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O štruktúre a medzimolekulových interakciách v polymérových sieťach sa v literatúre 

ešte stále nachádza málo priamych poznatkov. So zámerom získať takéto údaje sa pre prácu 

vybral typ polymérovej siete známy ako IPN, ktorá je zložená z PE siete a siete kopolyméru 

S-co-BMA [1]. Táto sieť je pri laboratórnej teplote transparentná, čo dovoľuje použitie 

fluorescenčnej spektroskopie na jej bližšiu charakterizáciu prostredníctvom fluorescenčných 

značiek zabudovaných do siete. 

V tejto práci sme sa zamerali na vplyv hustoty siete na rýchlosť tvorby 

vnútromolekulového exciméru derivátu bis(1-pyrénmetyl)éteru (DiPyM) pri napučiavaní sietí 

v toluéne a cyklohexáne, ktoré napučiavajú rôzne časti IPN siete.  

Emisné spektrá derivátu DiPyM v kvapalných prostrediach vykazujú červeno 

posunutú širokopásovú excimérnu emisiu s maximom okolo 498 nm. Naprotitomu v pevných 

polymérových filmoch PE, PS, PMMA, PVC [2] a tiež v polymérových matriciach ako IPN 

vykazujú čisto monomérnu emisiu s čiastočne alebo dobre rozlíšenou vibračnou štruktúrou 

typickou pre chromofór pyrénu.  

Pri sledovaní tvorby exciméru v závislosti od hustoty IPN siete determinovanej 

prídavkom sieťovadla BDDM (0,5, 1 a 3 mol %) napučiavanej v toluéne alebo cyklohexáne 

sme pracovali so sieťami, kde bola značka pridaná pri príprave sietí a so sieťami, kde bola 

značka dodatočne penetrovaná z roztoku toluénu (koncentrácia značky v roztoku bola 3 x 10-4 

mol dm-3) pri laboratórnej teplote 72 hodín a sieť vysušená vo vákuu.  

Monitorovaním napučiavania IPN v toluéne a cyklohexáne pri 40 °C pomocou 

fluorescenčnej spektroskopie sme zistili, že v prípade dopovanej fluorescenčnej značky 

DiPyM do IPN pri jej príprave nedochádza k výraznému nárastu excimérnej emisie [3]. 

Značka sa pravdepodobne dostáva pri vytváraní kopolyméru (S–co-BMA) a pri vytváraní 

vzájomne prestúpeného zosietenia medzi PE a kopolymérom do zauzlenín, ktoré toluén ani 

cyklohexán nenapučiava. Poukazuje na to aj fakt, že DiPyM nebolo možné extrahovať zo site, 

hoci táto fluorescenčná sonda nebola v polyméri kovalentne viazaná.  
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V prípade penetrovanej značky do IPN z roztoku toluénu pri laboratórnej teplote je intenzita 

vznikajúcej excimérnej emisie vyššia. Pokles pomeru intenzity monomérnej a excimérnej 

emisie IM/IE v závislosti od času napučiavania sa pre siete s rôznou hustotou je nepatrný, 

nevieme teda vyjadriť vplyv hustoty siete na tvorbu exciméru. 

Rozdiel v hustote IPN pri meraniach sme vystihli až použitím real-time fluorescenčnej 

techniky, kedy rýchlosť uvolňovania DiPyM z IPN je podmienená rýchlosťou relaxácie 

reťazcov polyméru pri napučiavaní. Pre sieť s 1 mol % BDDM z rovnice popisujúcej 

napučiavanie a rozpúšťanie polymérov [4] sme dostali pre relaxačnú konštantu polymérnych 

reťazcov k0 = 2.26 x 10-4 mg cm-2 min-1 a pre sieť s 3 mol % BDDM k0 = 1.78 x 10-4 mg cm-2 

min-1 [3]. Hustejšia sieť teda napučiava pomalšie ako menej hustá sieť. 

Vznik exciméru je možné sledovať aj poklesom doby života excitovaného stavu, ktorý 

je typický pre diméry. Takýto pokles sa pozoroval aj v našom prípade pre DiPyM v IPN 

napučanej toluénom pri 40 °C. Aj v tomto prípade však nebolo možné sledovať pokles doby 

života v závislosti od času napučiavania pre spomínaný problém s uchytením vzorky. Sušením 

napučanej siete sa neprejavuje vplyv hustoty siete na náraste τ, pretože rýchlosť odparovania 

toluénu je vlastnosťou okolitého prostredia. Ani sušením napučanej vzorky do rovnováhy 168 

hod. pri laboratórnej teplote sa nedosiahla doba života pôvodnej suchej vzorky. 
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