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ÚVOD 

V súčasnosti ílové minerály pútajú pozornosť materiálových vedcov pre ich zaujímavé 
vlastnosti, hlavne schopnosť adsorbovať molekuly a ióny anorganických a organických zlúčenín. 
Tieto vlastnosti poskytujú potenciál pre vývoj nových anorganicko-organických hybridných 
materiálov (Grim, 1968; Shichi a Takagi, 2000). Tvorba hybridných materiálov zložených z 
organických zlúčenín a vrstevnatých kremičitanov môže byť kontrolovaná cestou iónovýmenných 
reakcií alebo adsorpcie. Doposiaľ bola interakcia medzi vrstevnatými anorganickými materiálmi a 
organickými chromofórmi predmetom početných štúdií (Sasai a kol., 2004; Chernia a Gill, 1999; 
Eguchi a kol., 2004; Bujdák a kol., 2003; Dias a kol., 2000; Takagi a kol., 2002; Sanchez a kol., 
2003; Schalley a kol., 2004). Jedným z najvýznamnejších javov vo vzťahu k interakcii medzi 
organickými farbivami a vrstevnatými anorganickými zlúčeninami je tvorba molekulových agregátov 
(Schulz-Ekloff a kol., 2002; Takagi a kol., 2006; Bujdák a kol., 2006). 

Molekulové usporiadanie, distribúcia a orientácia adsorbovaných organických molekúl sú 
riadené interakciami medzi povrchom anorganického nosiča a adsorbovanými molekulami. 
Medzimolekulové interakcie medzi adsorbovanými organickými molekulami môže ovplyvňovať 
prítomnosť spolu-adsorbovaných molekúl ako tretieho komponentu alebo modifikujúcej zložky. 
Následne možno vhodným výberom hosťovského materiálu a hosťujúcich molekúl (iónov) dosiahnuť 
tvorbu nových kontrolovaných hybridných systémov. Fotofunkčné vlastnosti sú jednými  
z najsľubnejších vlastností hybridných systémov, ktoré môžu byť využité v rôznych aplikáciách.  

Fotofyzikálne a fotochemické reakcie a procesy v heterogénnych sústavách sa môžu významne 
líšiť od analogických reakcií v roztokoch. Preto štúdium fotoprocesov organických fotoaktívnych 
zlúčenín môže viesť k širokej palete aplikácií, ako sú reakčné médiá pre kontrolované fotochemické 
reakcie, materiály pre optiku, tuholátkové lasery, fotodynamickú terapiu, atď. (Sanchez a kol., 2005).  

Modifikácia fotofyzikálnych vlastností ako absorpcia a fluorescencia molekúl, adsorbovaných 
alebo inkorporovaných vo vrstevnatých kremičitanoch sa študuje hlavne pre získanie nových 
poznatkov o prostrediach vhodných pre inkorporáciu aromatických zlúčenín, poskytujúcich 
fotoaktívne vlastnosti potenciálneho technologického významu (Arbeloa a kol., 1996). Naviac 
pochopenie horeuvedených procesov môže byť významné v procese prípravy fotoaktívnych 
materiálov s požadovanými vlastnosťami.  

Táto práca je zameraná na výskum hybridných materiálov, zložených z vrstevnatých 
kremičitanov a porfyrínových farbív. Študovali sa koloidné disperzie, ako aj tenké tuhé filmy týchto 
hybridných systémov, s dôrazom na spektrálne vlastnosti adsorbovaných resp. interkalovaných 
organických komponentov. 
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 CIELE PRÁCE 
Práca je zameraná na detailné štúdium interakcie katiónových porfyrínových farbív  

s vrstevnatými kremičitanmi. Tieto sú reprezentované smektitmi, t.j. skupinou ílových minerálov 
prírodného pôvodu, ako aj syntetickými materiálmi. Hlavné časti práce zahrňujú prípravu 
hybridných materiálov založených na porfyrínových katiónoch a smektitoch, ako aj štúdium 
spektrálnych vlastností pripravených materiálov. Ciele práce možno zhrnúť do nasledovných bodov: 

1. Príprava a charakterizácia série vzoriek vrstevnatých kremičitanov (koloidných 
disperzií a tenkých filmov), ktoré sa použjú pre prípravu hybridných materiálov. 

2. Spektrálna analýza interakcie porfyrínov s vrstevnatými kremičitanmi v systémoch 
koloidných disperzií a tenkých filmov. 

3. Štúdium spektrálnych vlastností tenkých filmov, modifikovaných alkylamónnymi 
katiónmi s rôznou veľkosťou. 

4. Príprava tenkých filmov hybridných materiálov s fotoaktívnymi vlastnosťami. 
 
 Hybridné systémy (v sústavách koloidných disperzií a tenkých filmov) sú študované  
z hľadiska spektrálnych vlastností inkorporovaných organických komponentov. Sledujú sa spektrálne 
zmeny vplyvom interakcie porfyrínov s anorganickými nosičmi. V práci sa skúma tvorba 
molekulových agregátov ako aj výskyt štruktúrnych zmien porfyrínov po interakcii s vrstevnatými 
kremičitanmi. Prevažná časť štúdia je venovaná charakterizácii vplyvu náboja vrstiev kremičitanov, 
orientácii a usporiadaniu porfyrínov na povrchu kremičitanov a vplyvu spoluadsorbovaných molekúl 
na spektrálne charakteristiky materiálov. Získané poznatky môžu byť užitočné pre vývoj materiálov 
so zaujímavými optickýmí vlastnosťami. 

 

MATERIÁLY 
Fluorohectorit (FHT), Na+-forma montmorillonitu Kunipia F (KF) a Na+-forma hectoritu 

Laponit (LAP) boli použité ako reprezentatívne vrstevnaté kremičitany s vysokou, strednou a nízkou 
hustotou náboja vrstiev (tab. 1). Syntetický FHT (Corning Inc., New York) má hydroxylové skupiny 
v oktaédrických sieťach substituované atómami fluóru a neobsahuje hliník (Messersmith a Stupp, 
1992). Záporný náboj vrstiev je čiastočne kompenzovaný katiónmi lítia. Zo všetkých vzoriek FHT 
má najvyšší náboj vrstiev, ako aj najväčšie častice ~ 5 μm (Fossum, 1999). Dioktaédrický KF 
(Kunimine Industries Co., Japan) je materiál prírodného pôvodu. Záporný náboj vrstiev pochádza z 
neekvivalentných substitúcií v sieťach oktaédrov. Trioktaédrický LAP (Laporte Industries Co., UK) 
je syntetický ekvivalent prírodného hectoritu. Záporný náboj vrstiev LAP vzniká substitúciami v 
sieťach oktaédrov, ako v prípade prírodných hectoritov (Neumann a Sansom, 1970; 1971). 
Montmorillonit Nanocor (NAN) (Nanocor Inc., USA) sa použil pre prípravu série vzoriek 
s redukovaným nábojom na vrstvách (RCMs). Li+-forma montmorillonitu sa zahrievala pri rôznych 
teplotách od 60 do 300 °C (vzorky N60 - N300) 24 h. Počas zahrievania dochádza k migrácii 
a fixácii lítnych katiónov do vrstiev. Redukcia záporného náboja sa zvyšuje so zvyšujúcou sa 
teplotou zahrievania, ako ukazujú hodnoty katiónovýmenných kapacít (KVK) v tab. 1. 

 

Tab. 1. Hodnoty KVK použitých vzoriek vrstevnatých kremičitanov; σ – štandardná odchýlka 
(Czímerová a kol., 2006; Czímerová a kol., 2008). 
 

Vzorka FHT KF LAP N60 N100 N110 N120 N130 N140 N150 N200 N300

KVK 

(mmol/g) 
1.48 1.24 0.78 1.35 1.24 1.18 1.14 1.05 0.95 0.75 0.49 0.35 

σ 0.03 0.09 0.03 0.05 0.03 0.02 0.04 0.03 0.03 0.02 0.05 0.05 
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Ako organická zložka sa použili dikatiónové a tetrakatiónové porfyrínové farbivá (obr. 1).  
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Obr. 1. Štruktúra použitých porfyrínových farbív. a) 5,10,15,20-tetrakis(N-mehylpyridínium-4-yl) 
porfyrín, b) 5,10,15,20-tetrakis(N-metylpyridínium-2-yl) porfyrín, c) 5,10,15,20-tetrakis 
(4-trimetylamóniofenyl) porfyrín, d-e) trans / cis-bis(N-metylpyridínium-4-yl)difenyl porfyrín 
 

 V procese prípravy tenkých filmov na predmodifikáciu vrstevnatých kremičitanov sa použili 
alkylamónne soli s rôznou veľkosťou molekuly: dodecyltrimetylamónium chlorid (skrátene C12), 
hexadecyltrimetylamónium bromid (C16), oktadecyltrimetylamónium bromid (C18) a 
dimetyldioktadecylamónium bromid (2C18). Tieto katióny sa použili ako fotoneaktívne zložky 
regulujúce proces interkalácie molekúl porfyrínov. 
 
Spektrálne metódy  

UV-VIS a lineárne polarizovaná UV-VIS spektroskopia 

 Absorpčné spektrá koloidných disperzií sa merali 1 min. po pridaní TMPyP použitím Cary 
100 Varian spektrofotometra. V niektorých prípadoch sa merali spektrá aj po 24 hodinách pre 
sledovanie spektrálnych zmien s časom. Spektrá koloidných disperzií (bez pridaného TMPyP) sa 
odrátali od spektier hybridných systémov (s TMPyP) kvôli eliminácii rozptylu svetla na časticiach 
kremičitanov. V prípade vzoriek tenkých filmov boli merania prevedené po ich vysušení. Absorpčné 
spektrá boli korigované (pre susbtrát a rozptyl svetla na časticiach kremičitanov).   
 
 Lineárne polarizované absorpčné spektrá filmov sa merali v oblasti 350 – 700 nm na 
spektrofotometri Cary 100 Varian s použitím polarizátora Glan-Taylor (PGT-S1G). 
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Fluorescenčná spektroskopia (“steady-state” a časovo rozlíšená) 

 “Steady-state” fluorescenčné spektrá boli namerané s použitím fluorimetra Fluorolog FL 11 
pri zvolených excitačných vlnových dĺžkach.  
 Merania časovo rozlíšenej spektroskopie boli prevedené na 5000U Single Photon Counting 
setup (IBH, Glasgow, U.K.). Krivky vyhasínania fluorescencie sa merali pri hodnotách maxím 
emisných spektier jednotlivých systémov. Tieto krivky sa fitovli multiexponenciálnymi funkciami 
(mono, bi- alebo tri-exponenciálna funkcia) použitím iteratívnej rekonvolučnej procedúry pomocou 
softvéru IBH DAS6. 

 
Röntgenová difrakčná analýza 
 Záznamy z röntgenovej difrakčnej analýzy sa merali pomocou difraktometra Bruker D8 
Discover (Cu-Kα, 40kV/30 mA) v rozsahu 1 – 15° 2Θ.  

 
Lineárne polarizovaná infračervená spektroskopia  
 Lineárne polarizované infračervené spektrá sa merali na spektrometri FT-IR Nicolet Magna 
750 v strednej infračervenej oblasti (4000-400 cm-1) použitím ZnSe polarizátora (Thermo Spectra-
Tech). 
 
Konfokálna fluorescencia a fluorescenčná mikroskopia zobrazovania dôb života excitovaných 
stavov (FLIM) 
 Konfokálna fluorescencia a fluorescenčná mikroskopia zobrazovania dôb života 
excitovaných stavov (FLIM) sa merala použitím konfokálneho mikroskopu MicroTime 200 
(PicoQuant, Germany). Získané dáta sa použili pre zostrojenie záznamov distribúcie 
fluorescenčnej intenzity a dôb života excitovaných stavov hybridných filmov.  
 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Vplyv náboja vrstiev na interakciu TMPyP v koloidných disperziách vrstevnatých 
kremičitanov 
 Študovali sa spektrálne vlastnosti TMPyP adsorbovaného na vrstevantých kremičitanoch 
FHT, KF a LAP. Záporný náboj vrstiev kremičitanov rastie v poradí  (LAP) < (KF) < (FHT). Zásobné 
koloidné disperzie týchto kremičitanov sa zmiešali s redestilovanou vodou a roztokom TMPyP  
(c = 10-5 mol.dm-3) tak, aby finálna koncentrácia TMPyP v hybridných systémoch bola 10-6 mol.dm-3 
a pomer TMPyP/kremičitan bol 0.05 mmol.g-1. 
 
Absorpčné spektrá 
 Interpretácia absorpčného spektra roztoku TMPyP (obr. 2) bola opísaná v literatúre 
(Gouterman, 1961; Kalyanasundaram a Spallart, 1982; Takagi a kol., 2002). Absorpčné spektrá 
hybridných systémov (obr. 2a, b) sa významne líšia od spektier roztoku TMPyP. Po adsorpcii 
TMPyP na častice kremičitanov vykazuje Soretov pás červený posun od 421 do 450-455 nm. 
Podobné spektrálne zmeny sa pozorovali v podobných hybridných systémoch (Takagi a kol., 2001; 
Takagi a kol., 2002; Takagi a kol., 2002; Dias a kol., 2000). 
  S rastom náboja vrstiev kremičitanov LAP < KF < FHT sa pozoruje posun Q pásov do oblasti 
nižších energií a absorbancia Q pásov pri vyšších energiách klesá v prospech absorbancií pri nižších 
energiách. Tieto spektrálne zmeny môžu indikovať zvýšenie medzimolekulovej asociácie medzi 
molekulami TMPyP na povrchu kremičitanov so stúpajúcou hodnotou záporného náboja vrstiev. 
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Obr. 2. Absorpčné spektrá roztoku TMPyP a hybridných systémov. 
Soretov pás (a) a Q pásy (b). Vrstevnaté kremičitany: FHT, KF, LAP 

 

 Pozorovaná variabilita spektier pravdepodobne nie je spôsobená vplyvom polarity prostredia. 
Polarita rozpúšťadla nepatrne ovplyvňuje absorpčné spektrá TMPyP a prejavuje sa červeným 
posunom rádovo niekoľko nm (Takagi a kol., 2006). Zmeny v spektrách na obr. 2 môžu byť 
zapríčinené konformačnými zmenami TMPyP (zmena konformácie TMPyP na planárnu na povrchu 
kremičitanov), tvorbou molekulových agregátov, alebo inými chemickými zmenami. Reakcie vedúce 
k rozkladu TMPyP sú vylúčené, keďže TMPyP je chemicky stabilný za použitých experimentálnych 
podmienok. Porovnanie spektier so spektrami v kyslom prostredí poukazuje na podobnosť v pozícii 
Soretovho pásu, prisúdenej štruktúrnym zmenám TMPyP indukovaným protonizáciou atómov dusíka 
pyrolových skupín (Akins a Zhu, 1996). Tento efekt sa uvažoval v podobných systémoch (Takagi a 
kol., 2001; Takagi a kol., 2002). Ďalším dôsledkom protonizácie je stérický efekt susediacich 
vodíkových atómov. V prípade systémov študovaných v tejto práci je protonizácia v disperziách 
kremičitanov vylúčená vzhľadom na ich neutrálnu hodnotu pH, hlavne v extrémne zriedených 
koloidných disperziách. FHT a LAP vykazujú zásadité hodnoty pH hlavne pri vyšších 
koncentráciách v koloidných disperziách. Naviac, protonizácia TMPyP by sa prejavila v redukcii 
počtu Q pásov (zo štyroch na dva), čo sa nepozorovalo.  

Elektrostatické interakcie medzi TMPyP a povrchom kremičitanu sú teda kľúčovým faktorom 
pre interpretáciu absorpčných spektier. Pozitívny náboj TMPyP katiónu je lokalizovaný na dusíku v 
pyridíniových substituentoch. Permanentný záporný náboj vrstiev na povrchu kremičitanov je 
lokalizovaný na bazálnych atómoch kyslíka. Vo všeobecnosti je elektrostatická interakcia krátkeho 
dosahu, preto rotácia pyridíniových skupín ku približne koplanárnej orientácii vzhľadom na 
porfyrínový kruh je energeticky výhodná po adsorpcii na planárne povrchy kremičitanov, ako sa 
zistilo pre podobné systémy použitím Ramanovej spektroskopie (Dias a kol., 2000). 
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Fluorescenčné spektrá 
 Emisné spektrá hybridných systémov sú na obr. 3. Tvar emisných pásov spektier hybridných 
systémov sa významne líši od tvaru pásov v spektre roztoku TMPyP (obr. 4). Dva emisné pásy 
hybridných systémov sú viac rozlíšené a vykazujú červený posun vzhľadom na emisné pásy TMPyP. 
Interpretácia je založená na zmene elektrónových vlastností TMPyP v dôsledku vzniku planárnej 
molekulovej štruktúry a zmeny chemického prostredia (Takagi a kol., 2002; Chernia a Gill, 1999).  
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Obr. 3. Emisné spektrá hybridných systémov po excitácii pri 444 nm. 
Spektrá sú normalizované 
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Obr. 4. Emisné spektrá roztoku TMPyP  po excitácii pri 421 a 520 nm 

 

Emisné pásy sú mierne posunuté k nižším energiám s klesajúcim nábojom vrstiev 
kremičitanov, čo indikuje zníženú mieru molekulovej asociácie medzi katiónmi TMPyP pri nižšom 
náboji vrstiev. V disperziách KF a LAP sa tvar emisných pásov nemení, zatiaľ čo systém 
TMPyP/FHT vykazuje odlišné správanie a pozorujú sa tri rozlíšené pásy pri 640, 675 a 750 nm (obr. 
3), čo sa nepozorovalo pre ostatné vzorky kremičitanov. Pásy pri 675 a 750 nm vykazujú mierny 
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posun k vyšším energiám vzhľadom na systémy obsahujúce KF a LAP. Pás pri 640 nm patrí s 
najväčšou pravdepodobnosťou špecifickým molekulovým agregátom. Excitácia pri 470 nm vykazuje 
významne nižšiu intenzitu emisie pri 640 nm. To znamená, že Soretov pás v systéme TMPyP/FHT 
pozostáva z minimálne dvoch prekrývajúcich sa komponentov, ktoré nie sú rozlíšiteľné absorpčnou 
spektroskopiou (obr. 2).  

Molekulové agregáty tvorené katiónovými farbivami na povrchu koloidných častíc 
vrstevnatých kremičitanov vykazujú nízku stabilitu (Bujdák, 2006). To následne vedie k ich 
reorganizácii, ktorá je pozorovateľná v podobe spektrálnych zmien s časom, obyčajne v rozsahu 
niekoľko hodín až dní. 

Za účelom otestovania stability fluorescenčných zložiek v systéme TMPyP/FHT sa merali 
emisné spektrá po 24 h od pridania roztoku TMPyP do disperzie FHT. Spektrá čerstvo pripravených 
hybridných systémov a systémov nameraných po 24 hodinách poukazujú na pokles príspevku zložiek 
emitujúcich pri 640 nm (obr. 5a), čo indikuje pomalú transformáciu agregátov v prospech zložiek, 
ktoré sú v systéme majoritne zastúpené, resp. sú prítomné v ostatných hybridných systémoch. V 
prípade excitácie pri 470 nm (obr. 5b) boli spektrálne zmeny prakticky zanedbateľné. 
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Obr. 5. Emisné spektrá systému TMPyP/FHT merané 1 min a 24 h po pridaní 
roztoku TMPyP. Spektrá sú normalizované 

 
 
Časovo-rozlíšená fluorescenčná spektroskopia 
 Krivky vyhasínania fluorescencie hybridných systémov neumožňujú získanie dát fitovaním 
monoexponenciálnou funkciou. Z tohto dôvodu sa na získanie dôb života excitovaných stavov  
(tab. 2) použilo fitovanie bi- a tri-exponenciálnou funkciou. Príspevok zložky s najkratšou dobou 
života (<100 ps) k výslednému fluorescenčnému spektru bol zanedbateľný. Dve zložky dôb života 
adsorbovaného TMPyP na povrchoch kremičitanov sú kratšie (TMPyP/FHT a TMPyP/KF) alebo 
porovanteľné (TMPyP/LAP) s dobou života excitovaného stavu TMPyP v roztoku. Doba života 
excitovaného stavu pre emisiu pri 640 nm v prípade systému TMPyP/FHT je 0,7 ns, čo je výrazne 
nižšia hodnota ako v prípade dôb života zistených pre emisiu pri 675 nm.   
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 Pravdepodobnou príčinou je prítomnosť špecifických agregátov na povrchu FHT, keďže 
molekulová agregácia významne redukuje doby života excitovaných stavov. V prípade systému 
TMPyP/KF sú doby života mierne kratšie ako v prípade ostatných systémov (tab. 2). Toto je 
spôsobené prítomnosťou istého podielu Fe (III) v štruktúre montmorillonitu, čo prispieva k 
čiastočnému zhášaniu fluorescencie.  
 
Tab. 2. Doby života excitovaných stavov TMPyP a hybridných systémov, excitovaných pri 440 nm a 
detegovaných pri 675 nm. 

 

Sample TMPyP TMPyP/FHT TMPyP/KF TMPyP/LAP 

τ [ns] 5.22 4.66 (60%) 
1.69 ( 31%) 

3.62 (58%) 
1.75 (33%) 

5.41 (76%) 
2.87 (13%) 

 

Filmy vrstevnatých kremičitanov s fotoaktívnymi porfyrínovými katiónmi 

 Hlavným cieľom bola príprava rôznych hybridných systémov na báze TMPyP a vrstevnatých 
kremičitanov, charakterizácia ich spektrálnych vlastností a dosiahnutie fotoaktivity pripravených  
materiálov minimalizovaním molekulovej agregácie, ako aj dosiahnutie kontroly spektrálnych 
vlastností (energie absorbovaného a emitovaného svetla) materiálov.  

V ďalšej časti sú filmy pripravené metódou “spin-coating” označené príponou “SC”. 
Napríklad TMPyP/FHTSC sa vzťahuje na film pripravený metódou “spin-coating” FHT s následnou 
interkaláciou TMPyP. Ten istý film, predmodifikovaný alkylamónnym katiónom C12, je označený 
ako TMPyP/C12/FHTSC. 

V prípade filmov pripravených technikou “cast” disperzií bol pomer TMPyP a kremičitanov 
0,08 mmol.g-1, čo predstavuje niekoľko percent hodnoty KVK, s cieľom minimalizovať efekt 
agregácie TMPyP. Označenia filmov zahrňujú príponu ‘CAST’. Napríklad film pripravený technikou 
“cast” koloidnej disperzie systému TMPyP/FHT je označený ako TMPyP/FHTCAST. 

 
Filmy bez alkylamónnych katiónov 

Absorpčné spektrá  
 Na obr. 6 sú zobrazené reprezentatívne absorpčné spektrá roztoku TMPyP, koloidnej 
disperzie hybridného systému s KF a tenkých filmov TMPyP/KF. Spektrá hybridných systémov 
vykazujú systematický červený posun, pričom rozsah posunu závisí od typu TMPyP/KF systému. 
Červený posun rastie v tomto poradí: koloidná disperzia, “spin-coated” film a “cast” film. 
 Film TMPyP/KFCAST je charakteristický posunom maxima Soret pásu k významne nižším 
energiám (487 nm). Tento posun predstavuje vzhľadom k maximu absorpcie roztoku TMPyP 
energetický rozdiel približne 3200 cm-1. V prípade tenkých filmov je Soretov pás rozšírený, čo môže 
byť odrazom distribúcie molekúl TMPyP v heterogénnom chemickom prostredí. 
Oblasť Q pásov tiež vykazuje zmeny. Tieto môžu byť spôsobené tvorbou molekulových agregátov, 
ako aj štruktúrnymi zmenami chromofóru. Protonizácia pyrolových atómov dusíka porfyrínového 
kruhu môže byť vylúčená vzhľadom na neacidickú povahu povrchov kremičitanov. Molekulová 
agregácia TMPyP sa nepredpokladá vzhľadom na veľmi nízky pomer TMPyP/kremičitan. 
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Obr. 6. Absorpčné spektrá systému TMPyP/KF . Spektrá sú normalizované 

 
Najpravdepodobnejšia príčina spektrálnych zmien spočíva v konformačných zmenách 

molekúl TMPyP. Trendy posunov Soretových pásov (obr. 6) sa interpretujú zmenou konformácie 
TMPyP po adsorpcii na kremičitany. Táto zmena je spôsobená zmenou uhla medzi pyridíniovými 
skupinami a porfyrínovým kruhom na planárnu orientáciu, t.j. natočením pyridíniových skupín 
rovnobežne s porfyrínovým kruhom (Ou a kol., 2007; Takagi a kol., 2006; Eguchi a kol., 2007). 
Hnacou silou tejto zmeny sú elektrostatické príťažlivé sily medzi katiónmi farbiva a planárnym 
povrchom koloidných častíc kremičitanov. Tento vplyv sa prejavuje vo významnejšej miere v 
systémoch tenkých filmov, keďže katióny TMPyP sú interkalované medzi dvomi priľahlými 
vrstvami kremičitanu a elektrostaticky interagujú s oboma priľahlými povrchmi, čo spôsobuje väčší 
posun Soretových pásov k nižším energiám.  

Film TMPyP/KFSC pravdepodobne pozostáva z monomolekulových vrstiev katiónov farbiva s 
palnárnou orientáciou na vrstvách kremičitanov. Röntgenová difrakčná analýza potvrdila tento 
štruktúrny model, kde medzirovinná vzdialenosť (d001 = 1,55 nm) zahrňuje hrúbku kremičitanovej 
vrstvy (~ 0,96 nm) a 0,59 nm pripadá na medzivrstvový priestor, čo sa približne rovná hrúbke 
TMPyP molekuly. Na základe posunu Soretovho pása (k 470 nm) je zmena konformácie TMPyP 
spôsobená rotáciou pyridíniových skupín v tomto systéme významnejšia ako v systéme koloidnej 
disperzie. Ako bolo uvedené vyššie, najväčší posun Soretovho pásu sa pozoroval pre film 
TMPyP/KFCAST a je tiež interpretovaný zmenami konformácie TMPyP. V tomto systéme je 
vzhľadom na nízky pomer TMPyP oproti KVK len malá časť povrchu kremičitanu pokrytá 
molekulami porfyrínov; prevažná časť medzivrstvových katiónov sodíka ostáva nevymenená. 
Hodnota bazálneho reflexu d001 (1,27 nm) indikuje hrúbku medzivrstvového priestoru 0,3 nm. Táto 
hodnota je typická pre Na+-formu smektitu odrážajúcu prítomnosť sodných katiónov s monovrstvou 
vody. Oblasti s adsorbovanými TMPyP katiónmi, ktoré by sa prejavili v náraste hodnôt bazálnych 
reflexov neboli pozorované.  

Podobné posuny Soretových pásov vzhľadom na roztok TMPyP sa tiež pozorovali v prípade 
filmov LAPSC (464 nm) a LAPCAST (486 nm). Hodnoty bazálnych reflexov neboli merateľné röntgen- 
ovou difrakčnou analýzou, čo súvisí s malým rozmerom častíc LAP (~ 20 nm). 

Zaujímavé spektrálne zmeny boli pozorované v hybridných systémoch filmov FHT. 
Porovnanie absorpčných spektier TMPyP/FHTSC a TMPyP/FHTCAST filmov je na obr. 7. Spektrum 
filmu TMPyP/FHTCAST indikuje prítomnosť dvoch spektrálnych foriem TMPyP, charakterizovaných 
dvoma rozlíšenými Soret pásmi pri 434 a 475 nm. Naproti tomu, TMPyP/FHTSC  film obsahuje jeden 
Soretov pás pri 440 nm. Prítomnosť dvoch spektrálnych foriem TMPyP v TMPyP/FHTCAST filme je 
charakteristická pre tento kremičitan a je zapríčinená špecifickými vlastnosťami FHT, ako sú vysoký 
náboj vrstiev a nízka expandabilita (Fossum, 1999). 
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Nízka expandabilita FHT prispieva k heterogénnejšej distribúcii adsorbovaných katiónov 
TMPyP. Koloidné disperzie FHT použité pre prípravu technikou “cast” nie sú pravdepodobne 
zložené z jednotlivých koloidných častíc, ale skôr zhlukmi častíc. Toto spôsobuje zvýšenie lokálnej 
koncentrácie katiónov TMPyP na povrchu dostupnom pre adsorpciu, čo môže viesť k tvorbe 
molekulových agregátov. Tvorbu agregátov taktiež podporuje vysoký náboj vrstiev FHT (hodnoty 
KVK v tab. 1). Vzhľadom na vysoký náboj nie sú adsorpčné miesta efektívne vysýtené jednotlivými 
katiónmi TMPyP, čo sa môže prejaviť v molekulovej agregácii, nevyhnutnej pre vyváženie 
celkového záporného náboja. 
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Obr. 7. Absorpčné spektrá TMPyP/FHTSC a TMPyP/FHTCAST filmov. 
Spektrá sú normalizované 

 

 S cieľom overiť konformačné zmeny molekúl TMPyP boli pripravené koloidné disperzie a 
filmy použitím porfyrínu izomérneho k TMPyP, s N-metylovými substituentmi v orto polohe (o-
TMPyP), ako aj s tetrakatiónovým porfyrínom odlišného typu 5,10,15,20-tetrakis(4-
trimetylamóniofenyl) porfyrín (TMAP). V prípade o-TMPyP, substituenty stéricky bránia, resp. 
minimalizujú rotáciu pyridylových skupín. Elektrostatická interakcia o-TMPyP s povrchom 
kremičitanov je energeticky výhodná v konformácii porfyrínu s natočenými N-metylpyridylovými 
skupinami. Z tohto dôvodu sa v prípade hybridných systémov koloidných disperzií a tenkých filmov 
týchto porfyrínov očakávajú spektrálne zmeny v menšom rozsahu ako v prípade TMPyP. Tento 
predpoklad sa potvdril v prípade hybridných systémov oboch porfyrínov v podobe výrazne menších 
červených posunov Soretových, ako aj Q pásov (~ do 15 nm), a to nezávisle od použitého 
vrstevnatého kremičitanu.  
 
Fluorescenčné spektrá 

 Obrázok 8 zobrazuje emisné spektrá roztoku TMPyP, koloidnej disperzie TMPyP/KF a filmu 
TMPyP/KFCAST . Podobne ako v absorpčných spektrách sa pozoruje červený posun emisných pásov 
hybridných systémov. Spektrá pozostávajú z dvoch pásov s maximum pri 690 a 755 nm (koloidná 
disperzia TMPyP/KF) a 715, 790 nm (film TMPyP/KFCAST ). Posuny absorpčných a emisných pásov 
k nižším energiám nie sú pravdepodobne spôsobené agregáciou molekúl porfyrínu, hoci červený 
posun absorpčných pásov (obr. 6) môže byť tiež interpretovaný ako dôsledok tvorby agregátov J-
typu (Bujdák, 2006; Takagi, 2006).  
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 Systematický posun energií absorbovaného a emitovaného svetla indikuje štruktúrne zmeny 
molekúl TMPyP, ako bolo uvedené vyššie. Zo spektier vyplýva prítomnosť jednej spektrálnej formy 
porfyrínu v hybridných systémoch s KF. Prítomnosť iných spektrálnych foriem TMPyP sa 
absorpčnou a fluorescenčnou spektroskopiou nepozorovala. 
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Obr. 8. Fluorescenčné spektrá roztoku TMPyP, koloidnej disperzie TMPyP/KF 
a TMPyP/KFCAST filmu. Spektrá sú normalizované 

 

V prípade systému TMPyP/FHTCAST sa pozorovali dva pásy v Soretovej oblasti (obr. 7). Tvar 
emisných spektier závisí od excitačnej vlnovej dĺžky v tejto oblasti (obr. 9). Excitácia pri 430 nm 
vedie k emisii charakterizovanej pásom pri 720 nm s dvomi ramenami pri vyšších (∼ 660 nm) a 
nižších (∼ 780 nm) energiách. Excitácia pri 475 nm vedie k významnej zmene tvaru emisného 
spectra. Rameno pri 660 nm vymizne v prospech dvoch emisií pri 720 a 780 nm. Obrázok 9a 
zobrazuje excitačné spektrá pre identifikáciu absorpcie fluorescenčných zložiek vo vzorke. Emisia 
pri 660 nm patrí zložkám absorbujúcich pri 434 nm. V tomto prípade je excitačné spectrum 
porovnateľné s absorpčným spektrom TMPyP/FHTSC (obr. 7). Z týchto pozorovaní vyplýva, že vo 
filme TMPyP/FHTCAST  sa nachádzajú dve formy TMPyP, z ktorých jedna sa nachádza vo vzorke 
TMPyP/FHTSC. Emisia pri 780 nm (obr. 9b) je priradená forme absorbujúcej pri vyšších vlnových 
dlžkach (475 nm). Z obrázku je zrejmé, že excitačné spektrum pre emisiu detegovanú pri 780 nm 
vykazuje výrazne odlišné spektrálne charakteristiky druhej fotoaktívnej formy TMPyP.  
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Obr. 9. Spektrá filmu TMPyP/FHTCAST. a. Absorpčné (Abs) a 
excitačné (Exc) spektrá. b. emisné spektrá (Em) 

 
 
Filmy predmodifikovné alkylamónnymi katiónmi  

Röntgenová difrakčná analýza  

Reprezentatívne záznamy röntgenovej difrakcie vzorky FHT, predmodifikovanej 
alkylamónnymi katiónmi s rôznou veľkosťou molekúl sú na obr. 10. Vysoký náboj FHT je príčinou 
akumulácie molekúl surfaktantu vo väčších množstvách, čo vedie k vysokým hodnotám bazálnych 
reflexov. Napríklad FHT modifikovaný s katiónmi 2C18 je charakteristický heterogénnym 
usporiadaním alkylamónnych katiónov s hodnotou bazálneho reflexu d001 = 3.8 nm (obr. 10). Vysoká 
hodnota d001 naznačuje kolmé usporiadanie alkylamónnych katiónov vzhľadom na povrch 
kremičitanu. Povrch FHT je z veľkej časti pokrytý koncovými skupinami molekúl surfaktantu. Z 
tohto dôvodu je v medzivrstvovom priestore dostupný menší priestor pre adsorpciu TMPyP, ak sa 
časť molekúl surfaktantu nevymení. Na druhej strane LAP sa vyznačuje nízkym nábojom vrstiev. Z 
tohto dôvodu pokrývajú katiónové skupiny surfaktantu menší povrch, čím poskytujú väčší priestor 
pre adsorpciu TMPyP. V tomto prípade je priama interakcia sekundárne adsorbovaných katiónov 
TMPyP s povrchom kremičitanu pravdepodobnejšia.  
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Obr. 10.  Röntgenové difrakčné záznamy s hodnotami bazálnych 
reflexov [nm] filmov FHT predmodifikovaných s alkylamónnymi 
katiónmi 

 

Absorpčné spektrá 

 Obrázok 11 zobrazuje absorpčné spektrá TMPyP a hybridných filmov s FHT a LAP, 
predmodifikované s alkylamónnymi katiónmi. Tieto katióny sa použili ako fotochemicky neaktívne 
zložky regulujúce množstvo interkalovaného TMPyP. Táto predmodifikácia je tiež dôležitá pre 
zabránenie molekulovej agregácie farbív, čo umožní zachovanie ich fotoaktivity (Bujdák, 2006). 
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Obr. 11. Absorpčné spektrá filmov predmodifikovaných alkylamónnymi 
katiónmi. (a) TMPyP/FHT (b) TMPyP/KF 
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 Hodnoty absorbancií Soretových pásov sa kontinuálne znižujú s nárastom veľkosti 
alkylamónnych katiónov, čo je spôsobené tým, že väčšie alkylamónne katióny zaberajú väčšiu 
časť povrchu kremičitanu, resp. väčšiu časť medzivrstvového priestoru. Tým následne vzniká 
menej priestoru dostupného pre interkaláciu TMPyP katiónu. Pozícia Soretovho pásu v systémoch 
filmov s FHT je pri kratších vlnových dĺžkach (440 nm) ako v prípade filmov s LAP (465 nm) 
(obr. 11), čo naznačuje rozdielnu konformáciu molekuly TMPyP v týchto systémoch. Katióny 
TMPyP v LAP  filmoch sa vyznačujú planárnejšou konformáciou molekuly ako v prípade filmov s 
FHT, čo súvisí s rozdielom vo veľkosti náboja týchto vzoriek.  
 
Fluorescenčné spektrá 

Filmy pripravené interkaláciou TMPyP do organicky predmodifikovaných kremičitanov 
vykazujú rozdielne fluorescenčné charakteristiky. Polohy emisných pásov závisia od vlastností 
anorganického nosiča, nie od veľkosti molekuly surfaktantu. Obrázok 12 zobrazuje reprezentatívne 
spektrá FHT a LAP filmov predmodifikovaných alkylamónnymi katiónmi a následne interkalovaným 
TMPyP. Systémy s FHT vykazujú miernu variabilitu emisných intenzít v závislosti od použitého 
surfaktantu. Z tvaru emisných spektier (obr. 12) sú rozlíšiteľné dva pásy. Systémy s LAP sú 
predmodifikované rovnakými surfaktantmi, ale vykazujú rozdielne vlastnosti (obr. 12b). Emisné pásy 
sú menej rozlíšené a tvoria rozšírený pás pri 700-715 nm zasahujúci do oblasti nižších energií.   
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Obr. 12. Emisné spektrá systému TMPyP/FHTSC (a) a TMPyP/LAPSC 
(b) predmodifikované s C12 - 2C18 katiónmi 

 
 
Fluorescenčná mikroskopia 
 Po stanovení fluorescenčných vlastností hybridných systémov sa použila konfokálna 
fluorescenčná mikroskopia za účelom zobrazenia fluorescenčných intenzít (obr. 13) a fluorescenčná 
mikroskopia zobrazovania dôb života excitovaných stavov (FLIM) v systémoch filmov. Z obrázkov 
fluorescenčných intenzít vyplýva, že systémy filmov LAP a KF sú prevažne homogénne s 
prítomnosťou menších oblastí s vyššou fluorescenčnou intenzitou, čo sa vysvetľuje prítomnosťou 
oblastí s vyššou lokálnou koncentráciou porfyrínu. Homogénna distribúcia TMPyP v LAP (obr. 13a) 
je viditeľná bez náznakov agregácie porfyrínu v rámci medze rozlíšenia mikroskopu (~ 250 nm). 
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 Fluorescenčná emisia vyhasína s minimálne dvomi dobami života, 0,9 a 2,3 ns a ich 
homogénna priestorová distribúcia je ovplyvnená prítomnosťou surfaktantov. V tomto prípade sú 
hodnoty dôb života mierne vyššie (1,2 a 3,5 ns v prípade filmu TMPyP/C38/LAPSC). Doby života 
excitovaných stavov sú porovnateľné s hodnotami 0,7; 3,2 a 3,8 ns, namerané pre TMPyP v 
syntetickom kremičitane Sumecton SA (Takagi a kol., 2002). Film TMPyP/LAPCAST vykazuje väčšiu 
heterogenitu TMPyP ako ukazuje obrázok fluorescenčnej intezity (obr. 13b). Vyhasínanie 
fluorescencie v systéme TMPyP/LAPCAST je charakterizované dvomi dobami života, a to 1,2 a 4,3 ns.  

 
a)      b) 

 
 
Obr. 13. Záznamy fluorescenčnej intenzity filmov TMPyP/LAPSC (a) a TMPyP/LAPCAST (b) vo 
farebnej škále (50 x 50 μm, x-y scan, z = 0). Film je excitovaný pri 440 nm a fluorescenčná intenzita 
je detekovaná v regióne 650-730 nm 
 
 

Hybridné systémy filmov s KF taktiež vykazujú relatívne homogénnu distribúciu TMPyP s 
dvomi dobami života excitovaných stavov (0,7 a 2,1 ns). Tieto hodnoty sú podobné pre hodnoty 
zistené u systémov s LAP a poukazujú na podobné prostredie v prípade “spin-coated” filmov KF a 
LAP. Na druhej strane systémy s FHT sú charakteristické heterogénnou distribúciou TMPyP a 
dobami života okolo 0,9; 2,2; 3,5 a 4,8 ns. Z-skeny všetkýc filmov ukazujú, že hrúbka 
fluorescenčných “spin-coated” filmov je v rozmedzí od 2,1 do 2,4 μm, zatiaľ čo hrúbka “cast” filmov 
je  ∼ 4-6 μm. 
 

ZÁVERY PRÁCE 
TMPyP katióny interagujú s povrchom vrstevnatých kremičitanov elektrostatickými silami. Rozsah 
adsorpcie v koloidných disperziách je ovplynený hodnotami KVK a schopnosťou napučiavania 
kremičitanov. 
 
Interakcia porfyrínov s vrstevnatými kremičitanmi vedie ku významným zmenám ich spektrálnych 
vlastností. Jedným z kľúčových parametrov, ktorý v najvýznamnejšej miere ovplyvňuje túto 
interakciu, je náboj vrstiev. Ďalšie faktory, ktoré treba brať do úvahy sú metóda prípravy hybridných 
materiálov, typ materiálu (koloidná disperzia, tenký film), ako aj modifikácia povrchu anorganického 
nosiča. V systémoch koloidných disperzií sú spektrálne vlastnosti porfyrínov kvalitatívne odlišné od 
spektrálnych vlastností ich roztokov, ale fotoaktivita ostala zachovaná. Fluorescenčnou 
spektroskopiou sa zistila prítomnosť viacerých štruktúrnych foriem TMPyP v systéme 
s fluorohectoritom, spôsobená vysokým nábojom vrstiev toho kremičitanu.   
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Adsorpcia dikatiónových porfyrínov, cis-/trans DPyP v koloidných disperziách vedie k agregácii 
týchto farbív, ako sa potvrdilo použitím UV-VIS a fluorescenčnej spektroskopie. Agregácia farbív 
v týchto systémoch je rozsiahlejšia ako v prípade TMPyP a je pravdepodobne J-typu, ako vyplýva zo 
zachovania fluorescenčnej aktivity. 
Štúdium molekulovej orientácie použitím lineárne polarizovanej spektroskopie vo viditeľnej 
a infračervenej oblasti ukázalo, že molekuly TMPyP sú orientované takmer paralelne vzhľadom na 
povrch vrstevnatých kremičitanov. Mierne vyššie hodnoty orientácie prechodových momentov 
TMPyP sa pozorovali v systéme s FHT. Konformačné zmeny molekúl TMPyP na povrchu 
kremičitanov sú ďalší dôležitý faktor (hlavne v systémoch s nižším nábojom vrstiev), ovplyvňujúci 
ich spektrálne vlastnosti po interakcii. Prejavuje sa v podobe veľkých posunov energií 
absorbovaného a emitovaného svetla, v rozsahu od niekoľko tisíc (pre absorpciu) po niekoľko sto  
cm-1 (pre emisiu). Na druhej strane konformačné zmeny sa neprejavili v systémoch iných 
tetrakatiónových porfyrínov, o-TMPyP a TMAP, čo sa odrazilo v nižších posunoch absorpčných 
a emisných pásov. Tieto efekty súvisia so štruktúrou týchto farbív a pozíciou kladne nabitých skupín 
v molekulách,  N-metylpyridylová skupina v o-TMPyP a trimetylamoniofenylová skupina v TMAP 
stéricky interagujú s povrchom kremičitanu bez uvedených zmien konformácie molekúl.  
 
Fluorescencia bola efektívne zhášaná v systémoch tenkých filmov pripravených z vyššej 
koncentrácie farbiva (10-3 mol.dm-3). Zhášanie je najpravdepodobnejšie spôsobené štruktúrou 
interkalovanej fázy s predpokladanou tvorbou bimolekulových alebo zmiešaných mono-
/bimolekulových usporiadaní katiónov TMPyP. Fluorescenčné filmy sa pripravili adsorpciou z 
roztokov s nižšou koncentráciou farbiva (10-4 mol.dm-3), z koloidných disperzií s preddefinovaným 
pomerom farbivo/kremičitan a predmodifikáciou povrchov kremičitanov s alkylamónnymi katiónmi 
 
Predmodifikácia hybridných filmov s alkylamónnymi katiónmi ovplyvňuje interakaláciu TMPyP 
zvýšením medzivrstových vzdialeností. Tieto katióny tiež zabraňujú nežiadúcej agregácii a regulujú 
množstvo interkalovaného TMPyP. 
 
Spektrálne vlastnosti (fluorescenčné intensity a doby života excitovaných stavov) modifikovaných 
filmov a spektrálna homogenita pozorovaná fluorescenčnou mikroskopiou naznačujú, že tieto 
materiály môžu byť perspektívne pre fotochemické aplikácie. 
 
VEDECKÝ PRÍNOS PRÁCE 
Štúdium prispelo k objasneniu vplyvu vlastností anorganických nosičov na spektrálne parametre 
interkalovaných porfyrínov. 
Vyvinulo sa niekoľko typov metód na prípravu fotochemicky aktívnych filmov porfyrínu na nosičoch 
vrstevnatých kremičitanov. 
Modifikáciou postupu prípravy (farbivo a nosič) sa pripravili vzorky s rôznymi spektrálnymi 
vlastnosťami, pričom sa vychádzalo z jedného typu farbiva.  
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SUMMARY 
This work is focused on investigation of hybrid materials based on layered silicates, representing host 
inorganic component, and porphyrin dyes as organic guest. Aqueous colloidal dispersions, as well as 
thin solid films of layered silicate/porphyrin systems were studied. Modification of photophysical 
properties, such as absorption and fluorescence of molecules, adsorbed or incorporated in layered 
silicate hosts, were studied mainly to spread the knowledges about the environments suitable for 
incorporating aromatic compounds, providing photoactive properties of potential technological 
interest. 

TMPyP cations interact with the surfaces of layered silicates via electrostatic interactions. The extent 
of dye adsorption on colloidal particles of the silicates is influenced by the CEC values and swelling 
ability of silicates. Interaction of porphyrins with layered silicate hosts leads to significant changes of 
dye spectral properties. One of the key parametres that has a crucial impact on this interaction is the 
layer charge of silicate template. Other factors influence the resulting spectral properties of hybrid 
systems, such as the method of hybrid material preparation, the material`s type (colloid, film), and 
the modification of the silicate host. 

Molecular orientation studies using linearly-polarized spectroscopies in VIS and IR regions revealed 
that TMPyP molecules were oriented in almost parallel fashion with respect to the silicate surface 
plane. Slightly higher values of the orientation angle of TMPyP transition moment were observed for 
the TMPyP/FHT system. Thus, flattening of the guest TMPyP molecules is the next important factor 
(mainly in the systems with lower layer charge), influencing its spectral properties upon the 
interaction with layered silicates. 

Fluorescence was effectively quenched in the systems based on solid films prepared from the high 
concentration of the dye (10-3 mol.dm-3). The quenching is most probably related to the structure of 
the intercalated phase with possible formation of bimolecular or mixed mono-/bimolecular 
arrangements of TMPyP cations. Fluorescent films were prepared by adsorption from lower 
concentrated solution (10-4 mol.dm-3), from dye/silicate colloids with adjusted dye/silicate ratio and 
by premodification of the silicates with alkylammonium cations. 

Spectral properties (fluorescence intensities and excited-state lifetimes) of modified films and 
spectral homogeneity observed by means of fluorescence microscopy indicate that these materials 
could be perspective for potential photochemical applications.  
 


