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Úvod 

Porfyriny jsou malé organické makromolekuly, které se hojně vyskytují v přírodě 

a plní důležité fyziologické funkce, jejich přirozeně se vyskytující deriváty jsou 

například hem, chlorofyl nebo vitamín B12. Kromě toho mají jejich deriváty využití 

v mnoha vědních oblastech. Všechny porfyriny mají díky tetrapyrrolovému kruhu 

(TPP), který tvoří jejich základ, fotochemické vlastnosti, a mohou tvořit komplexy 

s kovy. Na TPP se mohou také vázat nejrůznější substituenty, které ovlivní vlastnosti 

vzniklé molekuly. TPP je samo o sobě hydrofobní, ale pokud se na něj naváže 

vhodný substituent, může se vzniklá molekula stát rozpustnou ve vodě. Přítomnost 

kyseliny nebo ligandu v roztoku mohou také ovlivnit tvar TPP, které je přirozeně 

planární, ale za jistých podmínek může změnit konformaci na sedlovou. Toho se 

využívá například při určování enantiomerické čistoty těchto ligandů.  

Objektem našeho zájmu je derivát porfyrinu, na který jsou nasubstituovány 

jednotky N-isopropylakrylamidu. Tato molekula je známá především ve své 

polymerní formě, kdy v jejím roztoku dochází k fázovému přechodu a vykazuje dolní 

kritickou teplotu roztoku (LCST). Právě tyto vlastnosti propůjčuje námi zkoumané 

molekule, což z ní dělá jeden z mála exemplářů malé organické molekuly se 

schopností fázové separace a disponující LCST. Díky kombinaci vlastností porfyrinu 

a schopnosti fázové separace, se tento porfyrin stává potenciálně užitečným v oblasti 

biofyziky, medicíny nebo nanotechnologií.  

V této práci pomocí jaderné magnetické rezonance a optické mikroskopie, 

studujeme fázový přechod derivátu porfyrinu v závislosti na koncentraci.  
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 Teorie 

 Jaderná magnetická rezonance 

Metoda jaderné magnetické rezonance je široce rozvíjena od první poloviny 20. 

století, s jejím vývojem jde ruku v ruce několik Nobelových cen. Nachází široké 

využití v analytické a syntetické chemii, fyzice pevných látek, biologii a, v neposlední 

řadě, lékařství. Jedná se o komplexní spektroskopickou metodu, jejíž podrobný 

fyzikální popis vyžaduje hluboké znalosti kvantové mechaniky. V následující 

podkapitolách uvedeme některé výsledky vycházející z jejích principů postačující k 

pochopení základních principů metody. Jedná se o podstatnou a postačující teorii, jejíž 

zdrojem je převážně kniha NMR Spectroscopy Haralda Günthera [1].  

1.1.1. Mikroskopický základ 

Jaderná magnetická rezonance (dále jen NMR) je spektroskopická metoda založena 

na detekci změn magnetických momentů jader atomů. Proto, aby bylo možné látku 

pomocí NMR zkoumat, musí obsahovat atomy s nenulovým magnetickým momentem 

𝜇. Ten přímo souvisí s jaderným spinem 𝐼 a gyromagnetickým poměrem daného jádra, 

𝛾, vztahem 

�⃗� = ℏ𝛾𝐼,                     (1.1) 

kde ℏ je redukovaná Plancova konstanta. Nenulový magnetický moment je tedy 

podmíněn nenulovým spinem. V následujícím textu se zaměříme na popis jader se 

spinovým číslem 𝐼 =
1

2
, jmenovitě jádra 1H, která jsou pro NMR spektroskopii, díky 

jejich hojnému zastoupení v přírodě, zajímavá a jejichž spektra byla v rámci této práce 

proměřována. 

Jsou-li jádra 1H umístěna do silného homogenního magnetického pole 𝐵0
⃗⃗⃗⃗⃗, v souladu 

s kvantovou teorií budou existovat ve dvou stavech odpovídajících průmětům jejich 

spinů do směru tohoto pole, tedy spinovým kvantovým číslům 

𝑚𝐼 = ±
1

2
. Kladné spinové číslo odpovídá orientaci �⃗� ve směru 𝐵0

⃗⃗⃗⃗⃗ a záporné ve směru 

opačném. 
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Mezi těmito stavy je energetický rozdíl Δ𝐸 o velikosti 

Δ𝐸 = ℏ𝛾𝐵0 = ℏ𝜔0,                (1.2) 

kde 𝜔0 = 𝛾𝐵0 značí tzv. Larmorovu frekvenci, kterou vektor �⃗�  preceduje kolem 

směru pole 𝐵0
⃗⃗⃗⃗⃗. 

Jádra, jejichž magnetický moment má orientaci souhlasnou s orientací vnějšího 

magnetického pole, mají podle vztahu 

𝐸 = −�⃗� ∙ 𝐵0
⃗⃗⃗⃗⃗                         (1.3) 

nižší energii. Jejich populace bude ve vzorku vyšší než populace jader s opačnou 

orientací �⃗�. Poměr obsazení stavů je dán Boltzmannovým faktorem 

𝑁1
2

𝑁
−

1
2

= 𝑒
∆𝐸

𝑘𝐵𝑇                                                              (1.4) 

kde 𝑘𝐵  je Boltzmannova konstanta a 𝑇 je teplota v kelvinech. I pro silná magnetická 

pole je tento poměr velmi blízký jedné1, citlivost detekčních přístrojů NMR 

spektroskopie musí být tedy velmi velká. 

 

1.1.2. Makroskopický pohled 

Bez přítomnosti vnějšího magnetického pole míří vektory magnetických momentů 

jader vodíku 𝜇𝑖⃗⃗⃗⃗  v paramagnetické látce všemi směry. Jejich součet, vektor celkové 

magnetizace �⃗⃗⃗�, je tedy nulový. Až po vložení vzorku do silného vnějšího 

magnetického pole, jehož směr ztotožníme s osou 𝑧: 𝐵0
⃗⃗⃗⃗⃗ = (0,0, 𝐵0), nabyde vektor 

magnetizace nenulové hodnoty 𝑀0 a zorientuje se ve směru osy 𝑧, protože pro 𝜇𝑖⃗⃗⃗⃗  je 

energeticky výhodnější orientace ve směru 𝐵0
⃗⃗⃗⃗⃗ než proti jeho směru. 

Jednotlivé komponenty vzniklé magnetizace  �⃗⃗⃗� precedují kolem osy 𝑧 s 

Larmorovou frekvencí 

𝜔0 = 𝛾𝐵0,                 (1.5) 

                                                           
1 Při experimentech provedených v této práci jsme měli k dispozici 𝐵0

⃗⃗⃗⃗ ⃗ velikosti 11,4 T, to odpovídá 

populačnímu rozdílu asi 0,008% 
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která závisí pouze na druhu jádra a na velikosti vnějšího pole, protože ale neprecedují 

ve fázi, průmět magnetizace do roviny 𝑥𝑦 je nulový (obrázek 1.1). 

K získání signálu ze vzorku je třeba aplikovat radiofrekvenční pulz �⃗⃗�𝑟𝑓 (dále jen 

RF pulz) o frekvenci 𝜔𝑟𝑓, která je blízká Larmorově frekvenci. Aplikací tohoto pulzu 

se změní populace stavů magnetickými momenty jader a tedy i směr vektoru �⃗⃗⃗�, 

systém je vyveden z rovnováhy. Je-li aplikován pulz �⃗⃗�𝑟𝑓 ⊥ �⃗⃗⃗� (tzv. 
𝜋

2
 pulz) po vhodnou 

dobu 𝜏𝜋

2
, vektor magnetizace se sklopí do roviny 𝑥𝑦. Po aplikaci RF pulzu dochází 

k precesi magnetizace kolem směru �⃗⃗�0 frekvencí 𝜔0 (obrázek 1.2). 

 

Obrázek 1.1: Po vložení paramagnetické látky do silného vnějšího magnetického pole 

je populace magnetických momentů mířících ve směru 𝐵0
⃗⃗⃗⃗⃗ vyšší než těch mířících proti 

směru a navíc všechny precedují rozfázovaně kolem osy 𝑧 a jeho průmět do roviny 𝑥𝑦 

je nulový. Vektor celkové magnetizace �⃗⃗⃗� má proto směr 𝐵0
⃗⃗⃗⃗⃗.  

 

Obrázek 1.2: a) vektor celkové magnetizace míří ve směru vnějšího magnetického 

pole. b) Aplikací RF 
𝜋

2
 pulzu ho sklopíme to roviny 𝑥𝑦. c) Magnetizace začne relaxovat 

do rovnovážné polohy a zároveň precedovat Larmorovou frekvencí 𝜔0 kolem osy 𝑧, 

to má za následek nenulový průmět �⃗⃗⃗� do roviny 𝑥𝑦, jehož velikost v čase klesá a také 

narůstající průmět �⃗⃗⃗� do osy 𝑧. 
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1.1.3. Podélná a příčná relaxace, Blochovy rovnice 

Z předchozího textu vyplývá, že v průběhu relaxace můžeme detekovat změnu 

velikosti průmětu vektoru magnetizace jak do osy 𝑧, tak do roviny 𝑥𝑦. Tyto dva jevy 

se nazývají postupně podélná relaxace a příčná relaxace a jsou popsány relaxačními 

dobami 𝑇1 respektive 𝑇2. 

Podélná, neboli spin-mřížková, relaxační doba 𝑇1 charakterizuje návrat magnetizace 

�⃗⃗⃗� velikosti 𝑀0 do termodynamické rovnováhy. Tento proces lze popsat obyčejnou 

diferenciální rovnicí 

 𝑑𝑀𝑧

𝑑𝑡
=

𝑀0 − 𝑀𝑧

𝑇1
                                                           (1.6) 

která po vyřešení dává 

𝑀𝑧(𝑡) = 𝑀0 (1 − 2𝑒
−

𝑡
𝑇1).                                                 (1.7) 

Nárůst magnetizace ve směru osy 𝑧 je během relaxace exponenciální, dochází 

k uvolnění energie jader 1H získané RF pulzem do okolí (mřížky). Příliš dlouhá doba 

𝑇1 má za následek nasycení rezonanční čáry, tedy snížení intenzity signálu. Na druhou 

stranu, krátké spin-mřížkové relaxační časy způsobují rozšíření spektrální čáry, ale u 

kapalného vzorku je tento efekt zanedbatelný.  

Příčná, spin-spinová, relaxační doba 𝑇2charakterizuje výměnu energie mezi 

jednotlivými spiny při zachování celkové energie systému. V kapalinách platí 

𝑇2 ≈ 𝑇1, ale obecně je 𝑇2 < 𝑇1. Časový vývoj poklesu signálu daného relaxací vektoru 

magnetizace v rovině 𝑥𝑦 je popsán rovnicí 

𝑀𝑥,𝑦(𝑡) = 𝑀0𝑒
−

𝑡
𝑇2  .                                                      (1.8) 

Úplná změna komponent magnetizace �⃗⃗⃗� = (𝑀𝑥, 𝑀𝑦, 𝑀𝑧) během relaxace je 

popsána Blochovými rovnicemi 

𝑑𝑀𝑥

𝑑𝑡
= 𝛾(�⃗⃗⃗� × �⃗⃗�)𝑥 −

𝑀𝑥

𝑇2
                                                          

𝑑𝑀𝑦

𝑑𝑡
= 𝛾(�⃗⃗⃗� × �⃗⃗�)𝑦 −

𝑀𝑦

𝑇2
                                                          

 𝑑𝑀𝑧

𝑑𝑡
= 𝛾(�⃗⃗⃗� × �⃗⃗�)𝑧 −

𝑀0 − 𝑀𝑧

𝑇1
,                                       (1.9) 
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kde �⃗⃗� = �⃗⃗�𝑟𝑓 + �⃗⃗�0 je kombinací RF pulzu a statického magnetického pole. Signál 

získaný akvizicí během relaxace závisí na časové změně průmětu magnetizace do 

roviny 𝑥𝑦,  𝑀𝑥,𝑦. Tento signál, tzv. signál volné precese, nese informaci o proudu 

indukovaném v detekční cívce časovou změnou vektoru magnetizace. Jeho následné 

zpracování Fourierovou transformací odhalí přítomné Larmorovy frekvence jader ve 

vzorku. 

 

1.1.4. Chemický posun, spektra a intenzita signálu 

Z předchozího textu není patrné, proč by se v naměřeném spektru atomů vodíků 

mělo objevit více rezonančních čar. Kdyby tomu tak ale nebylo, jen těžko by nám 

NMR spektroskopie poskytla tolik cenných informací o měřeném vzorku. Následující 

řádky nastiňují jeden z principů, který je zodpovědný za rozlišení chemicky 

neekvivalentních jader molekuly v NMR spektru. 

Larmorova frekvence protonu vodíku závisí na gyromagnetickém poměru jádra, ale 

také na magnetickém poli, které jádro cítí. Na jádra v různém chemickém okolí působí 

odlišné výsledné magnetické pole, které je dané právě pozicí vodíku v molekule.  

Například proton atomu vodíku nacházející se v okolí elektronegativního prvku, který 

má tendenci elektrony přitahovat, bude elektrony stíněn méně a výsledné magnetické 

pole na něj působící bude větší než pole působící na proton v blízkosti 

elektropozitivního prvku.  

Lokální magnetické pole, které proton vodíku díky různému stínění elektrony cítí 

je tedy dáno vztahem 

𝐵𝑙𝑜𝑐 = 𝐵0(1 − 𝜎),      (1.10) 

kde 𝜎 je konstanta stínění, která vyjadřuje, o jaký zlomek 𝐵0 se liší velikost lokálního 

pole od vnějšího. Protože vnější magnetické pole je velké (odpovídá frekvencím 

řádově v MHz) v porovnání se změnami způsobenými stíněním (řádově Hz), zavádí se 

chemický posun 𝛿, který udává relativní odchylku rezonanční frekvence 𝜔 dané 

skupiny jader 1H od frekvence 𝜔𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑  předem zvoleného standardu: 

𝛿 =
𝜔 − 𝜔𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑

𝜔𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑
106.                                        (1.11) 
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Jednotky 𝛿 jsou bezrozměrné ppm (parts per milion). Takto definovaný chemický 

posun má tu výhodu, že bude vždy stejný, pro daná jádra a standard, při použití různě 

velikého 𝐵0. Jádra, jejichž Larmorova frekvence je větší, respektive menší, než 

𝜔𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑡 mají kladný, respektive záporný, chemický posun. Stupnice chemického 

posunu je však sestupná, proto se jádra s 𝜔 > 𝜔0 nacházejí nalevo a jádra s 𝜔 < 𝜔0 

napravo od nuly.  

Při měření spekter 1H za použití těžké vody - D2O jako polárního rozpouštědla, se 

ve většině případech jako standard do vzorku přidává 4,4-dimetyl-4-silapentan-1-

sulfonová kyselina (DSS) (obrázek 1.3). Tato látka je vhodná, neboť je dobře 

rozpustná, její signál je ostrý a nerozštěpený a nepřekrývá se se spektry měřených 

vzorků. Někdy je ale v roztoku nežádoucí například kvůli jejím kyselým vlastnostem 

a možné interakci s měřeným vzorkem, v takových případech se jako standard dá 

použít signál z vodíků rozpouštědla D2O, jehož chemický posun ale závisí na teplotě, 

což může v některých případech způsobit komplikace. 

 

Obrázek 1.3: struktura kyseliny 4,4-dimetyl-silapentan-1sulfonové, která se používá 

jako NMR standard v polárních rozpouštědlech 

 

1.1.5. Spektrum a jeho integrace 

Výsledkem akvizice signálu během relaxace spinů jader je signál volné precese 

(free induction decay – FID), který je časovou závislostí napětí indukovaného na 

detekční cívce (obrázek 1.4a). FID je složením klesající exponenciály a harmonické 

funkce. Z rychlosti exponenciálního poklesu podle rovnice (1.1.6) získáme informaci 

o 𝑇2, která udává tvar spektrální čáry. Vzdálenost píků sinusoidy je zase převrácenou 

hodnotou frekvenčního rozdílu ∆𝜔 mezi pulzní frekvencí 𝜔0 a Larmorovou frekvencí 

𝜔 excitovaného jádra. Změřením FIDu tedy získáme všechny informace potřebné 

k reprezentaci signálu na frekvenční škále, které dosáhneme Fourierovou transformaci 

signálu FID. (obrázek 1.4.b) 
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Obrázek 1.4: a) Signál FID, vnější obálka klesající exponenciály poskytuje informaci 

o 𝑇2 vzdálenost maxim vnitřní sinusoidy je nepřímo úměrná odchylce rezonanční 

frekvence jádra od frekvence RF pulzu b) Fourierovou transformací přejdeme do 

frekvenčního spektra. 

Je-li ve vzorku více skupin chemicky neekvivalentních jader s různými 

Larmorovými frekvencemi, v NMR spektru se každá projeví vlastním píkem s daným 

chemickým posunem. (obrázek 1.5). Rozsah absorbovaných frekvencí mnoha typů 

jader vodíků nacházejících se v organických sloučeninách je již experimentálně určen, 

což usnadňuje analýzu naměřených spekter. 

Plocha pod rezonanční křivkou je úměrná počtu jader, které rezonují na dané 

frekvenci. Integrací píků spektra tak můžeme určit relativní zastoupení chemicky 

neekvivalentních jader v molekule. Toho se hojně využívá v analytické chemii 

k určení procentuálního zastoupení složek směsi nebo čistoty vzorku.   

 

Obrázek 1.5: NMR spektrum molekuly obsahující chemicky neekvivalentní jádra 

mající různé Larmorovy frekvence a tedy i různé chemické posuny. 
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 Porfyriny 

Porfyriny jsou relativně malé aromatické organické supramolekuly, jejichž základ 

tvoří 4 modifikované pyrrolové kruhy spojené pomocí methylenových skupin (obrázek 

1.7). Různé jejich deriváty mohou vzniknout substitucí funkční skupiny na místo 

vodíků na některých uhlících nebo vytvořením komplexu s kovem, který se naváže na 

dusíky. Sám o sobě je tetrapyrrolový kruh velmi stabilní, hydrofobní a má planární 

konformaci. Navázáním vhodně zvolených substituentů mohou vzniklé molekuly 

získat nejrůznější vlastnosti. 

Důležité ale nejsou pouze uměle syntetizované porfyriny. Právě ve formě komplexu 

s kovy se hojně vyskytují i přirozeně. Mezi nejznámější patří hem, který společně 

s bílkovinou globulinem tvoří červené krevní barvivo v lidském těle. Jedná se o 

komplex porfyrinu s železem, na který jsou navázané karboxylové skupiny. Další 

deriváty jsou například různé typy chlorofylu zodpovědné za fotosyntézu rostlin, nebo 

vitamín B12, který je nezbytný pro správné fungování lidského organismu (obrázky 

1.8a-c). 

 

Obrázek 1.7: Tetrapyrrolový kruh tvořící základ porfyrinů a jejich derivátů. 
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Obrázek 1.8: Chemická struktura některých derivátů porfyrinů, které se hojně 

vyskytují v přírodě a jsou zodpovědné za biologické procesy. a) Hem b – je součástí 

červeného krevního barviva hemoglobinu, atom železa v něm na sebe může navázat 

kyslík, za jehož distribuci v těle hemoglobin zodpovídá. b) Chlorofyl a – je nezbytný 

pro fotosyntézu rostlin, zodpovídá za absorpci slunečního záření a přenos jeho energie. 

c) Vitamín B12 (kobalamin) – vitamín nezbytný pro správné fungování nervového 

systému a tvorbu červených krvinek člověka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 Flory-Hugginsova teorie fázové separace 

Uvažujme vodný roztok makromolekulární látky. Fyzikální vlastnosti této směsi 

jsou určeny stupněm a povahou interakcí mezi makromolekulami a molekulami vody, 

ale také intermolekulárními interakcemi v samotné makromolekule. V takové směsi 

závisí na vnějších podmínkách (tlak, teplota, koncentrace), které z nich převládnou a 

jak se projeví makroskopicky.  Důležitým pojmem při popisu makromolekulárního 

roztoku je mísitelnost. Při dané koncentraci a teplotě může být látka ve vodě zcela 

mísitelná, směs je tedy homogenní, ale s měnící se teplotou dochází ke změně 

termodynamických veličin popisujících rovnovážný stav a může dojít k tomu, že pro 

směs bude energetičtěji výhodnější existovat ve stavu s částečnou mísitelností. 

V takovém případě dochází k fázové separaci. 

Termodynamický popis fázové separace roztoků makromolekul dává Flory-

Hugginsova mřížková teorie. Její podrobné odvození je možné najít v knize Paula J. 

Floryho, Principles of Polymer Chemistry [2], konkrétně v kapitole XII: Statistical 

Dynamics of Polymer Solutions. Zde uvedeme pouze výsledky podstatné pro tuto 

práci, které jsou z části převzaté z diplomové práce [3]. Pro naše účely budeme 

uvažovat směs vody a porfyrinu, i když původní teorie je popisem roztoku polymeru 

a všechny vzorce zde uvedené platí obecně pro roztoky makromolekulárních látek 

v rozpouštědlech, jejichž molekuly jsou mnohem menší než molekuly rozpouštěné 

látky.  

 

1.3.1. Podmínka mísitelnosti 

Klíčovou roli v termodynamickém popisu směsi hraje Gibbsova volná energie  

𝐺 = 𝐻 − 𝑇, kde 𝐻 značí entalpii, 𝑇 teplotu a 𝑆 entropii. Nutnou podmínkou 

mísitelnosti dvou substancí je, aby Gibbsova volná energie směsi byla nižší než součet 

Gibbsových energií jednotlivých substancí. Δ𝐺𝑚𝑖𝑥  , značící přírůstek volné energie 

smíšením, musí být tedy záporný.  Nutnou podmínku mísitelnosti můžeme zapsat 

následovně: 

Δ𝐺𝑚𝑖𝑥 = Δ𝐻𝑚𝑖𝑥 − 𝑇Δ𝑆𝑚𝑖𝑥 < 0 ,    (1.12) 

kde Δ𝐻𝑚𝑖𝑥 a Δ𝑆𝑚𝑖𝑥 značí přírůstek entalpie a entropie smíšením. 

Označíme nyní 𝑉𝑣 a 𝑉𝑝 objemy ve směsi, které zaujímá voda, respektive porfyrin, 𝑟 

poměr objemu jedné molekuly porfyrinu k objemu jedné molekuly D2O a 𝑛𝑣, 
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respektive 𝑛𝑝, počty objemových jednotek mřížky zabraných rozpouštědlem, 

respektive rozpuštěnou látkou. (obrázek 1.8). Potom definujeme: 

 

𝑛0 ∶= 𝑛𝑣 + 𝑟𝑛𝑝 

𝜙𝑣 ∶=
𝑛𝑣

𝑛0
=

𝑉𝑣

𝑉𝑣 + 𝑉𝑝
 

𝜙𝑝 ∶=
𝑟𝑛2

𝑛0
=

𝑉𝑝

𝑉𝑣 + 𝑉𝑝
 

𝜙𝑣 + 𝜙𝑝 = 1,                                                          (1.13) 

𝜙𝑣a 𝜙𝑝 nazýváme objemovými zlomky vody a porfyrinu. 

Změna entropie směsi se řídí Boltzmannovým vztahem 

𝑆 = 𝑘𝐵𝑙𝑛Ω ,                     (1.14) 

kde 𝑘𝐵je Boltzmannova konstanta a Ω multiplicita dána počtem možných uspořádání 

molekul vody a porfyrinu ve Flory-Hugginsově mřížkovém modelu. Po odvození 

multiplicity [2] získáme pro změnu entropie směsi vztah 

Δ𝑆𝑚𝑖𝑥 = −𝑛0𝑘𝐵 [𝜙𝑣𝑙𝑛𝜙𝑣 +
𝜙𝑝

𝑟
𝑙𝑛𝜙𝑝] .                                    (1.15) 

Entalpie směsi charakterizuje energii intramolekulárních a intermolekulárních 

interakcí. Při jejím odvozování je brán v potaz pouze vliv nejbližších molekul 

v mřížce. Označme 𝑤𝑣𝑣, 𝑤𝑝𝑝 a 𝑤𝑣𝑝 energie párových kontaktů odpovídající 

interakcím voda-voda, porfyrin-porfyrin, respektive voda-porfyrin. Změna energie 

při vzniku vazby voda-porfyrin je  

Δ𝑤𝑣𝑝 = 𝑤𝑣𝑝 −
1

2
(𝑤𝑣𝑣 + 𝑤𝑝𝑝).                                         (1.16) 

Pro libovolné rozložení molekul v mřížce pak platí, že tam je přítomno 𝑝12 párových 

kontaktů voda-porfyrin, pak je celková entalpie smíšení rovna 

Δ𝐻𝑚𝑖𝑥 =  Δ𝑤𝑣𝑝𝑝𝑣𝑝.     (1.17) 

Celkový počet párů voda-porfyrin pak můžeme aproximovat jako 

𝑝𝑣𝑝 = 𝑧𝑛𝑣𝜙𝑝 = 𝑧𝑟𝑛𝑝𝜙𝑣 ,                             (1.18) 

                   

kde 𝑧 je koordinační číslo mřížky, tedy počet nejbližších sousedů každé molekuly. 

Definujeme-li nyní interakční parametr  

𝜒 =
𝑧𝑟𝑤𝑣𝑝

𝑘𝐵𝑇
,                                                       (1.19) 
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získáme výraz pro změnu entropie systému v následujícím tvaru: 

Δ𝐻𝑚𝑖𝑥 = 𝑘𝐵𝑇𝜒𝑛𝑣𝜙𝑝 = 𝑛0𝑘𝐵𝑇𝜒𝜙𝑣𝜙𝑝.  (1.20) 

Hodnota interakčního parametru určuje kvalitu rozpouštědla. Ideální rozpouštědlo, 

označováno taky jako Θ-rozpouštědlo, za dané teploty je to, pro které je  𝜒 =  
1

2
. 

 

Obrázek 1.8: Flory-Hugginsův mřížkový model. Každé kolečko reprezentuje 

objemovou jednotku, kterou pro jednoduchost volíme jako objem molekuly 

rozpouštědla (vody). Černá kolečka jsou pak objemové jednotky zabrané rozpuštěnou 

makromolekulou (porfyrinem). Poměr objemu jedné makromolekuly k objemu 

molekuly rozpouštědla, 𝑟, je pak jednoduše počet černých koleček a 𝜙𝑝 je poměr počtu 

černých koleček k počtu bílých. 

Nyní můžeme odvozené Δ𝑆𝑚𝑖𝑥 a Δ𝐻𝑚𝑖𝑥 dosadit do vzorce pro Gibbsovu volnou 

energii: 

Δ𝐺𝑚𝑖𝑥(𝑇, 𝜙𝑣 , 𝜙𝑝) = 𝑛0𝑘𝐵𝑇 [𝜙𝑣 ln 𝜙𝑣 +
𝜙𝑝

𝑟
𝑙𝑛𝜙𝑝 + 𝜒𝜙𝑣𝜙𝑝]                 (1.21) 

 a za využití toho, že 𝜙𝑣 + 𝜙𝑝 = 1 přepsat podmínku mísitelnosti ve tvaru 

Δ𝐺𝑚𝑖𝑥(𝑇, 𝜙𝑝) = 𝑛0𝑘𝐵𝑇 [(1 − 𝜙𝑝) ln(1 − 𝜙𝑝) +
𝜙𝑝

𝑟
𝑙𝑛𝜙𝑝 + 𝜒(1 − 𝜙𝑝)𝜙𝑝] < 0.  

(1.22) 

 

1.3.2. Fázová separace, fázový diagram 

Z podmínky ve vztahu (1.22) vidíme, že Δ𝐺𝑚𝑖𝑥 je funkcí teploty 𝑇 a koncentrace, 

která je zde vyjádřena pomocí objemového zlomku porfyrinu 𝜙𝑝. Změnou aspoň 
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jednoho z těchto dvou parametrů lze dosáhnout narušení podmínky homogenity směsi, 

tedy Δ𝐺𝑚𝑖𝑥 přejde ze záporných hodnot do kladných. Křivka ve fázovém diagramu 

(𝜙𝑝, 𝑇), která spojuje body, kde  

∂Δ𝐺𝑚𝑖𝑥

∂ϕ𝑝
= 0                                                        (1.23) 

a dochází na ni tedy k fázové separaci, se nazývá binodála nebo křivka koexistence. 

Teplota, která odpovídá jejímu minimu, se nazývá dolní kritická teplota roztoku (lower 

critical solution temperature – LCST). Dojde-li při zvyšování teploty za dané 

koncentrace roztoku k překročení binodální křivky, přechází směs do metastabilního 

stavu, to znamená, že malá fluktuace teploty nebo koncentrace může způsobit 

skokovou fázovou separaci, ale samovolně k ní nedojde. Zvyšuje-li se teplota roztoku 

i nadále, směs dosáhne ve fázovém diagramu tzv. spinodály, pro kterou platí 

𝜕2Δ𝐺𝑚𝑖𝑥

∂ϕ𝑝
2 = 0.                                                   (1.24) 

V tu chvíli se směs dostává do nestabilního stavu a k přechodu do termodynamické 

rovnováhy dochází samovolně. Ve směsi se budou vyskytovat dvě fáze. V jedné bude 

převažovat obsah vody, označme ji α, v druhé obsah porfyrinu, tu označíme β. 

Koncentrace se rozdělí tak, aby obě fáze ve fázovém diagramu ležely na binodále. 

Pokud se teplota dále zvyšuje, v roztoku zůstávají obě fáze, jejichž rovnovážné stavy 

se pohybují po binodále. Rozdíl koncentrace porfyrinu v obou fázích se proto 

s teplotou zvyšuje. K popisu budeme tedy nyní potřebovat čtyři objemové zlomky 𝜙𝑣
𝛼, 

𝜙𝑝
𝛼, 𝜙𝑣

𝛽
 a 𝜙𝑝

𝛽
 (obrázek 1.9).  
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Obrázek 1.9: Fázový diagram (𝜙𝑝, 𝑇) Mějme roztok o dané koncentraci porfyrinu 𝜙𝑝
0, 

který je při teplotě 𝑇1 homogenní. Zvýšíme-li jeho teplotu tak, že ve fázovém diagramu 

přejdeme metastabilní oblast a dostaneme se až na spinodálu (teplota 𝑇2), kde roztok 

přechází do nestabilní oblasti, dojde k rozdělení na dvě fáze – 𝛼 a 𝛽, obě ležící na 

binodále, s různou koncentrací porfyrinu - 𝜙𝑝
𝛼 a 𝜙𝑝

𝛽
. Pro kritickou koncentraci 𝜙𝑝

𝑐𝑟𝑖𝑡 

neexistuje metastabilní oblast a roztok se fázově separuje při kritické teplotě (𝐿𝐶𝑆𝑇), 

která odpovídá minimu binodály i spinodály směsi.  

 

1.3.3. Fitace binodály 

Rovnovážný stav, za kterého tyto dvě fáze koexistují, je definován jako stav, ve 

kterém již nedochází ke změně jejich koncentrací. To nastává právě tehdy, když se 

vyrovnají chemické potenciály 𝜇 každé ze dvou složek směsi v obou fázích, tedy když 

𝜇𝑣
𝛼 = 𝜇𝑣

𝛽
 

𝜇𝑝
𝛼 = 𝜇𝑝

𝛽
.            (1.25) 
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Chemické potenciály ze vzorce (1.25) jsou definovány jako derivace Δ𝐺𝑚𝑖𝑥: 

𝜇𝑗
𝑖 ∶=

𝜕Δ𝐺𝑚𝑖𝑥
𝑖 (𝑇,𝜙𝑗

𝑖 )

𝜕𝜙𝑗
𝑖         𝑖 = 𝛼, 𝛽; 𝑗 = 𝑣, 𝑝.       (1.26) 

Zderivováním vztahu (1.22) podle (1.26) a využitím podmínky rovnováhy (1.25) 

dostaneme dvě funkce k minimalizaci: 

0 = 𝑓1 = ln(1 − 𝜙𝑝
𝛼) − ln(1 − 𝜙𝑝

𝛽
) + (1 −

1

𝑟
) (𝜙𝑝

𝛼 − 𝜙𝑝
𝛽

) + 𝜒 [(𝜙𝑝
𝛼)

2
− (𝜙𝑝

𝛽
)

2

] 

0 = 𝑓2 = ln(𝜙𝑝
𝛼) − ln(𝜙𝑝

𝛽
) + (1 − 𝑟)(𝜙𝑝

𝛼 − 𝜙𝑝
𝛽

) + 𝜒 [(1 − 𝜙𝑝
𝛼)

2
− (1 − 𝜙𝑝

𝛽
)

2

]. 

 (1.27) 

Předpokládáme, že interakční parametr 𝜒, daný rovnicí (1.19), můžeme zapsat ve 

tvaru  

𝜒(𝑇, 𝐴, 𝐵) ∶= 𝐴 +
𝐵

𝑇
,                                                 (1.28) 

kde konstanty 𝐴 a 𝐵 závisí na entalpii a entropii smíšení.  

Díky rovnicím (1.27) můžeme fitovat binodálu, ta je v tomto případě jednoznačně 

určená dvěma nezávislými proměnnými:  𝐴 a 𝐵, protože pro 𝜙𝑝
𝛼 a 𝜙𝑝

𝛽
 platí podmínka 

rovnováhy, 𝑟 určíme výpočtem a 𝜙𝑝a 𝑇 binodálu parametrizují. 

 

1.3.4. Rovnice spinodály 

Dosazením vyjádření Gibbsovy energie (1.22) do podmínky pro spinodálu (1.24), 

získáme vyjádření interakčního parametru: 

𝜒 =
1

2
(

1

𝑟𝜙𝑝
+

1

1 − 𝜙𝑝
).                                            (1.29) 

Porovnáním tohoto vztahu s předpokládaným tvarem interakčního parametru (1.29) 

získáme vyjádření pro body spinodály (𝜙𝑝, 𝑇): 

𝑇 =
𝐵

1
2 (

1
𝑟𝜙𝑝

+
1

1 − 𝜙𝑝
) − 𝐴

.                                        (1.30) 
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1.3.5. Kritické hodnoty  

Kritická teplota 𝑇𝑐𝑟𝑖𝑡 = 𝐿𝐶𝑆𝑇 odpovídá minimu binodály i spinodály. 

Zderivováním vztahu (1.30) podle 𝜙𝑝 a vyřešením podmínky minima, získáme 

kritickou koncentraci, pro kterou platí 

𝜙𝑝
𝑐𝑟𝑖𝑡 =

1

1 + √𝑟
                                                    (1.33) 

tedy po dosazení do (1.29): 

𝜒𝑐𝑟𝑖𝑡 =
1

2
(1 +

1

√𝑟
)

2

.                                              (1.31) 

Kritickou teplotu vyjádříme z (1.28) dosazením 𝜒𝑐𝑟𝑖𝑡: 

𝐿𝐶𝑆𝑇 =
𝐵

1
2

(1 +
1

√𝑟
)

2

− 𝐴

.                                            (1.32) 

 

1.3.6. Fázově separovaný zlomek roztoku 

Předpokládáme, že se každá molekula porfyrinu může nacházet v jednom ze dvou 

stavů roztoku, kterými jsou fázově neseparovaný a fázově separovaný. Každý z těchto 

stavů je definován okamžitou molární koncentrací porfyrinu. Můžeme tedy definovat 

okamžitý molární podíl fázově separované složky směsi, 𝑝 

𝑝 ∶=
𝑝𝑚𝑎𝑥

𝑝𝑚𝑎𝑥 − 𝑝
,                                                       (1.33) 

kde 𝑝𝑚𝑎𝑥 je maximální dosažitelný fázově separovaný podíl směsi.  

Dále předpokládáme, že oba stavy mají definované entropie a entalpie 

(𝑠𝑠𝑒𝑝,  𝑠𝑛𝑠𝑒𝑝,  ℎ𝑠𝑒𝑝, ℎ𝑛𝑠𝑒𝑝), ale důležité pro dynamiku směsi jsou pouze jejich rozdíly: 

Δ𝑠 = 𝑠𝑠𝑒𝑝 − 𝑠𝑛𝑠𝑒𝑝, respektive Δℎ = ℎ𝑠𝑒𝑝 − ℎ𝑛𝑠𝑒𝑝, které považujeme za konstantní pro 

danou koncentraci roztoku.  

Rovnovážná konstanta, definována jako poměr obou stavů, je dána Boltzmannovým 

rozdělením 

𝐾 ∶=
𝑝

𝑝𝑚𝑎𝑥 − 𝑝
= 𝑒−

Δ𝑔
𝑅𝑇 ,                                           (1.34) 

kde Δ𝑔 = Δℎ − 𝑇Δ𝑠. Pro molární podíl fázově separované složky dosazením (1.35) 

do (1.30) dostáváme 
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𝑝 =
𝑝𝑚𝑎𝑥

1 + 𝑒
Δℎ
𝑅𝑇

−
𝑇Δ𝑠

𝑅

.                                                   (1.36) 
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 Současný stav problematiky  

 Porfyriny 

Porfyiny a jejich deriváty tvoří širokou skupinu funkčních pigmentů, které mají, 

vedle jejich přirozeného výskytu v přírodě a účasti na biologických procesech 

(například ve formě hemu, chlorofylu nebo vitamínu B12), využití jak v lékařství, tak 

v mnoha jiných vědních oblastech. Tetrapyrrolový kruh tvořící jádro porfyrinu má 

běžně planární konformaci a je nerozpustný ve vodě. Vlivem protonace kyselinou [4, 

5] nebo navázáním vhodných substituentů [6] se konformace může změnit na 

sedlovou. Jiné substituenty zase mohou zajistit rozpustnost vzniklého derivátu ve vodě 

nebo nejrůznější fotochemické vlastnosti [7, 8]. V poslední době výzkum uměle 

syntetizovaných derivátů porfyrinů také odhalil jejich možné použití jako zatím 

jediných achirálních detektorů chirálních molekul [9, 10].  

 Fázová separace 

Fázová separace a dolní kritická teplota roztoku je vlastnost zkoumaná hlavně u 

polymerních roztoků a gelů [11]. Poly-(N-isopropylakrylamid) patří k nejdéle a tudíž 

nejlépe prozkoumaným polymerům disponujícím touto vlastností [např. 12, 13]. 

Polymery reagující na malou změnu vnějšího podnětu (např. teploty) významnou 

změnou svých vlastností (objemových, mechanických apod.) našly uplatnění v řadě 

biomedicínských a nanotechnologických aplikacích [14, 15]. 

 Velmi vzácně se podobné vlastnosti vyskytují u malých organických molekul 

s dobře definovanou strukturou. Příkladem malých anorganických molekul, majících 

LCST je nikotin [16], triethylamin[17] a jimi substituované trifenyleny[18] nebo 

micely amfifilních molekul[19]. Tento výzkum ukázal na nové možnosti 

vývoje teplotně citlivých materiálů. 
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 Cíle bakalářské práce 

V této práci se budeme zabývat studiem teplotní závislosti fázové separace roztoku 

porfyrinu PNIPAm-TPP v D2O. Našim cílem je2:  

 Proměřit a kvantifikovat teplotní závislost fázové separace vodného roztoku 

PNIPAm-TPP pro různé koncentrace  

 Stanovit teplotní závislost molárního podílu fázově separovaných molekul 

porfyrinu pro jednotlivé koncentrace 

 Pomocí Flory-Hugginsovy teorie získat z naměřených dat fázový diagram 

vodného roztoku PNIPAm-TPP a určit jeho LCST  

 Prostudovat charakter a velikost globulárních struktur pomocí optického 

mikroskopu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2Osobním cílem autorky je navíc, aby celkový počet stran práce byl přesně 42 a aby tak 

položila Otázku života, vesmíru a vůbec 
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 Praktická část 

 PNIPAm-TPP 

Předmětem našeho zkoumání je derivát porfyrinu PNIPAm-TPP, přesněji jeho 

vodný roztok. Tento vzorek byl připraven v Národním institutu materiálových věd 

v Mezinárodním centru pro materiálovou nanoarchitekturu (International Center for 

Materials Nanoarchitectonics of National Institute for Material Science – MANA, 

NIMS) v Japonsku.  

Čistý PNIPAm-TPP má formu velmi jemného červenohnědého prášku. Jedná se o 

tetrapyrrolový kruh (TPP), na jehož metylenových spojkách jsou navázány jednotky 

N-isopropylakrilamidu, dále jen PNIPAm (obrázek 4.1). Z podmínek při syntéze 

vyplývá, že by jednotek PNIPAm mělo být 7, to se nám ale nepodařilo potvrdit 

z důvodů diskutovaných v kapitole 5.2. Molekula je symetrická a každá z její části jí 

dává jiné vlastnosti:  

TPP – porfyrinové jádro je hydrofobní, samo o sobě nerozpustné ve vodě. Jeho 

planární struktura umožňuje molekulám vzorku v roztoku stohovat se na sebe těmito 

tetrapyrrolovými kruhy a manifestovat tak jejich hydrofobii i při teplotě nižší než je 

LCST roztoku. Tento jev je dále diskutován v kapitole 5.2. 

PNIPAm – jeden z nejlépe prozkoumaných teplotně citlivých polymerů. Za určitých 

podmínek je hydrofilní, což umožňuje rozpustnost PNIPAm-TPP ve vodě, ale nad 

LCST  se stává hydrofobním a v jeho roztoku dochází k fázové separaci. Kritická 

teplota jeho vodného roztoku je 32˚C. 

Kombinace obou částí způsobuje amfifilní povahu molekuly, to znamená, že 

v jejím roztoku dochází jak k hydrofobním tak k hydrofilním interakcích a vlastnosti 

roztoku za daných podmínek závisí na tom, které interakce převládnou.  
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Obrázek 4.1: Molekula zkoumaného vzorku PNIPAm-TPP. Jedná se o tetrapyrrolový 

kruh, na jehož metylenových spojkách jsou nasubstituovány jednotky 

N-isopropylakrylamidu.  

Metodou NMR měříme 1H spektra roztoku PNIPAm-TPP v D2O (Obrázek 4.2), 

abychom s nimi mohli dále pracovat, je nutné vědět, které píky patří kterým vodíkům 

v molekule PNIPAm-TPP. Přiřazení píků usnadňuje fakt, že PNIPAm je NMR 

spektroskopií často zkoumán, jeho chemické posuny jsou tedy dobře známy a to stejné 

platí pro TPP. Jedinou potenciální komplikací je možný překryv signálu vodíků TPP 

s vodíkem NH skupiny PNIPAmu, ale nám při analýze spektra nejde ani o jeden 

z těchto píků.  

Z důvodu možné interakce se vzorkem jsme do roztoku nepřidávali DSS standard, jako 

kalibrační pík byl zvolen signál D2O, který se sice se zvyšující se teplotou posunuje, 

ale účelům našeho měření to nevadí.  

 

Obrázek4.2: 1H NMR spektrum roztoku PNIPAm-TPP v D2O a přiřazení jeho píků 

daným atomům vodíku v molekule. 
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 Metodika 

 

4.2.1. Příprava vzorku a objemový zlomek 

Protože neznáme přesnou molární hmotnost molekuly 𝑀𝑃𝑁𝐼𝑃𝐴𝑚−𝑇𝑃𝑃, která se 

odvíjí od počtu merů NIPAm, ani její přesnou hustotu, provedeme pouze střízlivý 

odhad obou veličin: 𝑀𝑃𝑁𝐼𝑃𝐴𝑚−𝑇𝑃𝑃 = 3500𝑔/𝑚𝑜𝑙 a 𝜌𝑃𝑁𝐼𝑃𝐴𝑚−𝑇𝑃𝑃 = 1,1𝑔/𝑐𝑚3, 

molární hmotnost se odvíjí od předpokladu, že na jednom porfyrinovém kruhu je 

substituováno 4x7 merů NIPAm, hustotu molekuly aproximujeme hustotou NIPAm. 

hustota D2O je 𝜌𝐷2𝑂 = 1,107 𝑔/𝑐𝑚3. Příprava vzorku probíhala tak, že jsme vždy 

nejdřív navážili do vialky určité množství 𝑚𝑃𝑁𝐼𝑃𝐴𝑚−𝑇𝑃𝑃 a k němu jsme přidali 0,6 ml 

D2O (tabulka 4.1)3. Objem porfyrinu v konkrétním roztoku tedy určíme vztahem  

𝑉𝑝 =
𝑚𝑃𝑁𝐼𝑃𝐴𝑚−𝑇𝑃𝑃

𝜌𝑃𝑁𝐼𝑃𝐴𝑚−𝑇𝑃𝑃
  a objemový zlomek porfyrinu pak podle vzorce 

𝜙𝑝 =
𝑉𝑝

0,6 ∙ 1,107 + 𝑉𝑝
.                                                  (4.1) 

 

𝑃𝑁𝐼𝑃𝐴𝑚 − 𝑇𝑃𝑃 

(𝑚𝑔) 𝑣 0,6𝑚𝑙 𝐷2𝑂 𝜙𝑝 (%) 

56,94 7,23 
44,34 5,72 
33,08 4,33 

10 1,35 
3 0,41 

1,65 0,23 
0,83 0,11 

0,42 0,06 
0,21 0,03 

 

Tabulka 4.1:Připravené koncentrace roztoku PNIPAm-TPP v D2O. První sloupec 

udává počet miligramů rozpuštěných v 0,6ml D2O, v druhém sloupci je vypočítaný 

odpovídající objemový zlomek PNIPAm-TPP. 

Parametr 𝑟, vystupující ve Flory-Hugginsově teorii, který udává poměr objemu 

molekuly porfyrinu k molekule vody je roven 𝑟 = 173,65. 

                                                           
3 Koncentraci roztoku udáváme v celém následujícím textu v objemových procentech. Značíme [%]. 
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4.2.2. VT experimenty a analýza spektra 

Abychom mohli zkoumat probíhající fázovou separaci v roztoku, provádíme tak 

zvané variable temperature experimenty (experimenty s proměnnou teplotou, dále jen 

VT). Znamená to, že pro vzorek o dané koncentraci naměříme okolo dvaceti 1H NMR 

spekter postupně za různých teplot v rozmezí 285K až 330K. Přítomnost fázově 

separované složky ve vzorku poznáme v NMR spektru díky poklesu intenzity signálu 

PNIPAm-TPP (Obrázek 4.3). Čím větší teplota, tím větší podíl roztoku je fázově 

separován. V NMR spektru je signál fázově separované složky široký, protože 

molekuly v ní jsou málo pohyblivé. Ve spektru tedy pozorujeme pouze neseparovanou 

složku směsi. Integrací píků získáme informaci o experimentálním molárním podílu 

fázově separované složky 𝑝𝑒𝑥𝑝. Označíme-li 𝐼0 intenzitu signálu při nejnižší teplotě 

𝑇0, platí pro okamžitý molární podíl separované složky při teplotě 𝑇 vztah 

𝑝𝑒𝑥𝑝 = 1 −
𝐼𝑇𝑇

𝐼0𝑇0
,                                                       (4.2) 

kde 𝐼𝑇je intenzita signálu při teplotě 𝑇.  

V praxi jsme se rozhodli určovat intenzitu signálu integrací píku A, který odpovídá 

methinové skupině navázané na dusík v PNIPAm, protože integrace tohoto píku je 

nejpřesnější díky tomu, že do něj nezasahuje signál jiného vodíku. Integrál tohoto píku 

při nejnižší teplotě tedy kalibrujeme na 1, takže 𝐼0 = 1, a ostatní integrály pak 

vztahujeme vzhledem k němu.  

 

Obrázek 4.3: Ukázka VT experimentu pro 𝜙𝑃 = 0,06%. Úbytek signálu s rostoucí 

teplotou je důsledkem přibývající fázově separované složky roztoku. Šedě vyznačená 

oblast píku 𝐴 je ta, kterou integrujeme.  
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4.2.3. Fitace parametru 𝑝 

V kapitole 1.3.6 jsme odvodili vztah pro fázově separovaný molární zlomek směsi 

při dané teplotě: 

𝑝 =
𝑝𝑚𝑎𝑥

1 + 𝑒
Δℎ
𝑅𝑇

−
𝑇Δ𝑠

𝑅

.                                                (1.36) 

Díky vztahu (4.1) získáme z VT experimentů hodnoty 𝑝𝑒𝑥𝑝, kterými pak v programu 

Microsoft Excell fitováním parametrů 𝑝𝑚𝑎𝑥, Δℎ a Δ𝑠, za podmínky minimalizace 

rozdílu 𝑝 − 𝑝𝑒𝑥𝑝, proložíme křivku (1.36) (graf 2.1). Obdobný graf získáme pro různé 

koncentrace roztoku, což nám poslouží k fitaci binodály. 

 

Graf 4.1: Fitace závislosti fázově separovaného molárního zlomku roztoku na teplotě.  

 

4.2.4. Fázová separace, TONSET 

Našim cílem je získat pro každou koncentraci jednu teplotu, která pak poslouží 

k fitaci binodály. Požadovanou teplotou je ta, při které začíná fázová separace, 

označíme ji 𝑇𝑂𝑁𝑆𝐸𝑇. Z termodynamického hlediska jde o bod, kde se mění znaménko 

∆𝐺𝑚𝑖𝑥. Proto by pro tuto teplotu mělo platit 

𝑇𝑂𝑁𝑆𝐸𝑇
𝑡𝑒𝑜𝑟 =

∆ℎ

∆𝑠
,                                                     (2.3) 

kde ∆ℎ a ∆𝑠 získáme fitací parametru 𝑝. Prakticky ji získáme tak, že proložíme tečnu 

inflexním bodem funkce 𝑝(𝑇, Δℎ, Δ𝑠) (kterému odpovídá 𝑇𝐼𝑁𝐹) definované vztahem 
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(1.36). Průsečík této tečny s přímkou   𝑝 = 0 definuje 𝑇𝑂𝑁𝑆𝐸𝑇 (graf 4.2). 𝑇𝐼𝑁𝐹 určíme 

numericky z podmínky 

𝜕2𝑝

𝜕𝑇2
= 0                                                         (2.4) 

 a pro teplotu počátku fázové separace platí 

𝑇𝑂𝑁𝑆𝐸𝑇 = 𝑇𝐼𝑁𝐹 −
𝑝(𝑇𝐼𝑁𝐹)

𝑝′(𝑇𝐼𝑁𝐹)
.                                    (2.5) 

Teplota 𝑇𝑂𝑁𝑆𝐸𝑇 leží ve fázovém diagramu (𝜙𝑝, 𝑇) roztoku na binodále. To znamená, 

že pokud stanovíme 𝑇𝑂𝑁𝑆𝐸𝑇 pro více koncentrací, můžeme jimi pak proložit binodálu 

ve tvaru (1.28). 

 

Graf 4.2: Křivka závislosti fázově separovaného molátního zlomku 𝑝 na teplotě, pro 

kterou byl numericky určen inflexní bod 𝑇𝐼𝑁𝐹, kterým následně byla proložena tečna. 

Její průsečík s přímkou 𝑝 = 0 dává teplotu, při které začíná fázová separace 𝑇𝑂𝑁𝑆𝐸𝑇, 

která leží ve fázovém diagramu (𝜙𝑝, 𝑇) na binodále.   

 

4.2.5. Optická mikroskopie 

Ke studiu fázové separace PNIPAm-TPP byla použita i optická mikroskopie, 

konkrétně mikroskop Nikon Eclipse 80i s 10 násobným zvětšením a okulárem o 

zvětšení 50x. Toto zvětšení nám umožňuje pozorovat objekty velikosti minimálně 

1μm. Vzorek byl umístěn v komoře, která zajišťovala spojitou změnu teploty v jeho 

okolí, díky tomu jsme mohli sledovat mikroskopický vizuální projev fázové separace 

v reálném čase.   
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 Výsledky a diskuze 

 Fázový diagram 

Provedli jsme VT experimenty pro 9 koncentrací roztoku PNIPAm-TPP v D2O a 

postupem popsaným výše jsme nafitovali parametr 𝑝 a určili 𝑇𝑂𝑁𝑆𝐸𝑇 , a pro porovnání 

i  𝑇𝐼𝑁𝐹
𝑇𝐸𝑂𝑅, pro každou z nich (tabulka 5.1). Díky získaným 𝑇𝑂𝑁𝑆𝐸𝑇, které leží ve fázovém 

diagramu na binodále, jsme jí pomocí rovnic (1.22) nafitovali, do grafu jsme vynesli 

i body spinodály (graf 5.1) spočítané ze vztahu (1.30). 

Bohužel se nám nepodařilo překročit koncentraci, pro kterou 𝑇𝑂𝑁𝑆𝐸𝑇 začne růst. 

Prášek PNIPAm-TPP se totiž při vyšších koncentracích v D2O špatně rozpouštěl, bylo 

nutné vzorek rozpouštět v lednici, protože k fázové separaci docházelo již za pokojové 

teploty. Navíc, díky relativně velké molární hmotnosti PNIPAm-TPP vzhledem 

k molární hmotnosti D2O, se prakticky obtížně dosahuje vyšších koncentrací, protože 

prášku porfyrinu je jednoduše příliš mnoho. Proto se nám nepodařilo dosáhnout 

kritické koncentrace. Všechny naměřené 𝑇𝑂𝑁𝑆𝐸𝑇 by měly být vyšší než LCST roztoku. 

 

𝜙𝑝 (%) 

𝛥ℎ 
(𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙) 

 

𝛥𝑠 
(𝑘𝐽/𝐾/𝑚𝑜𝑙) 

 
𝑇𝐼𝑁𝐹(°𝐶) 

 
 𝑇𝑂𝑁𝑆𝐸𝑇(°𝐶) 

 
𝑇𝐼𝑁𝐹

𝑇𝐸𝑂𝑅(°C) 
 

7,23 607,8592 2,0536 22,83 20,45 22,85 

5,72 638,0342 2,1554 22,85 20,58 22,87 

4,33 612,4467 2,0681 22,97 20,61 22,99 

1,35 733,5840 2,4758 23,13 21,16 23,15 

0,41 724,8863 2,4425 23,61 21,6 23,62 

0,23 837,9021 2,8217 23,79 22,05 23,8 

0,11 928,2290 3,1233 24,04 22,46 24,04 

0,06 839,9418 2,8229 24,39 22,65 24,4 

0,03 947,4822 3,1814 24,67 23,12 24,67 

Tabulka 5.1: Výsledky fitace parametru 𝑝 z VT experimentů pro všechny koncentrace 
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Graf 5.1: Fázový diagram vodného roztoku PNIPAm-TPP.  

V grafu 3.1 vidíme, že 𝑇𝑂𝑁𝑆𝐸𝑇 nejvyšší měřené koncentrace je menší než LCST 

určená fitací binodály. Reálná LCST roztoku PNIPAm-TPP ve vodě bude 

pravděpodobně taky trochu nižší než experimentálně určených 20,51˚C. Proměřením 

většího počtu koncentrovanějších vzorků by se daly výsledky zpřesnit. Určitě ale platí, 

že LCST roztoku PNIPAm-TPP je menší než LCST samotného PNIPAm. 

Interakční parametr 𝜒 podle předpokladů Flory-Hugginsovy teorie roste s teplotou 

(graf 5.1). Voda se pro porfyrin stává ideálním rozpouštědlem (definovaným 

podmínkou 𝜒 = 0,5) při teplotě 𝑇 = 18,3˚𝐶. 
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Graf 5.2: Teplotní závislost interakčního parametru roztoku PNIPAm-TPP ve vodě. 

 

 NMR signál TPP 

Pří měření VT experimentů jsme si všimli, že signál tetrapyrrolového kruhu ve 

spektru se, po tom, co jsme vzorek ohřáli a opět zchladili, nevrátil na původní intenzitu 

(obrázek 5.1). Tento jev byl pozorován u všech roztoků různých koncentrací, které 

byly čerstvě připravené. Nejdřív jsme se domnívali, že fázová separace není v případě 

PNIPAm-TPP zcela vratný proces, nebo, že roztok k návratu do původního 

rovnovážného stavu, potřebuje delší dobu než pár minut. Jak později uvidíme, to druhé 

je za určitých úpdmínek pravda, podrobněji se tím zabýváme v kapitole 5.3. 

Nicméně v tomto případě se intenzita signálu příslušícího PNIPAm se do 

původního stavu vrátila, kdežto pík TPP nedosáhl původní intenzity ani po několika 

dnech, ale právě naopak, ještě více poklesnul. To lze vidět na obrázku 5.2, kde vidíme 

výsledek stejného experimentu se stejným vzorkem, jako na obrázku 5.1, který byl 

proveden po několika dnech od prvního experimentu. Vidíme že tentokrát má pík 

v oblasti chemického posunu TPP malou intenzitu již před ohřevem, ale po VT 

experimentu se jeho intenzita už nezmění i když během zahřívání v důsledku fázové 

separace vymizel. To nás přivádí na myšlenku, že pozorovaný signál přísluší vodíku 

NH skupiny PNIPAm, který má stejný chemický posun jako vodíky TPP, a že signál 

TPP zmizel úplně. Nicméně stejně tak je možné, že určitá část tetrapyrrolových jader 

se nestochuje a jejich signál pak pozorujeme jako zbytkový v oblasti signálu TPP.   

 



33 

 

 

Obrázek 5.1: 1H NMR spektrum roztoku o koncentraci 𝜙𝑝 = 1,35𝑣𝑜𝑙% při 17˚C 

měřené bezprostředně po přípravě vzorku (modré) a po provedení jeddnoho teplotního 

cyklu (červené). Sígnál příslušící PNIPAm nabyl původní intenzity, ale intenzita 

signálu TPP nevratně klesla. 

 

Obrázek 5.2: 1D NMR spektrum roztoku o koncentraci 𝜙𝑝 = 1,35% při 12˚C měřené 

po několika dnech od jeho prvního VT experimentu. Modré spektrum je naměřeno 

před ohřevem, červené po provedení jeddnoho teplotního cyklu. Vidíme, že tentokrát 

se již signál s chemickým posunem v oblasti TPP vrátil na původní intenzitu, ale ta je 

mnohem menší než byla bezprostředně po přípravě vzorku, existuje možnost, že se 

jedná o signál vodíku NH skupiny z PNIPAm. 

Stohování molekul je důsledek hydrofobních vlastností TPP. Jelikož je molekula 

PNIPAm-TPP amfifilní, v jejím vodném roztoku dochází k hydrofobním 

(disperzivním) i hydrofilním interakcím. Je možné, že struktura a hydrofobní interakce 

molekuly PNIPAm s vodou nejsou dostatečnou překážkou pro  hydrofilní interakce 

tetrapyrrolových jader a ty se tak na sebe mohou stohovat, zatímco „řetízky“ 
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PNIPAmu zůstávají volné. To má za následek sníženou pohybliblivost jader vodíků 

příslušících TPP a rozšíření jejich NMR signálu natolik, že ve spektru nebude vůbec 

pozorovatelný.  

Zvýšení teploty při VT experimentech tento proces urychluje, ale dochází k němu i 

při pokojové teplotě. To jsme ověřili měřením čásové závislosti NMR spektra. 

(obrázek 5.3) Při konstantní teplotě 12˚C jsme v rozmezí několika hodin naměřili 

NMR spektra vzorku o 𝜙𝑝 = 5,72% a sledovali jsme pokles signálu v oblasti TPP. 

Bohužel jsme ale s experimentem začli až po osmi hodinách od namíchání roztoku, 

takže většina potenciálního maximálního signálu již po té době nebyla detekovatelná 

a pokles není tak viditelný. Bylo by vhodné provést déle trvající stejný experiment 

bezprostředně po namíchání vzorku, aby bylo možné zjistit povahu poklesu intenzity 

signálu s časem, integrace takto slabého signálu je totiž zatížená velkou chybou. 

 

 

 

Obrázek 5.3: Píky NMR spektra o chemickém posunu TPP nebo vodíků NH skupiny 

v PNIPAm. Intenzita píku samovolně klesá s časem, pravděpodobně z důvodu 

stohování tetrapyrrolových kruhů na sebe.  

Výše popsaný jev nám znemožnil určení přesného počtu nasubstituovaných merů 

NIPAm na porfyrinovém jádře. Toho by šlo dosáhnout porovnáním intenzit píků 

odpovídajících PNIPAm a TPP, jelikož se ale intenzita signálu TPP snižuje, tento 

poměr vychází tím vyšší, čím delší dobu po rozpuštění vzorku NMR spektrum měříme. 

Nemá tedy žádnou vypovídající hodnotu o struktuře molekuly.  
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 Signál vody 

Když jsme vzorky o koncentraci 𝜙𝑝 = 4,33 % a vyšší při VT experimentech zahřáli 

na teplotu 57˚C, objevil se ve spektru nový pík napravo od píku D2O. Pro nižší měřené 

koncentrace se pík neobjevil ani pro teploty okolo 80˚C (obrázek 5.4) 

Pro koncentrace, u kterých se pík objevuje, dochází k viditelné separaci této fáze 

(obrázek 5.5) Návrat do termodynamické rovnováhy po zchlazení roztoku na 

pokojovou teplotu trvá několik hodin, poté signál vymizí. Domníváme se proto, že 

signál patří molekulám vody, které zůstávají po fázové separaci vázány uvnitř nebo na 

povrchu fázově separovaných struktur. Poměr intenzit peaků určený jejich integrací je 

asi 0,069, nově vzniklý pík tedy odpovídá asi 7mol% celkového signálu vody. 

Podobný signál vázané vody byl detekován např. pro polymerní hydrogely na bázi 

PNIPAm [20,21] 

Jak uvidíme v následující kapitole (5.4.), vznik dvou separovaných fází můžeme 

pro koncentraci 4,33% pozorovat i pomocí optické mikroskopie, ale u vzorků s nižší 

koncentrací, nebyly takovéto struktury pozorovány. To nasvědčuje tomu, že se 

opravdu jedná o signál vody.  

 

Obrázek 5.4: při teplotě 57 ˚C se ve spektru roztoku o koncentraci 𝜙𝑝 = 4,33 % 

a vyšší napravo od signálu D2O objeví nový pík.  
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Obrázek 5.5: Makroskopický vzhled málo a hodně koncetrovaného vzorku před a po 

fázové separaci. Vidíme, že v prvním případě se vzorek pouze zakalil, zato 

v  koncentrovanějším roztoku se vytvoří makroskopický aglomerát fáze 

s převažujícím obsahem porfyrinu.  

 Optická mikroskopie 

Mikroskopem jsme pozorovali tři vzorky s různými koncentracemi (obrázky 5.6 a 

5.7). U dvou nižších koncentrací nebyly při ohřevu nad LCST vidět žádné struktury. 

Až při chlazení se začaly objevovat struktury podobné kapičkám, které byly nejdřív 

malé a postupně se zvětšovaly. Struktury ve vzorku setrvávaly při teplotě mnohem 

nížší než LCST několik minut. Návrat do termodynamické rovnováhy, po zchlazení 

vzorku z teploty vyšší než LCST do nižší, probíhá tedy v řádu minut.  

U koncentrovanějšího vzorku byl proces fázové separace pozorovatelný. Agregáty, 

které se tvoří na začátku fázové separace, jsou mnohem menší než struktury, které 

v roztoku přetrvávají po zpětném zchlazení. To je důvod toho, proč jsme fázovou 

separaci u méně koncentrovaných vzorků neviděli a pravděpodobně i toho, že se 

z makroskopického hlediska projeví fázová separace méně koncentrovaného vzorku 

pouze zakalením, kdežto u koncentrovanějších vzorků dojde k makroskopické 

separaci obou fází (obrázek 5.5). Fázově separované struktury ve zředěných roztocích 

jsou tedy zřejmě menší než 1 μm a nejsou v optickém mikroskopu měřitelné 
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Obrázek 5.6: Fázová separace u roztoků s nižší koncentrací není pozorovatelná, 

vidíme pouze struktury, které se ve vzorku tvoří při zpětném chlazení a které mizí po 

dobu několika minut. To odpovídá pouhému optickému zakalení roztoku při fázové 

separaci, které po zchlazení rychle zmizí. Šířka zorného pole mikroskopu je 160μm. 
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Obrázek 5.7: Fázová separace vzorku o vyšší koncentraci je pozorovatelná optickým 

mikroskopem od samotného počátku. Při tepolě 80,1˚C můžeme jasně vidět separaci 

fází s nižší a vyšší koncentrací porfyrinu. Při chlazení pozorujeme vznik stejných 

struktur jako u nižších koncentrací, jen o něco větších. 

Porovnáme-li tento obrázek s obrázkem 5.4, vidíme, že druhý pík vody se objeví už 

ve stavu, kdy v mikroskopu ještě nejsou fáze zcela rozlišitelné. 

Šířka zorného pole mikroskopu je 160μm. 
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Závěr 

V rámci této práce byl prostudován jev fázové separace pro vodné roztoky 

teplotně citlivého porfyrinu PNIPAm-TPP. Byly změřeny teplotní závislosti spekter 

NMR pro různé koncentrace PNIPAm-TPP a analyzovány spektrální intenzity. 

Aplikací Flory- Hugginsovy teorie byl zkonstruován fázový diagram 

(𝜙𝑝, 𝑇) vodného roztoku PNIPAm-TPP (obrázek 5.1). Binodála a spinodála jsou 

v tomto diagramu určeny třemi konstantami: 

(𝑟;  𝐴;  𝐵) = (173,65; 11,41; −3179,54𝐾). 

Souřadnice jejich společného minima jsou: 

(𝜙𝑝
𝑐𝑟𝑖𝑡; 𝐿𝐶𝑆𝑇) = (7,05% ; 20,51˚𝐶). 

Z porovnání fitu a experimentálních hodnot vyplývá, že LCST roztoku je ve 

skutečnosti pravděpodobně nižší, K zpřesnění fázového diagramu by bylo vhodné 

proměřit více koncentrací a pokusit se namíchat i koncentrace vyšší než 𝜙𝑝
𝑐𝑟𝑖𝑡.  

Zjistili jsme, že intenzita signálu NMR odpovídající hydrofobnímu 

tetrapyrrolovému (TPP) kruhu molekuly v NMR spektru s časem klesá. Děje se tak i 

při teplotě nižší než LCST. To by mohlo být způsobeno stohováním TPP kruhů na 

sebe v důsledku hydrofobních interakcí.  

Pro koncentrace 𝜙𝑝 = 4,33% a vyšší se při 57˚C v NMR spektru objevil nový 

signál. Pravděpodobně se jedná o pík vody vázané ve fázi s větším obsahem 

porfyrinu. Výsledky z optického mikroskopu tuto hypotézu potvrzují. 

 Pro nízké koncentrace nejsou při fázové separaci pozorovatelné žádné struktury, 

objevují se až při zchlazení vzorku pod LCST. U objemových koncentrací 4,33% a 

výš, jsou struktury vzniklé fázovou separací dobře viditelné. 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Osobní cíl autorky se v důsledku obsáhlosti práce nepodařilo splnit. Otázku života, vesmíru a vůbec, 

musí tedy nadále hledat jinde.  
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Seznam tabulek 

Tabulka 4.1: všechny proměřované koncentrace roztoku PNIPAm-TPP v D2O. První 

sloupec udává počet miligramů rozpuštěných v 0,6ml D2O, v druhém sloupci je 

vypočítaný odpovídající objemový zlomek PNIPAm-TPP. 

Tabulka 5.1: Výsledky fitace parametru 𝑝 z VT experimentů pro všechny koncentrace 
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Graf 4.1: Fitace závislosti fázově separovaného molárního zlomku roztoku na teplotě 

Graf 4.2: Křivka závislosti fázově separovaného molátního zlomku 𝑝 na teplotě, pro 

kterou byl numericky určen inflexní bod 𝑇𝐼𝑁𝐹, kterým následně byla proložena tečna. 

Její průsečík s přímkou 𝑝 = 0 dává teplotu, při které začíná fázová separace 𝑇𝑂𝑁𝑆𝐸𝑇, 

která leží ve fázovém diagramu (𝜙𝑝, 𝑇) na binodále 

Graf 5.1: Fázový diagram vodného roztoku PNIPAm-TPP 

Graf 5.2: Graf 5.2: Teplotní interakčního parametru roztoku PNIPAm-TPP ve vodě 
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Seznam použitých obrázků 

Obrázek 1.1: Po vložení paramagnetické látky do silného vnějšího magnetického pole 

je populace magnetických momentů mířících ve směru 𝐵0
⃗⃗⃗⃗⃗ vyšší než těch mířících proti 

směru a navíc všechny precedují rozfázovaně kolem osy 𝑧 a jeho průmět do roviny 𝑥𝑦 

je nulový. Vektor celkové magnetizace �⃗⃗⃗� má proto směr 𝐵0
⃗⃗⃗⃗⃗.  

Obrázek 1.2: a) vektor celkové magnetizace míří ve směru vnějšího magnetického 

pole. b) Aplikací RF 
𝜋

2
 pulzu ho sklopíme to roviny 𝑥𝑦. c) Magnetizace začne relaxovat 

do rovnovážné polohy a zároveň precedovat Larmorovou frekvencí 𝜔0 kolem osy 𝑧, 

to má za následek nenulový průmět �⃗⃗⃗� do roviny 𝑥𝑦, jehož velikost v čase klesá a také 

narůstající průmět �⃗⃗⃗� do osy 𝑧. 

Obrázek 1.3: struktura kyseliny 4,4-dimetyl-silapentan-1sulfonové, která se používá 

jako NMR standard v polárních rozpouštědlech 

Obrázek 1.4: a) Signál FID, vnější obálka klesající exponenciály poskytuje informaci 

o 𝑇2 vzdálenost maxim vnitřní sinusoidy je nepřímo úměrná odchylce rezonanční 

frekvence jádra od frekvence RF pulzu b) Fourierovou transformací přejdeme do 

frekvenčního spektra. 

Obrázek 1.5: NMR spektrum molekuly obsahující chemicky neekvivalentní jádra 

mající různé Larmorovy frekvence a tedy i různé chemické posuny. 

Obrázek 1.7: Tetrapyrrolový kruh tvořící základ porfyrinů a jejich derivátů. 

Obrázek 1.8: Chemická struktura některých derivátů porfyrinů, které se hojně 

vyskytují v přírodě a jsou zodpovědné za biologické procesy. a) Hem b – je součástí 

červeného krevního barviva hemoglobinu, atom železa v něm na sebe může navázat 

kyslík, za jehož distribuci v těle hemoglobin zodpovídá. b) chlorofyl a – je nezbytný 

pro fotosyntézu rostlin, zodpovídá za absorpci slunečního záření a přenos jeho energie. 

c) Vitamín B12 (kobalamin) – vitamín nezbytný pro správné fungování nervového 

systému a tvorbu červených krvinek člověka. 

Obrázek 1.9: Fázový diagram (𝜙𝑝, 𝑇). Mějme roztok o dané koncentraci porfyrinu 

𝜙𝑝
0, který je při teplotě 𝑇1 homogenní. Zvýšíme-li jeho teplotu tak, že ve fázovém 

diagramu přejdeme metastabilní oblast a dostaneme se až na spinodálu (teplota 𝑇2), 

kde roztok přechází do nestabilní oblasti, dojde k rozdělení na dvě fáze – 𝛼 a 𝛽, obě 

ležící na binodále, s různou koncentrací porfyrinu - 𝜙𝑝
𝛼 a 𝜙𝑝

𝛽
. Pro kritickou koncentraci 

𝜙𝑝
𝑐𝑟𝑖𝑡 neexistuje metastabilní oblast a roztok se fázově separuje při kritické teplotě 

(𝐿𝐶𝑆𝑇), která odpovídá minimu binodály i spinodály směsi.  

Obrázek 4.1: Molekula zkoumaného vzorku PNIPAm-TPP. Jedná se o tetrapyrrolový 

kruh, na jehož metylenových spojkách jsou nasubstituovány jednotky 

N-isopropylakrylamidu.  

Obrázek4.2: 1D NMR spektrum roztoku PNIPAm-TPP v D2O a přiřazení jeho píků 

daným atomům vodíku v molekule. 
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Obrázek 4.3: Ukázka VT experimentu pro 𝜙𝑃 = 0,06 %. Úbytek signálu s rostoucí 

teplotou je důsledkem přibývající fázově separované složky roztoku. Šedě vyznačená 

oblast píku 𝐴 je ta, kterou integrujeme.  

Obrázek 5.1: 1D NMR spektrum roztoku o koncentraci 𝜙𝑝 = 1,35% při 17˚C měřené 

bezprostředně po přípravě vzorku (modré) a po provedení jeddnoho teplotního cyklu 

(červené). Sígnál příslušící PNIPAm nabyl původní intenzity, ale intenzita signálu TPP 

nenávratně klesla. 

Obrázek 5.2: 1D NMR spektrum roztoku o koncentraci 𝜙𝑝 = 1,35% při 12˚C měřené 

po několika dnech od jeho prvního VT experimentu. Modré spektrum je naměřeno 

před ohřevem, červené po provedení jeddnoho teplotního cyklu. Vidíme, že tentokrát 

se již signál s chemickým posunem v oblasti TPP vrátil na původní intenzitu, ale ta je 

mnohem menší než byla bezprostředně po přípravě vzorku, existuje možnost, že se 

jedná o signál vodíku NH skupiny z PNIPAm. 

Obrázek 5.3: Píky NMR spektra o chemickém posunu TPP nebo vodíkům NH 

skupiny v PNIPAm. Intenzita píku samovolně klesá s časem, pravděpodobně z důvodu 

stohování tetrapyrrolových kruhů na sebe.  

Obrázek 5.4: při teplotě 57 ˚C se ve spektru roztoku o koncentraci 𝜙𝑝 = 4,33 % 

a vyšší napravo od signálu D2O objeví nový pík.  

Obrázek 5.5: Makroskopický vzhled málo a hodně koncetrovaného vzorku před a po 

fázové separaci. Vidíme, že v prvním případě se vzorek pouze zakalil, zato 

v  koncentrovanějším roztoku se vytvoří makroskopický aglomerát fáze 

s převažujícím obsahem porfyrinu.  

Obrázek 5.6: Fázová separace u roztoků s nižší koncentrací není pozorovatelná, 

vidíme pouze struktury, které se ve vzorku tvoří při zpětném chlazení a které mizí po 

dobu několika minut. To odpovídá pouhému optickému zakalení roztoku při fázové 

separaci, které po zchlazení rychle zmizí. Šířka zorného pole mikroskopu je 160μm. 

Obrázek 5.7: Fázová separace vzorku o vyšší koncentraci je pozorovatelná pod 

mikroskopem od samotného počátku. Při tepolě 80,1˚C můžeme jasně vidět separaci 

fází s nižší a vyšší koncentrací porfyrinu.  Při chlazení pozorujeme vznik stejných 

struktur jako u nižších koncentrací, jen o něco větších. 

Porovnáme-li tento obrázek s obrázkem 5.4, vidíme, že druhý pík vody se objeví už 

ve stavu, kdy v mikroskopu ještě nejsou fáze zcela rozlišitelné. 

 Šířka zorného pole mikroskopu je 160μm. 
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Seznam použitých zkratek 

RF (pulz) –  radiofrekvenční pulz 

FID (free induction decay) – signál volné precese 

LCST (lower critical solution temperature) –  dolní kritická teplota roztoku 

MANA, NIMS (International Center for Materials Nanoarchitectonics of National 

Institute for Material Science) -  Mezinárodní centrum pro materiálovou 

nanoarchitekturu Národního institutu materiálových věd v Japonsku 

PNIPAm – poly–(N–isopropylakrylamid) 

TPP – označení tetrapyrrolového kruhu 

VT (variable temperature experiments) -experimenty prováděné za změny teploty 

 

 


