20. Můžeme tedy předpokládat, že i nekvaternizované monomery byly zapojeny do 

polymerizačního procesu a stupeň kvaternizace produktu závisí jak na struktuře monomeru 

(zejména polohové izomerii N atomu pyridylu), tak i na zvoleném QA (monofunkční nebo 

bifunkční). 

 

� Jak lineární polymery, tak i polymerní sítě vykazovaly fotoluminiscenci. Polymerní sítě 

odvozené od para-pyridylu dokonce silně emitovaly ve viditelné oblasti.  

 

� U polymerních sítí byla také prokázána mírná adsorpční kapacita záchytu CO2 

[13.6 cm3 g−1 (STP)] a vysoká adsorpční kapacita záchytu par etanolu, která dosahovala až 24.5 

wt% (293 K). 
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