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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  11::  

                  ΕΕιιςςααγγωωγγήή  

1.1 Πορφυρίνεσ : Γενικά χαρακτθριςτικά 

Οι πορωυρίνεσ είναι τετραπυρρολικά μακροκυκλικά[1] ςυςτιματα που μποροφν να 

δεςμεφςουν ςίδθρο, μαγνιςιο ι άλλα μεταλλικά ιόντα, ςχθματίηοντασ επίπεδα 

τετραγωνικά ςφμπλοκα αποτελοφμενα από τζςςερα άτομα αηϊτου.[1] Ο βαςικόσ 

ςκελετόσ τθσ πορωυρίνθσ είναι ο ακόλουκοσ:   

 

Εικόνα 1: Βαςικόσ πορφυρινικόσ ςκελετόσ και ονομαςία των κζςεων αυτοφ. 

Ποικιλία υποκαταςτατϊν ςτθν περιωζρεια του πορωυρινικοφ δακτυλίου κακορίηουν 

τισ θλεκτρονικζσ ιδιότθτεσ του ςυμπλόκου, ςυνειςωζροντασ περιςςότερο ςτθ 

χρθςιμότθτα αυτοφ του δεςμοφ μετάλλου-υποκαταςτάτθ. Οι μεταλλοπορωυρίνεσ 

μποροφν να ςυνδεκοφν με πρωτεΐνεσ, είτε άμεςα μζςω ομοιοπολικϊν δεςμϊν των 

υποκαταςτατϊν με τουσ πυρρολικοφσ δακτυλίουσ είτε μζςω υποκαταςτατϊν 

γζωυρασ ςτισ δφο διακζςιμεσ αξονικζσ κζςεισ ςυναρμογισ πάνω και κάτω από το 

επίπεδο του μακροκυκλικοφ δακτυλίου αντίςτοιχα. Και τα δφο είδθ δεςμϊν που 

αναωζρκθκαν απαντϊνται ςε ςυςτιματα πορωυρινϊν ςυνδεδεμζνα με πρωτεΐνεσ. 

Θ ‘’ςωιχτι’’ δομι  ςτο κζντρο του πορωυρινικοφ δακτυλίου, και ςτθ μεταλλωμζνθ 

αλλά και ςτθν ελεφκερθ πορωυρίνθ, κακιςτά εξαιρετικά δφςκολθ τθ μετάλλωςθ και 

τθν απομετάλλωςθ τθσ μονάδασ αυτισ.   

Δράςθ των υποκαταςτατϊν του πορφυρινικοφ δακτυλίου[2]:  

Οι υποκαταςτάτεσ του πορωυρινικοφ δακτυλίου ζχουν ουςιϊδθ ςθμαςία, κακϊσ 

υπάρχει ςθμαντικόσ αρικμόσ πρωτεϊνϊν τθσ αίμθσ, που οι ιδιότθτζσ τουσ διαωζρουν 

ελάχιςτα. Θ παρουςία διαωορετικϊν υποκαταςτατϊν δθμιουργεί αυτζσ τισ λεπτζσ 

διαωορζσ. Φαίνεται όμωσ, ότι όταν απαιτοφνται ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτισ ιδιότθτεσ, 

επιδροφν και άλλοι παράγοντεσ, όπωσ θ ωφςθ του πζμπτου και ζκτου 

υποκαταςτάτθ ι θ επίδραςθ των ομάδων τθσ πρωτεΐνθσ που βρίςκονται ςε 

απόςταςθ από τον πορωυρινικό δακτφλιο. Ζτςι, θ μυοςωαιρίνθ, θ αιμοςωαιρίνθ, θ 

υπεροξειδάςθ, θ καταλάςθ και οριςμζνα κυτοχρϊματα, όπωσ το κυτόχρωμα b5 , 
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ζχουν μεν τθ δομι τθσ πρωτοπορωυρίνθσ, οι ωυςιολογικζσ τουσ ιδιότθτεσ όμωσ 

είναι πολφ διαωορετικζσ κακϊσ επίςθσ και τα δυναμικά οξειδοαναγωγισ τουσ.  

Οι ταινίεσ ςτα ωάςματα των πορωυρινϊν εξαρτϊνται από τθ ωφςθ των 

υποκαταςτατϊν, που μποροφν να επθρεάςουν τισ ταινίεσ dd και μεταωοράσ 

ωορτίου πορωυρίνθσ-μετάλλου. 

Θ παρουςία υποκαταςτατϊν δεκτϊν θλεκτρονίων ελαττϊνει τθ βαςικότθτα των 

ατόμων δοτϊν θλεκτρονίων του μορίου τθσ πορωυρίνθσ. Αυτό διαπιςτϊνεται από 

τθν ελάττωςθ τθσ ταχφτθτασ ςυναρμογισ των μεταλλικϊν ιόντων με τθν πορωυρίνθ. 

Είναι πικανόν, θ ικανότθτα του μορίου τθσ πορωυρίνθσ να παραμορωϊνεται, να 

είναι ςθμαντικόσ παράγοντασ για τθ ςυναρμογι μεταλλικϊν ιόντων κακϊσ 

αυξάνεται θ ικανότθτα ςυναρμογισ των αηϊτων μζςω των ελευκζρων ηευγϊν. 

Επίςθσ, θ παρουςία υποκαταςτατϊν δεκτϊν θλεκτρονίων αυξάνει τθν οξφτθτα των 

ομάδων -ΝΘ τθσ πορωυρίνθσ λόγω καταςτροωισ τθσ ταυτομζρειασ και επθρεάηει τθ 

ςυναρμογι του πζμπτου και ζκτου υποκαταςτάτθ με το μζταλλο.  

Παρατιρθςθ: 

Ο υποκαταςτάτθσ ο οποίοσ δζχεται το θλεκτρόνιο από το μζταλλο, πρζπει να 

διακζτει ζνα κενό τροχιακό χαμθλισ ενζργειασ, το οποίο να μπορεί να μεταωζρει 

αυτό το θλεκτρόνιο που δζχεται μακριά, προτοφ προλάβει να επιςτρζψει αυτό ςτο 

μζταλλο. Επίςθσ εάν ο υποκαταςτάτθσ είναι καλόσ ς-δότθσ, το κετικό ωορτίο του 

μετάλλου κα ελαττωκεί, επιτρζποντασ ςτθ d θλεκτρονικι πυκνότθτα να επεκτακεί 

ζξω από τον πυρινα. Αυτό κα ευνοιςει μεταωορά θλεκτρονίων προσ τον 

υποκαταςτάτθ, ιδιαίτερα εάν το μεταλλικό ιόν είναι ςε κατάςταςθ χαμθλοφ spin και 

ο λόγοσ είναι ότι τότε θ θλεκτρονικι πυκνότθτα είναι ιδιαίτερα προςιτι προσ τον 

υποκαταςτάτθ.  

To πορφυρινικό ςφςτθμα:  

τισ ωυςικζσ μεταλλοπορωυρίνεσ και οι οκτϊ κζςεισ των πυρρολικϊν ατόμων 

άνκρακα είναι υποκατεςτθμζνεσ. Οι πορωυρίνεσ παρουςιάηουν υψθλισ τάξεωσ 

ςυηυγία. Σα θλεκτρονικά τουσ ωάςματα δείχνουν μεγάλο αρικμό ταινιϊν, οι οποίεσ 

είναι χαρακτθριςτικζσ για κάκε πορωυρίνθ, κακϊσ το ωάςμα εξαρτάται από τθ 

ωφςθ των υποκαταςτατϊν του πυρρολικοφ δακτυλίου. Μιασ μεγάλθσ ζνταςθσ 

ταινία ςτα 25000cm-1 περίπου είναι θ ταινία Soret  (θ γ ταινία), ενϊ παρατθροφνται 

και δφο ακόμθ ταινίεσ χαμθλότερθσ ζνταςθσ, οι ταινίεσ α και β, που είναι 

παραπλιςιεσ ςε ςυχνότθτα. Θ παρουςία αξονικϊν υποκαταςτατϊν, που είναι 

ιςχυροί ς και π-δότεσ, αυξάνει τθν ζνταςθ τθσ ταινίασ α. Οι ταινίεσ αυτζσ οωείλονται 

ςε ππ* μεταπτϊςεισ. Σα δφο πρωτόνια, που είναι ενωμζνα με τα άτομα αηϊτου 

τθσ πορωυρίνθσ, αντικακίςτανται εφκολα από το μεταλλικό ιόν. τθν 
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πρωτοπορωυρίνθ το μζταλλο ςυναρμόηεται με τζςςερισ ομάδεσ και ζχει επίπεδθ 

τετραγωνικι δομι.  H πορωυρίνθ είναι αρωματικό ςφςτθμα 18-π θλεκτρονίων. 

Σο μόριο τθσ πορωυρίνθσ κεωρείται επίπεδο, όμωσ δφο από τουσ πυρρολικοφσ 

δακτυλίουσ είναι ελαωρϊσ ςτραμμζνοι προσ τα πάνω και δφο ελαωρϊσ ςτραμμζνοι 

προσ τα κάτω οφτωσ ϊςτε τα τζςςερα άτομα αηϊτου να είναι ελαωρϊσ εκτόσ 

επιπζδου. Θ απόςταςθ του πυρρολικοφ αηϊτου από το κζντρο του δακτυλίου είναι 

2,04 Angstrong. Σο μικοσ δεςμοφ μετάλλου-αηϊτου ςτισ μεταλλοπρωτεΐνεσ 

διαωζρει ελαωρϊσ (πχ: 2,10 Å για τα ςφμπλοκα Fe(III)-πορωυρίνθσ, 1,94 
Å για τα 

ςφμπλοκα Ni(II)- πορωυρίνθσ όχι όμωσ τόςο όςο κα περιμζναμε με βάςθ τθν ιοντικι 

ακτίνα των μεταλλοϊόντων. Αυτό δείχνει τθν ικανότθτα του ςυςτιματοσ να 

αυτοπροςαρμόηεται οφτωσ ϊςτε να ταιριάηει το μεταλλικό ιόν ςτθ 

μεταλλοπορωυρίνθ.Οι περιςςότερεσ μεταλλοπορωυρίνεσ περιλαμβάνουν μεταλλικά 

ιόντα με αρικμό ςυναρμογισ τζςςερα. Μερικζσ ζχουν μεταλλικά ιόντα με αρικμό 

ςυναρμογισ πζντε και δομι τετραγωνικισ πυραμίδασ ι αρικμό ςυναρμογισ ζξι και 

παραμορωωμζνθ οκταεδρικι δομι. Αυτά τα ςφμπλοκα ςχθματίηονται με προςκικθ 

ενόσ ι δφο αξονικϊν υποκαταςτατϊν ςτο μεταλλικό ιόν.  

Μερικζσ μεταλλοπορωυρίνεσ με αρικμό ςυναρμογισ πζντε ζχουν δομι 

τετραγωνικισ πυραμίδασ με το μεταλλικό ιόν πάνω από το επίπεδο του 

πορωυρινικοφ ςκελετοφ. Παράδειγμα αποτελεί το ςφμπλοκο υψθλοφ spin Fe(III)-

πορωυρίνθ. Αντικζτωσ, ςτο ςφμπλοκο χαμθλοφ spin Fe (III)-πορωυρίνθ, δισ 

(ιμιδαηολο) Fe(III)  (τετραωαίνυλο πορωυρίνθ), ο Fe βρίςκεται ςτο επίπεδο τθσ 

πορωυρίνθσ.   

Ο πορωυρινικόσ δακτφλιοσ αποτελεί ζνα κυκλικό ςυηυγιακό τετραπυρρολικό 

ςφςτθμα, με μία οπι μζγιςτθσ διαμζτρου 3,7 Å. Σο κακζνα από τα τζςςερα αυτά 

πυρρόλια ενϊνεται με το γειτονικό του με μία μεκυνικι γζωυρα με αποτζλεςμα 

ςυνολικά να περιλαμβάνονται 4 μεκυνικζσ γζωυρεσ. Ο πορωυρινικόσ πυρινασ είναι 

ζνασ τετραδοντικόσ υποκαταςτάτθσ.  

Ο μθ υποκατεςτθμζνοσ μακροκυκλικόσ δακτφλιοσ ονομάηεται 
πορφίνθ. 
τισ μθ μεταλλωμζνεσ πορωυρίνεσ, ςτα δφο από τα τζςςερα 
άτομα αηϊτου ςυνδζονται πρωτόνια. 
Σα τζςςερα άηωτα, τα οποία ζχουν προςανατολιςμό προσ το 
κζντρο του δακτυλίου, ζχουν τθ δυνατότθτα να δεςμεφςουν ζνα 

μεταλλικό ιόν και να ςχθματίςουν ζνα πολφ ςτακερό οργανομεταλλικό ςφμπλοκο. 
τον ςχθματιςμό αυτοφ του ςυμπλόκου πολλά μεταλλικά ιόντα κεωρείται ότι 
δζχονται ζξι υποκαταςτάτεσ και ότι αποκτοφν οκταεδρικι διαμόρωωςθ. 
υγκεκριμζνα ςτο οκτάεδρο αυτό τα άτομα του αηϊτου καταλαμβάνουν τισ 4 κζςεισ 
αωινοντασ τισ αξονικζσ (πάνω και κάτω κζςθ) ελεφκερεσ για άλλουσ 
υποκαταςτάτεσ. 
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Σα τζςςερα άηωτα, εκτόσ από τθ δυνατότθτα ςυναρμογισ μεταλλικϊν ιόντων, όπωσ 

Fe, Mg, Co, Ni, προςδίδουν αρωματικό χαρακτιρα ςτον δακτφλιο.  

Άλλα χαρακτθριςτικά των πορφυρινικϊν δακτυλίων[3]: 

 Είναι χρωμοωόρεσ ενϊςεισ, με χαρακτθριςτικό χρϊμα το ζντονο μωβ, όπωσ 

υποδθλϊνει και το όνομά τουσ. 

 Τπακοφουν ςτον κανόνα του Huckel για τθν αρωματικότθτα, διακζτοντασ (4ν+2) 

π θλεκτρόνια (ν=4 για το απλοφςτερο κυκλικό μονοπάτι) απεντοπιςμζνα ςτθν 

περιωζρεια του πορωυρινικοφ δακτυλίου. 

 Λόγω του ζντονου ςυηυγιακοφ ωαινομζνου που παρουςιάηουν, απορροωοφν 

ςτθν περιοχι του ορατοφ. 

 Είναι ωκορίηουςεσ κρυςταλλικζσ οργανικζσ ενϊςεισ. 

 Θ διαμόρωωςι τουσ ςτο χϊρο είναι επίπεδθ. 

 Θ επίπεδθ αυτι διαμόρωωςθ, παρόλα αυτά, μπορεί να αλλάξει, ζπειτα από 

ςυναρμογι του δακτυλίου με μζταλλα, κυρίωσ μικροφ μεγζκουσ. Αυτό ςυμβαίνει 

διότι ο τελευταίοσ ςτρζωεται ζτςι ϊςτε να μεγιςτοποιιςει το δεςμό του με το 

μζταλλο. Παρόμοιο αποτζλεςμα προκφπτει και όταν ογκϊδεισ υποκαταςτάτεσ 

ςυναρμοςτοφν ςτισ meso-κζςεισ του δακτυλίου. 

 Σόςο τα άτομα του άνκρακα όςο και του αηϊτου ζχουν sp2 υβριδιςμό. 

 Σα δυο πρωτόνια που είναι ενωμζνα ςτα αντιδεςμικά άηωτά του, είναι όξινα και 

μποροφν εφκολα να αντικαταςτακοφν από μεταλλικά ιόντα. 

Γενικά, οι πορωυρινικοί δακτφλιοι κεωροφνται από τουσ πιο γνωςτοφσ 

υποκαταςτάτεσ ωσ προσ τθ κερμοδυναμικι ςτακερότθτά τουσ, με ιδιαίτερεσ 

ωυςικζσ, χθμικζσ και βιολογικζσ ιδιότθτεσ, οι οποίεσ δεν απατϊνται ςε άλλα μθ 

αρωματικά ι μθ κυκλικά ςυςτιματα.  

Οι πορωυρίνεσ αναπαριςτοφν ζωσ ςιμερα, τα πιο χριςιμα μοντζλα για τθ 

ςυλλογι[26] θλιακισ ενζργειασ και τθ ςυνακόλουκθ μετατροπι τθσ από οριςμζνα 

ςυςτιματα. Αυτό οωείλεται τόςο ςτθ μεγάλθ ςυνκετικά διακεςιμότθτά τουσ και τθ 

ςτακερότθτα του μακροκυκλικοφ αυτοφ ςυςτιματοσ αλλά και ςτθ δυνατότθτα να 

εμωανίηει ωαςματοςκοπικζσ και θλεκτροχθμικζσ ιδιότθτεσ με μεγάλο εφροσ. 

Ωςτόςο, θ ανάγκθ για βελτίωςθ αλλά και αφξθςθ τθσ ποικιλίασ των μοριακϊν 

αυτϊν ςυςτθμάτων, ενκάρρυνε τθ χριςθ άλλων πορωυρινοειδϊν. 

Μεταξφ αυτϊν και οι κορρόλεσ[27], ενϊςεισ μικρότερεσ κατά ζνα άτομο άνκρακα 

από τισ πορωυρίνεσ ζχουν χρθςιμοποιθκεί με κάποια επιτυχία. Εμωανίηουν υψθλι 

απορρόωθςθ ςε όλο το ορατό τμιμα του ωάςματοσ, καλι ςτακερότθτα, ςωςτι 

λειτουργικότθτα, καλι ωωταφγεια και τθσ ςχετικι ευκολία οξείδωςθσ. 
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1.2 Φωτοβολταϊκά ςυςτιματα 

 Σρόποσ λειτουργίασ φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων[24]:  

Από τθν πρϊτθ αναωορά το 1991 από τθν ερευνθτικι ομάδα του Grätzel,τα 

ευαιςκθτοποιθμζνα με χρωςτικζσ θλιακά κελιά (dye sensitized solar cells ι DSSCs), 

ζχουν δθμιουργιςει μεγάλο ενδιαωζρον ςε παγκόςμιο επίπεδο, λόγω του χαμθλοφ 

κόςτουσ τουσ και των ωιλικϊν προσ το περιβάλλον ιδιοτιτων τουσ. Αυτά τα θλιακά 

κελιά ζχουν τζτοια δυναμικι ϊςτε να αντικαταςτιςουν  τα ςθμερινά ςυμβατικά 

θλιακά κελιά με βάςθ το πυρίτιο. Θ λειτουργία ενόσ τυπικοφ θλιακοφ κελιοφ 

απεικονίηεται ςτο παρακάτω ςχιμα: 

 

Εικόνα 2: χθματικι διάταξθ των ςυςτατικϊν και του τρόπου λειτουργίασ ενόσ τυπικοφ 
DSSC. 

Θ διάταξθ αυτι αποτελείται από: 

1) ζνα ευαιςκθτοποιθμζνο με μια βαωι θλεκτρόδιο εργαςίασ (γενικά μεγάλο 

ενεργειακό κενό του θμιαγωγοφ μεταλλικοφ TiO2 ι του ΗθΟ ανόδου),  

2) ζνα βοθκθτικό θλεκτρόδιο με κάκοδο επικαλυμμζνθ με Pt  

3) και ζνα θλεκτρολφτθ (που μπορεί να είναι μια ιωδιοφχοσ βάςθ ι ζνα 

ςφμπλοκο κοβαλτίου ι ζνασ οξειδοαναγωγικόσ διαμεςολαβθτισ),  ο οποίοσ 

γεμίηει το χϊρο μεταξφ ανόδου και κακόδου. 

 Όταν το DSSC ωωτίηεται, τα θλεκτρόνια του ευαιςκθτοποιθτι μετακινοφνται ςτο 

LUMO τροχιακό (lowest unoccupied molecular orbital) και ζπειτα ‘’εκτοξεφονται’’ 

εντόσ τθσ ηϊνθσ αγωγιμότθτασ του θμιαγωγοφ TiO2, και ςτθ ςυνζχεια μεταωζρoνται 

ςτο θλεκτρόδιο Pt μζςω του εξωτερικοφ κυκλϊματοσ. Οι οπζσ ανάγονται από το 
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οξειδοαναγωγικό ηεφγοσ, είτε 𝛪3
−/𝛪− είτε 𝐶𝑜2+/𝐶𝑜3+ και ζπειτα θ οξειδωμζνθ βαωι 

αναγεννάται από το 𝛪− ι το 𝐶𝑜2+για να δϊςει ςφμπλοκο του 𝛪3
− ι του 𝐶𝑜3+. Σελικά, 

θ διάχυςθ των οξειδωμζνων μονάδων των ςυμπλόκων του 𝛪3
− ή 𝜏𝜊𝜐 𝐶𝑜3+ςτθν 

επιωάνεια τθσ κακόδου, ςυμπλθρϊνει το κφκλωμα.   

Μια πλθκϊρα ωωτοωυςικϊν διαδικαςιϊν ςυμβαίνουν ςε ζνα DSSC, 

οι οποίεσ εξαρτϊνται από τα τρία κφρια ςυςτατικά του DSSC: 

τον παράγοντα απορρόφθςθσ του φωτόσ (χρωςτικι), τον παράγοντα μεταφοράσ 

θλεκτρονίων (μεγάλο ενεργειακό κενό του θμιαγωγοφ μεταλλικοφ TiO2 ι του ΗθΟ) 

και τθν οπι μεταφοράσ (οξειδοαναγωγικό ηεφγοσ του θλεκτρολφτθ). Για ζνα 

αποτελεςματικό DSSC, και τα τρία ςυςτατικά απαιτοφν μια μικρορφκμιςθ. 

Ειδικότερα, όςον αωορά τθ βαωι, υπάρχουν οριςμζνα χαρακτθριςτικά που 

απαιτοφνται για τθν αποτελεςματικι απόδοςθ όπωσ: 

1. Κατάλλθλα ΘΟΜΟ και LUMO τροχιακά για τθν ‘’εκτόξευςθ’’ ωορτίου ςτο 

TiO2 

2. Αναγζννθςθ τθσ χρωςτικισ από τον θλεκτρολφτθ 

3. Μια ομάδα πρόςδεςθσ  για να προςκολλθκεί ςτο υλικό του θμιαγωγοφ 

4. Και μια ευρεία περιοχι απορρόωθςθσ ςτο ορατό και ςτθ NIR περιοχι για 

ςυλλογισ ωωτόσ, κακϊσ επίςθσ και ωωτοςτακερότθτα και καλι 

διαλυτότθτα.  

Σα DSSCs που βαςίηονται ςε νανοκρυςταλλικό TiO2 και ωωτοάνοδο 

ευαιςκθτοποιθμζνθ με πολυπυριδιλικά ςφμπλοκα ρουκθνίου ζχουν επιτφχει 

αποδόςεισ μετατροπισ ιςχφοσ (PCE) μζχρι 11%. Παρϋόλα αυτά, το υψθλό κόςτοσ, θ 

ςπανιότθτα και περιβαλλοντικά ηθτιματα που αωοροφν τα ςφμπλοκα ρουκθνίου 

περιορίηουν τισ δυνατζσ εμπορικζσ εωαρμογζσ τουσ, και παράλλθλα ωκοφν τθν 

ανεφρεςθ χαμθλότερου κόςτουσ και μεγαλφτερθσ αςωάλειασ ευαιςκθτοποιθτϊν. 

Κατά ςυνζπεια, οι επιςτιμονεσ από όλο τον κόςμο ζχουν καταβάλει μεγάλθ 

προςπάκεια για τον ςχεδιαςμό του νζων αποδοτικϊν DSSCs, χρθςιμοποιϊντασ 

ευαιςκθτοποιθτζσ είτε χωρίσ μζταλλο είτε χαμθλοφ κόςτουσ, με υψθλοφσ 

ςυντελεςτζσ μοριακισ απόςβεςθσ. Επιπλζον, αυτά τα νζα DSSCs, παραςκευάηονται 

με τθ χριςθ εφκολων ςυνκζςεων, προςιτϊν διαρκρωτικϊν τροποποιιςεων και 

ιδανικϊν εωαρμογϊν ςε ωωτοβολταϊκά. Οι αποδόςεισ των DSSCs που είναι 

ευαιςκθτοποιθμζνα με βαωζσ χωρίσ μζταλλο, κινοφνται ςτο 9-10% κατά τα 

τελευταία χρόνια. To καλφτερο DSSC είναι εκείνο με μια ευαιςκθτοποιό ουςία που 

ςυνίςταται από οργανικι χρωςτικι ουςία (C219) και επζτυχε PCE 10,3%. Αυτι θ 

απόδοςθ ωςτόςο, παραμζνει χαμθλότερθ από τισ αποδόςεισ των βαωϊν με 

ςφμπλοκα ρουκινιο, λόγω τθσ αςκενοφσ απορρόωθςθσ ςτο εγγφσ υπζρυκρθ 

περιοχι. 

Ωσ εκ τοφτου, είναι ςθμαντικό να δθμιουργθκοφν αποτελεςματικοί 

ευαιςκθτοποιθτζσ για DSSCs ςε μια πολφ ευρεία κλίμακα. Εμπνεόμενεσ από τθν 
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αποδοτικι μεταωορά ενζργειασ και θλεκτρονίων ςτα ωυςικά ςυςτιματα 

ςυγκομιδισ ωωτόσ, οι πορωυρίνεσ και τα παράγωγά τουσ, ζχουν χρθςιμοποιθκεί 

ευρζωσ ςτα ωωτοβολταϊκά ςυςτιματα. Ενϊςεισ με βάςθ τισ πορωυρίνεσ ζχουν 

πολλά εγγενι πλεονεκτιματα, όπωσ καλι ωωτοςτακερότθτα και άκαμπτθ 

μοριακι δομι με μεγάλουσ ςυντελεςτζσ απορρόωθςθσ ςτθν ορατι περιοχι του 

ωάςματοσ. Οι  ωωτοωυςικζσ και θλεκτροχθμικζσ τουσ ιδιότθτεσ μποροφν να 

ςυντονιςτοφν με περιωερειακοφσ υποκαταςτάτεσ και επιλζγοντασ το 

καταλλθλότερο  εςωτερικό μζταλλο, αξιοποιϊντασ τισ  πολλαπλζσ ενεργζσ τουσ 

κζςεισ, εκ των οποίων τζςςερισ meso και οκτϊ β-κζςεισ. Ζνα μειονζκτθμα των 

πορωυρινϊν είναι θ μικρι ικανότθτα ςυλλογισ ωωτόσ ςε μικθ κφματοσ περίπου 

450 nm και πάνω από 600 nm. Θ  αποδοτικότθτα των DSSCs  είναι δυνατόν να 

αυξθκεί χρθςιμοποιϊντασ ομάδεσ που είναι ιςχυροί δότεσ θλεκτρονίων και ομάδεσ 

δζκτεσ θλεκτρονίων, διευρφνοντασ ζτςι τθν απορρόωθςθ των πορωυρινϊν. 

Επομζνωσ, μια πορωυρινικι βαωι τφπου δότθ-δζκτθ με ζνα υποκαταςτάτθ 

διαρυλαμίνθσ (δότθσ) και ζνα αικυνυλ-βενηοϊκό οξφ (δζκτθ) ςτισ meso κζςεισ, ζχει 

αναωερκεί για τθν επίτευξθ απόδοςθσ τθσ τάξεωσ του 12,3%, θ οποία παραμζνει θ 

υψθλότερθ τιμι μζχρι ςτιγμισ για DSSCs και ανϊτερθ από DSSCs με βάςθ το Ru. Σο 

ενκαρρυντικό αυτό επίτευγμα διεγείρει τθν ανάπτυξθ περιςςοτζρων πορωυρινϊν-

ευαιςκθτοποιθτϊν για τθν προϊκθςθ τθσ εωαρμογισ τουσ ςε DSSCs. ε DSSCs θ 

παρουςία μιασ ομάδασ πρόςδεςθσ, είναι απαραίτθτθ για τθν πρόςδεςθ τθσ 

χρωςτικισ πάνω ςε μια επιωάνεια με TiO2, προκειμζνου να επιτευχκεί γριγορα 

ζγχυςθ θλεκτρονίων ςτο TiO2. Θ αποτελεςματικότθτα του ςταδίου τθσ  μεταωοράσ 

θλεκτρονίων ςτθ διεπιωάνεια βαωισ-θμιαγωγοφ εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό, 

μεταξφ πολλϊν άλλων παραγόντων, από τον τρόπο με τον οποίο το χρωμοωόρο 

ςυνδζεται ςτθ διεπιωάνεια. υνεπϊσ, ζχουν χρθςιμοποιθκεί διάωορεσ πορωυρίνεσ 

ωσ ομάδεσ πρόςδεςθσ και οι ερευνθτζσ ζχουν μελετιςει τισ επιπτϊςεισ τουσ ςτθ 

διεπιωάνεια TiO2. τθ ςυνζχεια, κα επικεντρωκοφμε κυρίωσ ςτθ μελζτθ των 

καρβοξυλικϊν ομάδων για το ςκοπό αυτό.  

   Ειςαγωγι ςτισ ομάδεσ πρόςδεςθσ: 

Οι χρωςτικζσ ουςίεσ (επιςτρϊςεισ) ςε θλιακά κελιά (dye-sensitized solar cells, 

DSSCs) απαιτoφν ζνα ι περιςςότερουσ χθμικοφσ υποκαταςτάτεσ που μποροφν να 

προςδεκοφν ςε ζνα υπόςτρωμα μεταλλικοφ οξειδίου του Σιτανίου. Αυτι θ 

προςρόωθςθ παρζχει ζνα μζςο για τθ μεταωορά θλεκτρονίων, θ οποία είναι θ 

πρϊτθ διαδικαςία που ξεκινά ςτο θλεκτρικό κφκλωμα ενόσ DSSC. Θ κατανόθςθ τθσ 

δομισ αυτϊν των υποκαταςτατϊν για DSSC και θ αναηιτθςθ νζων, είναι κρίςιμοι 

παράγοντεσ για τθν ανάπτυξθ βελτιωμζνων DSSCs. Παραδοςιακά, ομάδεσ από 

καρβοξυλικά οξζα και κυανοακρυλικά οξζα, χρθςιμοποιοφνται ωσ ομάδεσ 

πρόςδεςθσ ςτα DSSCs. Κατά τα τελευταία χρόνια, ζχουν προκφψει νζεσ ομάδεσ 

πρόςδεςθσ, γεγονόσ που δθμιουργεί μια μεγαλφτερθ δεξαμενι των υλικϊν που 

διατίκενται για τισ επιςτρϊςεισ ςτα DSSCs, και τα  ςυνδεόμενα ωυςικά και χθμικά 
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χαρακτθριςτικά τουσ προςωζρουν ενδιαωζρουςεσ επιδράςεισ ςτθ διεπιωάνεια 

μεταξφ χρωςτικισ και οξειδίου του μετάλλου. τθ ςυνζχεια, κα αναωερκοφν τα 

βαςικά χαρακτθριςτικά των ομάδων, οι οποίεσ προςδζνονται ςτο διοξείδιο του 

τιτανίου (TiO2), όπωσ θ πυριδίνθ, ωωςωονικά οξζα, τετρακυανο-ομάδεσ, κατεχόλεσ, 

και άλλα ligands. χετικά με τον τρόπο αλλθλεπίδραςθσ τθσ χρωςτικισ με το οξείδιο 

του τιτανίου, γνωρίηουμε ότι:  

Μόρια χρωςτικισ μποροφν να ενωκοφν πάνω ςε ζνα υπόςτρωμα οξειδίου μετάλλου 
επιωάνεια μζςω ενόσ πλικουσ μθχανιςμϊν, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
ομοιοπολικισ ςφνδεςθσ, θλεκτροςτατικϊν αλλθλεπιδράςεων, δεςμϊν υδρογόνου, 
υδρόφοβων αλλθλεπιδράςεων, δυνάμεων Van der Waals, ι μζςω φυςικισ 
παγίδευςθσ. τα DSSCs, κυριαρχεί θ ομοιοπολικι ςφνδεςθ μεταξφ των βαωϊν και 
των επιωανειακϊν ατόμων TiO2, προκειμζνου να διαςωαλιςτεί ιςχυρι ςφηευξθ, 
ομοιογενισ κατανομι τθσ βαωισ, και ςτακερότθτα τθσ ςυςκευισ. ε αντίκεςθ με 
αυτό, άλλεσ αλλθλεπιδράςεισ ςυνικωσ περιλαμβάνουν αςκενζςτερθ ςφνδεςθ, και 
ωσ εκ τοφτου κακιςτοφν προςρόωθςθ αςτακι. Ωςτόςο, λόγω επιωανειακϊν 
ανωμαλιϊν και λόγω τθσ παρουςίασ των επιωανειακϊν ομάδων υδροξυλίου, οι 
δεςμοί υδρογόνου ςτθ διεπιωάνεια χρωςτικισ-TiO2 δεν μποροφν να αγνοθκοφν. 
χετικά με τα καρβοξυλικά οξζα, ζξι κφριοι τφποι ςυνδζςεων ςτο οξείδιο του 
μετάλλου ζχουν αναωερκεί: 

1) Μονοδοντικόσ εςτζρασ 
2) Διδοντικι χειλικι ςφνδεςθ 
3) Διδοντικι γζωυρα 
4) Μονοδοντικόσ δεςμόσ υδρογόνου 
5) Διδοντικόσ δεςμόσ υδρογόνου 
6) Κακϊσ και ςφνδεςθ διαμζςου τθσ ομάδασ –C=O 

Όλεσ αυτζσ οι πικανζσ δομζσ απεικονίηονται ςτο παρακάτω ςχιμα: 
 

 

Εικόνα 3: Tρόποι ςφνδεςθσ τθσ χρωςτικισ με το TiO2. 
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τόχοσ για το μζλλον: 

H περαιτζρω διερεφνθςθ και κατανόθςθ αυτϊν των νζων τφπων ςφνδεςθσ των 

ομάδων αυτϊν με υποςτρϊματα TiO2 όχι μόνο κα να ςυμβάλει ςτθν ανάπτυξθ 

προθγμζνων DSSCs, αλλά και κβαντικϊν ευαιςκθτοποιθμζνων θλιακϊν κυττάρων, 

ςυςτθμάτων διάςπαςθσ νεροφ ςε υδρογόνο και οξυγόνο κακϊσ και άλλα 

τεχνολογικά ςυςτιματα.  

 

Εικόνα 4: Δζςμευςθ χαρακτθριςτικισ ομάδασ τθσ χρωςτικισ  ςτο ΣiO2. 

 

  Καρβοξυλικζσ ομάδεσ ωσ ομάδεσ πρόςδεςθσ[25]: 

Σα καρβοξυλικά οξζα που ζχουν εκτεταμζνα μελετθκεί, παρουςιάηουν ομάδεσ 

πρόςδεςθσ ςτισ meso και ςτισ β-κζςεισ ενόσ δακτυλίου πορωυρίνθσ. τθ meso κζςθ, 

υπάρχουν δφο κφριεσ κατθγορίεσ ςφνδεςθσ: 

1) Σα κλαςςικά meso-υποκατεςτθμζνα βενηοϊκά οξζα, 

2)  Και θ μορωι  άμεςθσ ςφνδεςθσ μιασ meso-αλκυλοβενηοϊκισ ομάδασ οξζοσ.  

Ωσ επί το πλείςτον ςτθ βιβλιογραωία ςχετικά με τα DSSCs, ζχουν μελετθκεί ομάδεσ 

που είναι ςυνδεδεμζνεσ ςτθ β-κζςθ του πορωυρινικοφ δακτυλίου. Ομάδεσ 

καρβοξυλικϊν οξζοσ μποροφν να ςχθματίςουν εςτερικοφσ δεςμοφσ με τθν 

επιωάνεια του οξειδίου του μετάλλου παράγοντασ ζτςι μια ιςχυρά ςυνδεδεμζνθ 

βαωι με καλι θλεκτρονικι επικοινωνία μεταξφ των δφο τμθμάτων. Εν τοφτοισ, ο 

δεςμόσ αυτόσ μπορεί να υδρολυκεί με τθν παρουςία νεροφ, ενόσ ςθμαντικοφ 

παράγοντα όςον αωορά τθ ςτακερότθτα του θλιακοφ κυττάρου. Οι καρβοξυλικζσ 

ομάδεσ που λειτουργοφν ωσ διδοντικοί υποκαταςτάτεσ, ζχει αποδειχκεί ότι είναι οι 

προτιμϊμενεσ δομζσ για δζςμευςθ ςτο TiO2. 

 Meso-υποκατεςτθμζνα βενηοϊκά οξζα: 

Θ ιδζα για το ςχεδιαςμό meso-υποκατεςτθμζνων πορωυρινϊν διατυπϊκθκε πρϊτθ 

ωορά από τουσ Anderson και Therien. Πριν από τθν ανακάλυψθ των DSSC, θ 

ικανότθτα των πορωυρινϊν να ευαιςκθτοποιοφν TiO2, διατυπϊκθκε από το Grätzel 

το 1987 και θ πρϊτθ πορωυρίνθ-ευαιςκθτοποιθτισ παρουςιάςκθκε από τουσ Kay 

και Grätzel το 1993. Και ο λόγοσ για μια πορωυρίνθ με προπανικό οξφ ωσ ομάδα 
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πρόςδεςθσ και ςυνολικι απόδοςθ 2,6%. Σο 2000 παρουςιάςκθκε θ πρϊτθ meso-

υποκατεςτθμζνθ πορωυρίνθ για DSSC,με απόδοςθ 3,5%. Αυτι θ πορωυρίνθ είναι θ 

μθ μεταλλωμζνθ  πορωυρίνθ που απεικονίηεται ςτο παρακάτω ςχιμα:  

 

Εικόνα 5: Οι πρϊτεσ meso-υποκατεςτθμζνεσ πορφυρίνεσ. 

Ζνα ςθμείο κλειδί για το ςχεδιαςμό πορωυρινικϊν χρωςτικϊν, ςχετίηεται με τθ κζςθ 

τθσ ομάδασ πρόςδεςθσ ςε ςχζςθ με το επίπεδο του π-μακροκυκλικοφ ςυςτιματοσ. Θ 

παρουςία τθσ καρβοξυλικισ ομάδασ ςε ςφνδεςθ με ζνα meso-ωαίνυλο 

υποκατεςτθμζνο δακτφλιο, ζχει ελάχιςτθ επίδραςθ ςτθ βαςικι θλεκτρονικι 

κατάςταςθ τθσ χρωςτικισ εξαιτίασ τθσ ορκογϊνιασ διευκζτθςθσ του meso-ωαίνυλο 

υποκατεςτθμζνου δακτυλίου. Παρ’όλα αυτά, μελζτεσ δείχνουν ότι θ κζςθ τθσ 

καρβοξυλικισ ομάδασ είναι εκείνθ που επθρεάηει τθν απόδοςθ των DSSCs. τθν 

παραπάνω πορωυρίνθ, θ μετατόπιςθ των καρβοξυλικϊν ομάδων από τθν para ςτθ 

meta κζςθ του βενηολικοφ δακτυλίου, γεγονόσ το οποίο οδθγεί ςε μια πιο 

αποδοτικι διάχυςθ των θλεκτρονίων, κακϊσ θ meta–υποκατεςτθμζνθ πορφυρίνθ 

δεςμεφεται επίπεδα ςτθν επιφάνεια του TiO2, ενϊ θ para δεςμεφεται κάκετα, όπωσ 

ωαίνεται ςτο παρακάτω ςχιμα:  

 

Εικόνα 6:  

3: δζςμευςθ meta υποκατεςτθμζνθσ πορφυρίνθσ  

                                       2: δζςμευςθ para υποκατεςτθμζνθσ πορφυρίνθσ 

υνεχίηοντασ τθν ιςτορικι αναδρομι, το 2007 μελετικθκαν τετραχειλικζσ 

πορφυρίνεσ ψευδαργφρου με τζςςερισ meso υποκαταςτάτεσ,για να διερευνθκεί ςε 
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πιο βακμό αυτό επθρεάηει τθν απόδοςι τουσ ςτα DSSCs. Όπωσ, αποδεικνφεται με 

διάωορεσ ωαςματοςκοπικζσ τεχνικζσ, θ meta υποκατάςταςθ οδθγεί ςε μια επίπεδθ 

ςφνδεςθ επάνω ςτο TiO2. Όλεσ οι μελζτεσ δείχνουν, ότι μόνο θ p-ZnTCPP δθμιουργεί 

ςυςςωματϊματα πάνω ςτθν επιωάνεια του TiO2, ενϊ αντίςτοιχα ςυςςωματϊματα 

δεν ζχουν παρατθρθκεί για τιε meta–υποκατεςτθμζνεσ πορωυρίνεσ. Θ καλφτερθ 

αποδοτικότθτα των επίπεδων άκαμπτων meta-υποκατεςτθμζνων ςυςτθμάτων 

εξθγείται με βάςθ τθ διάχυςθ των θλεκτρονίων, όπωσ αναωζρκθκε και πρωτφτερα 

ςε άλλεσ μελζτεσ. τθν ίδια μελζτθ, παρατθρικθκε ότι, οι κφριοι τρόποι ςφνδεςθσ 

για αυτι τθν κατθγορία μορίων, είναι μζςω χειλικϊν ι/και διδοντικϊν γεωυρωτικϊν 

καρβοξυλικϊν ομάδων πάνω ςτο TiO2.  

 

Εικόνα 7: Ιδανικι πρόςδεςθ ςτο ΣiO2. 

To 2009, μια άλλθ ςειρά μελετϊν με μονοκαρβοξυωαίνυλο-τριαλυλο πορωυρίνεσ ςε 

DSSCs, άγγιξε τθν απόδοςθ του 4,6% με τθν πορωυρίνθ 4 του παρακάτω ςχιματοσ, 

ενϊ θ πορωυρίνθ 5 ζδωςε απόδοςθ 6,5%. 

 

Εικόνα 8: Άλλεσ πορφυρίνεσ με αξιοςθμείωτεσ αποδόςεισ. 

Ακόμθ, οι αποδόςεισ μποροφν να αυξθκοφν με τθ δθμιουργία διμερϊν με 

ςθμαντικζσ επίςθσ αποδόςεισ.  
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Εικόνα 9: Διμερι πορφυρινϊν. 

 

Εικόνα 10: Αποδόςεισ των παραπάνω πορφυρινϊν. 

Μια ακόμα ερευνθτικι ομάδα το 2013, μελζτθςε πορωυρίνεσ με καρβοξυλικά οξζα 

ωσ ομάδεσ πρόςδεςθσ ςε ortho, meta & para κζςθ ενόσ  ωαινυλο-δακτυλίου μιασ 

meso-τετραάρυλο πορωυρίνθσ ςε ςυνδυαςμό με διαωορετικζσ ομάδεσ κάκε ωορά 

ςτθν άλλθ meso κζςθ του δακτυλίου. Βρζκθκε ότι, οι πορωυρίνεσ που ιταν 

υποκατεςτθμζνεσ ςτθ meta και τθν para κζςθ του βενηολικοφ δακτυλίου, είχαν πιο 

βελτιωμζνεσ ιδιότθτεσ ςε ςχζςθ με τισ αντίςτοιχεσ ortho υποκατεςτθμζνεσ.

 

Εικόνα 11: φγκριςθ πορφυρινικϊν παραγϊγων. 

Δφο επιπλζον αξιοςθμείωτεσ δομζσ είναι και οι παρακάτω με αποδόςεισ 3,61% (23) 

και 4,46% (24) αντίςτοιχα, παρατιρθςθ που υποδθλϊνει ότι θ free base πορωυρίνθ 

ζχει μεγαλφτερθ απόδοςθ από τθν αντίςτοιχθ μεταλλωμζνθ με Zn. 
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         Εικόνα 12: Πορφυρίνεσ 23 και 24. 

Θ ακόλουκθ πορωυρίνθ, θ οποία παραςκευάςκθκε με ςταδιακι αμίνωςθ και ζχει 

δομι προπζλασ, δεν παρουςιάηει αξιοςθμείωτθ θλεκτρονιακι επικοινωνία μεταξφ 

των μονομερϊν, αλλά τα κοντινά ενεργειακά επίπεδα των μοριακϊν τροχιακϊν, τθν 

κακιςτοφν κατάλλθλθ για χριςθ ωσ χρωςτικι ςε DSSCs. Θ απόδοςι τθσ ιταν 4,91%. 

 

Εικόνα 13: Πορφυρίνθ 25 

Πρόςωατα, ςυνκζκθκε μια ςειρά πορωυρινϊν (26-31) με δφο ομάδεσ δότεσ 

θλεκτρονίων και δφο ομάδεσ πρόςδεςθσ κατά μικοσ μιασ π-γεωυρωτικισ ομάδασ 

και χρθςιμοποιικθκαν ωσ ωωτοευαιςκθτοποιθτζσ ςε  DSSCs. Θ μεγαλφτερθ 

απόδοςθ αυτισ τθσ ομάδασ ιταν 4,07% για τθν πορωυρίνθ 30, λόγω του υψθλοφ 

ςυντελεςτι απόςβεςθσ.  
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Εικόνα 14: Δομζσ των πορφυρινϊν 26-31 

 

Εικόνα 15: Αποδόςεισ των πορφυρινϊν 26-31. 

Θ ίδια ομάδα ςυνζκεςε και τισ πορωυρίνεσ 32-36 με τρεισ καρβοξυωαίνυλο ομάδεσ 

πρόςδεςθσ με ποικίλουσ υποκαταςτάτεσ ςτθ meso κζςθ. Θ πορωυρίνθ 34 

παρουςιάηει μετατόπιςθ προσ το ερυκρό τμιμα του ωάςματοσ ςυγκρινόμενθ με τισ 

άλλεσ πορωυρίνεσ.  

 

Εικόνα 16: Πορφυρίνεσ 32-36. 
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Εικόνα 17: Αποδόςεισ πορφυρινϊν 32-36. 

Θ υψθλότερθ απόδοςθ αντιςτοιχεί ςτθν πορωυρίνθ 35 (6,10%). Επίςθσ, 

αποδείχκθκε ότι τα DSSCs τα οποία βαςίηονται ςε πορωυρίνεσ με πολλζσ ομάδεσ 

πρόςδεςθσ, είναι πιο ςτακερά ςε ςχζςθ με τα αντίςτοιχα με μια ομάδα πρόςδεςθσ.  

Παρόλο που οι meso-καρβοξυωαίνυλο ςυνδεδεμζνεσ πορωυρίνεσ ζχουν εκτεταμζνα 

μελετθκεί ςε DSSCs, παραμζνει το ερϊτθμα ςχετικά με τθ γωνία ςτροωισ για τθν 

αποςφνδεςθ των δακτυλίων ωαινυλίου από το μακροκυκλικό ςυηευγμζνο ςφςτθμα, 

θ οποία ενδεχομζνωσ περιορίηει τθν θλεκτρονικι επικοινωνία μεταξφ τθσ χρωςτικισ 

και τθσ ςφνδεςθσ με τον θμιαγωγό (TiO2). Ωσ εκ τοφτου, μεγαλφτερθ προςοχι ζχει 

δοκεί ςε άλλεσ δομζσ, όπωσ πορωυρίνεσ με meso-αλκυνυλο βενηοϊκά οξζα ι β-

ςυνδεδεμζνθ ςυηυγιακά ςυςτιματα και ςυςκευζσ που χρθςιμοποιοφν αυτά τα 

ςχζδια ζχουν ωκάςει ςε εξαιρετικά υψθλό ποςοςτό  αποτελεςματικότθτασ. 

Η παροφςα διπλωματικι εργαςία κινείται ςε αυτι τθν κατεφκυνςθ τθσ μελζτθσ 

των meso υποκατεςτθμζνων πορφυρινικϊν παραγϊγων για τουσ λόγουσ που 

αναφζρκθκαν παραπάνω, γι’ αυτό και δεν κα γίνει αναφορά ςτον τρόπο 

ςφνδεςθσ και τθ μελζτθ γενικότερα των β-υποκατεςτθμζνων πορφυρινικϊν 

ςυςτθμάτων. 

 Οι πορφυρίνεσ ςτα DSSCs[24]: 

Για να είναι χριςιμθ για μια ςυςκευι DSSC, μια πορωυρίνθ-ευαιςκθτοποιθτισ 

πρζπει να διακζτει τουλάχιςτον μία ομάδα πρόςδεςθσ, όπωσ προαναωζρκθκε (ι 

μια ομάδα-γζωυρα), ςτθ μοριακι δομι τθσ για να επιτραπεί θ προςκόλλθςθ του 

τθσ χρωςτικισ ςτο TiO2.Αναπόωευκτα, θ χαρακτθριςτικι ομάδα, θ οποία δρα ωσ 

δζκτθσ, λειτουργεί ωσ ομάδα που ζλκει θλεκτρόνια.  

Μια πορωυρίνθ διακζτει  οκτϊ-β και τζςςερισ meso-κζςεισ, οι οποίεσ είναι 

δυνθτικά διακζςιμεσ για ςφνδεςθ με μία ι περιςςότερεσ ομάδεσ πρόςδεςθσ και 

άλλουσ υποκαταςτάτεσ. Αυτόσ ο εκτεταμζνοσ αρικμόσ των κζςεων πρόςδεςθσ  

του μακροκυκλικοφ δακτυλίου (12), προςωζρει μια μεγάλθ ομάδα για ςχεδιαςμό 

νζων πορωυρινϊν-επιςτρϊςεων. Ιςτορικά, θ πρϊτθ χριςθ ωωτοευαιςκθτοποιθτι 

πορωυρίνθσ ςε DSSCs με TiO2, αναωζρεται το 1993 για β-υποκατεςτθμζνα 

παράγωγα χλωροωφλλθσ και ςυναωείσ ωυςικά πορωυρίνεσ, ωκάνοντασ ςτο μζγιςτο 

τθσ απόδοςθσ (2,6%). Από τότε, θ απόδοςθ των DSSCs με βάςθ β-υποκατεςτθμζνεσ 
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πορωυρίνεσ δεν προχϊρθςε για περιςςότερα από 11 χρόνια, ζωσ ότου ο Grätzel και 

οι ςυνεργάτεσ του δθμοςίευςαν μεταξφ 2004-2005, β-υποκατεςτθμζνεσ πορωυρίνεσ 

οι οποίεσ ζωκαςαν τθν απόδοςθ 4,8-5,6% ζωσ 7,1% το 2007. Σο 2011 μια ακόμα 

ομάδα, δθμιοφργθςε μια πορωυρίνθ β-υποκατεςτθμζνθ, με απόδοςθ που αγγίηει το 

7,5% και ωαίνεται ςτθν παρακάτω εικόνα:   

 

Εικόνα 18: β-υποκατεςτθμζνθ πορφυρίνθ  

Πιο πρόςωατα, ζχουν χρθςιμοποιθκεί διμερι πορωυρινϊν, τριμερι, εκτεταμζνα π-
ςυηυγιακά ςυςτιματα ναωκαλενίου, ανκρακενίου και άλλα. Επίςθσ, τα τθγμζνα 
πορωυρινικά διμερι ζχουν αναωερκεί ωσ πολλά υποςχόμενεσ βαωζσ, διότι τισ 
χαρακτθρίηει παρατεταμζνθ απορρόωθςθ ςτο ορατό (κόκκινο) και NIR (near-IR) 
τμιμα του θλεκτρομαγνθτικοφ ωάςματοσ. Όμωσ, από το 2009 μζχρι ςιμερα, οι 
meso-υποκατεςτθμζνεσ πορωυρίνεσ τείνουν να είναι θ πιο αποδοτικι κατθγορία 
ευαιςκθτοποιθτϊν που αναωζρκθκαν για  DSSCs. Σο 2011, ο Grätzel[25] και οι 
ςυνεργάτεσ του ανζωεραν τθν meso-υποκατεςτθμζνθ πορωυρίνθ YD2-o-C8 
επιτυγχάνοντασ απόδοςθ 11,9% και ςε ςφηευξθ με οξειδοαναγωγικό θλεκτρολφτθ 
cobalt(III/II) tris(2,2′-bipyridine) επιτυγχάνοντασ απόδοςθ 12,3%. Όμωσ αυτό το 
ρεκόρ καταρρίωκθκε το 2014 από μια ακόμα meso-υποκατεςτθμζνθ πορωυρίνθ. Οι 
δφο πορωυρίνεσ απεικονίηονται ςτο παρακάτω ςχιμα:  

 

Εικόνα 19: Σα δφο μεγαλφτερα ρεκόρ απόδοςθσ ςε DSSCs. 
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Γενικά, ζχουν μελετθκεί και β-υποκατεςτθμζνεσ πορωυρίνεσ με υψθλά ρεκόρ 
απόδοςθσ, μερικζσ από τισ οποίεσ απεικονίηονται ςτο παρακάτω ςχιμα:

 

Εικόνα 20: Άλλεσ δομζσ με υψθλζσ αποδόςεισ. 

 Meso-υποκατεςτθμζνεσ πορφυρίνεσ για DSSCs (πλεονεκτιματα τθσ χριςθσ Zn 
για μετάλλωςθ των πορφυρινϊν αυτϊν)[25]:  

Θ ςχετικι ευκολία ςφνκεςισ τουσ και υψθλι ευελιξία τθσ μοριακισ δομισ τουσ 

δθμιουργεί μια πολλι μεγάλθ ποικιλία πικανϊν δομϊν όπωσ ωαίνεται ςτθν 

παρακάτω εικόνα:  

 

Εικόνα 21: Κατθγορίεσ meso- υποκατεςτθμζνων πορφυρινϊν. 

Θ μθ υποκατεςτθμζνθ πορωυρίνθ (free base H2-Por) και θ μεταλλωμζνθ με 

ψευδάργυρο πορωυρίνθ (Zn(ΙΙ)-Por) αποτελοφν τισ πιο μελετθμζνεσ για DSSCs. Οι 
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πορωυρινικζσ χρωςτικζσ ψευδαργφρου προτιμϊνται  ςε ςχζςθ με άλλεσ 

μεταλλοπορωυρίνεσ, όπωσ του Cu, Pt, Mg, Μθ, Sn, για πολλοφσ λόγουσ:  

1) Οι μεταλλοπορφυρίνεσ (και ιδίωσ οι Ηθ(II)-Pors) ςυνικωσ εμφανίηουν 

υψθλότερεσ τιμζσ ‘’short  circuit current (JSC)’’ ςτα ωωτοβολταϊκά με TiO2 ςε 

ςχζςθ με τισ αντίςτοιχεσ  ελεφκερεσ βάςεισ, γεγόνοσ το οποίο ςυνικωσ 

οδθγεί  ςε υψθλότερεσ αποδόςεισ. 

2) Οι πορφυρίνεσ ψευδαργφρου παρουςιάηουν παρόμοιεσ φυςικοχθμικζσ 
ιδιότθτεσ ςτθν απορρόφθςθ και τθν εκπομπι με τισ αντίςτοιχεσ ελεφκερεσ 
βάςεισ, αλλά πολφ χαμθλότερα δυναμικά οξείδωςθσ (Δν ≈ 200-400 mV). Ωσ 
πρϊτθ ςυνζπεια, το επίπεδο των ΘΟΜΟ[26],[27] τροχιακϊν των Ηθ(II)-Pors, 
κακορίηεται από το πρϊτο δυναμικό οξείδωςθσ τουσ, βρίςκεται ςυνικωσ 
περίπου 200-400 mV υψθλότερα από τθν αντίςτοιχθ ελεφκερθ βάςθ. 
 

Παρ’όλα αυτά ςτθν πράξθ ζχει αναωερκεί ότι κάποιεσ μθ μεταλλωμζνεσ 
πορωυρίνεσ, ζχουν καλφτερθ απόδοςθ κάτω από τισ ίδιεσ ςυνκικεσ, από τισ 
αντίςτοιχεσ μεταλλωμζνεσ με ψευδάργυρο.  Πολλζσ ζρευνεσ ωςτόςο δείχνουν, ότι 
οι Zn (ΙΙ) –πορωυρίνεσ μπορεί να ζχουν ςθμαντικά μικρότερθ απόδοςθ εάν το 
κετικά ωορτιςμζνο κζντρο μεταλλικό ιόν ψευδαργφρου εκτείκεται άμεςα ςτον 
θλεκτρολφτθσ διότι ζτςι τείνει να παγιδεφςει ευκολότερα τα ιόντα 𝛪3

−. Αυτό μπορεί 
να ελαττωκεί εάν ενςωματωκοφν μακριζσ και ογκϊδεισ υδρόφοβεσ αλυςίδεσ ςτο 
ςκελετό τθσ πορφυρίνθσ, ι προςκζτοντασ υδρόφοβα ςυςτατικά όπωσ χολικά οξζα 
που δρουν ωσ φράγμα για τθν προςταςία τθσ μεταλλωμζνθσ πορφυρίνθσ, από το 𝛪3

− 
τθσ επιφάνειασ του θλεκτρολφτθ. 
 
θμείωςθ: Για τον παραπάνω λόγο, ςτα πορφυρινικά παράγωγα που 
παραςκευάςκθκαν ςτθν παροφςα διπλωματικι εργαςία, υπάρχει θ παρουςία των 
αλκόξυ- ομάδων (–ΟC12H25). 

3) Ζνα ακόμα πλεονζκτθμα αυτισ τθσ ςτρατθγικισ, είναι ότι αποφεφγεται θ π-π 
ςυςςϊματωςθ μεταξφ των πορφυρινϊν, παράγοντασ πολλι μεγάλθσ 
ςθμαςίασ για τισ χρωςτικζσ ςτα θλιακά κελιά. 

4) Άλλα πλεονεκτιματα των πορωυρινϊν με βάςθ τον ψευδάργυρο είναι 
ςχετικά υψθλι κερμικι ςτακερότθτα τουσ και θ αντοχι κάτω από τθν 
ζκκεςθ ςτο φωσ. 

5) Η αποφυγι τθσ χριςθσ τοξικϊν μετάλλων για το περιβάλλον (Sn, Hg) ι 
ακριβϊν και ςπάνιων μετάλλων(όπωσ Pt, Au, και Ru), διευκολφνουν τθν 
παραγωγι μεγάλθσ κλίμακασ. 

6) Σζλοσ, από τθ ςυνκετικι πλευρά, ςτισ πορωυρίνεσ ψευδαργφρου 
είναι εφκολθ θ πρόςβαςθ των μεταλλοϊόντων Zn(II) (d10: θλεκτρονικι 
διαμόρωωςθ)  για τθ μετάλλωςθ ςτθν ελεφκερθ βάςθ (ςυνικωσ ποςοτικι 
απόδοςθ) και είναι πολλι δφςκολθ[22],[23] θ απομάκρυνςθ τουσ κακϊσ δεν 
είναι τόςο ευκίνθτα όπωσ πχ: τα ιόντα Mg(II), και δεν είναι παραμαγνθτικά 
όπωσ τα ιόντα Cu(II) με d9 θλεκτρονικι διαμόρωωςθ. 
 

Θ κατθγορία θ οποία κα μελετθκεί ςτθ ςυνζχεια είναι οι trans και cis meso-
υποκατεςτθμζνεσ πορωυρίνεσ του τφπου Α2Β2 όπωσ παριςτάνεται ςτθν εικόνα 21. 
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Μια πορωυρίνθ του τφπου A2B2 μπορεί να υωίςταται ςε δφο ςτερεοϊςομερι, 
δθλαδι το trans και το cis. Ωςτόςο, θ ςφνκεςθ του κακαροφ ςτερεοϊςομεροφσ είναι, 
κατά πολφ, πολφ πιο εφκολθ ςτθν περίπτωςθ του trans. Συπικά, μία trans A2B2 

πορφυρίνθ ςυντίκενται εφκολα από τθ ςυμπφκνωςθ μιασ αλδεΰδθσ με ζνα 
διππυρομεκάνιο υπό ςυνκικεσ όξινθσ κατάλυςθσ. Αν και ζχουν αναπτυχκεί κάποιεσ 
μζκοδοι  για τθν τοποειδικι ςφνκεςθ των cis-A2B2 πορωυρινϊν, απαιτοφνται   
πολλαπλά ςτάδια και πιο ςυχνά κουραςτικζσ διαδικαςίεσ. Ωσ εκ τοφτου, τζτοιου 
είδουσ πορωυρίνεσ λαμβάνονται ςυνικωσ ωσ δευτερεφοντα προϊόντα από τθ 
ςυμπφκνωςθ πυρρολίου και αλδεψδθσ, και απομονϊνονται ςε χαμθλζσ αποδόςεισ 
μετά από χρωματογραωικοφσ διαχωριςμοφσ (ςυνικωσ με HPLC). τα DSSCs,  θ 
κατθγορία πορωυρινϊν A2B2 υπερτερεί ζναντι των κατθγοριϊν  A4 και A3B διότι:  
 
 Δίνεται θ δυνατότθτα να ενςωματωκοφν δφο ομάδεσ πρόςδεςθσ ςτο TiO2, δφο 

ογκϊδεισ ομάδεσ, και τζλοσ, θ ςχετικι ευκολία να ενςωματωκοφν π-
ςυηευγμζνο ςυηυγιακά ςυςτιματα ςτισ meso-κζςεισ[29]. Λαμβάνοντασ υπόψθ το 
γεγονόσ ότι οι trans-A2B2 πορωυρίνεσ είναι ςυνκετικά πολφ πιο προςιτζσ από 
του cis τφπου, ςυνεπάγεται τζτοιο ςχεδιαςμό, ϊςτε οι δφο ομάδεσ πρόςδεςθσ 
να βρίςκονται ςε διαμετρικά αντίκετεσ κζςεισ. Αυτι θ γεωμετρικι 
διαμόρωωςθ, δίνει τθ δυνατότθτα για προςκόλλθςθ τθσ βαωισ επί τθσ 
επιωανείασ TiO2.  
 
Για παράδειγμα, θ πορωυρίνθ ZnPDCA που εικονίηεται παρακάτω (και 
εμωανίηει μζγιςτθ απόδοςθ τθσ τάξεωσ του 5,5%) εμωανίηει τα εξισ ιδιάηοντα 
χαρακτθριςτικά:  

 
Εικόνα 22: Αναπαράςταςθ πορφυρινϊν ZnPDCA και  ZnPCA . 

 
1) Κατάλλθλο μικοσ και  γεωμετρία που μπορεί να επιτρζψει διπλι πρόςδεςθ 

ςτθν επιωάνεια του TiO2. 
2) Δφο ςυνδεδεμζνουσ υποκαταςτάτεσ με εκτεταμζνθ π-ςυηυγία, οι οποίοι 

εκτείνουν τθ ςυηυγία με το μακροκυκλικό δακτφλιο  τθσ πορωυρίνθσ και 
ενιςχφουν τθν θλεκτρονιακι επικοινωνία τθσ βαωισ με το TiO2 μζςω των 
ομάδων πρόςδεςθσ. 

3) Δφο ογκϊδεισ δωδεκυλοξυ-ωαινυλο-ομάδεσ προςδεδεμζνεσ ςτισ δφο (5,15) 
meso-κζςεισ, οι οποίεσ προςτατεφουν τθν πορωυρίνθ από τθ 
ςυςςωμάτωςθ. 
 

Σζλοσ, υψθλζσ αποδόςεισ δίνει και θ παρακάτω πορωυρίνθ: 4,83% για τθν Ρ2 και 3,80% 
για τθν Ρ1. 
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Εικόνα 23: πορφυρίνεσ Ρ2 (metallated) και Ρ1 (free base). 

 
Παρακάτω παρατίκεται ζνασ πίνακασ όπου απεικονίηονται ςυνοπτικά κάποιεσ 
πορωυρίνεσ που ζχουν μελετθκεί και ζχουν αξιοςθμείωτεσ[24] αποδόςεισ:  
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Εικόνα 24: υνοπτικι παρουςίαςθ δεδομζνων. 
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1.3 Άλλεσ ενδιαφζρουςεσ εφαρμογζσ των πορφυρινϊν 

  τθν κατάλυςθ:  
 

Οι πορωυρίνεσ, ειδικά εκείνεσ που 

περιλαμβάνουν ςαν μζροσ τθσ δομισ τουσ, 

ειδικζσ ομάδεσ, γνωςτζσ ωσ χειρόμορωα 

κζντρα (άτομα άνκρακα ςυνδεδεμζνα με 

τζςςερισ διαωορετικζσ ομάδεσ) παρουςιάηουν 

μια ιδιαίτερθ δυνατότθτα να ςυμβάλλουν 

ςτθν πραγματοποίθςθ χθμικϊν αντιδράςεων, 

με αποτζλεςμα τθν παραλαβι πολφ 

ςυγκεκριμζνων προϊόντων. 

 τθ χλωροφφλλθ και ςε διάφορα κυτοχρϊματα: 

Θ χλωροωφλλθ είναι το μόριο που παγιδεφει αυτό που λζμε «τθν πιο αςφλλθπτθ 

από όλεσ τισ δυνάμεισ» και γι’ αυτό το λόγο αποκαλείται και ωωτοχποδοχζασ. 

Εντοπίηεται ςτουσ χλωροπλάςτεσ των ωυτϊν και είναι αυτό που τουσ προςδίδει το 

πράςινο χρϊμα. Σο πράςινο αυτό τθσ χρϊμα οωείλεται ςτθν απορρόωθςθ του μπλε 

και του κόκκινου, με αποτζλεςμα να αντανακλάται και να είναι ορατό από το μάτι 

το ςυμπλθρωματικό τουσ (πράςινο). Θ βαςικι δομι του μορίου τθσ χλωροωφλλθσ 

περιλαμβάνει ζναν πορωυρινικό δακτφλιο, ςυναρμοςμζνο με ζνα κεντρικό άτομο 

Mg. Παρατθροφμε λοιπόν, ότι υπάρχει αρκετι ομοιότθτα με τον αντίςτοιχθ δομι 

τθσ αίμθσ ςτθν αιμοςωαιρίνθ. Θ διαωορά τουσ ζγκειται ςτο κεντρικό μεταλλικό ιόν, 

Εικόνα 25: Χριςθ πορφυρινϊν για διάφορεσ λειτουργίεσ ςτθ φφςθ. 
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το οποίο ςτθν αίμθ είναι ζνα άτομο ςιδιρου, ενϊ ςτθ χλωροωφλλθ ζνα άτομο 

μαγνθςίου. Βαςικι λειτουργία του δακτυλίου είναι να απορροωά ωωτόνια που 

βρίςκονται ςτθν περιοχι κοντά ςτο υπεριϊδεσ-ορατό (400-700nm). Θ απορρόωθςθ 

ςε αυτι τθν περιοχι αποδίδεται ςτο π-ςυηυγιακό ςφςτθμα του πορωυρινικοφ 

δακτυλίου. 

 

 τθν ιατρικι: 
 
Φωτοδυναμικι Θεραπεία 
 

Οι πορωυρίνεσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ωσ ωωτοαπορροωθτικζσ ενϊςεισ, οι 

οποίεσ διεγείρονται από ωωτόνια και ςτθ ςυνζχεια αντιδροφν με κφτταρα με ζναν 

επικυμθτό τρόπο. Αν μια πορωυρίνθ ειςαχκεί ςε κάποιο άρρωςτο ιςτό, όπωσ ζνασ 

καρκινικόσ όγκοσ, τότε μπορεί να ενεργοποιθκεί από το ωωσ για να καταςτρζψει 

αυτόν τον ιςτό. Θ διαδικαςία αυτι, γνωςτι ωσ φωτοδυναμικι κεραπεία, ζχει 

μετατραπεί από μια απίκανθ κεραπεία για τον καρκίνο κατά τθ δεκαετία του 1970, 

ςε ζνα καλά επεξεργαςμζνο και αποτελεςματικό όπλο ενάντια ςε πολλζσ αςκζνειεσ 

και πιο πρόςωατα ςτον κθλιδϊδθ εκφυλιςμό και τθν πακολογικι μυωπία, δφο 

κοινζσ αιτίεσ τφωλωςθσ των ενθλίκων. Θ ςυνεχιηόμενθ ζρευνα περιλαμβάνει 

πρωτοποριακζσ κεραπείεσ για αςκζνειεσ των ςτεφανιαίων αρτθριϊν, του AIDS, 

αςκζνειεσ του ανοςοποιθτικοφ ςυςτιματοσ, απόρριψθ μοςχευμάτων και τθ 

λευχαιμία. 

τάδια: 

 Θ χθμικι ζνωςθ ειςάγεται με ζνεςθ ςτο ςϊμα. 
 Θ χθμικι ζνωςθ ςυγκεντρϊνεται ςτο μζροσ του 

όγκου. 
 Θ χθμικι ζνωςθ ενεργοποιείται από το ωωσ. 

 Ο όγκοσ καταςτρζωεται επιλεκτικά. 
 

 

 

 

 

 

  

Εικόνα 26: Διαδικαςία 
φωτοδυναμικισ κεραπείασ. 
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  22::    
ΣΣκκοοππόόσσ  ττηησσ  δδιιππλλωωμμααττιικκήήσσ  εερργγααςςίίαασσ  

 
 
Οι αυξανόμενεσ απαιτιςεισ για ενζργεια και θ ςυνεχισ εξάντλθςθ 
των ορυκτϊν καυςίμων κακιςτά επιτακτικι ανάγκθ τθν ανεφρεςθ εναλλακτικϊν 
πθγϊν ενζργειασ. Ωσ εκ τοφτου, θ περαιτζρω ζρευνα για τθν ανεφρεςθ  
εναλλακτικϊν λφςεων, αςωαλϊν και ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ είναι 
εξαιρετικά ςθμαντικι. Ανάμεςα ςε όλεσ τισ τεχνολογίεσ ανανεϊςιμων πθγϊν 
ενζργειασ, τα ωωτοβολταϊκά, τα οποία αξιοποιοφν τθν θλιακι ενζργεια, πιςτεφεται 
ότι είναι θ πιο πολλά υποςχόμενθ τεχνολογία του μζλλοντοσ,  
 
Θ θλιακι ενζργεια, μία από τισ πιο άωκονεσ και ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ, 
διαδραματίηει ςθμαντικό ρόλο ςτο ενεργειακό ιςοηφγιο του πλανιτθ, κακϊσ θ 
ποςότθτα ενζργειασ που εκπζμπεται από τον ιλιο ςτθ γθ είναι αρκετζσ χιλιάδεσ 
ωορζσ υψθλότερθ από τθν παγκόςμια ενεργειακι απαίτθςθ. υνεπϊσ, θ 
αξιοποίθςι τθσ ςτο μζγιςτο δυνατό βακμό, κα μποροφςε να οδθγιςει ςτθν επίλυςθ 
του ενεργειακοφ προβλιματοσ και ςτθ ςτροωι από τισ μθ ανανεϊςιμεσ πθγζσ 
ενζργειασ (πχ: πετρζλαιο και άλλα  ορυκτά καφςιμα) ςτισ ανανεϊςιμεσ.  
 
Προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ κινείται και θ παροφςα διπλωματικι εργαςία, με ςκοπό 
τθ ςφνκεςθ νζων πορφυρινικϊν παραγϊγων  για τθ χριςθ τουσ ωσ επιςτρϊςεισ ςε 
θλιακζσ κυψελίδεσ, με αποδόςεισ διαφορετικζσ από τισ ιδθ υπάρχουςεσ. 
 

 
 

Σθ δεδομζνθ ςτιγμι, οι περιςςότερεσ θλιακζσ κυψελίδεσ είναι καταςκευαςμζνεσ 
από πυρίτιο. Ωςτόςο, αυτό το είδοσ θλιακϊν κυψελίδων παρουςιάηει οριςμζνουσ 
περιοριςμοφσ εξαιτίασ των δυςκολιϊν που ςχετίηονται με τθν παραγωγι μεγάλθσ 
κλίμακασ και υψθλοφ κόςτουσ καταςκευισ ςε βιομθχανικι κλίμακα. 
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  33::  

ΣΣυυννθθεεττιικκέέσσ  ΠΠρροοςςεεγγγγίίςςεειισσ  &&  ΣΣυυζζήήττηηςςηη  ααυυττώώνν  

Ο απϊτεροσ ςκοπόσ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ, είναι θ ςφνκεςθ του παρακάτω 

πορωυρινικοφ παραγϊγου μζςω αντίδραςθσ Sonogashira:  

 

Για το λόγο αυτό κα αναωερκοφν οι διαδοχικζσ ςυνκζςεισ που πραγματοποιικθκαν 

για τθν επίτευξθ αυτοφ του ςκοποφ.  

3.1 φνκεςθ διππυρομεκανίου[10] 

Αρχικά γίνεται θ ςφνκεςθ του διππυρομεκανίου: 

 

Θ μζκοδοσ ςφνκεςθσ διπυρρομεκανίου που ακολουκικθκε ςφμωωνα με τθ 

βιβλιογραωία, ςυνίςταται από τθν αντίδραςθ πυρρολίου και μιασ αλδεψδθσ. Δθλαδι, 

πραγματοποιείται απ’ ευκείασ αντίδραςθ των ςυςτατικϊν χωρίσ προςκικθ κανενόσ 

άλλου διαλφτθ. Χρθςιμοποιείται κζρμανςθ για να επιταχυνκεί θ αντίδραςθ τθσ 

ςυμπφκνωςθσ και ωσ καταλφτθσ χρθςιμοποιείται το ΜgBr2 και το ΝaOH.  

Ωσ εκ τοφτου, θ ςφνκεςθ του διππυρομεκανίου γίνεται από p-ωορμαλδεψδθ και 

πυρρόλιο. Σο πυρρόλιο είναι το περιοριςτικό αντιδρϊν γι’ αυτό βρίςκεται ςε περίςςεια, 

οπότε μετά το πζρασ τθσ αντίδραςθσ πραγματοποιείται απόςταξθ υπό κενό με 

ταυτόχρονθ κζρμανςθ, για ανάκτθςθ του πυρρολίου που δεν αντζδραςε. Για παραλαβι 

του επικυμθτοφ διπυρρομεκανίου χωρίσ προςμίξεισ από άλλα παραπροϊόντα (διμερι ι 
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τριμερι), πραγματοποιείται τζλοσ, διαχωριςμόσ ςε κολϊνα χρωματογραωίασ. Θ 

αντίδραςθ ςχθματικά ζχει ωσ εξισ:  

 

3.2 φνκεςθ αλδεΰδθσ για χριςθ ςτο ςχθματιςμό του βαςικοφ πορφυρινικοφ 

ςκελετοφ 

Είναι γνωςτό, ότι θ απλοφςτερθ μζκοδοσ για τθν παραςκευι μιασ πορωυρίνθσ 

ςυνίςταται από ςυμπφκνωςθ ενόσ διππυρομακανίου με μια κατάλλθλα 

υποκατεςτθμζνθ αλδεψδθ. Για το λόγο αυτό, παραςκευάςκθκε θ παρακάτω 

αλδεψδθ:  

 

Θ αλδεψδθ αυτι, ςε μια ortho και μια meta κζςθ του βενηολικοφ δακτυλίου, ζχει 

ςυνδεδεμζνεσ δφο αλκόξυ ομάδεσ με μεγάλουσ ανκρακικοφσ ςκελετοφσ, 

αποτελοφμενουσ από δϊδεκα άτομα άνκρακα ο κακζνασ. Αυτό ςφμφωνα με τθ 

βιβλιογραφία, οδθγεί ςε αποφυγι τθσ δθμιουργίασ ςυςςωματωμάτων 

(aggregation) κατά τθ δθμιουργία τθσ πορφυρίνθσ.  

Θ αλδεψδθ αυτι παραςκευάηεται από αντίδραςθ τθσ 3,4-δι(υδροξυ)βενηαλδεψδθσ 

με 1-Br-δωδεκάνιο. Πραγματοποιείται δθλαδι, αντικατάςταςθ των υδρογόνων από 

τισ δφο ομάδεσ –OH ςτισ κζςεισ 3 και 4 του βενηολικοφ δακτυλίου, από τισ αλκόξυ 

ομάδεσ με 12 άτομα άνκρακα του 1-Br-δωδεκανίου. Ωσ καταλφτθσ, χρθςιμοποιείται 

dry K2CO3 και ωσ διαλφτθσ dry DMF. Δεν πραγματοποιείται κατάλυςθ με κζρμανςθ 

οφτε κάποια περαιτζρω κατεργαςία τθσ αλδεψδθσ μετά το πζρασ τθσ αντίδραςθσ. 

Οπότε θ αντίδραςθ ςχθματικά ζχει ωσ εξισ:
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3.3 φνκεςθ πορφυρίνθσ (porphyrin 1)[14] 

Θ ςφνκεςθ του βαςικοφ πορωυρινικοφ ςκελετοφ, πραγματοποιείται ςφμωωνα με τθ 

βιβλιογραωία, από ςυμπφκνωςθ ενόσ κατάλλθλα υποκατεςτθμζνου 

διππυρομεκανίου με μια κατάλλθλα υποκατεςτθμζνθ αλδεψδθ. Θ απλοφςτερθ 

μορωι του μθχανιςμοφ αυτοφ, απεικονίηεται ςτο παρακάτω ςχιμα:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

χετικά με τον παραπάνω μθχανιςμό, αξίηει να εςτιάςουμε ςτο ςθμείο ότι θ 

αλδεψδθ που χρθςιμοποιικθκε για τθ ςφνκεςθ του διππυρομεκανίου είναι 

διαωορετικά από αυτι που χρθςιμοποιικθκε για τθ ςφνκεςθ τθσ πορωυρίνθσ. Για 

τθν πρϊτθ αντίδραςθ, θ αλδεψδθ που χρθςιμοποιείται είναι θ p-ωορμαλδεψδθ, ενϊ 

για τθ δεφτερθ αντίδραςθ είναι θ 3,4-δι(δωδεκυλοξυ)βενηαλδεψδθ. Δθλαδι, ςτθν 

τελικι πορωυρίνθ, οι ομάδεσ R που βρίςκονται ςε κζςθ παράλλθλα με το επίπεδο 

τθσ ςελίδασ, αντιςτοιχοφν ςε διυποκατεςτθμζνο βενηόλιο, ενϊ οι ομάδεσ R που 

Εικόνα 27: Μθχανιςμόσ ςυμπφκνωςθσ 

διππυρομεκανίου & αλδεφδθσ προσ ςχθματιςμό 

πορφυρίνθσ. 
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βρίςκονται νοθτά κάκετα ςε αυτζσ, αντιςτοιχοφν ςε άτομα υδρογόνου. Οπότε θ 

πορωυρίνθ που προκφπτει είναι θ: 

 

Θ αντίδραςθ πραγματοποιείται με απ’ευκείασ αντίδραςθ των ςυςτατικϊν 

(διππυρομεκανίου και αλδεφδθσ) παρουςία διαλφτθ CH2Cl2. Ωσ καταλφτθσ 

χρθςιμοποιείται το TFA, ενϊ το DDQ είναι το μζςο οξείδωςθσ, το οποίο διαλφεται 

ςε Et3N. Θ πορωυρίνθ που τελικά παραςκευάηεται, επειδι περιζχει μεγάλεσ 

αλειωατικζσ αλυςίδεσ, οι οποίεσ διαλφονται ςε άπολουσ οργανικοφσ διαλφτεσ, 

διαλφεται ςε μείγμα διαλυτϊν CH2Cl2: hexane (1:9) και όχι ςε ςκζτο CH2Cl2. Θ 

αλδεψδθ, που είναι το περιοριςτικό αντιδρϊν, τοποκετείται ςε ελαωρά περίςςεια, 

οπότε μετά το πζρασ τθσ αντίδραςθσ,  απομακρφνεται θ περίςςειά τθσ με εκπλφςεισ 

του ιηιματοσ με κερμι αικανόλθ. Θ εικόνα του TLC δείχνει ότι το προϊόν δεν 

περιζχει άλλεσ προςμίξεισ, οπότε ωσ εκ τοφτου δεν ακολουκεί κάποια άλλθ 

κατεργαςία του ιηιματοσ.  

3.4 φνκεςθ porphyrin 2   

Σο επόμενο ςτάδιο ςτθ διαδικαςία τθσ ςφνκεςθσ, είναι θ βρωμίωςθ τθσ porphyrin 1 

ςτισ δφο meso κζςεισ. Από τθ βιβλιογραωία, για τθ ςφνκεςθ αυτι γνωρίηουμε ότι 

για να πραγματοποιθκεί θ βρωμίωςθ και ςτισ δφο meso κζςεισ και όχι μόνο ςτθ 

μία, απαιτείται κατεργαςία τθσ πορωυρίνθσ με NBS[17] και πυριδίνθ ςε κερμοκραςία 

δωματίου για 30 λεπτά. τθν αντίκετθ περίπτωςθ, γίνεται κατεργαςία τθσ 

πορωυρίνθσ με τα ίδια αντιδραςτιρια ςε παγόλουτρο για 10 λεπτά.  τθ ςχετικι 

αναωορά διαωζρουν μόνο οι αλειωατικζσ αλυςίδεσ του υποκατεςτθμζνου 

βενηολίου, ςε ςχζςθ με αυτζσ που υπάρχουν ςτθ ςφνκεςθ που πραγματοποιθκικε 

για τθ διπλωματικι εργαςία.  
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Εικόνα 28: Βρωμίωςθ πορφυρίνθσ. 

Θ διάλυςθ τθσ πορωυρίνθσ[9] ςτο χλωροωόρμιο είναι εξϊκερμθ αντίδραςθ γι’ αυτό 

πραγματοποιείται ςε παγόλουτρο για 10 λεπτά. Θ υπόλοιπθ διαδικαςία 

πραγματοποιείται ςε κερμοκραςία δωματίου, όπωσ περιγράωθκε παραπάνω. Θ 

πυριδίνθ είναι το μζςο εξουδετζρωςθσ ενϊ το NBS το μζςο βρωμίωςθσ. Θ 

αντίδραςθ ςταματά με προςκικθ κακαρισ ακετόνθσ ςτθ ωιάλθ αντίδραςθσ, για 

εξουδετζρωςθ του NBS που δεν αντζδραςε. Ζπειτα, για να βελτιωκεί θ διαλυτότθτα 

τθσ πορωυρίνθσ ςτο CH2Cl2, προςτίκεται μικρι ποςότθτα MeOH. Μετά τθν ξιρανςθ 

και τθν παραλαβι τθσ επικυμθτισ πορωυρίνθσ, αυτι αναπτφςςεται ςε TLC με 

διαλφτθ ανάπτυξθσ CH2Cl2: hexane (4:6), διότι λόγω των αλειωατικϊν αλυςίδων που 

περιζχει όπωσ προαναωζρκθκε, δεν διαλφεται ςε ςκζτο CH2Cl2. Για τθ διάλυςθ 

αυτισ τθσ πορωυρίνθσ, δοκιμάςτθκαν και διαωορετικζσ αναλογίεσ των ίδιων 

διαλυτϊν όπωσ CH2Cl2: hexane (1:9), CH2Cl2: hexane (2:8), CH2Cl2: hexane (3:7), αλλά 

θ ιδανικι ανάπτυξθ ιταν ςτο διαλφτθ CH2Cl2: hexane (4:6). Σο αποτζλεςμα είναι θ 

παραςκευι τθσ παρακάτω πορωυρίνθσ: 

 

3.5 φνκεςθ porphyrin 3  

Επόμενο βιμα ςτθ διαδικαςία τθσ ςφνκεςθσ, είναι θ μετάλλωςθ με Zn τθσ porphyrin 

2. H επιλογι του μετάλλου αυτοφ ζγινε για τουσ λόγουσ που αναωζρκθκαν ςτθν 

Ειςαγωγι[25]. Πραγματοποιείται διάλυςθ τθσ πορωυρίνθσ ςε διχλωρομεκάνιο, και 

του οξικοφ ψευδαργφρου, που είναι το μζςο μετάλλωςθσ, ςε μεκανόλθ. Ακολουκεί 

κακαριςμόσ του ιηιματοσ από το οξικό οξφ και τον οξικό ψευδάργυρο που δεν 
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αντζδραςε και κατόπν κακαριςμόσ ςε κολϊνα χρωματογραωίασ με πλθρωτικό υλικό 

silica gel (SiO2). Οι διαλφτεσ διαδοχικά είναι: εξάνιο/διχλωρομεκάνιο(1:1), 

διχλωρομεκάνιο/μεκανόλθ (1:1)  και μείγμα άλλων διαλυτϊν (magic mix). Ο 

κακαριςμόσ αυτόσ γίνεται διότι πικανά παραπροϊόντα είναι : το μονο-Br παράγωγο 

με Zn ι χωρίσ Zn και οι πορωυρίνεσ 1&2. Σο τελικό αποτζλεςμα είναι θ ςφνκεςθ τθσ 

παρακάτω πορωυρίνθσ:  

 

Θ porphyrin 3 παρουςιάηει τα ίδια προβλιματα διαλυτότθτασ με τισ προθγοφμενεσ 

πορωυρίνεσ γι’ αυτό και ο ιδανικόσ διαλφτθσ για ανάπτυξθ είναι: 

εξάνιο/διχλωρομεκάνιο (4:6). Δοκιμάςτθκε και το μείγμα διαλυτϊν 

εξάνιο/διχλωρομεκάνιο (2:8), αλλά θ ανάπτυξθ δεν ιταν ικανοποιθτικι.  

  

3.6 φνκεςθ τθσ πορφυρίνθσ με υποκαταςτάτεσ bodipy ςτισ δφο meso κζςεισ, με 

αρχικό αντιδρϊν porphyrin 3 [13] 

Αρχικόσ ςτόχοσ ιταν, μζςω αυτισ τθσ ςφνκεςθσ με αντίδραςθ Sonogashira (ο 

μθχανιςμόσ τθσ αντίδραςθσ Sonogashira κα αναλυκεί ςτθν επόμενθ ςυνκετικι 

πορεία) να λθωκεί το παρακάτω πορωυρινικό παράγωγο: 
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Για το λόγο αυτό, θ αναλογία bodipy ωσ προσ porphyrin 3 ιταν 2:1. Όμωσ, όπωσ 

προκφπτει από τθν ανάλυςθ με τισ ωαςματοςκοπικζσ τεχνικζσ (UV-Vis, MALDI-TOF 

και ΝΜR) αλλά και από ζλεγχο με TLC με διαλφτθ ανάπτυξθσ 

εξάνιο/διχλωρομεκάνιο (6:4) προκφπτει ότι θ bodipy δεν ζχει ςυναρμοςκεί ςτο 

βαςικό ςκελετό τθσ πορφυρίνθσ. Λαμβάνεται μείγμα προϊόντων με κυριότερα, το 

μονο-υποκατεςτθμζνο παράγωγο και παράγωγα, μονο και δι-υποκατεςτθμζνα ςτα 

οποία ζχει γίνει αποςυναρμογι των ατόμων ωκορίου.  

3.7 φνκεςθ porphyrin 5 [9]  

κοπόσ τθσ ςφνκεςθσ αυτισ, είναι θ δθμιουργία του παρακάτω πορωυρινικοφ 

παραγϊγου μζςω τθσ αντίδραςθσ Sonogashira:  

  

τθ βιβλιογραωία, εντοπίςτθκε θ παρακάτω ςυνκετικι πορεία θ οποία ςχετίηεται με 

τθ δικι μασ μελζτθ [28]: 
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Γενικά, θ αντίδραςθ Sonogashira καταλφεται από CuI μαηί με μια αμίνθ ωσ βάςθ και 

από μια ωωςωίνθ[20] θ οποία λειτουργεί ωσ ligand για ζνα καταλφτθ παλλαδίου και 

απαιτεί άνυδρεσ και αναερόβιεσ ςυνκικεσ. Θ μορωι του καταλφτθ παλλαδίου 

ςυνικωσ είναι το αντιδραςτιριο Pd(PPh3)4. ε άλλεσ μελζτεσ, ωσ καταλφτθσ 

παλλαδίου χρθςιμοποιείται Pd2(dba)3, διότι παρουςιάηει πολλι καλι ςτακερότθτα 

ςτον ατμοςωαιρικό αζρα και δεν αλλοιϊνεται εφκολα. Επίςθσ, το αντιδραςτιριο 

Pd(PPh3)4 είναι οικονομικό, εφκολο ςτο χειριςμό, μθ τοξικό και ςυνάμα ςτακερό 

ςτον αζρα, γι’ αυτό και επιλζχκθκε για τθ ςφνκεςθ που πραγματοποιιςαμε. Ακόμα, 

αξίηει να ςθμειωκεί ότι, ςτο αντιδραςτιριο CuI[21] μετά από ζκκεςθ ςτον αζρα, 

υπάρχει μεγάλθ πικανότθτα οξείδωςθσ του χαλκοφ από τθν οξειδωτικι κατάςταςθ 

+1 ςτθν οξειδωτικι κατάςταςθ +2. Γι’ αυτό το λόγο, μετά τθ χριςθ του απαερϊνεται 

με ροι αηϊτου για λίγα δευτερόλεπτα. Επιπρόςκετα, οι διαλφτεσ[22] Et3N  και CH2Cl2 

πρζπει να είναι ςε μορωι dry γι’ αυτό και πραγματοποιείται κατεργαςία με υδρίδιο 

του αςβεςτίου (CaH2) υπό ροι αργοφ ι αηϊτου.  

Για κάκε κζςθ που επικυμοφμε να γίνει θ υποκατάςταςθ μζςω τθσ αντίδραςθσ 

αυτισ, χρθςιμοποιοφνται 3 ιςοδφναμα Methyl benzoate-ester οπότε για τισ δφο 

meso κζςεισ απαιτοφνται 6 ιςοδφναμα. Σο αντιδραςτιριο αυτό είναι θ ‘’πθγι’’ 

ειςαγωγισ τθσ επικυμθτισ ομάδασ ςτθ meso κζςθ.  Θ αντίδραςθ καταλφεται από 

πθγι κερμότθτασ και διαρκεί ςτθν ιδανικι περίπτωςθ 48 ϊρεσ.  

Ο μθχανιςμόσ τθσ αντίδραςθσ αυτισ απεικονίηεται ςτο παρακάτω ςχιμα:  
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Εικόνα 29: Μθχανιςμόσ αντίδραςθσ Sonogashira. 

ε πρϊτθ ωάςθ[29], θ διβρωμιωμζνθ πορωυρίνθ πραγματοποιεί αντίδραςθ 

οξειδωτικισ προςκικθσ ςε ζναν καταλφτθ παλλαδίου. Ζπειτα από ζνα καταλυτικό 

κφκλο, ςτον οποίο ςυμμετζχουν τα αντιδραςτιρια CuX, Et3N και Methyl Benzoate 

ester, θ επικυμθτι ομάδα του Methyl Benzoate ester ειςάγεται μζςω του τριπλοφ 

δεςμοφ ςτο προθγοφμενο ςφμπλοκο. Ακολουκεί trans/cis ιςομζρεια και ο κφκλοσ 

ολοκλθρϊνεται με αναγωγικι απόςπαςθ, που οδθγεί ςε δθμιουργία του 

επικυμθτοφ προϊόντοσ και αναγζννθςθ του αρχικοφ καταλφτθ παλλαδίου.  

Μετά το πζρασ τθσ αντίδραςθσ, πραγματοποιικθκε ζλεγχοσ με TLC ςε διαλφτθ 

ανάπτυξθσ DCM:Hex (40:60) όπου και παρατθρικθκε να εκλοφεται μία πρόςμιξθ 

μαηί με το επικυμθτό προϊόν. Για το λόγο αυτό, πραγματοποιικθκε διαχωριςμόσ 

του μείγματοσ με κολϊνα χρωματογραωίασ. Για να πραγματοποιθκεί ιδανικόσ 

διαχωριςμόσ του επικυμθτοφ προϊόντοσ από τισ προςμίξεισ, ζγιναν διάωορεσ 

δοκιμζσ ςε διαλφτεσ με κλιμακωτι πολικότθτα και απεδείχκθ ότι ο καταλλθλότεροσ 

διαλφτθσ για το διαχωριςμό είναι (DCM:Hex)/Hex (40:60) όπου DCM:Hex (50:50). 

τθ ςυνζχεια, θ πολικότθτα του διαλφτθ αλλάηει ςταδιακά ωσ εξισ: πρϊτα  

(DCM:Hex)/Hex (30:70) και ζπειτα (DCM:Hex)/Hex (20:80). 

Αυτό ςυμβαίνει διότι το επικυμθτό προϊόν εκλοφεται μαηί με το παραπροϊόν 

(τετραωαινυλο-ωωςωίνθ: PPh4), λόγω θλεκτροςτατικϊν αλλθλεπιδράςεων που 

αναπτφςςονται μεταξφ των ωαίνυλο-ομάδων των δφο ουςιϊν. Οπότε ο διαλφτθσ 

δεν πρζπει να είναι πολφ πολικόσ, για να μπορζςει να γίνει ο διαχωριςμόσ του 

προϊόντοσ από το παραπροϊόν. Μόλισ ολοκλθρωκεί θ παραπάνω διαδικαςία, 

πραγματοποιείται ανάπτυξθ ςε TLC με τον διαλφτθ (DCM:Hex)/Hex (40:60) όπου 
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DCM:Hex (50:50) κακϊσ και ζλεγχοσ με τισ ςυνικεισ ωαςματοςκοπικζσ τεχνικζσ 

(NMR δφο διαςτάςεων, UV-Vis, MALDI-TOF) και επιβεβαιϊνεται ότι ζχουμε 

παραλάβει το επικυμθτό προϊόν, χωρίσ άλλεσ προςμίξεισ.  

 3.8 φνκεςθ porphyrin 6 [15] 

Αυτό είναι το τελευταίο ςταδίο τθσ όλθσ ςυνκετικισ πορείασ και περιλαμβάνει τθν 

απόπροςταςία των δφο εςτερικϊν ομάδων ςτισ meso κζςεισ τθσ porphyrin 5, για τθ 

δθμιουργία των αντίςτοιχων καρβοξυλικϊν ομάδων (πραγματοποιείται δθλαδι 

υδρόλυςθ του εςτζρα προσ ςχθματιςμό καρβοξυλικοφ οξζοσ). Αυτι είναι θ μορωι 

που μασ ενδιαωζρει περιςςότερο, διότι όπωσ αναωζρκθκε εκτενϊσ ςτθ Ειςαγωγι, 

είναι θ δομι θ οποία μπορεί να δεςμευκεί επάνω ςτθν επιωάνεια του TiO2, μζςω 

των ομάδων –COOH, για τθ δθμιουργία ενόσ ωωτοβολταϊκοφ κζντρου και τθ 

ςυνακόλουκθ ροι θλεκτρονίων. Σο επικυμθτό προϊόν (porphyrin 6) είναι το εξισ: 

 

Για τθ ςφνκεςθ αυτι, απαιτείται το μζςο που κα οδθγιςει ςτθν υδρόλυςθ του 

εςτζρα και δεν είναι άλλο από το υδροξείδιο του καλίου (ΚΟΘ), το οποίο 

προςτίκεται ςε πολλι μεγάλθ περίςςεια. Θ porphyrin 5, όπωσ και οι πορωυρίνεσ 

που αναωζρκθκαν παραπάνω, παρουςιάηει ζντονα προβλιματα διαλυτότθτασ και 

γι’ αυτό το λόγο χρθςιμοποιείται μείγμα διαλυτϊν ςε αναλογία 2:1:1 

(THF/H2O/MeOH). Για τθν αντίδραςθ αυτι δεν απαιτείται κατάλυςθ με κζρμανςθ 

και θ όλθ διαδικαςία διαρκεί 48 ϊρεσ. Σα ςτερεά (porphyrin 5 & KOH) και οι 

διαλφτεσ τοποκετοφνται ςε ςωαιρικι ωιάλθ με μόνθ εξωτερικι επίδραςθ τθν 

ανάδευςθ. 

Μετά τθν πάροδο των 48 ωρϊν, το μείγμα τθσ αντίδραςθσ αποςφρεται από τθν 

ανάδευςθ και πραγματοποιείται απόςταξθ υπό ελαττωμζνθ πίεςθ για να 

απομακρυνκοφν οι διαλφτεσ THF και  MeOH. Σο μείγμα που προκφπτει περιζχει ωσ 



39 
 

μόνο διαλφτθ το νερό. Πραγματοποιείται ζλεγχοσ διαλυτότθτασ ςε CHCl3 και το 

ίηθμα δεν παρουςιάηει πολφ καλι διαλυτότθτα. Ακολουκεί απόςταξθ για να 

απομακρυνκεί το CHCl3 και ςτθ ςυνζχεια το διάλυμα οξινίηεται με HCl για να 

πρωτονιωκεί θ ομάδα –COO- και να παραλάβουμε το οξφ (-COOH). τθ διαδικαςία 

αυτι το πεχαμετρικό χαρτί γίνεται κόκκινο. Ακολουκοφν εκπλφςεισ του ιηιματοσ 

αρχικά με απιονιςμζνο νερό, ζπειτα με CHCl3 και τζλοσ με πετρελαϊκό αικζρα για 

απομάκρυνςθ όλων των προςμίξεων (υδατοδιαλυτϊν και μθ υδατοδιαλυτϊν). Οι 

ωαςματοςκοπικζσ τεχνικζσ δείχνουν ότι το προϊόν δεν περιζχει άλλεσ προςμίξεισ, 

οπότε δεν πραγματοποιείται περαιτζρω κακαριςμόσ του με άλλεσ μεκόδουσ. Σζλοσ, 

πραγματοποιείται ανάπτυξθ ςε TLC  με διαλφτθ DCM/MeOH (5%), όπου και 

επιβεβαιϊνεται ότι το προϊόν τθσ αντίδραςθσ είναι διαωορετικό από το αρχικό 

αντιδρϊν.  

Θ ςυνολικι πορεία των αντιδράςεων που πραγματοποιικθκαν ςτθ διπλωματικι 

εργαςία ζχει ςχθματικά ωσ εξισ:  

 

 

 

Εικόνα 30: υνολικι αναπαράςταςθ επιτυχϊν ςυνκζςεων. 
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Ενϊ θ ςφνκεςθ θ οποία δεν είχε επιτυχία ιταν θ εξισ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



41 
 

                    ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  44:: 

                                                                                            ΠΠΕΕΙΙΡΡΑΑΜΜΑΑΣΣΙΙΚΚΟΟ  ΜΜΕΕΡΡΟΟ    

 

4.1 φνκεςθ διππυρομεκανίου: 

  

 

Εικόνα 31: φνκεςθ διππυρομεκανίου 

Πίνακασ 1: 

Αντιδραςτιριο  Ποςότθτα  mmol Ιςοδφναμα 

Paraformaldehyde 0,75gr 25,0 1 

Pyrrole 175ml 2,5mol - 

MgBr2 2,3gr 12,5mmol 0,5 

NaOH (powder) 5gr 0,125mol 20 

 

Πειραματικι διαδικαςία: 

Ζνα μείγμα παρα-ωορμαλδεψδθσ και πυρρολίου που ζχει τοποκετθκεί ςε μια 

ςωαιρικι ωιάλθ των 500ml απαερϊνεται με ροι αργοφ για 10 λεπτά ςε 

κερμοκραςία δωματίου. Σο μείγμα κερμαίνεται για 10 λεπτά ςτουσ 55οC με 

ταυτόχρονθ ροι αργοφ, για να παραλθωκεί ζνα κακαρό διάλυμα. Κατόπιν, 

προςτίκεται ςτθ ωιάλθ αντίδραςθσ το MgBr2 και το μείγμα αωινεται υπό ανάδευςθ 

ςτουσ 55ο C για 2 ϊρεσ. Θ κερμαντικι πλάκα αποςφρεται και το NaOH ςε ςκόνθ 

(powder) προςτίκεται ςτθ ωιάλθ αντίδραςθσ. Σο μείγμα αωινεται υπό ανάδευςθ 

για 1 ϊρα και ζπειτα ωιλτράρεται. Φυλάςςεται ςτο ψυγείο και το χρϊμα του 

ςτερεοφ είναι κίτρινο. Ζπειτα από 2 μζρεσ το χρϊμα είναι καωζ.    

Πραγματοποιείται ανάπτυξθ ςε πλακίδιο TLC, για να ελεγκεί εάν θ αντίδραςθ ζγινε 

με επιτυχία,  με διαλφτθ ανάπτυξθσ: εξάνιο/διχλωρομεκάνιο/EtOAc (7:2:1) 
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Θ εικόνα του TLC είναι θ ακόλουκθ:  

 

Εωόςον διακρίνεται ξεκάκαρα το spot του επικυμθτοφ προϊόντοσ, ςυνάγεται το 

ςυμπζραςμα ότι θ αντίδραςθ ζγινε με επιτυχία. 

τθ ςυνζχεια, ότι απζμεινε επάνω ςτο ωιλτράκι, ςυγκεντρϊνεται και 

πραγματοποιείται απόςταξθ υπό κενό ςτουσ 60ο C για ανάκτθςθ του πυρρολίου που 

δεν αντζδραςε (το πυρρόλιο είναι το περιοριςτικό αντιδρϊν). Μια τυπικι διάταξθ 

τθσ ςυςκευισ αυτισ, απεικονίηεται ςτθν εικόνα που ακολουκεί:  

 

Εικόνα 32 : Διάταξθ ςυςκευισ απόςταξθσ υπό κενό με ταυτόχρονθ κζρμανςθ 

Κατόπιν, πραγματοποιείται διαχωριςμόσ ςε κολϊνα χρωματογραωίασ για 

παραλαβι του κακαροφ προϊόντοσ. Ο διαλφτθσ που χρθςιμοποιείται είναι ο ίδιοσ με 

αυτόν που χρθςιμοποιικθκε για τθν ανάπτυξθ ςτο πλακίδιο TLC: 

εξάνιο/διχλωρομεκάνιο/EtOAc (7:2:1). 

 θμείωςθ: θ δομι του διαλφτθ ethyl acetate (EtOAc) είναι θ ακόλουκθ:   
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Σο ακατζργαςτο μείγμα τοποκετείται ςτθ χρωματογραωικι ςτιλθ με τθ βοικεια 

διαλφτθ CH2Cl2. Πρϊτα εκλοφεται το spot του διπυρρομεκανίου και ζπειτα δφο 

ακόμα spot (του διπυρρομεκανίου και ζνα ακόμα μετά από αυτό).Θ 

χρωματογραωικι ςτιλθ κατά τθ διάρκεια του διαχωριςμοφ είναι ςκεπαςμζνθ με 

αλουμινόχαρτο για τθν αποωυγι τθσ επαωισ του ωωτόσ με το προσ διαχωριςμό 

υλικό. Ο διαλφτθσ ανακτάται με απόςταξθ ςε ρότορα, το ςτερεό ςτεγνϊνεται υπό 

κενό και παραλαμβάνονται λευκοί κρφςταλλοι αυτοφ. 

Για τθν απόδοςθ τθσ αντίδραςθσ παραςκευισ διπυρρομεκανίου:  

𝑚𝜆휀𝜐𝜅𝜊 ύ 𝜍𝜏휀𝜌휀𝜊 ύ 𝜇휀𝜏 ά 𝜏𝜂𝜈  𝜉ή𝜌𝛼𝜈𝜍𝜂 = 1,54𝑔𝑟 

𝑛𝜆휀𝜐𝜅𝜊 ύ 𝜍𝜏휀𝜌휀𝜊 ύ 𝜇휀𝜏 ά 𝜏𝜂𝜈  𝜉ή𝜌𝛼𝜈𝜍𝜂 =
𝑚

𝑀𝑟
=

1,54𝑔𝑟

147,2𝑔𝑟
𝑚𝑜𝑙

= 10,4 𝑚𝑚𝑜𝑙 

𝑛𝜃휀𝜔𝜌𝜂𝜏𝜄𝜅 ά = 25,0 𝑚𝑚𝑜𝑙 (εάν αντιδροφςε όλθ θ ποςότθτα τθσ αρχικισ αλδεΰδθσ)  

Άρα θ απόδοςθ τθσ αντίδραςθσ είναι: 

𝛼 =
𝜋𝜊𝜍ό𝜏𝜂𝜏𝛼 𝜋𝜊𝜐 𝜆𝛼𝜇𝛽ά𝜈휀𝜏𝛼𝜄 𝜋𝜌𝛼𝜅𝜏𝜄𝜅ά

𝜃휀𝜔𝜌𝜂𝜏𝜄𝜅ή 𝜋𝜊𝜍ό𝜏𝜂𝜏𝛼
=

10,4 𝑚𝑚𝑜𝑙

25,0 𝑚𝑚𝑜𝑙
∗ 100% = 𝟒𝟏, 𝟔%

≅ 𝟒𝟐% 

 

4.2 φνκεςθ  τθσ αλδεφδθσ: 

 
Παρατιρθςθ: Θ αρίκμθςθ αωορά τα άτομα των ανκράκων και τα αντίςτοιχα 

ςυνδεδεμζνα άτομα υδρογόνου. Θ ομάδα –O(CH2)11CH3 , που είναι ςυνδεδεμζνθ 

ςτον άνκρακα-6 περιλαμβάνει διαδοχικά τουσ άνκρακεσ 8 ζωσ 19, με το νοφμερο 

19 να αντιςτοιχεί ςτον άνκρακα τθσ μεκυλομάδασ.  
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Για τθ ςφνκεςθ τθσ αλδεψδθσ πραγματοποιικθκαν τρεισ διαωορετικζσ ςυνκετικζσ 

πορείεσ. τθ ςυνζχεια κα παρουςιαςτεί θ καλφτερθ από αυτζσ. 

Πίνακασ  2: 

Αντιδραςτιριο Ποςότθτα  Συπικό βάροσ 
FW (gr/mol) 

mmol ιςοδφναμα 

Αλδεψδθ 250mgr 138,12 1,8 1 

1-Br-dodecane ~1ml 249,24   
(d=1,04 gr/ml) 

7,2 4 

K2CO3 (dry) 1gr 138,21 7,2 4 

DMF (dry) 2ml  - - 

 

Παρατθριςεισ:  

1) Θ αλδεψδθ που χρθςιμοποιείται είναι θ :   

 

2) Θ δομι του διαλφτθ DMF (dimethylformamide) είναι θ ακόλουκθ:  

 

Πειραματικι διαδικαςία:  

Σα αντιδραςτιρια προςτζκθκαν με ταυτόχρονθ ροι αηϊτου και θ ανάδευςθ 

ξεκίνθςε μετά τθ διακοπι τθσ ροισ του αερίου. Σο ςφςτθμα αωινεται ςτθν 

ανάδευςθ ςε ςυνκικεσ reflux για 2 μζρεσ.  

Work-up (κατεργαςία): 

Πραγματοποιοφνται εκπλφςεισ του ιηιματοσ 3 ωορζσ με NaOH και κατόπιν 3 ωορζσ 

με νερό μζχρι να αποκτιςει ζνα αςπρο-καωζ χρϊμα το ςτερεό.  Πραγματοποιείται 

ανακρυςτάλλωςθ με αικανόλθ για να αποκτιςει το ςτερεό άςπρο χρϊμα.  
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𝑚𝜆휀𝜐𝜅𝜊 ύ 𝜍𝜏휀𝜌휀𝜊 ύ = 650𝑚𝑔𝑟 = 0.65𝑔𝑟 

𝑛𝜆휀𝜐𝜅𝜊 ύ 𝜍𝜏휀𝜌휀𝜊 ύ =
𝑚

𝑀𝑟
=

0.65𝑔𝑟

474.4𝑔𝑟
𝑚𝑜𝑙

= 1.37𝑚𝑚𝑜𝑙 

𝑛𝜃휀𝜔𝜌𝜂𝜏𝜄𝜅 ά = 1.8 𝑚𝑚𝑜𝑙 (εάν αντιδροφςε όλθ θ ποςότθτα τθσ αρχικισ αλδεΰδθσ)  

Άρα θ απόδοςθ τθσ αντίδραςθσ είναι: 

𝛼 =
𝜋𝜊𝜍 ό𝜏𝜂𝜏𝛼  𝜋𝜊𝜐  𝜆𝛼𝜇𝛽 ά𝜈휀𝜏𝛼𝜄  𝜋𝜌𝛼𝜅𝜏𝜄𝜅 ά

𝜃휀𝜔𝜌𝜂𝜏𝜄𝜅 ή 𝜋𝜊𝜍 ό𝜏𝜂𝜏𝛼
=

1.37 𝑚𝑚𝑜𝑙

1.8 𝑚𝑚𝑜𝑙
∗ 100% = 𝟕𝟔. 𝟏%   

Λαμβάνεται  ωάςμα NMR  1H (300ΜΘz)  Κl 57 και ωάςμα 13C  (300ΜΘz)  Κl 58. 

 

4.3 φνκεςθ porphyrin 1: 

 

Εικόνα 33: φνκεςθ porphyrin 1 

 

 Θ νζα πορωυρίνθ κα αναωζρεται ςτο εξισ ωσ porphyrin 1. Σο τυπικό βάροσ τθσ 

νεοςυντικείςασ πορωυρίνθσ είναι  FW=1199,8gr/mol. 

Παρατιρθςθ: Θ αρίκμθςθ που ακολουκεί, αωορά τα άτομα των ανκράκων και τα 

αντίςτοιχα ςυνδεδεμζνα άτομα υδρογόνου. Θ ομάδα –O(CH2)11CH3 , που είναι 

ςυνδεδεμζνθ ςτον άνκρακα-3 περιλαμβάνει διαδοχικά τουσ άνκρακεσ 13’ ζωσ 24’, 

με το νοφμερο 24’ να αντιςτοιχεί ςτον άνκρακα τθσ μεκυλομάδασ. (Θ αρίκμθςθ 

αυτι κα χρειαςτεί για τα ωάςματα NMR).  
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Πίνακασ  3: 

Αντιδραςτιριο Ποςότθτα Συπικό βάροσ 
FW (gr/mol) 

mmol Ιςοδφναμα 

Αλδεψδθ  525mgr 474,7 1,1 1 

Διππυρομεκάνιο 162mgr 147,19 1,1 1 

CH2Cl2 130ml  -  

TFA 53 μlt 114,02  
(d=1,489gr/ml) 

0,7 0,63 

DDQ 340mgr 227 1,5 1,37 

Et3N 0,6ml 101,120 - - 

 

 Παρατθριςεισ:  

1) Θ δομι του διαλφτθ TFA (trifluoroacetic acid) είναι θ ακόλουκθ: 

 

2) Θ δομι του DDQ (2,3-dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone) είναι θ 

ακόλουκθ:  

 
3) Θ δομι του διαλφτθ Et3N (triethylamine) είναι θ ακόλουκθ:  
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Πειραματικι διαδικαςία: 

ε μια δίλαιμθ με επίπεδθ βάςθ ςωαιρικι ωιάλθ τοποκετοφνται 130ml CH2Cl2 και 

πραγματοποιείται απαζρωςθ με ροι αηϊτου με μια πιπζτα για 10 min. Κατόπιν ςτθ 

ςωαιρικι ωιάλθ τοποκετοφνται θ αλδεψδθ και το διππυρομεκάνιο και ςυνεχίηεται θ 

απαζρωςθ για ακόμα 10 min. Περιμετρικά τθσ ωιάλθσ τοποκετείται αλουμινόχαρτο 

για τθν αποωυγι τθσ επαωισ του ωωτόσ με το διάλυμα. Ζπειτα τοποκετείται το TFA 

και θ ανάδευςθ ςυνεχίηεται για 3 ϊρεσ ακόμα. Μετά τθν προςκικθ του TFA , θ 

απαζρωςθ ςυνεχίηεται για 20 min και ςτθ ςυνζχεια αποςφρεται, ενϊ ςτθ ωιάλθ 

τοποκετείται πϊμα και parafilm.  

Ζπειτα από τθν πάροδο τριϊν ωρϊν, το DDQ προςτίκεται ςτθ ωιάλθ αντίδραςθσ και 

θ ανάδευςθ ςυνεχίηεται για 40min, για να προςτεκεί ςτθ ςυνζχεια και θ Et3N. Σο 

όλο ςφςτθμα ωιλτράρεται απ’ ευκείασ με silica. Ο διαλφτθσ απομακρφνεται με 

απόςταξθ υπό ελαττωμζνθ πίεςθ και παραλαμβάνεται ζνα μωβ ςτερεό.  

𝑚𝜇𝜔𝛽  𝜍𝜏휀𝜌휀𝜊 ύ = 460𝑚𝑔𝑟 = 0,46𝑔𝑟 

𝑛𝜇𝜔𝛽  𝜍𝜏휀𝜌휀𝜊 ύ =
𝑚

𝑀𝑟
=

0,46𝑔𝑟

1199,8𝑔𝑟
𝑚𝑜𝑙

= 0,383𝑚𝑚𝑜𝑙 

𝑛𝜃휀𝜔𝜌𝜂𝜏𝜄𝜅 ά = 0.55 𝑚𝑚𝑜𝑙 (εάν αντιδροφςε όλθ θ ποςότθτα τθσ αρχικισ αλδεΰδθσ)  

Άρα θ απόδοςθ τθσ αντίδραςθσ είναι: 

𝛼 =
𝜋𝜊𝜍 ό𝜏𝜂𝜏𝛼  𝜋𝜊𝜐  𝜆𝛼𝜇𝛽 ά𝜈휀𝜏𝛼𝜄  𝜋𝜌𝛼𝜅𝜏𝜄𝜅 ά

𝜃휀𝜔𝜌𝜂𝜏𝜄𝜅 ή 𝜋𝜊𝜍 ό𝜏𝜂𝜏𝛼
=

0,383 𝑚𝑚𝑜𝑙

0,55 𝑚𝑚𝑜𝑙
∗ 100% = 69,6% ≅ 𝟕𝟎%   

Θ παραςκευαςκείςα πορωυρίνθ αναπτφςςεται ςτο TLC με διαλφτθ ανάπτυξθσ 

CH2Cl2: hexane (1:9)  
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Θ εικόνα του TLC είναι θ ακόλουκθ:  

 

Εωόςον διακρίνεται ξεκάκαρα το spot του επικυμθτοφ προϊόντοσ, ςυνάγεται το 

ςυμπζραςμα ότι θ αντίδραςθ ζγινε με επιτυχία. 

Work-up (κατεργαςία): 

Πραγματοποιοφνται εκπλφςεισ τoυ ιηιματοσ με κερμι αικανόλθ, προκειμζνου να 

απομακρυνκεί θ περίςςεια τθσ αλδεψδθσ που δεν αντζδραςε. Σο ςτερεό 

αποτελείται από τθ ηθτοφμενθ πορωυρίνθ και τθν αλδεψδθ που δεν αντζδραςε. Με 

τισ εκπλφςεισ του ςτερεοφ, ςτο διικθμα υπάρχει θ αλδεψδθ και θ αικανόλθ. 

Πραγματοποιείται λιψθ ωάςματοσ NMR 1H ςτα 300ΜΘz ςε CDCl3. 

UV-Vis (CH2Cl2): λ(nm)/(ε:M-1*cm-1): 412(369.838), 505(21.236), 543(9.988), 

578(7.049), 633(2.970) 

 



49 
 

4.4 Βρωμίωςθ τθσ porphyrin 1 και ςτισ δφο meso-κζςεισ (porphyrin 2) 

 

Εικόνα 34: φνκεςθ porphyrin 2 

Παρατιρθςθ: Θ αρίκμθςθ αωορά τα άτομα των ανκράκων και τα αντίςτοιχα 

ςυνδεδεμζνα άτομα υδρογόνου. Θ ομάδα –O(CH2)11CH3, που είναι ςυνδεδεμζνθ 

ςτον άνκρακα-3 περιλαμβάνει διαδοχικά τουσ άνκρακεσ 13’ ζωσ 24’, με το νοφμερο 

24’ να αντιςτοιχεί ςτον άνκρακα τθσ μεκυλομάδασ. (Θ αρίκμθςθ αυτι κα χρειαςτεί 

για τα ωάςματα NMR).  

 

Πίνακασ  4: 

Αντιδραςτιριο Ποςότθτα mmol Συπικό 
βάροσ FW 
(gr/mol) 

Ιςοδφναμα 

Porphyrin 1  200mgr 0,16 1199,8 1 

NBS 56,95mgr 0,32 177,98 2 

CHCl3 40ml - 119,369 - 

Πυριδίνθ 160μlt - 79,102 - 
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 Παρατθριςεισ:  

1) Θ δομι του διαλφτθ CHCl3 (chloroform) είναι θ ακόλουκθ: 

 

2) Θ δομι του διαλφτθ πυριδίνθ (pyridine) είναι θ ακόλουκθ:  

 
3) Θ δομι του ςτερεοφ NBS (N-Bromosuccinimide) είναι θ ακόλουκθ:  

 
4) Θ νζα πορωυρίνθ κα αναωζρεται ςτο εξισ ωσ porphyrin 2. Σο τυπικό βάροσ 

τθσ νεοςυντικείςασ πορωυρίνθσ είναι  FW=1357,6 gr/mol. 

Τπολογιςμοί: 

 Για τθν porphyrin 1:  

𝑛 =
𝑚

𝑀𝑟
=

200 ∗ 10−3𝑔𝑟

1199,8𝑔𝑟/𝑚𝑜𝑙
= 0,16𝑚𝑚𝑜𝑙 

 Για το NBS (είναι το μζςο βρωμίωςθσ):  

Θ επικυμθτι αναλογία ιςοδυνάμων για τθ βρωμίωςθ είναι:  

𝜄𝜍𝜊𝛿ύ𝜈𝛼𝜇𝛼 𝜋𝜊𝜌𝜑𝜐𝜌ί𝜈𝜂𝜎 

𝜄𝜍𝜊𝛿ύ𝜈𝛼𝜇𝛼 𝑁𝐵𝑆 
=

𝟏

𝟐
 

Αυτι θ αναλογία προκφπτει, διότι το επικυμθτό προϊόν είναι θ διβρωμο-

υποκατεςτθμζνθ πορωυρίνθ (εάν κζλαμε το προϊόν να είναι θ μονοβρωμο-

υποκατεςτθμζνθ πορωυρίνθ θ αναλογία ιςοδυνάμων κα ιταν αντίςτοιχα 1:1). 

Οπότε προκφπτει:  
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Για 1 mmol πορωυρίνθσ απαιτοφνται 2 mmol NBS. 

Για 0,16 mmol πορωυρίνθσ απαιτοφνται 0,32 mmol NBS. 

Οπότε 𝑚𝑁𝐵𝑆 = 𝑛 ∗ 𝑀𝑟 = 0,32𝑚𝑚𝑜𝑙 ∗
177,98𝑔𝑟

𝑚𝑜𝑙
= 56,95𝑚𝑔𝑟 

Για τουσ διαλφτεσ (αναλογίεσ βάςει προγενζςτερθσ ςφνκεςθσ): 

Για 0,1mmol πορωυρίνθσ απαιτοφνται 25ml CHCl3 (χλωροωόρμιο) και 100μlt 

πυριδίνθσ.  

Για 0,16mmol πορωυρίνθσ απαιτοφνται 40ml CHCl3 (χλωροωόρμιο) και 160μlt 

πυριδίνθσ.  

Πειραματικι διαδικαςία:  

Θ πορωυρίνθ διαλφεται ςτο χλωροωόρμιο και το όλο ςφςτθμα τοποκετείται ςε 

παγόλουτρο υπό ανάδευςθ για 10min, διότι θ αντίδραςθ είναι εξϊκερμθ. τθ 

ςυνζχεια προςτίκεται θ πυριδίνθ με ςιωϊνιο του 1ml, που χρθςιμοποιείται ωσ βάςθ 

για να εξουδετερϊςει το οξφ το οποίο παράγεται κατά τθ διάρκεια τθσ αντίδραςθσ, 

και θ ανάδευςθ ςυνεχίηεται για 10min. Σο διάλυμα αποκτά πράςινο χρϊμα λόγω 

του οξζοσ. Ζπειτα προςτίκεται ςτθ ωιάλθ αντίδραςθσ το μζςο βρωμίωςθσ, δθλαδι 

το NBS, και το ςφςτθμα αωινεται υπό ανάδευςθ για δφο ϊρεσ. Μια ϊρα μετά τθν 

προςκικθ του NBS, θ ωιάλθ πωματίηεται. Σο ςφςτθμα αωινεται υπό ανάδευςθ 

overnight. 

Απομόνωςθ πορωυρίνθσ: 

Σθν επόμενθ εργαςτθριακι θμζρα, θ αντίδραςθ ςταματάει με τθν προςκικθ ςτο 

περιεχόμενο τθσ ςωαιρικισ ωιάλθσ, 4ml κακαρισ ακετόνθσ προσ εξουδετζρωςθ του 

NBS που δεν αντζδραςε. τθ ςυνζχεια, μεταωζρονται 10 ml MeOH ςτθν ίδια 

ςωαιρικι ωιάλθ διότι θ παραςκευαςκείςα πορωυρίνθ παρουςιάηει κακι 

διαλυτότθτα ςτο CH2Cl2, οπότε με τον τρόπο αυτό αυξάνεται θ διαλυτότθτά τθσ.  

θμείωςθ:  

Χρθςιμοποιείται αυτι θ ποςότθτα MeOH διότι για τθ μονοβρωμίωςθ απαιτοφνται 4 

ml MeOH, οπότε για τθ διβρωμίωςθ χρθςιμοποιοφμε για ςιγουριά λίγθ παραπάνω 

ποςότθτα από  τθ διπλάςια για τθ μονοβρωμίωςθ. 

Πραγματοποιείται απόςταξθ υπό κενό για ανάκτθςθ του διαλφτθ και ζπειτα για 

απομάκρυνςθ πικανϊν προςμίξεων από τθν porphyrin 2, πραγματοποιείται 

διικθςθ υπό κενό του ιηιματοσ και εκπλφςεισ αυτοφ με MeOH.  

𝑚 𝜍𝜏휀𝜌휀𝜊 ύ = 174.7𝑚𝑔𝑟 = 0.1747𝑔𝑟 
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𝑛 𝜍𝜏휀𝜌휀𝜊 ύ =
𝑚

𝑀𝑟
=

0.1747𝑔𝑟

1357.6𝑔𝑟
𝑚𝑜𝑙

= 0.130𝑚𝑚𝑜𝑙 

𝑛𝜃휀𝜔𝜌𝜂𝜏𝜄𝜅 ά = 0.160 𝑚𝑚𝑜𝑙 (εάν αντιδροφςε όλθ θ ποςότθτα τθσ porphyrin 1)  

Άρα θ απόδοςθ τθσ αντίδραςθσ είναι: 

𝛼 =
𝜋𝜊𝜍 ό𝜏𝜂𝜏𝛼  𝜋𝜊𝜐  𝜆𝛼𝜇𝛽 ά𝜈휀𝜏𝛼𝜄  𝜋𝜌𝛼𝜅𝜏𝜄𝜅 ά

𝜃휀𝜔𝜌𝜂 𝜏𝜄𝜅ή 𝜋𝜊𝜍 ό𝜏𝜂𝜏𝛼
=

0,130 𝑚𝑚𝑜𝑙

0,160 𝑚𝑚𝑜𝑙
∗ 100% = 𝟖𝟏. 𝟐𝟓%   

Θ παραςκευαςκείςα πορωυρίνθ αναπτφςςεται ςτο TLC με διαλφτθ ανάπτυξθσ 

CH2Cl2: hexane (4:6).  

Θ εικόνα του TLC είναι θ ακόλουκθ:  

 

Εωόςον διακρίνεται ξεκάκαρα το spot του επικυμθτοφ προϊόντοσ, ςυνάγεται το 

ςυμπζραςμα ότι θ αντίδραςθ ζγινε με επιτυχία. 

Πραγματοποιείται λιψθ ωάςματοσ NMR 1H ςτα 300ΜΘz ςε CDCl3. 

UV-Vis (CH2Cl2):  λ(nm)/(ε:M-1*cm-1): 425(98.087), 524(7.297), 560(5.498), 604(2.647), 

660(2.715)  
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4.5 Μετάλλωςθ με Zn τθσ  porphyrin 2 προσ ςχθματιςμό τθσ porphyrin 3: 

 

Εικόνα 35: φνκεςθ porphyrin 3 

Πίνακασ  5: 

Αντιδραςτιριο Ποςότθτα  mmol Συπικό βάροσ 
FW (gr/mol)  

ιςοδφναμα 

Porphyrin 2 174,7mgr 0,130 1357,6 1 

(CH3COO)2Zn 28,16mgr 0,130 220,00 1 

CH2Cl2 98% 
από απόςταξθ 

85,4ml - 84,927 - 

MeOH 12,8ml - 32,042 - 

 

 Παρατθριςεισ:  

1) Σο τυπικό βάροσ τθσ porphyrin 3 είναι FW=1420,0 gr/mol. 

Τπολογιςμοί: 

 Για τθν porphyrin 2:  

𝑛 =
𝑚

𝑀𝑟
=

174,7 ∗ 10−3𝑔𝑟

1357,6𝑔𝑟/𝑚𝑜𝑙
= 0,130𝑚𝑚𝑜𝑙 

 Για τον οξικό ψευδάργυρο (είναι το μζςο μετάλλωςθσ) απαιτοφνται 

0,130mmol αωοφ θ αναλογία ιςοδυνάμων είναι: 

𝜄𝜍𝜊𝛿ύ𝜈𝛼𝜇𝛼 𝜋𝜊𝜌𝜑𝜐𝜌ί𝜈𝜂𝜎 

𝜄𝜍𝜊𝛿ύ𝜈𝛼𝜇𝛼 𝜊𝜉𝜄𝜅𝜊ύ 𝜓휀𝜐𝛿𝛼𝜌𝛾ύ𝜌𝜊𝜐 
=

1

1
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Οπότε 𝑚 = 𝑛 ∗ 𝑀𝑟 = 0,130𝑚𝑚𝑜𝑙 ∗
220𝑔𝑟

𝑚𝑜𝑙
= 28,6 𝑚𝑔𝑟 

 Για τουσ διαλφτεσ (υπολογιςμοί με βάςθ προγενζςτερθ ςυνκετικι δοκιμι με 

0,03 porphyrin 2 ωσ περιοριςτικό αντιδρϊν). Οπότε προκφπτουν: 

Για 0,03mmol porphyrin 2 απαιτοφνται 20ml CH2Cl2 (διχλωρομεκάνιο) και 3ml 

MeOH (μεκανόλθ).  

Για 0,130mmol porphyrin 2 απαιτοφνται 86,67ml CH2Cl2 (χλωροφόρμιο) και 13ml 

MeOH (μεκανόλθ).  

Πειραματικι διαδικαςία: 

ε ςωαιρικι εςμυριςμζνθ ωιάλθ των 100ml που ωζρει μαγνθτάκι ανάδευςθσ, 

τοποκετοφνται 174,7mgr porphyrin 2 και 87ml διχλωρομεκάνιο (CH2Cl2) 98% από 

απόςταξθ. Θ πορωυρίνθ ηυγίςτθκε ςε ηυγό με τζςςερα δεκαδικά ψθωία και ο 

διαλφτθσ μετρικθκε με ογκομετρικό κφλινδρο των 100ml. ε άλλθ ςωαιρικι ωιάλθ 

των 50ml τοποκετοφνται 28,6mgr οξικοφ ψευδαργφρου (CH3COO)2Zn τα οποία 

διαλφονται με 13ml MeOH, θ οποία ζχει μετρθκεί με ογκομετρικό κφλινδρο των 

50ml. Σο δεφτερο διάλυμα μεταωζρεται με πιπζτα Pasteur ςτθν πρϊτθ ςωαιρικι 

ωιάλθ που περιζχει τθ διαλυμζνθ πορωυρίνθ και αωινεται ςε κερμοκραςία 

δωματίου (RT: room temperature) με ταυτόχρονθ ανάδευςθ για όλο το βράδυ 

(overnight). Θ ςωαιρικι ωιάλθ καλφπτεται με αλουμινόχαρτο προκειμζνου να 

αποωευχκεί θ επαωι του ωωτόσ με το διάλυμα. 

Σο διάλυμα το οποίο αωινεται overnight ςτθν ανάδευςθ απόκτα τθν ερχόμενθ 

θμζρα χρϊμα ςκοφρο πράςινο, το οποίο υποδθλϊνει τον όξινο χαρακτιρα του 

διαλφματοσ. Από τον οξικό ψευδάργυρο που προςτζκθκε ςτο μείγμα αντίδραςθσ, 

το πικανότερο είναι ότι ο Zn ζχει ςυναρμοςκεί ςτθν πορωυρίνθ και ωσ προϊόν 

υπάρχει και οξικό οξφ CH3COOH, το οποίο προςδίδει τον όξινο χαρακτιρα ςτο 

διάλυμα. Για το λόγο αυτό πραγματοποιείται ςτο επόμενο ςτάδιο ο κακαριςμόσ τθσ 

πορωυρίνθσ από το οξικό οξφ και τον οξικό ψευδάργυρο που δεν αντζδραςε.  

Ζλεγχοσ με TLC : 

1) Μικρι ποςότθτα από τθν porphyrin 2  διαλφεται ςε δοκιμαςτικό ςωλινα με 

διαλφτθ CH2Cl2 98% από απόςταξθ (χρϊμα καωζ). 

2) ε πλακίδιο TLC με επίςτρωςθ από SiO2 (silica gel), ςτο οποίο ζχουμε 

τραβιξει με μολφβι τθ γραμμι βάςθσ, τοποκετείται με μολφβι ζνα spot από 

τθν free base πορωυρίνθ (porphyrin 2). 

3) Ομοίωσ με τριχοειδι ςωλινα τοποκετείται ζνα spot ςτο πλακίδιο TLC, από 

τθ ςωαιρικι που περιζχει τθν porphyrin 3. 

4) Σοποκετείται και τρίτο spot με δείγμα και από τθν ελεφκερθ (porphyrin 2) 

και από τθ μεταλλωμζνθ πορωυρίνθ (porphyrin 3). 



55 
 

5) Ο διαλφτθσ ανάπτυξθσ είναι εξάνιο/διχλωρομεκάνιο (8:2) 

6) Σο πλακίδιο TLC τοποκετείται ςτο ποτιρι ηζςεωσ που περιζχει τον 

παραπάνω διαλφτθ, ςκεπάηεται με αλουμινόχαρτο και πραγματοποιείται θ 

ανάπτυξθ.  το  πλακίδιο μετά τθν ανάπτυξθ εμωανίηεται εκτόσ από το 

επικυμθτό spot και spot τθσ porphyrin 2, οπότε ςυμπεραίνουμε ότι θ 

μετάλλωςθ δεν ζχει ολοκλθρωκεί. Αυτό επιβεβαιϊνεται και με λιψθ 

ωάςματοσ UV-Vis. Οπότε προςτίκενται ςτθ ωιάλθ αντίδραςθσ 12 ιςοδφναμα 

(CH3COO)2Zn και το ςφςτθμα αωινεται υπό ανάδευςθ. Ζπειτα από τθν 

πάροδο 10 ωρϊν, θ εικόνα του TLC με διαλφτθ ανάπτυξθσ 

εξάνιο/διχλωρομεκάνιο (4:6) : 

 

Παρατθριςεισ: 

Από τθν παραπάνω εικόνα του πλακιδίου, επειδι θ μεταλλωμζνθ πορωυρίνθ 

εμωανίηει μεγάλθ διαωορά φψουσ από τθν ελεφκερθ ζχουμε μια πρϊτθ ζνδειξθ 

για το ότι θ μετάλλωςθ ζγινε με επιτυχία. 

Κακαριςμόσ porphyrin 3 από CH3COOH και (CH3COO)2Zn που δεν αντζδραςε: 

Θ διαδικαςία ζχει ωσ εξισ:  

1) το περιεχόμενο τθσ ςωαιρικισ ωιάλθσ προςτίκενται 20ml  CH2Cl2 από 

απόςταξθ: χρϊμα ςκοφρο πράςινο  ζνδειξθ ότι το διάλυμα είναι όξινο. 

2) ε διαχωριςτικι χοάνθ των 250ml τοποκετείται το διάλυμα του 

προθγοφμενου βιματοσ κακϊσ και 20ml διαλφματοσ  όξινου ανκρακικοφ 

νατρίου (ΝaHCO3). 

3) Πραγματοποιείται εκχφλιςθ και ςυλλογι τθσ οργανικισ ωάςθσ (είναι θ κάτω 

ωάςθ με χρϊμα πράςινο) ενϊ θ υδατικι ωάςθ απορρίπτεται (είναι θ πάνω 

ωάςθ). Θ διαδικαςία επαναλαμβάνεται ακόμα μία ωορά, με τθν ίδια 

ποςότθτα διαλφτθ. 
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4) τθν οργανικι ωάςθ από το προθγοφμενο βιμα προςτίκενται 20ml 

απιονιςμζνου νεροφ, πραγματοποιείται εκχφλιςθ, ςυλλογι τθσ οργανικισ 

ωάςθσ και απόρριψθ τθσ υδατικισ, θ οποία περιζχει όλεσ τισ υδατοδιαλυτζσ 

προςμίξεισ που επικυμοφμε να απομακρυνκοφν. Θ διαδικαςία 

επαναλαμβάνεται ακόμα μια ωορά. 

5) τθν οργανικι ωάςθ που επζμεινε τελικά, πραγματοποιείται ξιρανςθ με 

άνυδρο κειικό νάτριο NaSO4. Σο διικθμα μεταωζρεται ςε ςωαιρικι 

εςμυριςμζνθ ωιάλθ των 250ml και πραγματοποιείται απόςταξθ με silica gel 

για παραλαβι του διαλφτθ (CH2Cl2) και τθσ μεταλλωμζνθσ πορωυρίνθσ 

porphyrin 3. 

 

*Θ πορωυρίνθ που ςυλλζγεται μετά τθν παραπάνω διαδικαςία ζχει ςκοφρο 

πράςινο χρϊμα.  

Λιψθ φάςματοσ UV-Vis: 

αν τυωλό χρθςιμοποιοφμε το διαλφτθ, δθλαδι CH2Cl2. Οπότε λαμβάνουμε το 

ωάςμα αυτοφ και παίρνουμε τθ baseline ςτο όργανο.  

Για τθ λιψθ του ωάςματοσ τθσ free base πορωυρίνθσ (δθλαδι τθσ porphyrin 2), 

τοποκετείται με μεταλλικι ςπάτουλα μια πολφ μικρι ποςότθτα του ςτερεοφ ςε 

ςωλινα Eppendorf και διαλφεται με  CH2Cl2, τοποκετείται ςτθν κυψελίδα και 

λαμβάνεται το ωάςμα. Θ ίδια ακριβϊσ διαδικαςία πραγματοποιείται και για τθ 

μεταλλωμζνθ πορωυρίνθ, porphyrin 3. 

Διαδικαςία ελζγχου με MALDI-TOF:  

1) Με πιπζτα Gilson τοποκετείται μικρι ποςότθτα από το διάλυμα τθσ 

μεταλλωμζνθσ πορωυρίνθσ που παραςκευάςτθκε για τθ λιψθ του ωάςματοσ 

UV-Vis ςε μια κζςθ του πιάτου για τα spot ςτο MALDI-TOF. 

2) H ίδια διαδικαςία ακολουκείται ςε διαωορετικι κζςθ του πιάτου ςτθ οποία 

πάνω από τθ δείγμα τθσ μεταλλωμζνθσ πορωυρίνθσ, αωοφ εξατμιςτεί ο 

διαλφτθσ, προςτίκεται και προκακοριςμζνθ ποςότθτα από το matrix: 20μlt 

 

Εικόνα 36: χθματικι απεικόνιςθ τθσ προεργαςίασ ελζγχου με ΜALDI-TOF. 
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Ξιρανςθ τθσ porphyrin 3: 

τθ ςωαιρικι ωιάλθ που περιζχει τθν πορωυρίνθ μετά τθν απόςταξθ του διαλφτθ, 

προςτίκεται πολφ μικρι ποςότθτα διαλφτθ CH2Cl2 98% από απόςταξθ. Θ ςωαιρικι 

τοποκετείται ςτθ ςυςκευι των υπεριχων για να διαλυκεί όςθ ποςότθτα 

πορωυρίνθσ δεν ζχει διαλυκεί και μεταωζρεται ςε vial των  4ml. το vial μζςω μιασ 

πιπζτασ Pasteur διοχετεφεται ςυνεχισ ροι αηϊτου (Ν2) για να πραγματοποιθκεί 

απομάκρυνςθ του διαλφτθ. Αωοφ ολοκλθρωκεί αυτι θ διαδικαςία, ςτο vial 

τοποκετείται διθκθτικό χαρτί με λάςτιχο και τοποκετείται ςτθ ςυςκευι του κενοφ 

για περαιτζρω ξιρανςθ.  Όταν το vial βρίςκεται ςτθ ςυςκευι του κενοφ, δεν 

τοποκετείται καπάκι. 

Κακαριςμόσ με κολϊνα χρωματογραφίασ:  

Πραγματοποιείται κακαριςμόσ με κολϊνα χρωματογραωίασ με υλικό πλιρωςθσ 

silica gel, για να απομακρυνκοφν όλεσ οι πικανζσ προςμίξεισ και να παραλάβουμε 

τελικά τθν κακαρι porphyrin 3.  

Θ διαδικαςία ζχει ωσ εξισ:  

1) Με διαλφτθ ζκλουςθσ εξάνιο/διχλωρομεκάνιο (1:1) ςυλλζγονται δφο 

κλάςματα. 

2) Με διαλφτθ ζκλουςθσ διχλωρομεκάνιο/μεκανόλθ (1:1) ςυλλζγεται ζνα 

κλάςμα. 

3) Με μείγμα άλλων διαλφτων (magic mix) ςυλλζγεται άλλο ζνα κλάςμα.  

4) Πραγματοποιείται ζλεγχοσ όλων των παραπάνω κλαςμάτων με MALDI-TOF 

και προκφπτει ότι τα ηθτοφμενα είναι τα πρϊτα δφο κλάςματα. Κάτοπιν 

πραγματοποιείται απόςταξθ υπό κενό αυτϊν για ανάκτθςθ του διαλφτθ.  

 

Τπολογιςμόσ απόδοςθσ αντίδραςθσ μετάλλωςθσ: 

Ηυγίηεται θ κακαρι παραςκευαςκείςα πορωυρίνθ για τον υπολογιςμό τθσ 

απόδοςθσ τθσ αντίδραςθσ μετάλλωςθσ.  

𝑚𝑝𝑜𝑟𝑝 ℎ𝑦𝑟𝑖𝑛  3 = 146,6 𝑚𝑔𝑟 = 0,1466𝑔𝑟 

𝑛𝑝𝑜𝑟𝑝 ℎ𝑦𝑟𝑖𝑛  3 =
𝑚

𝑀𝑟
=

0,1466𝑔𝑟
𝑔𝑟
𝑚𝑜𝑙

= 0,103 𝑚𝑚𝑜𝑙 

𝑛𝑝𝑜𝑟𝑝 ℎ𝑦𝑟𝑖𝑛  2 =
𝑚

𝑀𝑟
=

0,1747𝑔𝑟

1357,6
𝑔𝑟
𝑚𝑜𝑙

=  0,130 𝑚𝑚𝑜𝑙 
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H porphyrin 2 είναι το περιοριςτικό αντιδρϊν, οπότε θ κεωρθτικι ποςότθτα είναι θ 

ποςότθτα που κα λαμβάναμε, εάν αντιδροφςε όλθ θ ποςότθτα αυτοφ, δθλαδι 

0,130mmol porphyrin 3. 

Άρα θ απόδοςθ τθσ αντίδραςθσ είναι: 

𝛼 =
𝜋𝜊𝜍ό𝜏𝜂𝜏𝛼 𝜋𝜊𝜐 𝜆𝛼𝜇𝛽ά𝜈휀𝜏𝛼𝜄 𝜋𝜌𝛼𝜅𝜏𝜄𝜅ά

𝜃휀𝜔𝜌𝜂𝜏𝜄𝜅ή 𝜋𝜊𝜍ό𝜏𝜂𝜏𝛼
=

0,103 𝑚𝑚𝑜𝑙

0,130 𝑚𝑚𝑜𝑙
∗ 100% = 𝟕𝟗, 𝟐% 

 

4.6 Μετάλλωςθ porphyrin 1  και διβρωμίωςθ αυτισ (porphyrin 4) για παραλαβι 

τελικά τθσ porphyrin 3: 

 

Εικόνα 37: Δεφτερθ πορεία ςφνκεςθσ porphyrin 3 

Παρατθριςεισ:  

1) Κατά τθ ςυνκετικι πορεία που απεικονίηεται ςτο παραπάνω ςχιμα, 

λάμβανουμε ωσ τελικό προϊόν τθν porphyrin 3, θ οποία παράγεται από τισ 

ςυνκετικζσ πορείεσ 4 και 5 που αναωζρκθκαν παραπάνω, με μόνθ διαωορά 

ότι πραγματοποιείται πρϊτα θ μετάλλωςθ Zn τθσ porphyrin 1 (παραλαβι 

porphyrin 4) και ζπειτα θ διβρωμίωςθ αυτισ ςτισ δφο meso-κζςεισ προσ 

ςχθματιςμό porphyrin 3.  

2) Σο τυπικό βάροσ τθσ porphyrin 4 είναι FW=1260,8 gr/mol. 

 Για τθ μετάλλωςθ: 

Πίνακασ  6: 

Αντιδραςτιριο Ποςότθτα  mmol Συπικό βάροσ 
FW (gr/mol)  

ιςοδφναμα 

Porphyrin 1 120 mgr 0,100 1199,8 1 

(CH3COO)2Zn 220 mgr 1,00 220,00 1 

CH2Cl2 98% 
από απόςταξθ 

67 ml - 84,927 - 

MeOH 10 ml - 32,042 - 
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Τπολογιςμοί: 

 Για τθν porphyrin 1:  

𝑛 =
𝑚

𝑀𝑟
=

120,0 ∗ 10−3𝑔𝑟

1199,8𝑔𝑟/𝑚𝑜𝑙
= 0,100 𝑚𝑚𝑜𝑙 

 Για τον οξικό ψευδάργυρο (είναι το μζςο μετάλλωςθσ) απαιτοφνται 0,100 

mmol αωοφ θ αναλογία ιςοδυνάμων είναι:  
𝜄𝜍𝜊𝛿ύ𝜈𝛼𝜇𝛼 𝜋𝜊𝜌𝜑𝜐𝜌ί𝜈𝜂𝜎 

𝜄𝜍𝜊𝛿ύ𝜈𝛼𝜇𝛼 𝜊𝜉𝜄𝜅𝜊ύ 𝜓휀𝜐𝛿𝛼𝜌𝛾ύ𝜌𝜊𝜐 
=

1

1
 

Οπότε 𝑚 = 𝑛 ∗ 𝑀𝑟 = 0,100 𝑚𝑚𝑜𝑙 ∗
220𝑔𝑟

𝑚𝑜𝑙
= 22,00 𝑚𝑔𝑟  

Όμωσ για να είμαςτε βζβαιοι ότι θ μετάλλωςθ κα πραγματοποιθκεί με επιτυχία, 

ςτθ ωιάλθ αντίδραςθσ τοποκετοφνται 10 ιςοδφναμα οξικοφ ψευδαργφρου, δθλαδι 

220 mgr  αυτοφ. 

 Για τουσ διαλφτεσ (υπολογιςμοί με βάςθ προγενζςτερθ ςυνκετικι δοκιμι με 

0,03 porphyrin 1 ωσ περιοριςτικό αντιδρϊν). Οπότε προκφπτουν: 

Για 0,03mmol porphyrin 1 απαιτοφνται 20ml CH2Cl2 (διχλωρομεκάνιο) και 3ml 

MeOH (μεκανόλθ).  

Για 0,100mmol porphyrin 2 απαιτοφνται 67ml CH2Cl2 (χλωροφόρμιο) και 10ml 

MeOH (μεκανόλθ).  

Πειραματικι Διαδικαςία:  

Θ διαδικαςία είναι ακριβϊσ ίδια με αυτι τθσ πζμπτθσ ςυνκετικισ πορείασ. 

Ακολουκεί θ διαδικαςία κακαριςμοφ τθσ πορωυρίνθσ από το οξικό οξφ και τον οξικό 

ψευδάργυρο που δεν αντζδραςε, ομοίωσ με τθ διαδικαςία ςτθν πζμπτθ ςυνκετικι 

πορεία. 

 Για τθ διβρωμίωςθ ςτισ meso κζςεισ: 

Πίνακασ 7: 

Αντιδραςτιριο Ποςότθτα mmol Συπικό 
βάροσ FW 
(gr/mol) 

Ιςοδφναμα 

Porphyrin 4  126,08mgr 0,1 1260,8 1 

NBS 36,00mgr 0,2 177,98 2 

CHCl3 25ml - 119,369 - 

Πυριδίνθ 100μlt=0,1ml - 79,102 - 
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Παρατθριςεισ:  

1) Για τουσ υπολογιςμοφσ κεωροφμε ότι από τθν αντίδραςθ τθσ μετάλλωςθσ 

λαμβάνουμε τθ μζγιςτθ δυνατι απόδοςθ δθλαδι 0,1mmol porphyrin 4, που 

ιςοδυναμεί με: 

𝑚 = 𝑛 ∗ 𝑀𝑟 = 0,100𝑚𝑚𝑜𝑙 ∗
1260,8𝑔𝑟

𝑚𝑜𝑙
= 126,08 𝑚𝑔𝑟 

Τπολογιςμοί:  

φμωωνα με το παραπάνω προκφπτουν:  

 Για το NBS που είναι το μζςο βρωμίωςθσ, θ επικυμθτι αναλογία 

ιςοδυνάμων για τθ βρωμίωςθ είναι:  

𝜄𝜍𝜊𝛿ύ𝜈𝛼𝜇𝛼 𝜋𝜊𝜌𝜑𝜐𝜌ί𝜈𝜂𝜎 

𝜄𝜍𝜊𝛿ύ𝜈𝛼𝜇𝛼 𝑁𝐵𝑆 
=

𝟏

𝟐
 

Αυτι θ αναλογία προκφπτει, διότι το επικυμθτό προϊόν είναι θ διβρωμο-

υποκατεςτθμζνθ πορωυρίνθ (εάν κζλαμε το προϊόν να είναι θ μονοβρωμο-

υποκατεςτθμζνθ πορωυρίνθ θ αναλογία ιςοδυνάμων κα ιταν αντίςτοιχα 1:1). 

Οπότε προκφπτει:  

Για 1 mmol πορωυρίνθσ απαιτοφνται 2 mmol NBS. 

Για 0,100 mmol πορωυρίνθσ απαιτοφνται 0,200 mmol NBS. 

Οπότε 𝑚𝑁𝐵𝑆 = 𝑛 ∗ 𝑀𝑟 = 0,200𝑚𝑚𝑜𝑙 ∗
177,98𝑔𝑟

𝑚𝑜𝑙
= 35,596𝑚𝑔𝑟 ≅ 36,00𝑚𝑔𝑟 

Πειραματικι διαδικαςία: 

1) τθ ωιάλθ με το ςτερεό που παρζμεινε (χρϊμα: ςκοφρο μωβ), μεταωζρονται 

25 ml CHCl3 (χλωροωόρμιο) και το ςφςτθμα τοποκετείται ςε παγόλουτρο 

υπό ανάδευςθ για 10min , διότι θ αντίδραςθ είναι εξϊκερμθ. 

2) τθ ςυνζχεια, με ςιωϊνιο του 1ml μεταωζρονται ςτθ ωιάλθ αντίδραςθσ 

100μlt πυριδίνθσ (=0,1ml) και ςυνεχίηεται θ ανάδευςθ για 5 min. Σο διάλυμα 

αποκτά πράςινο χρϊμα λόγω του οξζοσ.  

3) Κατόπιν, ςτθ ωιάλθ αντίδραςθσ μεταωζρονται 36mgr NBS (είναι το μζςο 

βρωμίωςθσ) το οποίο ζχει ηυγιςτεί ςε ηυγό με 4 δεκαδικά ψθωία, και το 

ςφςτθμα αωινεται υπό ανάδευςθ overnight. 

4) Μια ϊρα μετά τθν προςκικθ του NBS , θ ωιάλθ πωματίηεται.  
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Απομόνωςθ πορωυρίνθσ: 

Θ διαδικαςία είναι ακριβϊσ θ ίδια με αυτιν που ακολουκικθκε ςτθν τζταρτθ 

ςυνκετικι πορεία. 

Σζλοσ, θ πορωυρίνθ ςτεγνϊνεται υπό κενό και ηυγίηεται για τθν εφρεςθ τθσ 

απόδοςθσ.  

**Πραγματοποιείται ζλεγχοσ με TLC όπωσ ςτθ ςυνκετικι πορεία 5 και θ εικόνα 

αυτοφ είναι αντίςτοιχθ με αυτιν που ζχει επιςυναωκεί. 

Τπολογιςμόσ απόδοςθσ ςυνολικισ αντίδραςθσ (μετάλλωςθσ & διβρωμίωςθσ): 

Ηυγίηεται θ κακαρι παραςκευαςκείςα πορωυρίνθ για τον υπολογιςμό τθσ 

απόδοςθσ τθσ ςυνολικισ αντίδραςθσ.  

𝑚𝑝𝑜𝑟𝑝 ℎ𝑦𝑟𝑖𝑛  3 = 113,6 𝑚𝑔𝑟 = 0,1136𝑔𝑟 

𝑛𝑝𝑜𝑟𝑝 ℎ𝑦𝑟𝑖𝑛  3 =
𝑚

𝑀𝑟
=

0,1136𝑔𝑟

1420,0
𝑔𝑟
𝑚𝑜𝑙

= 0,08 𝑚𝑚𝑜𝑙 

𝑛𝑝𝑜𝑟𝑝 ℎ𝑦𝑟𝑖𝑛  1 =
𝑚

𝑀𝑟
=

0,120𝑔𝑟

1199,8
𝑔𝑟
𝑚𝑜𝑙

=  0,100 𝑚𝑚𝑜𝑙 

H porphyrin 1 είναι το περιοριςτικό αντιδρϊν, οπότε θ κεωρθτικι ποςότθτα είναι θ 

ποςότθτα που κα λαμβάναμε, εάν αντιδροφςε όλθ θ ποςότθτα αυτοφ, δθλαδι 

0,100mmol porphyrin 3. 

Άρα θ απόδοςθ τθσ αντίδραςθσ είναι: 

𝛼 =
𝜋𝜊𝜍ό𝜏𝜂𝜏𝛼 𝜋𝜊𝜐 𝜆𝛼𝜇𝛽ά𝜈휀𝜏𝛼𝜄 𝜋𝜌𝛼𝜅𝜏𝜄𝜅ά

𝜃휀𝜔𝜌𝜂𝜏𝜄𝜅ή 𝜋𝜊𝜍ό𝜏𝜂𝜏𝛼
=

0,08 𝑚𝑚𝑜𝑙

0,100 𝑚𝑚𝑜𝑙
∗ 100% = 𝟖𝟎% 
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4.7 φνκεςθ τθσ πορφυρίνθσ με υποκαταςτάτεσ bodipy ςτισ meso κζςεισ, με 

αρχικό αντιδρϊν porphyrin 3: 

 

 

Εικόνα 38: Θεωρθτικι ςφνκεςθ πορφυρίνθσ με υποκαταςτάτεσ bodipy ςτισ meso 
κζςεισ. 

  
Παρατθριςεισ:  

1) Θ αντίδραςθ αυτι δεν πραγματοποιικθκε με επιτυχία. 

Τπολογιςμοί:  

Πραγματοποιοφνται οι υπολογιςμοί για τισ ποςότθτεσ των αντιδραςτθρίων που κα 

χρθςιμοποιθκοφν για τθ ςφνκεςθ τθσ πορωυρίνθσ. 

Σα mol που δίνονται ςτο άρκρο είναι:  

Πορωυρίνθ 0,19 mmol 

Pd2(dba)347 μmol 

PPh3 0,190 μmol 

CuI 93 μmol 

Trihexylsilylacetylene0,41 mmol 
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Εικόνα 39: χθματικι απεικόνιςθ τθσ δομισ τθσ 
ζνωςθσ trihexylsilylacetylene, με κεντρικό άτομο το 
πυρίτιο. 

 

 

Οπότε για τθ ςφνκεςθ προκφπτουν οι αναλογίεσ:  

1)  
𝑃𝑃ℎ3

𝑝𝑜𝑟𝑝 ℎ𝑦𝑟𝑖𝑛
=

0,19𝑚𝑚𝑜𝑙

0,190𝑚𝑚𝑜𝑙
=

1

1
 

 

2) 
𝑃𝑑2 𝑑𝑏𝑎  3

𝑝𝑜𝑟𝑝 ℎ𝑦𝑟𝑖𝑛
=

47𝜇𝑚𝑜𝑙

0,19𝑚𝑚𝑜𝑙
= 0,247 ≅ 0,25 

 

 

3) 
𝐶𝑢𝐼

𝑝𝑜𝑟𝑝 ℎ𝑦𝑟𝑖𝑛
=

93𝜇𝑚𝑜𝑙

0,19𝑚𝑚𝑜𝑙
= 0,49 

 

4) 
𝑏𝑜𝑑𝑖𝑝𝑦

𝑝𝑜𝑟𝑝 ℎ𝑦𝑟𝑖𝑛
=

0,41𝑚𝑚𝑜𝑙

0,19𝑚𝑚𝑜𝑙
= 2,157 ≅ 2,16 

Από τθ μεταλλωμζνθ πορωυρίνθ (porphyrin 3) χρθςιμοποιοφνται 32 mgr για τθν 

αντίδραςθ.  

Άρα: 

𝑛 =
𝑚

𝑀𝑟
=

32 ∗ 10−3𝑔𝑟

1420𝑔𝑟/𝑚𝑜𝑙
= 0,022 𝑚𝑚𝑜𝑙 

Οπότε ανάλογα υπολογίηονται οι ποςότθτεσ και των υπόλοιπων αντιδρϊντων: 

Α) Για το Pd2(dba)3:  

Για 1mmol πορωυρίνθσ απαιτοφνται 0,25mmol Pd2(dba)3. 

Για 0,022mmol πορωυρίνθσ απαιτοφνται 0,0055 mmol Pd2(dba)3. 

Και επειδι 𝑚 = 𝑛 ∗ 𝑀𝑟 = 0,0055 ∗ 10−3𝑚𝑜𝑙 ∗
215,7𝑔𝑟

𝑚𝑜𝑙
=    1,186 𝑚𝑔𝑟 

Β) Για τθν PPh3: 

𝑃𝑃ℎ3

𝑝𝑜𝑟𝑝ℎ𝑦𝑟𝑖𝑛
=

0,19𝑚𝑚𝑜𝑙

0,190𝑚𝑚𝑜𝑙
=

1

1
 

Οπότε 𝑛𝑃𝑃ℎ3
= 0,022𝑚𝑚𝑜𝑙 

Άρα 𝑚 = 𝑛 ∗ 𝑀𝑟 = 0,022 ∗ 10−3𝑚𝑜𝑙 ∗
262,29𝑔𝑟

𝑚𝑜𝑙
=    5,77 𝑚𝑔𝑟 
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Γ) Για το CuI: 

Για 1mmol πορωυρίνθσ απαιτοφνται 0,49mmol CuI. 

Για 0,022mmol πορωυρίνθσ απαιτοφνται 0,01078 mmol CuI. 

Άρα 𝑚 = 𝑛 ∗ 𝑀𝑟 = 0,01078 ∗ 10−3𝑚𝑜𝑙 ∗
190,45𝑔𝑟

𝑚𝑜𝑙
=    2,053 𝑚𝑔𝑟 

Δ) Για τθ bodipy:  

Για 1mmol πορωυρίνθσ απαιτοφνται 2,16 mmol bodipy. 

Για 0,022mmol πορωυρίνθσ απαιτοφνται 0,04752 mmol bodipy. 

Άρα 𝑚 = 𝑛 ∗ 𝑀𝑟 = 0,04752 ∗ 10−3𝑚𝑜𝑙 ∗ 378
𝑔𝑟

𝑚𝑜𝑙
=    17,96 𝑚𝑔𝑟 

E) Για τουσ διαλφτεσ dry THF και dry Et3N:  

Για 0,19mmol πορωυρίνθσ απαιτοφνται 8ml THF και 8ml Et3N 

Για 0,022mmol πορωυρίνθσ απαιτοφνται 0,92ml THF και 0,92ml Et3N 

Οπότε ςυνολικά προκφπτει ο πίνακασ:  

Πίνακασ 8: 

Αντιδραςτιριο Ποςότθτα  Συπικό 
βάροσ 
FW(gr/mol) 

mmol Ιςοδφναμα 

Πορωυρίνθ 32mgr 1420 0,022 1 

PPh3 5,77mgr 262,29 0,022 1 

Pd2(dba)3 1,186mgr 215,7 0,0055 0,25 

CuI 2,053mgr 190,45 0,01078 0,49 

Bodipy 17,96mgr 378,00 0,04752 2,16 

Dry THF 0,92ml 72,058 - - 

Dry Et3N 0,92ml 101,120 - - 

 

Πειραματικι διαδικαςία:  

1) ε μια ςωαιρικι ωιάλθ των 50ml διοχετεφεται αζριο Ν2 προσ απομάκρυνςθ 

του ατμοςωαιρικοφ Ο2 ενϊ ταυτόχρονα κερμαίνεται με ωλόγιςτρο για λίγα 

δευτερόλεπτα. 

2) Κλείνουμε τθν παροχι του Ν2 , ανοίγουμε τθν αντλία κενοφ και αωινουμε να 

γίνει απαζρωςθ για 5 min. 

3) ε schlenk τοποκετoφνται οι διαλφτεσ (1ml THF και 1ml Et3N) και γίνεται 

απαζρωςθ πρϊτα με αζριο Ν2 και ςτθ ςυνζχεια με κενό, όπωσ ςτα δφο 

προθγοφμενα ςτάδια.  



65 
 

4) Πραγματοποιείται μεταωορά των ςτερεϊν αντιδραςτθρίων: PPh3, Pd2(dba)3, 

CuI, bodipy. 

5) Σο όλο ςφςτθμα αωινεται ςτουσ 40ο C υπό ανάδευςθ overnight. 

Θ διάταξθ ςχθματικά είναι θ εξισ:  

 

Εικόνα 40: Διάταξθ αντίδραςθσ. 

Ζλεγχοσ με TLC: 

Από το TLC με διαλφτθ ανάπτυξθσ εξάνιο/διχλωρομεκάνιο (6:4) προκφπτει ότι θ 

bodipy δεν ζχει ςυναρμοςκεί ςτο βαςικό ςκελετό τθσ πορφυρίνθσ. Αυτό 

επιβεβαιϊνεται και από τον ζλεγχο με ωάςμα UV-Vis, MALDI-TOF και ΝΜR.  

Γιϋαυτό το λόγο πραγματοποιείται διαχωριςμόσ ςε κολϊνα χρωματογραωίασ, για να 

ανακτθκεί το αρχικό αντιδρϊν porphyrin 3. Οι διαλφτεσ ςτθν κολϊνα με πλθρωτικό 

υλικό silica gel ζχουν διαδοχικά ωσ εξισ:  

1) εξάνιο/διχλωρομεκάνιο (6:4) 

2) εξάνιο/μεκανόλθ (1:1) 

3) magic mix of solvents  

 

4.8 φνκεςθ τθσ porphyrin 5:  

Για τθ ςφνκεςθ αυτι είναι αναγκαία θ παραςκευι dry THF και dry Et3N, οπότε 

παρακάτω αναφζρεται εν ςυντομία, πϊσ αυτι πραγματοποιικθκε. 

Παραςκευι dry Et3N και dry THF : 

1) ε μια δίλαιμθ ςωαιρικι ωιάλθ των 500 ml τοποκετείται θ ποςότθτα τθσ Et3N 

που επικυμοφμε να αποςταχκεί (≅ 300𝑚𝑙). Θ ωιάλθ ζχει καυτθριαςτεί με 

ωλόγιςτρο και ζχουν τοποκετθκεί ‘’πζτρεσ βραςμοφ’’ για να επιτευχκεί 

ομαλόσ βραςμόσ. Θ ωιάλθ ζχει απαερωκεί με ροι Ν2. 
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2) Μετά τθν απαζρωςθ τοποκετοφνται 6,0gr CaH2 (υδρίδιο του αςβεςτίου) και 

πραγματοποιείται ξανά απαζρωςθ με Ν2 και ζπειτα τοποκετείται θ Et3N ςτθ 

ωιάλθ. 

3) Σο μείγμα αωινεται ςε βραςμό για 3 ϊρεσ. 

4) Μοριακά κόςκινα τα οποία ζχουν τοποκετθκεί ςε ωοφρνο ςτουσ 300ο C 

overnight για να ενεργοποιθκοφν, τοποκετοφνται μετά τισ 3 ϊρεσ βραςμοφ 

τθσ Et3N, ςτθ δεφτερθ ωιάλθ αντίδραςθσ και κατόπιν αρχίηει θ απόςταξθ, θ 

οποία ςυνεχίηεται για 4 ϊρεσ. 

5) Θ κακαρι Et3N ςυλλζγεται ςε άλλθ δίλαιμθ ςωαιρικι ωιάλθ, θ οποία 

ςυνδζεται με τθν πρϊτθ με διπλό ψυκτιρα τφπου:  

  

 

 

Παρατθριςεισ: 

1) Σα molecular ciffs αω’ότου κλείςουμε τθ κζρμανςθ, αωινουμε να 

περάςουν τουλάχιςτον 2 ϊρεσ για να πζςει θ κερμοκραςία και να 

μπορζςουμε να τα μεταωζρουμε ςτθ ωιάλθ αντίδραςθσ.  

2) θμείο βραςμοφ Et3N : 𝜯𝒃
𝝄 = 𝟗𝟎𝒐𝑪 

3) Για το CaH2:  

𝑚𝐶𝑎𝐻2=6,0𝑔𝑟 

4) Ομοίωσ για τθν απόςταξθ του THF :  𝜯𝒃
𝝄 = 𝟔𝟔𝒐𝑪 

Και θ διαδικαςία ζχει ωσ εξισ:  

Πραγματοποιείται προςκικθ Νa ωσ ξθραντικό και βενηοωαινόνθσ μζχρι να ζχουμε 

το ςωςτό χρϊμα (μπλε προσ μωβ). 

Οπότε θ διαδικαςία τθσ ςφνκεςθσ τθσ porphyrin 5 ζχει ωσ εξισ:  

 

Εικόνα 41: φνκεςθ porphyrin 5. 
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Τπολογιςμοί:  

Πραγματοποιοφνται οι υπολογιςμοί για τισ ποςότθτεσ των αντιδραςτθρίων που κα 

χρθςιμοποιθκοφν για τθ ςφνκεςθ τθσ πορωυρίνθσ. 

Πορωυρίνθ 0,117mmol  

Methyl benzoate-ester 3eq*2=6eq  

Pd(PPh3)40,15eq*2=0,3 

CuI 0,15eq*2=0,3 

THF 70ml 

Et3N 5ml  

Α) Για τθν porphyrin 3: 

Για τθν αντίδραςθ κα χρθςιμοποιθκοφν 50mgr.   

Άρα: 

𝑛 =
𝑚

𝑀𝑟
=

50 ∗ 10−3𝑔𝑟

1420,0 𝑔𝑟/𝑚𝑜𝑙
= 0,035 𝑚𝑚𝑜𝑙 

Οπότε ανάλογα υπολογίηονται οι ποςότθτεσ και των υπόλοιπων αντιδρϊντων: 

Β) Για το Methyl benzoate-ester:  

Απαιτοφνται 6 ιςοδφναμα οπότε:   

Για 1mmol πορωυρίνθσ απαιτοφνται  6mmol Methyl benzoate-ester. 

Για 0,035mmol πορωυρίνθσ απαιτοφνται 0,21mmol Methyl benzoate-ester. 

Και επειδι 𝑚 = 𝑛 ∗ 𝑀𝑟 = 0,035 ∗ 10−3𝑚𝑜𝑙 ∗
160,17 𝑔𝑟

𝑚𝑜𝑙
= 33,7 𝑚𝑔𝑟 

Γ) Για το CuI: 

Για 1mmol πορωυρίνθσ απαιτοφνται 0,3mmol CuI 

Για 0,035mmol πορωυρίνθσ απαιτοφνται 0,0105 mmol CuI 

Άρα 𝑚 = 𝑛 ∗ 𝑀𝑟 = 0,0105 ∗ 10−3𝑚𝑜𝑙 ∗
190,45𝑔𝑟

𝑚𝑜𝑙
=    1,99 𝑚𝑔𝑟 ≅ 2,0𝑚𝑔𝑟 

Δ) Για το Pd(PPh3)4: 

Για 1mmol πορωυρίνθσ απαιτοφνται 0,3mmol Pd(PPh3)4 
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Για 0,035mmol πορωυρίνθσ απαιτοφνται 0,0105 mmol Pd(PPh3)4 

Άρα 𝑚 = 𝑛 ∗ 𝑀𝑟 = 0,0105 ∗ 10−3𝑚𝑜𝑙 ∗
1155,56𝑔𝑟

𝑚𝑜𝑙
=    12,13 𝑚𝑔𝑟 

E) Για τουσ διαλφτεσ dry THF και dry Et3N:  

Για 0,117 mmol πορωυρίνθσ απαιτοφνται 70ml THF και 5ml Et3N 

Για 0,035mmol πορωυρίνθσ απαιτοφνται 21ml THF και 1,5ml Et3N 

Οπότε ςυνολικά προκφπτει ο πίνακασ:  

Πίνακασ 9:  

Αντιδραςτιριο Ποςότθτα  Συπικό 
βάροσ 
FW(gr/mol) 

mmol Ιςοδφναμα 

Porphyrin 3 50mgr 1420,0 0,035 1 

Methyl 
benzoate-ester  

21,42mgr 160,17 0,21 6(3eq*2) 

Pd(PPh3)4 12,13mgr 1155,56 0,0105 0,3(0,15eq*2) 

CuI 2,0mgr 190,45 0,0105 0,3(0,15eq*2) 

THF  21ml 72,058 - - 

Et3N 1,5ml 101,120 - - 
 

Πειραματικι Διαδικαςία: 

1) Ηυγίηονται όλα τα ςτερεά. 

2) Μεταωζρονται ςε schlenk που ωζρει γυάλινθ ςτρόωιγγα και γυάλινο πϊμα. 

3) Πραγματοποιείται απαζρωςθ με ροι αηϊτου (Ν2). 

4) Μεταωζρονται οι διαλφτεσ dry THF και dry Et3N ςτο schlenk. 

5) Σο schlenk τοποκετείται ςε ποτιρι ηζςεωσ με ξθρό πάγο (CO2 ςε 

κερμοκραςία -78ο C). 

6) Αωοφ παγϊςει το διάλυμα, εωαρμόηεται κενό.  

7) Σα ςτάδια 3,5,6 επαναλαμβάνονται μια ακόμθ ωορά. 

8) Σο όλο ςφςτθμα τοποκετείται ςε ελαιόλουτρο με προςαρμοςμζνο 

κερμόμετρο και ταυτόχρονθ ανάδευςθ. Θ κερμοκραςία διατθρείται ςτακερι 

ςτουσ 40ο C και το ςφςτθμα αωινεται υπό ανάδευςθ για 48h. 

Σο χρϊμα του διαλφματοσ είναι ςκοφρο πράςινο.  

Ζλεγχοσ με TLC:  

Πραγματοποιείται ζλεγχοσ με TLC ςε διαλφτθ ανάπτυξθσ DCM:Hex (40:60) όπου 

παρατθρείται μία πρόςμιξθ που εκλοφεται μαηί με το επικυμθτό προϊόν. Για το λόγο 
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αυτό ςτο επόμενο ςτάδιο, πραγμοτοποιείται διαχωριςμόσ του μείγματοσ με κολϊνα 

χρωματογραωίασ. 

Διαχωριςμόσ με κολϊνα χρωματογραφίασ:  

1) Φορτϊνεται κολϊνα χρωματογραωίασ με πλθρωτικό υλικό silica gel και 

μεταωζρεται το μείγμα από τθ ςωαιρικι ωιάλθ που ζχει αποςταχκεί με silica 

gel. 

2) Μετά από διάωορεσ δοκιμζσ καταλιξαμε ότι ο καταλλθλότεροσ διαλφτθσ για 

το διαχωριςμό είναι (DCM:Hex)/Hex (40:60) όπου DCM:Hex (50:50). 

3) Ακολουκοφν διαδοχικά οι διαλφτεσ (DCM:Hex)/Hex (30:70), (DCM:Hex)/Hex 

(20:80) 

Αυτό ςυμβαίνει διότι το επικυμθτό προϊόν εκλοφεται μαηί με το παραπροϊόν 

(τετραωαινυλο-ωωςωίνθ: PPh4), λόγω θλεκτροςτατικϊν αλλθλεπιδράςεων που 

αναπτφςςονται μεταξφ των ωαίνυλο ομάδων των δφο ουςιϊν. Οπότε ο διαλφτθσ 

δεν πρζπει να είναι πολφ πολικόσ, για να μπορζςει να γίνει ο διαχωριςμόσ του 

προϊόντοσ από το παραπροϊόν.  

Θ εικόνα τθσ κολϊνασ χρωματογραωίασ είναι θ ακόλουκθ:  

 

Εικόνα 42: Κολϊνα διαχωριςμοφ για παραλαβι τθσ porphyrin 5. 

Πραγματοποιείται ανάπτυξθ ςε TLC με διαλφτθ (DCM:Hex)/Hex (40:60) όπου 

DCM:Hex (50:50) όπου και εμωανίηεται μόνο το spot του επικυμθτοφ προϊόντοσ.   
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Αυτό επιβεβαιϊνεται και με λιψθ ωάςματοσ NMR δφο διαςτάςεων, ωάςματοσ UV-

Vis και ωάςματοσ MALDI-TOF. 

UV-Vis (CHCl3):  λ(nm)/(ε:M-1*cm-1): 451,5 (69.670), 644,5 (8.158), 584 (1.786) 

 

Τπολογιςμόσ απόδοςθσ  αντίδραςθσ: 

Ηυγίηεται θ κακαρι παραςκευαςκείςα πορωυρίνθ για τον υπολογιςμό τθσ 

απόδοςθσ τθσ αντίδραςθσ.  

𝑚𝑝𝑜𝑟𝑝 ℎ𝑦𝑟𝑖𝑛  5 = 45 𝑚𝑔𝑟 = 0,045𝑔𝑟 

𝑛𝑝𝑜𝑟𝑝 ℎ𝑦𝑟𝑖𝑛  5 =
𝑚

𝑀𝑟
=

0,045𝑔𝑟

1578,0
𝑔𝑟
𝑚𝑜𝑙

=   0,0285𝑚𝑚𝑜𝑙 

𝑛𝑝𝑜𝑟𝑝 ℎ𝑦𝑟𝑖𝑛  3 =
𝑚

𝑀𝑟
=

50,0𝑚𝑔𝑟

1420,0
𝑔𝑟
𝑚𝑜𝑙

= 0,035 𝑚𝑚𝑜𝑙 

H porphyrin 3 είναι το περιοριςτικό αντιδρϊν, οπότε θ κεωρθτικι ποςότθτα είναι θ 

ποςότθτα που κα λαμβάναμε, εάν αντιδροφςε όλθ θ ποςότθτα αυτοφ, δθλαδι 

0,035mmol porphyrin 5. 

Άρα θ απόδοςθ τθσ αντίδραςθσ είναι: 

𝛼 =
𝜋𝜊𝜍ό𝜏𝜂𝜏𝛼 𝜋𝜊𝜐 𝜆𝛼𝜇𝛽ά𝜈휀𝜏𝛼𝜄 𝜋𝜌𝛼𝜅𝜏𝜄𝜅ά

𝜃휀𝜔𝜌𝜂𝜏𝜄𝜅ή 𝜋𝜊𝜍ό𝜏𝜂𝜏𝛼
=

0,0285 𝑚𝑚𝑜𝑙

0,035 𝑚𝑚𝑜𝑙
∗ 100% = 𝟖𝟏, 𝟒% 
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4.9 φνκεςθ τθσ porphyrin 6 

 

Εικόνα 43: φνκεςθ porphyrin 6. 

Τπολογιςμοί:   

Α) Για τθν porphyrin 5: 

Για τθν αντίδραςθ κα χρθςιμοποιθκοφν 20mgr.   

Άρα: 

𝑛 =
𝑚

𝑀𝑟
=

20 ∗ 10−3𝑔𝑟

1578,0 𝑔𝑟/𝑚𝑜𝑙
= 0,0126 𝑚𝑚𝑜𝑙 

Οπότε ανάλογα υπολογίηονται οι ποςότθτεσ και των υπόλοιπων αντιδρϊντων: 

Β) Για το KOH:  

Απαιτοφνται 300 ιςοδφναμα οπότε:   

Για 1mmol πορωυρίνθσ απαιτοφνται  300mmol KOH. 

Για 0,0126mmol πορωυρίνθσ απαιτοφνται 3,78mmol KOH. 

Και επειδι 𝑚 = 𝑛 ∗ 𝑀𝑟 = 3,78 ∗ 10−3𝑚𝑜𝑙 ∗
56,1 𝑔𝑟

𝑚𝑜𝑙
= 212,058 𝑚𝑔𝑟 

*Για ςιγουριά κα τοποκετθκοφν ςτθ ωιάλθ αντίδραςθσ 250mgr KOH. 

Γ) Για τουσ διαλφτεσ:  

Θ αναλογία διαλυτϊν είναι 2:1:1 (THF/H2O/MeOH). Οπότε προκφπτουν οι όγκοι :  

𝑉𝑇𝐻𝐹=15𝑚𝑙, 𝑉𝐻2𝑂=7,5𝑚𝑙, 𝑉𝑀𝑒𝑂𝐻=6 𝑚𝑙. 
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Παρατιρθςθ:  

Λόγω κακισ διαλυτότθτασ τθσ porphyrin 5 ςτο ςφςτθμα, προςτίκενται ακόμα 10ml 

THF  ςτθ ωιάλθ αντίδραςθσ. Οπότε ςυνολικά προκφπτει ο πίνακασ:  

Πίνακασ 10: 

Αντιδραςτιριο Ποςότθτα  Συπικό 
βάροσ 
FW(gr/mol) 

mmol Ιςοδφναμα 

Porphyrin 5  20mgr 1578,0  0,0126 1 

KOH 212mgr 56,1 3,78 300 

THF 25ml 72,058 - - 

H2O 7,5ml 18,00 - - 

MeOH 6ml 32,042 - - 
 

Πειραματικι Διαδικαςία:  

ε ςωαιρικι ωιάλθ των 100ml τοποκετοφνται πρϊτα όλα τα ςτερεά και ζπειτα οι 

διαλφτεσ. Σο ςφςτθμα αωινεται υπό ανάδευςθ για 48h. 

Θ εικόνα του TLC  ςε διαλφτθ ανάπτυξθσ DCM/MeOH (5%) είναι θ ακόλουκθ:  

 

Οπότε ςυμπεραίνουμε ότι θ αντίδραςθ αποπροςταςίασ ζχει ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ 

και θ κατεργαςία που ακολουκεί αναγράωεται παρακάτω:   

Μετά τθν πάροδο των 48 ωρϊν, το μείγμα τθσ αντίδραςθσ αποςφρεται από τθν 

ανάδευςθ και πραγματοποιείται απόςταξθ υπό ελαττωμζνθ πίεςθ για να 

απομακρυνκοφν οι διαλφτεσ THF και  MeOH. Σο μείγμα που προκφπτει περιζχει ωσ 

μόνο διαλφτθ το νερό. Πραγματοποιείται ζλεγχοσ διαλυτότθτασ ςε CHCl3 και το 

ίηθμα δεν παρουςιάηει πολφ καλι διαλυτότθτα. Ακολουκεί απόςταξθ για να 

απομακρυνκεί το CHCl3 και ςτθ ςυνζχεια το διάλυμα οξινίηεται με HCl για να 

πρωτονιωκεί θ ομάδα –COO- και να παραλάβουμε το οξφ (-COOH). τθ διαδικαςία 

αυτι το πεχαμετρικό χαρτί γίνεται κόκκινο. Ακολουκοφν εκπλφςεισ του ιηιματοσ 
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αρχικά με απιονιςμζνο νερό, ζπειτα με CHCl3 και τζλοσ με πετρελαϊκό αικζρα για 

απομάκρυνςθ όλων των προςμίξεων (υδατοδιαλυτϊν και μθ υδατοδιαλυτϊν). 

 

Τπολογιςμόσ απόδοςθσ αντίδραςθσ αποπροςταςίασ (υδρόλυςθσ): 

Ηυγίηεται θ κακαρι παραςκευαςκείςα πορωυρίνθ για τον υπολογιςμό τθσ 

απόδοςθσ τθσ ςυνολικισ αντίδραςθσ.  

𝑚𝑝𝑜𝑟𝑝 ℎ𝑦𝑟𝑖𝑛  6 = 18,5 𝑚𝑔𝑟 = 0,0185𝑔𝑟 

𝑛𝑝𝑜𝑟𝑝 ℎ𝑦𝑟𝑖𝑛  6 =
𝑚

𝑀𝑟
=

0,0185𝑔𝑟

1548,0
𝑔𝑟
𝑚𝑜𝑙

=  0,0119 𝑚𝑚𝑜𝑙 

𝑛𝑝𝑜𝑟𝑝 ℎ𝑦𝑟𝑖𝑛  5 =
𝑚

𝑀𝑟
=

0,020𝑔𝑟

1578,0
𝑔𝑟
𝑚𝑜𝑙

=  0,0126 𝑚𝑚𝑜𝑙 

H porphyrin 5 είναι το περιοριςτικό αντιδρϊν, οπότε θ κεωρθτικι ποςότθτα είναι θ 

ποςότθτα που κα λαμβάναμε, εάν αντιδροφςε όλθ θ ποςότθτα αυτοφ, δθλαδι 

0,0126mmol porphyrin 6. 

Άρα θ απόδοςθ τθσ αντίδραςθσ είναι: 

𝛼 =
𝜋𝜊𝜍ό𝜏𝜂𝜏𝛼 𝜋𝜊𝜐 𝜆𝛼𝜇𝛽ά𝜈휀𝜏𝛼𝜄 𝜋𝜌𝛼𝜅𝜏𝜄𝜅ά

𝜃휀𝜔𝜌𝜂𝜏𝜄𝜅ή 𝜋𝜊𝜍ό𝜏𝜂𝜏𝛼
=

0,0119 𝑚𝑚𝑜𝑙

0,0126 𝑚𝑚𝑜𝑙
∗ 100% = 𝟗𝟒, 𝟒% 

Σο αποτζλεςμα τθσ υδρόλυςθσ επιβεβαιϊνεται, με λιψθ ωαςμάτων MALDI-TOF και UV-

Vis. Δεν πραγματοποιικθκε λιψθ ωάςματοσ NMR, λόγω κακισ διαλυτότθτασ τθσ 

πορωυρίνθσ ςτουσ διαλφτεσ DMSO, THF & CDCl3. 

UV-Vis (THF):  λ(nm)/(ε:M-1*cm-1):  426(112.094), 523(8.339), 561(6.283), 662(3.064) 
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  55  

ΑΑννάάλλυυςςηη  ααπποοττεελλεεςςμμάάττωωνν  ::  ΦΦυυςςιικκοοχχηημμιικκήή  μμεελλέέττηη  κκααιι  

χχααρραακκττηηρριιςςμμόόσσ  ττωωνν  ννέέωωνν  πποορρφφυυρριιννιικκώώνν  ππααρρααγγώώγγωωνν    

 

Θ  ταυτοποίθςθ των νζων  πορωυρινικϊν παραγϊγων ζγινε με τθ χριςθ ωαςμάτων[11] 

UV-Vis, ΜALDI-TOF και NMR. Και οι τρεισ μζκοδοι που κα αναλυκοφν ςτθ ςυνζχεια, 

κατατάςςονται ςτισ φαςματοςκοπικζσ μεκόδουσ ανάλυςθσ, κακόςον ςυνάγονται 

ςυμπεράςματα ζπειτα από αλλθλεπίδραςθ τθσ θλεκτρομαγνθτικισ ακτινοβολίασ με τθν 

φλθ. Αυτό που διαωζρει, είναι θ πθγι τθσ εκπεμπόμενθσ ακτινοβολίασ. 

 

Εικόνα 44: Σο  θλεκτρομαγνθτικό φάςμα 

 

Εικόνα 45: Μορφζσ φαςματοςκοπικισ μελζτθσ και τα βαςικά χαρακτθριςτικά τουσ. 
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514 nm 

5.1 Χαρακτθριςμόσ των πορφυρινικϊν παραγϊγων με τθ χριςθ φαςματοςκοπίασ 

θλεκτρονιακισ απορρόφθςθσ υπεριϊδουσ – ορατοφ (UV-Vis). 

Οι απορροωιςεισ θλεκτρομαγνθτικισ ακτινοβολίασ ςτθν περιοχι υπεριϊδουσ-ορατοφ 

(UV-Vis) τμιματοσ του ωάςματοσ, είναι αποτζλεςμα των ενεργειακϊν μεταβολϊν ςτθν 

θλεκτρονικι δομι των μορίων. ε αυτό το είδοσ ωαςματοςκοπίασ, τα εξωτερικά 

θλεκτρόνια είναι εκείνα, που με τθν ανφψωςθ ι πτϊςθ από τθ μια τροχιά ςε άλλθ, 

προκαλοφν απορρόωθςθ ενζργειασ ςε διακεκριμζνεσ, κβαντωμζνεσ ποςότθτεσ. Οι 

θλεκτρονιακζσ διεγζρςεισ αποτυπϊνονται ςτθν παρακάτω εικόνα, όπου  n είναι τα μθ 

δεςμικά θλεκτρόνια, τα οποία ςυγκρατοφνται αςκενζςτερα και μποροφν να υποςτοφν 

μεταβάςεισ και ς* τα αντιδεςμικά. Σα ς-θλεκτρόνια[4],[5] είναι πιο ςτακερά, 

προςκολλθμζνα ςτουσ πυρινεσ και απαιτοφν μεγαλφτερθ ενζργεια για να μεταβοφν ςε 

άλλα ενεργειακά επίπεδα, ενϊ για τα π και n- θλεκτρόνια κατά κανόνα απαιτείται 

μικρότερθ ενζργεια. 

 

Εικόνα 46: Σο ορατό τμιμα του θλεκτρομαγνθτικοφ φάςματοσ. 

 

 

Εικόνα 47: Ηλεκτρονικζσ μεταβάςεισ ςτθν UV-Vis φαςματοςκοπία. 
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Μελζτθ πορφυρινϊν με φαςματοςκοπία UV-Vis :  

Θ λζξθ ‘’πορωυρίνθ’’ προζρχεται από τθν ελλθνικι λζξθ πορωφρα[3] που ςθμαίνει μωβ 

χρϊμα, και όλεσ οι πορωυρίνεσ ζχουν τζτοιο ζντονο χρωματιςμό, με ποικιλία 

διαβακμίςεων. Οι πορωυρίνεσ ςυνιςτοφν μία ςθμαντικι κατθγορία μορίων που 

εξυπθρετοφν τθ ωφςθ με μια ποικιλία τρόπων. Ο δακτφλιοσ τθσ μεταλλοπορωυρίνθσ 

βρίςκεται ςε μια ποικιλία ςθμαντικϊν βιολογικϊν ςυςτθμάτων, όπου είναι το δραςτικό 

ςυςτατικό του ςυςτιματοσ ι ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ ςυνδζεται άρρθκτα με τθν 

ενεργότθτα του ςυςτιματοσ. Πολλζσ από τισ πορωυρίνεσ που ζχουν ςυντεκεί είναι οι 

βαςικζσ δομζσ βιολογικϊν πορωυρινϊν, οι οποίεσ ςυνιςτοφν τα ενεργά κζντρα 

πολυάρικμων πρωτεϊνϊν, οι λειτουργίεσ των οποίων κυμαίνονται από:  

 μεταωορά και αποκικευςθ του οξυγόνου (αιμοςωαιρίνθ και τθσ μυοςωαιρίνθ)  

 μεταωορά θλεκτρονίων (κυτόχρωμα c, κυτοχρωμικι οξειδάςθ)  

 μετατροπζσ ενζργειασ (χλωροωφλλθ).  

Ζχει επίςθσ αποδειχκεί ότι είναι αποτελεςματικοί ευαιςκθτοποιθτζσ και καταλφτεσ ςε 

μια ςειρά χθμικϊν και ωωτοχθμικϊν διεργαςιϊν, ειδικότερα ςτθ ωωτοδυναμικι 

κεραπεία (PDT). Θ ποικιλομορωία των λειτουργιϊν τουσ οωείλεται εν μζρει ςτθν 

ποικιλία των μετάλλων που δεςμεφονται ςτθ ςχιςμι του ςυςτιματοσ του δακτυλίου τθσ 

πορωυρίνθσ.  

Κατά τθ μετάλλωςθ, ο πορωυρινικόσ δακτφλιοσ αποπρωτονιϊνεται, ςχθματίηοντασ ζνα 

διανιονικό υποκαταςτάτθ. Σα μεταλλικά ιόντα ςυμπεριωζρονται ςαν οξζα Lewis, 

αποδεχόμενα μονιρθ ηεφγθ θλεκτρονίων από το διανιονικό πορωυρινικό 

υποκαταςτάτθ. ε αντίκεςθ με τα περιςςότερα ςφμπλοκα των μετάλλων μεταπτϊςεωσ, 

το χρϊμα τουσ οφείλεται ςε απορρόφθςθ ι απορροφιςεισ εντόσ του πορφυρινικοφ 

δακτυλίου, που περιλαμβάνει τθν διζγερςθ των θλεκτρονίων από τα π ςτα π* τροχιακά 

του δακτυλίου τθσ πορφυρίνθσ. 

Σο ωάςμα απορρόωθςθσ ενόσ τυπικοφ μορίου ελεφκερθσ πορωυρίνθσ ςυνίςταται από: 

 μια ιςχυρι μετάβαςθ ςτθ δεφτερθ διεγερμζνθ κατάςταςθ (S0S2) ςτα 400 nm 
περίπου (αυτι είναι θ ταινία Soret ι Β ηϊνθ),  

 και από μια αςκενι μετάβαςθ ςτθν πρϊτθ διεγερμζνθ κατάςταςθ κατάςταςθ 
(S0S1) ςτα 550nm περίπου που οδθγεί ςτισ  Q μπάντεσ.  

 Εςωτερικι μετατροπι από τθν κατάςταςθ κατάςταςθ S2 ςτθν κατάςταςθ 
κατάςταςθ S1, είναι τόςο ταχεία, ϊςτε ανιχνεφεται μόνο ο ωκοριςμόσ από τθν S1. Θ  Β 
ηϊνθ και οι Q  μπάντεσ, προζρχονται από π-π* μεταπτϊςεισ και μπορoφν να εξθγθκοφν 
με τθν εξζταςθ των τεςςάρων μοριακϊν τροχιακϊν (HOMO και LUMO τροχιακά). 

 Οι περιωερειακοί υποκαταςτάτεσ δεν αλλάηουν τθ μορωι του ωάςματοσ αλλά 
προκαλοφν μετατοπίςεισ ςτα μικθ κφματοσ που εμωανίηονται οι χαρακτθριςτικζσ 
ταινίεσ. 
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Για τθν ερμθνεία των ωαςμάτων απορρόωθςθσ των πορωυρινϊν αναπτφχκθκε το 
μοντζλο των «τεςςάρων τροχιακϊν» από τον Martin Gouterman. φμωωνα με αυτι τθ 
κεωρία, οι ταινίεσ απορρόωθςθσ των πορωυρινικϊν ςυςτθμάτων προζρχονται από 
μεταπτϊςεισ μεταξφ των δφο HOMO τροχιακϊν (Highest Occupied Molecular Orbital) και 
των δφο LUMO τροχιακϊν (Lowest Unoccupied Molecular Orbital).  
 
Παρατιρθςθ:  
Η ταυτότθτα του μεταλλικοφ κζντρου και των υποκαταςτατϊν ςτθν περιφζρεια του 
δακτυλίου, επθρεάηουν τισ ςχετικζσ ενζργειεσ των μεταβάςεων αυτϊν.  

 
Σα δφο HOMO μοριακά τροχιακά του πορωυρινικοφ δακτυλίου παρουςιάηουν 

ςυμμετρίεσ a1u και a2u αντίςτοιχα και είναι ςχεδόν εκωυλιςμζνα, όπωσ και τα δφο LUMO 

μοριακά τροχιακά ζχουν ςυμμετρία eg.  

Ζπειτα από τθν ανάμειξθ, τα δφο είδθ τροχιακϊν χωρίηουν ενεργειακά, δθμιουργϊντασ 

μια ςτάκμθ υψθλότερθσ ενζργειασ με μεγαλφτερθ δυνατότθτα ταλάντωςθσ, θ οποία 

οδθγεί ςτθν ταινία Soret, και μια χαμθλότερθ ςτάκμθ ενζργειασ με μικρότερθ 

δυνατότθτα ταλάντωςθσ, θ οποία οδθγεί ςτισ Q-ταινίεσ. Ζτςι, ςχθματίηεται μια 

χαμθλότερθ ενεργειακά κατάςταςθ (είναι θ S1 κατάςταςθ) και θ μετάπτωςθ S0→S1 είναι 

αςκενϊσ επιτρεπτι. Θ υψθλότερθ ενεργειακά (S2) κατάςταςθ με τθν αντίςτοιχθ 

μετάπτωςθ S0→S2 είναι ιςχυρά επιτρεπτι και αντιπροςωπεφει τθν ταινία Socret. 

τθν παρακάτω εικόνα, διακρίνονται τα τζςςερα μοριακά τροχιακά ςφμωωνα με τθ 

κεωρία του Martin Gouterman όπου και αναγράωεται θ ςυμμετρία τουσ:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Εικόνα 48:  χθματικι αναπαράςταςθ των μοριακϊν τροχιακϊν HOMO και LUMO του 

πορφυρινικοφ δακτυλίου. 
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Εικόνα 49: Διάγραμμα τροχιακϊν που απεικονίηει τισ επιτρεπτζσ 
μεταπτϊςεισ για τισ πορφυρίνεσ. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι, ενϊ τα 
HOMO μοριακά τροχιακά απεικονίηονται εκφυλιςμζνα, οι ςχετικζσ 
ενζργειεσ των μεταβάςεων εξαρτϊνται από τθν περιφερειακι 
υποκατάςταςθ του δακτυλίου. 

 

Ηλεκτρονικά φάςματα απορρόφθςθσ:  

Οι μεταλλοπορωυρίνεσ μποροφν να χωριςτοφν ςε δφο κατθγορίεσ, ανάλογα με τισ 

ιδιότθτζσ τουσ, θ οποίεσ προκφπτουν από τθ μελζτθ τθσ απορρόωθςθσ ακτινοβολίασ ςτο 

ορατό και υπεριϊδεσ τμιμα του ωάςματοσ, αλλά και από τθ μελζτθ του ωκοριςμοφ 

τουσ: 

1) Οι ‘’κανονικζσ’’ μεταλλοπορωυρίνεσ εμπεριζχουν μεταλλικά ιόντα με ‘’κλειςτι’’ 

ςτοιβάδα ςκζνουσ (d0 ι d10) όπωσ για παράδειγμα ο Zn2+, ςτισ οποίεσ τα dπ (dxz , dyz) 

τροχιακά μετάλλου-πορωυρίνθσ, είναι ςε ςχετικά χαμθλά ενεργειακά επίπεδα. Αυτά 

ζχουν πολλι μικρι επίδραςθ ςτθν ενεργειακι διαωορά των ππ* που επθρεάηουν 

το ωάςμα απορρόωθςθσ.    

2)  Οι ‘’υψοπορφυρίνεσ’’, είναι μεταλλοπορωυρίνεσ ςτισ οποίεσ τα μζταλλα ζχουν 

διαμόρωωςθ τθσ ςτοιβάδασ ςκζνουσ του τφπου dm, όπου m=6-9. τισ 

υψοπορωυρίνεσ υπάρχει ςθμαντικι αλλθλεπίδραςθ του τροχιακοφ dπ του μετάλλου 

με το π* τροχιακό τθσ πορωυρίνθσ (δθμιουργείται π δεςμόσ επαναωοράσ). Αυτό  

ςυνεπάγεται αυξανόμενθ ενεργειακι διαωορά των π από τα π* τθσ πορωυρίνθσ που 

ςθμαίνει ότι το ωάςμα κα παρουςιάηει υψοχρωμικζσ μετατοπίςεισ, δθλαδι 

μετατοπίςεισ ςτο αριςτερό τμιμα του ωάςματοσ (ςτο υπεριϊδεσ): ςτο μπλε τμιμα 

του ωάςματοσ, όπωσ ωαίνεται ςτο παρακάτω ςχιμα. 

 

 

 

 

Εικόνα 50:  απεικόνιςθ φάςματοσ  UV-
Vis αμετάλλωτθσ πορφυρίνθσ 
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Εικόνα 51: Διάγραμμα μοριακϊν τροχιακϊν για μεταλλοπορφυρίνεσ. Απεικονίηονται οι 

αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ των dπ και π* τροχιακϊν ςτισ υψοπορφυρίνεσ. 

 

Εικόνα 52: Αλλθλεπικάλυψθ των dπ τροχιακϊν του μετάλλου με το π ςυηυγιακό ςφςτθμα τθσ 

πορφυρίνθσ. 

Οι χαμθλότερεσ ενεργειακά διεγερμζνεσ καταςτάςεισ απλι πορωυρινϊν[19] μπορεί να 
κεωρθκεί ότι προκφπτουν από τα μοριακά τροχιακά που εξετάςτθκαν παραπάνω. Μια 
απλι διεγερμζνθ κατάςταςθ με μια διαμόρωωςθ a1ueg διαμορωϊνεται με τθν 
προϊκθςθ ενόσ θλεκτρονίου από ζνα a1u τροχιακό ςε ζνα eg τροχιακό. Ομοίωσ, μια 
διεγερμζνθ κατάςταςθ με μια απλι διαμόρωωςθ a2ueg διαμορωϊνεται με τθν 
προϊκθςθ ενόσ θλεκτρονίου από ζνα a2u τροχιακό ςε ζνα eg τροχιακό. 
 
τθν πραγματικότθτα, αυτζσ οι διεγερμζνεσ απλζσ καταςτάςεισ παρόμοιασ ενζργειασ 

μποροφν να αναμειχκοφν και να ςχθματίςουν δυο νζεσ απλζσ καταςτάςεισ οι οποίεσ 

είναι ςε αναλογία περίπου 50:50 των προθγοφμενων απλϊν καταςτάςεων. 

 Όςο πιο κοντά ενεργειακά είναι οι καταςτάςεισ αυτζσ πριν αναμειχκοφν, τόςο 

καλφτεροσ κα είναι και ο βακμόσ ανάμειξισ τουσ.  

Θ ταινία ςτο UV-Vis ωάςμα απορρόωθςθσ λόγω μιασ μετάβαςθσ ςτθν S2 κατάςταςθ    

είναι θ ηϊνθ Socret, και θ ταινία λόγω μιασ μετάβαςθσ ςτθ μθ δονθτικι S1 κατάςταςθ,  

είναι θ ηϊνθ α.  

Όςο μεγαλφτεροσ είναι ο βακμόσ ανάμειξθσ, τόςο λιγότερο ζντονθ είναι θ ηϊνθ α ςε 

ςχζςθ με τθν ηϊνθ Socret.  
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το UV-Vis ωάςμα των πορωυρινϊν, υπάρχει επίςθσ μια ηϊνθ αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ 

των δονιςεων των θλεκτρονιακϊν αλλθλεπιδράςεων (vibronic band), θ ηϊνθ β, θ οποία 

εμωανίηεται ςε ελαωρϊσ μικρότερα μικθ κφματοσ από τθ ηϊνθα.  

 

Η ηϊνθ β  οφείλεται ςε μεταβάςεισ ςτα πιο υψθλά δονθτικά  επίπεδα[18] ςτθν S1 

κατάςταςθ και χρθςιμεφει ωσ μια ηϊνθ "κανονικοποίθςθσ" ςτα φάςματα απορρόφθςθσ 

των πορφυρινϊν. Ωσ εκ τοφτου, θ ζνταςθ τθσ ηϊνθσ α  ςε ςχζςθ με τθν ζνταςθ τθσ ηϊνθσ 

β μπορεί να χρθςιμεφςει ωσ ζνα μζτρο για το πόςο κοντά ενεργειακά το ζνα ςτο άλλο 

βρίςκονται τα τροχιακά a2u και a1u. Για παράδειγμα, εάν τα τροχιακά a2u και a1u ζχουν 

περίπου τθν ίδια ενζργεια, ο βακμόσ ανάμειξισ τουσ κα είναι μεγάλοσ, θ ζνταςθ τθσ 

ταινίασ α μικρι και ςυνακόλουκα θ αναλογία α/β μικρι. Από τθν άλλθ πλευρά, εάν 

τροχιακά a2u και a1u εμφανίηουν μεγάλο βακμό ενεργειακοφ διαχωριςμοφ. Ο βακμόσ 

ανάμειξισ τουσ κα είναι μικρόσ και θ αναλογία α/β μεγαλφτερθ.   

 

 

Εικόνα 53: Συπικό φάςμα απορρόφθςθσ UV-Vis πορφυρίνθσ. 

Σο ωάςμα UV-Vis μιασ μεταλλωμζνθσ πορωυρίνθσ διαωζρει από το ωάςμα μιασ 

ελεφκερθσ πορωυρίνθσ (free base). υγκεκριμζνα, ςτο ωάςμα διαγράωεται μια ταινία 

Socret και μια ι δυο Q ταινίεσ. Αυτό ςυμβαίνει διότι, όταν το μεταλλικό ιόν 

ςυναρμόηεται με τα άτομα αηϊτου, θ ςυμμετρία του ςυςτιματοσ αυξάνεται (ομάδα 

ςυμμετρίασ D2h), μειϊνονται οι επιτρεπτζσ μεταπτϊςεισ και ςυνεπϊσ ο αρικμόσ των Q 

ταινιϊν μειϊνεται ςε ςχζςθ με το ωάςμα τθσ ελεφκερθσ πορωυρίνθσ (ομάδα 

ςυμμετρίασ D4h).  

Σζλοσ, κα πρζπει να αναωερκοφν 4 βαςικοί όροι που χρθςιμοποιοφνται ςτθν ορολογία 

τθσ ωαςματοςκοπίασ UV-Vis: 

α) βακυχρωμικι μετατόπιςθ ι ερυκρι μετατόπιςθ(bathchromic shift, red shift) όταν 

υπάρχει μετατόπιςθ μιασ απορρόωθςθσ προσ μεγαλφτερα μικθ κφματοσ (προσ το 

ερυκρό χρϊμα του ορατοφ).     
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β) υποχρωμικι μετατόπιςθ ι μπλε μετατόπιςθ (hypochromic shift, blue shift) όταν μια 

απορρόωθςθ μετατοπίηεται προσ μικρότερα μικθ κφματοσ (προσ τθν πλευρά του μπλε 

χρϊματοσ). 

γ) υπερχρωμικό φαινόμενο (hyperchromic effect) όταν προκαλείται αφξθςθ τθσ ζνταςθσ 

τθσ απορρόωθςθσ. 

δ) υποχρωμικό φαινόμενο (hypochromic effect) όταν προκαλείται μείωςθ τθσ ζνταςθσ 

μιασ απορρόωθςθσ. 

Οργανολογία φαςματοςκοπίασ UV-Vis: 

Θ διάταξθ ενόσ τυπικοφ ωαςματοωωτομζτρου διπλισ δζςμθσ αποτυπϊνεται ςτθν 

παρακάτω εικόνα. Σα παρακάτω ωάςματα ελιωκθςαν  από ωαςματοωωτόμετρο απλισ 

δζςμθσ με λιψθ πρϊτα του ωάςματοσ του διαλφτθ (τυωλό) και ζπειτα του ωάςματοσ 

τθσ εκάςτοτε ουςίασ. Λυχνία δευτερίου χρθςιμοποιείται για το υπζρυκρο και λυχνία με 

νιμα βολφραμίου για το ορατό. Οι κυψελίδεσ του δείγματοσ για το ορατό φάςμα 

καταςκευάηονται από γυαλί, ενϊ για τθν περιοχι του υπεριϊδουσ, επειδι οι προςμίξεισ 

του γυαλιοφ απορροφοφν μζροσ τθσ υπεριϊδουσ ακτινοβολίασ, χρθςιμοποιοφνται 

κυψελίδεσ καταςκευαςμζνεσ από κρυςταλλικό πυρίτιο. 

 

Εικόνα 54: Διάταξθ φαςματοφωτομζτρου διπλισ δζςμθσ. 

Για τισ πορωυρίνεσ που ςυντζκθκαν παραπάνω, παρατίκενται τα ωάςματα UV- Vis για 

τθν ταυτοποίθςι τουσ. Για κάκε πορωυρίνθ ζχει παραςκευαςκεί ζνα πυκνό και κατόπιν 

ζνα αραιό διάλυμα ςε διαωορετικό διάλυτθ ανάλογα με τθ διαλυτότθτα τθσ εκάςτοτε 

πορωυρίνθσ, και ελιωκθςαν τα ωάςματα UV-Vis, από τα 250nm ζωσ τα 750nm (ςε 

κάποιεσ περιπτϊςεισ που κρίκθκε απαραίτθτο, τμιμα του ωάςματοσ πριν τα 300nm δεν 

παρουςιάηεται). τθ ςυνζχεια, ςε κάκε ωάςμα που παρατίκεται κα αναωζρεται και ο 

διαλφτθσ που χρθςιμοποιικθκε.  
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Πειραματικι διαδικαςία: 

ε ηυγό με τζςςερα δεκαδικά ψθωία, ηυγίηονται περίπου 4mgr από τθν πορωυρίνθ που 

μασ ενδιαωζρει. Θ ποςότθτα αυτι μεταωζρεται ςε ογκομετρικι ωιάλθ των 100ml και 

διαλφεται καλά με το διαλφτθ που μασ εξυπθρετεί. Χρθςιμποποιείται θ ςυςκευι 

υπεριχων για περαιτζρω διάλυςθ. Σο διάλυμα που προκφπτει είναι το πυκνό διάλυμα. 

Κατόπιν, με ςιωϊνιο του 1ml, μεταωζρεται 1ml από αυτό το διάλυμα ςε ογκομετρικι 

ωιάλθ των 10ml και ςυμπλθρϊνεται με τον ίδιο διαλφτθ ζωσ τθ χαραγι. Αυτό είναι το 

αραιό διάλυμα. τθ ςυνζχεια, λαμβάνεται το ωάςμα του τυωλοφ, που είναι ο διαλφτθσ, 

ζπειτα του αραιοφ και ςτο τζλοσ του πυκνοφ διαλφματοσ.  

Παρατιρθςθ:  

Από τα δεδομζνα του πυκνοφ διαλφματοσ λαμβάνουμε τουσ ςυντελεςτζσ μοριακισ 

απορρόφθςθσ (ε) για τισ Q ταινίεσ διότι θ Socret του πυκνοφ εμφανίηει plateau και όχι 

μία ξεκάκαρθ κορυφι. Ομοίωσ, από τα δεδομζνα του αραιοφ διαλφματοσ λαμβάνουμε 

τουσ ςυντελεςτζσ μοριακισ απορρόφθςθσ (ε) για τθ Socret ταινία, δεδομζνου ότι 

παρουςιάηει μία ξεκάκαρθ κορυφι χωρίσ plateau. Παρακάτω, παρατίκενται τα φάςματα 

του αραιοφ και του πυκνοφ διαλφματοσ για κάκε ζνωςθ που μελετικθκε όπωσ και το 

λογιςτικό φφλλο ςτο οποίο ζγιναν οι απαραίτθτοι υπολογιςμοί. Επιςθμαίνεται ότι θ 

ςυγκζντρωςθ του αραιοφ διαλφματοσ ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ αντιςτοιχεί ςτο ζνα 

δζκατο τθσ ςυγκζντρωςθσ του πυκνοφ διαλφματοσ. 

 

                                Αποτελζςματα 

1) Για τθν porphyrin 1 (2dodecyl free base) ςε διαλφτθ κακαρό CH2Cl2 (όχι από 

απόςταξθ) ζχουμε τα ωάςματα:  

 

Εικόνα 55: Φάςμα UV-Vis porphyrin 1. 
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H πορωυρίνθ είναι αμετάλλωτθ γι’ αυτό και εμωανίηει τισ χαρακτθριςτικζσ 4 Q μπάντεσ.  

Οπότε προκφπτουν τα δεδομζνα:   

Πίνακασ 11: 

λ(nm) Α  ε(Μ-1*cm-1) 

412 (Socret) 1,233 369.838 

505 (Q) 0,708 21.236 

543 (Q) 0,333 9.988 

578 (Q) 0,235 7.049 

633 (Q)  0,099 2.970 

 

2) Για τθν porphyrin 2 (2Br_2dodecyl_free base) ςε διαλφτθ κακαρό CH2Cl2 (όχι από 

απόςταξθ) ζχουμε τα ωάςματα: 

 

Εικόνα 56: Φάςμα UV-Vis porphyrin 2. 
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Οπότε προκφπτουν τα δεδομζνα:  

Πίνακασ 12:   

λ(nm) Α  ε(Μ-1*cm-1) 

425 (Socret) 0,289 98.087 

524 (Q) 0,215 7.297 

560 (Q) 0,162 5.498 

604 (Q) 0,078 2.647 

660 (Q) 0,08 2.715 

 

 

3) Για τθν porphyrin 5 (Zn_2ph ester_2 dodecyl porph) ςε διαλφτθ CHCl3(χλωροωόρμιο) 

προκφπτουν τα ωάςματα:  

 

Εικόνα 57: Φάςμα UV-Vis porphyrin 5. 
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Οπότε προκφπτουν τα δεδομζνα:  

Πίνακασ 13:  

λ(nm) Α  ε(Μ-1*cm-1) 

451,5  (Socret) 0,234  69.670 

644,5 (Q) 0,274 8.158 

584 (Q) 0,06 1.786 

 

 

4) Για τθν porphyrin 6 (Zn_2phenyl acid_2dodecyl porph) ςε διαλφτθ THF 

(τετραχδροωουράνιο) προκφπτουν τα ωάςματα:  

 

Εικόνα 58: Φάςμα UV-Vis porphyrin 6. 

Οπότε προκφπτουν τα δεδομζνα:  
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Πίνακασ 14:  

λ(nm) Α  ε(Μ-1*cm-1) 

426  (Socret) 0,289 112.094 

523 (Q) 0,215 8.339 

561 (Q) 0,162 6.283 

662 (Q) 0,079 3.064 

 

 

 

5.2 Χαρακτθριςμόσ των πορφυρινικϊν παραγϊγων με τθ χριςθ φαςματομετρίασ 

μάηασ MALDI-TOF (Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization–Σime of Flight 

detection). 

Θ τεχνικι MALDI[6] (τεχνικι ιοντιςμοφ εκρόωθςθσ υποβοθκοφμενου από υλικό μιτρασ 

και λζιηερ) είναι μια νζα τεχνικι ιοντιςμοφ, θ οποία παρζχει τθ δυνατότθτα ςυλλογισ 

πλθροωοριϊν ωσ προσ το μοριακό βάροσ πολικϊν βιοπολυμερϊν, των οποίων οι 

μοριακζσ μάηεσ κυμαίνονται από μερικζσ χιλιάδεσ ζωσ μερικζσ εκατοντάδεσ χιλιάδεσ 

Dalton. Θ πρϊτθ περιγραωι τθσ τεχνικισ ζγινε ςχεδόν ταυτόχρονα το 1988 από μια 

γερμανικι και μια ιαπωνικι ερευνθτικι ομάδα.  

τθν τεχνικι αυτι που αναπτφχκθκε από τθ γερμανικι ομάδα, ζνα υδατικό/αλκοολικό 

διάλυμα του δείγματοσ αναμιγνφεται με μεγάλθ περίςςεια ενόσ υλικοφ μιτρασ που 

απορροωά ακτινοβολία. Σο διάλυμα εξατμίηεται ςτθν επιωάνεια ενόσ μεταλλικοφ 

δειγματολιπτθ, που χρθςιμοποιείται για τθν ειςαγωγι του δείγματοσ ςτο 

ωαςματόμετρο μαηϊν. τθ ςυνζχεια, το ςτερεό δείγμα εκτίκεται ςε ακτίνα παλμικοφ 

λζιηερ, με αποτζλεςμα τθν εξάχνωςθ του αναλφτθ και τθ μετατροπι του ςε ιόντα τα 

οποία ειςάγονται ςε ωαςματόμετρο τφπου ‘’χρόνου πτιςεωσ’’ για τθν ανάλυςθ των 

μαηϊν. Οι παλμοί του λζιηερ ςυγχρονίηονται κατά τρόπο που επιτρζπει τθν καταγραωι 

του ςυνολικοφ ωάςματοσ ςτο χρονικό διάςτθμα μεταξφ δφο παλμϊν.  
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Ο μθχανιςμόσ τθσ διαδικαςίασ αυτισ, δεν ζχει γίνει πλιρωσ κατανοθτόσ, όπωσ επίςθσ 

και οι απαιτοφμενεσ ιδιότθτεσ μιασ ουςίασ ϊςτε να είναι κατάλλθλθ ωσ υλικό μιτρασ. 

Εμπειρικζσ παρατθριςεισ δείχνουν ότι, το υλικό μιτρασ πρζπει να απορροφά ιςχυρά τθν 

ακτινοβολία λζιηερ και πρζπει να είναι αρκετά διαλυτό ςτον διαλφτθ του δείγματοσ, 

ϊςτε να βρίςκεται ςε μεγάλθ περίςςεια ςτο μείγμα που εναποτίκεται ςτο 

δειγματολιπτθ[12]. Αντίκετα, ο αναλφτθσ δεν πρζπει να απορροωά ςε ςθμαντικό βακμό 

τθν ακτινοβολία λζιηερ, για να αποωευχκεί θ κραφςθ του μορίου του και να εμποδιςτεί 

ο ςχθματιςμόσ του μοριακοφ ιόντοσ.  

υνθκζςτερεσ ουςίεσ που χρθςιμοποιοφνται ωσ μιτρεσ για MALDI είναι : το νικοτινικό 

οξφ, παράγωγα του βενηοϊκοφ οξζοσ και παράγωγα του κινναμωνικοφ οξζοσ. 

Για τθ λιψθ όλων των ωαςμάτων μάηασ που ακολουκοφν, το υλικό που 

χρθςιμοποιικθκε ωσ μιτρα (matrix) ιταν το :  

Trans-2-[3-(4-tert-butylphenyl)-2-methyl-2-propenyl-idene] malonitrile 

το επόμενο ςχιμα, απεικονίηονται με παραςτατικό τρόπο όλεσ οι διαδικαςίεσ που 

λαμβάνουν χϊρα από τθ ςτιγμι που το δείγμα ειςάγεται ςτο ωαςματόμετρο μάηασ 

MALDI-TOF μζχρι τθν αποτφπωςθ του τελικοφ ωάςματοσ ςτθν οκόνθ του υπολογιςτι:  
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Εικόνα 59: Διαδικαςία λιψθσ φάςματοσ με MALDI-TOF. 
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Αποτελζςματα  

1) Για τθν porphyrin  (2dodecyl porphyrin) ζχουμε το ακόλουκο ωάςμα μάηασ, 

ςτο οποίο είναι ευδιάκριτθ θ κορυωι του μοριακοφ ιόντοσ τθσ πορωυρίνθσ 

αυτισ (m/z : 1199,8). 

  

 

Εικόνα 60: Φάςμα μάηασ porphyrin 1. 

 

2) Για τθν porphyrin 3 (Zn_2Br_2dodecyl porphyrin) ζχουμε το ακόλουκο 

ωάςμα μάηασ, ςτο οποίο είναι ευδιάκριτθ θ κορυωι του μοριακοφ ιόντοσ τθσ 

πορωυρίνθσ αυτισ (m/z : 1420):  
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Εικόνα 61: Φάςμα μάηασ porphyrin 3. 

 

3) Για τθν porphyrin 5 (Zn_2phenyl ester_2dodecyl porphyrin) ζχουμε το 

ακόλουκο ωάςμα μάηασ, ςτο οποίο είναι ευδιάκριτθ θ κορυωι του μοριακοφ 

ιόντοσ τθσ πορωυρίνθσ αυτισ (m/z : 1578,0):  
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Εικόνα 62: Φάςμα μάηασ porphyrin 5. 

4) Για τo τελικό προΐόν, τθν porphyrin 6 (Zn_2phenyl acid_2dodecyl porphyrin), 

ζχουμε το ακόλουκο ωάςμα μάηασ, ςτο οποίο είναι ευδιάκριτθ θ κορυωι 

του μοριακοφ ιόντοσ τθσ πορωυρίνθσ αυτισ (m/z : 1550). Σο τυπικό βάροσ 

τθσ πορωυρίνθσ αυτισ είναι FW=1548,0 gr/mol επομζνωσ μποροφμε να 

ςυμπεράνουμε ότι θ κορυωι ςτο ωάςμα μάηασ αντιςτοιχεί ςτο επικυμθτό 

προϊόν. 
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Εικόνα 63: Φάςμα μάηασ porphyrin 6. 
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5.3 Χαρακτθριςμόσ των πορφυρινικϊν παραγϊγων με τθ χριςθ φαςματοςκοπίασ 

πυρθνικοφ μαγνθτικοφ ςυντονιςμοφ (NMR). 

O Πυρθνικόσ Μαγνθτικόσ υντονιςμόσ (NMR)[30] είναι ζνα ωαινόμενο που ςυμβαίνει 

όταν πυρινεσ οριςμζνων ατόμων τοποκετοφνται εντόσ ενόσ ομογενοφσ, ςτατικοφ 

μαγνθτικοφ πεδίου και διεγείρονται από ζνα δεφτερο ταλαντευόμενο μαγνθτικό πεδίο. 

Οι περιςςότεροι πυρινεσ εμωανίηουν το ωαινόμενο NMR και άλλοι (λιγότεροι) δεν το 

εμωανίηουν. Αυτό εξαρτάται από το εάν οι πυρινεσ ζχουν μαγνθτικζσ ιδιότθτεσ, όπωσ 

αυτζσ αντανακλϊνται ςτθν ιδιότθτα του ςπιν. To δείγμα, ευριςκόμενο με τισ 

προςανατολιηόμενεσ ιδιοπεριςτροωζσ (ςπιν ι αυτοπεριςτροωζσ) του μζςα ςε μαγνθτικό 

πεδίο, απορροωά θλεκτρομαγνθτικι ακτινοβολία ςε ςυχνότθτεσ που το χαρακτθρίηουν. 

Η απορρόφθςθ εξαρτάται από τον παρατθροφμενο πυρινα. 

Όπωσ ςε άλλουσ ωαςματοςκοπικοφσ κλάδουσ, ζτςι και ςτθ ωαςματοςκοπία NMR, 

μελετάται θ αλλθλεπίδραςθ τθσ θλεκτρομαγνθτικισ ακτινοβολίασ με τθν φλθ. τθν 

περίπτωςθ τθσ ωαςματοςκοπίασ NMR, γίνεται χριςθ του ωαινομζνου NMR για τθ 

μελζτθ ωυςικϊν, χθμικϊν και βιολογικϊν ιδιοτιτων τθσ φλθσ. Ζτςι, θ ωαςματοςκοπία 

NMR βρίςκει εωαρμογζσ ςε πολλοφσ επιςτθμονικοφσ κλάδουσ. Θ ωαςματοςκοπία NMR 

μιασ διάςταςθσ χρθςιμοποιείται ςχεδόν αποκλειςτικά από τουσ χθμικοφσ ςτθ μελζτθ τθσ 

δομισ χθμικϊν ενϊςεων. Σεχνικζσ NMR δφο ι περιςςοτζρων διαςτάςεων 

(πολυδιάςτατο NMR) χρθςιμοποιοφνται για τον προςδιοριςμό τθσ δομισ 

πολυπλοκότερων μορίων, πχ: πρωτεϊνϊν. Σεχνικζσ NMR ςτο χϊρο του χρόνου 

(πυρθνικισ μαγνθτικισ αποδιζγερςθσ)  χρθςιμοποιοφνται για τθ μελζτθ τθσ δυναμικισ 

ενϊςεων ςε διαλφματα. Σζλοσ, θ ωαςματοςκοπία NMR χρθςιμοποιείται ευρζωσ για τθ 

μελζτθ τθσ δομισ και τθσ δυναμικισ των ενϊςεων ςε ςτερεά κατάςταςθ. 

Παρατθριςεισ[8]:  

1) Θ μζκοδοσ αρχίηει με τθ λζξθ πυρθνικόσ, γιατί βαςίηεται ςτθν ανίχνευςθ πυρινων με 

ςπιν. Αυτοί ζχουν ατομικό ι μαηικό αρικμό περιττό, πχ: πυρινεσ όπωσ 𝛨1
1 , 𝐶6

13 , 𝑁7
15 , 

𝐴𝑙13
27 , μποροφν να μελετθκοφν με τθ μζκοδο αυτι. Πυρινεσ με ηυγό ατομικό και 

μαηικό αρικμό όπωσ 𝐶6
12 , 𝛰8

16 , και 𝐹𝑒28
56 , δεν ανιχνεφονται με τθ μζκοδο αυτι γιατί 

ςτεροφνται αυτοςτροωορμισ.  

2) Θ λιψθ των ωαςμάτων γίνεται εντόσ μαγνθτικοφ πεδίου και αυτό δικαιολογεί τθ 

χριςθ τθσ δεφτερθσ λζξθσ, μαγνθτικόσ. Ο ωαςματογράωοσ αποτελείται λοιπόν από 

ζνα μαγνιτθ με μορωι ςωλθνοειδοφσ που περιζχει υπεραγϊγιμο υλικό. Θ ζνταςθ 

του πεδίου προςδιορίηει και τθ διακριτικότθτα των ωαςμάτων που λαμβάνονται. 

Όςο μεγαλφτερθ είναι θ ζνταςθ, τόςο αυξάνεται θ διακριτικότθτα. Θ μαγνιτιςθ των 

υπεραγϊγιμων υλικϊν είναι μόνιμθ και επιτυγχάνεται με τθ διατιρθςι τουσ ςε 

περιβάλλον υγροφ θλίου (4Κ) και υγροφ αηϊτου (195Κ). Κάποια πθνία που υπάρχουν 

μζςα ςτο μαγνιτθ, ζχουν ωσ ςκοπό να διατθριςουν τθν ομογενοποίθςθ του πεδίου. 

Θ ομοιογζνεια και θ ςτακερότθτα του πεδίου αποτελοφν βαςικοφσ παράγοντεσ για 
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τθν επιτυχι λιψθ ωάςματοσ. Αυτι εξετάηεται με τθν εκπομπι και λιψθ μιασ 

δεδομζνθσ ςυχνότθτασ αναωοράσ (δευτερίου). 

3) το κζντρο του ςυςτιματοσ που περιγράωθκε, τοποκετείται ο αιςκθτιρασ (probe). 

Αυτόσ περιλαμβάνει τον απαραίτθτο εξοπλιςμό (ςυντονιηόμενα κυκλϊματα) για τθν 

εκπομπι υψίςυχνων παλμϊν προσ το δείγμα, ϊςτε να διεγερκοφν οι 

παρατθροφμενοι πυρινεσ και να γίνει λιψθ τθσ κυματομορωισ αποδιζγερςθσ. Θα 

πρζπει να αναωερκεί ότι θ παλμοςειρά περιλαμβάνει το πικανό εφροσ ςυχνοτιτων, 

που απαιτείται για τθ διζγερςθ όλων των πυρινων του παρατθροφμενου χθμικοφ 

ςτοιχείου. Αυτόσ ο ςυντονιςμόσ όλων των πυρινων, εξθγεί και τθν τελευταία λζξθ 

του ακρωνυμίου τθσ μεκόδου. 

Θ αποδιζγερςθ των πυρινων επάγει ςτο πθνίο παρατιρθςθσ, ζνα ρεφμα το οποίο 

ενιςχφεται και καταλιγει ςτο δζκτθ, όπου και αποδιαμορωϊνεται. τθ ςυνζχεια, 

αωοφ δειγματολθωκεί και ψθωιδοποιθκεί, υπόκειται ςε μεταςχθματιςμό κατά 

Fourier. Με τθ μακθματικι αυτι επεξεργαςία, λαμβάνεται ςτο πεδίο ςυχνοτιτων, 

το ωαςματικό περιεχόμενο του ςυςτιματοσ που εξετάηεται. Σζλοσ, γίνεται βελτίωςθ  

του λθωκζντοσ ωάςματοσ (διόρκωςθ ωάςθσ, διόρκωςθ τθσ βαςικισ γραμμισ του 

ωάςματοσ κλπ). Θ ολοκλιρωςθ των κορυωϊν δίνει πλθροωορίεσ για τον αρικμό των 

πρωτονίων τθσ εξεταηόμενθσ ζνωςθσ ςε ωάςματα πρωτονίων.  

Όλα τα παραπάνω ωαίνονται ςχθματικά ςτθν επόμενθ εικόνα:  

 

Εικόνα 64: χθματικι διάταξθ φαςματογράφου NMR. 
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Σι είναι όμωσ το ςπιν; 

Είναι μια κεμελιϊδθσ ιδιότθτα τθσ φλθσ, όπωσ θ μάηα ι το θλεκτρικό ωορτίο και 

αναωζρεται ςτθν αυτοπεριςτροωι γφρω από ζνα ωανταςτικό άξονα υποατομικϊν, 

μεμονωμζνων ςωματιδίων (θλεκτρονίων, πρωτονίων, νετρονίων), τα οποία 

χαρακτθρίηονται από μαγνθτικό κβαντικό αρικμό +1/2 ι -1/2. Λόγω τθσ 

περιςτροωισ το ςωματίδιο εμωανίηει ιδιοςτροωορμι ι ςπιν, θ οποία παριςτάνεται 

με το διάνυςμα P. 

 

Εικόνα 65: Κατεφκυνςθ διανφςματοσ ιδιοςτροφορμισ. 

Πυρθνικό ςπιν πρωτονίου:  

Ο πυρινασ του ατόμου του υδρογόνου ζχει ζνα πρωτόνιο, το οποίο εκδθλϊνει τθν 

ιδιότθτα του ςπιν. Θ φπαρξθ του ςπιν ςυνεπάγεται εγγενι πυρθνικι μαγνθτικι 

ροπι, διότι όπωσ είναι γνωςτό οποιοδιποτε φορτιςμζνο ςωματίδιο κινείται παράγει 

ζνα μαγνθτικό πεδίο. Δθλαδι το πρωτόνιο ςυμπεριωζρεται ωσ ζνα μαγνθτικό 

δίπολο ι ωσ ζνασ μικροςκοπικόσ μαγνιτθσ.  

Σο διάνυςμα τθσ μαγνθτικισ ροπισ, μ, είναι ςυγγραμικό με το διάνυςμα τθσ 

ιδιοςτροφορμισ, P, ενϊ θ φορά του εξαρτάται από το γυρομαγνθτικό λόγο ,γ. 

 

Εικόνα 66: Κατεφκυνςθ διανφςματοσ μαγνθτικισ ροπισ. 

Μιλϊντασ με όρουσ κβαντομθχανικισ, θ πυρθνικι μαγνθτικι ροπι του πυρινα 

μπορεί να προςανατολιςκεί με τθν εωαρμογι εξωτερικοφ μαγνθτικοφ πεδίου 

ζνταςθσ Β0 ςε 2l+1 τρόπουσ είτε με επαφξθςθ (re-enforcing) είτε με αντίκεςθ ςτο Β0. 

Δθλαδι με πιο απλά λόγια, οποιοδιποτε ςωματίδιο με spin S τοποκετθκεί ςε ζνα 

μαγνθτικό πεδίο, κα ζχει 2S+1 τρόπουσ για να προςανατολιςτεί ςτο μαγνθτικό 

πεδίο. Ο ενεργειακόσ προτιμϊμενοσ προςανατολιςμόσ, που είναι παράλλθλοσ προσ 

το μαγνθτικό πεδίο (Ιz=+1/2) ςυμβολίηεται με το γράμμα α, ενϊ ο αντιπαράλλθλοσ 

προςανατολιςμόσ(Ιz=-1/2) με το γράμμα β, όπωσ απεικονίηεται ςτο παρακάτω 

ςχιμα: 
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 Εικόνα 67: Προςανατολιςμόσ των spin εντόσ του μαγνθτικοφ πεδίου. 

Ο άξονασ περιςτροωισ του πυρινα δεν μπορεί να προςανατολίηεται ακριβϊσ 

παράλλθλα ι αντιπαράλλθλα με τθ διεφκυνςθ του μαγνθτικοφ πεδίου Β0 αλλά 

πρζπει να διαγράψει γυροςκοπικι πορεία (precess) γφρω από το πεδίο κατά μία 

γωνία με μια γωνιακι ταχφτθτα που δίνεται από τθ ςχζςθ: 

𝜔 = 𝛾 ∗ 𝛣0 (1) 

 

Εικόνα 68: Η τροχιά που διαγράφουν οι πυρινεσ εντόσ του μαγνθτικοφ πεδίου. 

Θ ωυςικι ςτακερά γ για κάκε πυρινα καλείται γυρομαγνθτικόσ λόγοσ και ςχετίηεται 

με τθ μαγνθτικι ροπι μ και το Ι ςφμωωνα με τθ ςχζςθ:  

𝛾 =
2𝜋∗𝜇

ℎ∗𝐼
         (2) 

Όπου h: θ ςτακερά του Planck 

Και Ι : ο κβαντικόσ αρικμόσ του spin. 
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Εικόνα 69: Προςανατολιςμόσ πυρινων εντόσ μαγνθτικοφ πεδίου. 

Παρατιρθςθ: 

Για να γίνει πιο εφκολα κατανοθτι θ παραπάνω εικόνα, μποροφμε να 

παρομοιάςουμε τον προςανατολιςμό των spin μζςα ςτο μαγνθτικό πεδίο, με τον 

τρόπο πλεφςθσ μιασ λζμβου ςτα φδατα ενόσ ορμθτικοφ ποταμοφ. Είναι πιο εφκολθ 

θ πλεφςθ, δθλαδι δαπανάται λιγότερθ ενζργεια, κατά τθν κίνθςι τθσ ομόρροπα με 

το ρεφμα παρά αντίκετα με αυτό. Ομοίωσ, και ςτθν παραπάνω περίπτωςθ, ο 

πρoςανατολιςμόσ των spin ομόρροπα με το μαγνθτικό πεδίο, ζχει μικρότερθ 

ενεργειακι απαίτθςθ απ’ότι ο προςανατολιςμόσ αντίρροπα με το πεδίο. 

O προςανατολιςμόσ υπακοφει ςτθ ςτατιςτικι κατανομι κατά Boltzmann κατά τθν 

οποία υπάρχει περίςςευμα πυρινων ςτθ βαςικι κατάςταςθ με προςανατολιςμό 

παράλλθλο προσ τθν ζνταςθ Β0. Μεταβάςεισ μεταξφ των δφο καταςτάςεων 

ςυμβαίνουν με τθν απορρόωθςθ ι εκπομπι κβαντικισ ενζργειασ ιςοδφναμθσ με τθν 

ενεργειακι διαωορά των δφο καταςτάςεων (ςυχνότθτα Larmor). τθν περίπτωςθ 

αυτι, ο πυρινασ και θ ακτινοβολία τθσ πθγισ ςυντονίηονται. Από εδϊ προζρχεται ο 

όροσ Πυρθνικόσ Μαγνθτικόσ υντονιςμόσ.  

 

Εικόνα 70: Μεταβάςεισ μεταξφ των δφο  
καταςτάςεων ςυμβαίνουν με τθν 
απορρόφθςθ ι εκπομπι κβαντικισ 
ενζργειασ ιςοδφναμθσ με τθν 
ενεργειακι διαφορά των δφο 
καταςτάςεων (ςυχνότθτα Larmor). 
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Κατά το ςυντονιςμό ιςχφει θ παρακάτω εξίςωςθ θ οποία ςυςχετίηει τθ ςυχνότθτα 

Larmor (vL) με τθν ζνταςθ του εξωτερικοφ μαγνθτικοφ πεδίου Β0 :  

𝑣𝐿 =
𝛾

2𝜋
∗ 𝛣0  (3) 

Θ κλίμακα του ωάςματοσ δείχνει τισ διάωορεσ χθμικζσ μετατοπίςεισ των πρωτονίων 

ι γενικά του παρατθροφμενου πυρινα. Αυτι εκωράηεται ςε μονάδεσ δ ppm (parts 

per million) ςε ςχζςθ με τθ κζςθ που ςυνικωσ εμωανίηεται θ κορυωι απορρόωθςθσ 

των πρωτονίων του τετραμεκυλοςιλανίου (TMS), ςτθν οποία αυκαίρετα 

προςδίδεται θ τιμι δ=0 ppm (ωTMS). 

Θ χθμικι μετατόπιςθ δ είναι αδιάςτατο μζγεκοσ και είναι ανεξάρτθτο του οργάνου 

που χρθςιμοποιείται. Ορίηεται δε ωσ το πθλίκο τθσ ςυχνότθτασ ςε Θz του 

ςυγκεκριμζνου πρωτονίου προσ τθ  ςυχνότθτα ςε Θz του ωαςματογράωου NMR 

πολλαπλαςιαηόμενθ επί 106 . 

𝛿 =
𝜔𝑇𝑀𝑆 −𝜔𝛪

𝛾𝛪∗𝛣0
∗  106   (4) 

Θ ςυχνότθτα ςυντονιςμοφ, όπωσ είδαμε ςτθν περίπτωςθ ομοειδϊν πυρινων, είναι 

ςυνάρτθςθ του ςτακεροφ μαγνθτικοφ πεδίου, που παράγει ο ςτατικόσ μαγνιτθσ 

(Β0). Αλλά, και οι μθ ομοειδείσ πυρινεσ, που ςυντονίηονται ςε διαωορετικζσ 

ςυχνότθτεσ v1 και v2, ζχουν διαωορά ςυντονιςμοφ ανάλογθ τθσ ιςχφοσ Β0 του 

μαγνθτικοφ πεδίου.  

𝛥𝜈 =  
𝛾1∗𝛣0−𝛾2∗𝛣0

2𝜋
=

(𝛾1−𝛾2)

2𝜋
∗ 𝛣0 (5) 

Επομζνωσ, είναι πλεονζκτθμα να χρθςιμοποιείται όςο το δυνατόν ιςχυρότεροσ 

μαγνιτθσ για να επιτευχκεί θ μζγιςτθ διακριτικότθτα μεταξφ των ςθμάτων NMR. 

Αυτό, επιτυγχάνεται όπωσ προαναωζρκθκε, γιατί το ιςχυρότερο πεδίο προκαλεί 

μεγαλφτερεσ ενεργειακζσ διαωορζσ μεταξφ των ιδιοκαταςτάςεων των spin και 

επομζνωσ μεγαλφτερουσ πλθκυςμοφσ ςτισ χαμθλότερεσ ενεργειακζσ καταςτάςεισ 

ςυγκριτικά με τισ υψθλότερεσ. Θ αφξθςθ τθσ ζνταςθσ του  NMR ςιματοσ είναι 

περίπου ανάλογθ του 𝛣0
2.  

Οριςμόσ χθμικισ μετατόπιςθσ:  

Μζςα ςε ζνα μαγνθτικό πεδίο ζνταςθσ 𝛣0 , όλοι οι πυρινεσ πρωτονίου (ι γενικά 

ενεργοί πυρινεσ ςτον Πυρθνικό Μαγνθτικό υντονιςμό) ενόσ οργανικοφ μορίου κα 

ζπρεπε να εμωανίηονται ςτθν ίδια ςυχνότθτα. τθν πραγματικότθτα όμωσ, αυτό δε 

ςυμβαίνει, γιατί θ επίδραςθ και επομζνωσ θ τιμι τθσ ζνταςθσ του μαγνθτικοφ 

πεδίου, ωκάνει ςε κάκε πυρινα διαωοροποιθμζνθ, λόγω του διαωορετικοφ χθμικοφ 

περιβάλλοντοσ ςτο οποίο ο κάκε πυρινασ βρίςκεται. Αυτό γίνεται κατανοθτό, εάν 
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λάβουμε υπ’ όψιν ότι ςτο εξωτερικό μαγνθτικό πεδίο ζνταςθσ 𝛣0 αντιτίκεται ζνα 

μικρότερου μεγζκουσ μαγνθτικό πεδίο ζνταςθσ 𝛣1, το οποίο οωείλεται ςτθν κίνθςθ 

των θλεκτρονίων ςκζνουσ.   

Θ ζνταςθ του πεδίου 𝛣1 ςχετίηεται με τθν ζνταςθ του πεδίου 𝛣0 και δίνεται από τθ 

ςχζςθ:  

𝛣1 = 𝜍 ∗ 𝛣0 (6) 

Όπου ς : θ ςτακερά κωράκιςθσ (ι προάςπιςθσ) του πυρινα. Θ ςτακερά αυτι 

εξαρτάται από το θλεκτρονιακό περιβάλλον του πυρινα.  

Ζτςι, κάκε ενεργόσ πυρινασ που μελετάται με τθν τεχνικι του NMR ςτο οργανικό 

μόριο, δζχεται διαωορετικι ζνταςθ πεδίου (Β), θ οποία δίνεται από τθ ςχζςθ :  

𝐵 = 𝐵0 − 𝐵1 (7) 

Από το ςυνδυαςμό των εξιςϊςεων (6) και (7) προκφπτει: 

𝛣 = 𝛣0 ∗ (1 − 𝜍) (8) 

 Παρατιρθςθ:  

Θ χθμικι μετατόπιςθ είναι ανεξάρτθτθ του οργάνου που χρθςιμοποιείται. Αν 

αντικζτωσ ωσ μονάδα μζτρθςθσ τθσ χθμικισ μετατόπιςθσ χρθςιμοποιοφνταν το Hz, 

τότε θ χθμικι μετατόπιςθ ενόσ ςυγκεκριμζνου πρωτονίου κα ιταν διαωορετικι ςτα 

διάωορα όργανα NMR, επειδι θ ςυχνότθτα απορρόωθςθσ ν είναι ςυνάρτθςθ τθσ 

ζνταςθσ του μαγνθτικοφ πεδίου Β0.  

Πρότυπα αναφοράσ:  

Σο TMS χρθςιμοποιείται ωσ πρότυπο αναωοράσ, λόγω του πολφ ιςχυροφ 

επαγωγικοφ ωαινομζνου (+Ι) του Si. Σα πρωτόνια του TMS, ζχουν κωρακιςτεί 

ιςχυρά από τα θλεκτρόνια ςκζνουσ και επομζνωσ ςυντονίηονται ςε ιςχυρότατο 

μαγνθτικό πεδίο. Αντίκετα, τα πρωτόνια όλων ςχεδόν των άλλων οργανικϊν μορίων 

(εκτόσ από ςπάνιεσ εξαιρζςεισ), ςυντονίηονται ςε μικρότερθ ζνταςθ μαγνθτικοφ 

πεδίου, λόγω μικρότερθσ κωράκιςθσ. υνεπϊσ, τοποκετοφνται αριςτερότερα[7] από 

τθν κορυωι απορρόωθςθσ των πρωτονίων του TMS. 

 

Εικόνα 71: Δομι του TMS (tetramethylsilane). 
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τισ περιπτϊςεισ που χρθςιμοποιοφνται υδατικά διαλφματα, δεν είναι δυνατόν να 

χρθςιμοποιθκεί το TMS ωσ πρότυπο αναωοράσ, κακϊσ είναι αδιάλυτο ςτο νερό. 

Οπότε χρθςιμοποιείται ζνα άλασ νατρίου, το DSS (2,2-διμεκυλο-2-ςιλοπεντάνιο-5-

ςουλωονικό οξφ) 

 

Εικόνα 72: Δομι του άλατοσ DSS. 

Σα μεκυλικά πρωτόνια τθσ παραπάνω ζνωςθσ, δίνουν μια ιςχυρι κορυωι 

απορρόωθςθσ, θ οποία αποτελεί τθν κορυωι αναωοράσ. Μειονζκτθμα τθσ 

παραπάνω ζνωςθσ είναι ότι, δίνει απορροωιςεισ για τα  μεκυλενικά (-CH2-) 

πρωτόνια, τα οποία όμωσ ςυνικωσ δεν παρεμποδίηουν τθν ερμθνεία του ωάςματοσ 

τθσ προσ μελζτθ ουςίασ. 

 Παρατιρθςθ:  

Εκτόσ από τισ παραπάνω περιπτϊςεισ προτφπων αναωοράσ, υπάρχει μια ακόμα 

περίπτωςθ θ οποία αωορά τα παρόντα ωάςματα NMR. τθν περίπτωςθ αυτι, ωσ 

πρότυπο αναωοράσ κεωροφμε τθν κορυωι του διαλφτθ. Αυτό ςυμβαίνει διότι παρά 

το γεγονόσ ότι ο διαλφτθσ που χρθςιμοποιείται είναι πάντοτε δευτεριωμζνοσ (πχ: 

CDCl3), ςυνυπάρχει και ζνα πολφ μικρό ποςοςτό τθσ μθ δευτεριωμζνθσ μορωισ 

αυτοφ (πχ: CHCl3) λόγω τθσ ιςοτοπικισ αωκονίασ των δφο μορωϊν ςτθ ωφςθ.  

Παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ χθμικι μετατόπιςθ[8]: 

Είναι θ τοπικι διαμαγνθτικι κωράκιςθ και θ μαγνθτικι ανιςοτροπία.  

 Διαμαγνθτικι κωράκιςθ:  Αν ζνα πρωτόνιο είναι ςυνδεδεμζνο με το 

υπόλοιπο μόριο μζςω ενόσ ομοιοπολικοφ δεςμοφ δφο θλεκτρονίων , τότε, 

μζςα ςε μαγνθτικό πεδίο ζνταςθσ Β0 ,αυτά κα περιςτρζωονται κάκετα προσ 

τθ ωορά του διανφςματοσ αυτοφ και κα δθμιουργιςουν ζνα τοπικό 

μαγνθτικό πεδίο Β1. Αυτό είναι αντιπαράλλθλθσ ωοράσ και αντιτίκεται προσ 

το πεδίο Β0 ςτθ διεφκυνςθ του άξονα που διζρχεται μζςω του πυρινα. 

Επομζνωσ, ο ςυντονιςμόσ του πρωτονίου κα γίνει ςε ζνα πεδίο Β=Β0+Β1 

μεγαλφτερο κατά Β1 από το Β0 που απαιτείται για το ςυντονιςμό του 

απομονωμζνου πρωτονίου. Θ εωαρμογι μεγαλφτερου πεδίου γίνεται για να 

εξουδετερωκεί το πεδίο Β1  το οποίο αντιτίκεται ςτο Β0 . τθν εξεταηόμενθ 

περίπτωςθ, κεωροφμε ότι τα δφο θλεκτρόνια κωρακίηουν το πρωτόνιο από 

το εξωτερικό πεδίο Β0. Σο ωαινόμενο αυτό ονομάηεται τοπικι διαμαγνθτικι 

κωράκιςθ. Θ ζκταςθ του αναωερόμενου ωαινομζνου εξαρτάται από τθν 
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θλεκτρονιακι πυκνότθτα του αναωερόμενου πρωτονίου. τθν περιοχι που 

οι δυναμικζσ γραμμζσ είναι αντιπαράλλθλεσ προσ το διάνυςμα τθσ ζνταςθσ 

Β0,το πεδίο ονομάηεται διαμαγνθτικό. Αντίκετα, το πεδίο είναι 

παραμαγνθτικό , ςτθν περιοχι που οι δυναμικζσ γραμμζσ είναι παράλλθλεσ 

προσ το διάνυςμα Β0.   

 Μαγνθτικι ανιςοτροπία: ε αρωματικά ςυςτιματα θ κίνθςθ των 

απεντοπιςμζνων π-θλεκτρονίων δθμιουργεί ζνα ρεφμα δακτυλίου, όταν το 

πεδίο είναι κάκετο ςτο επίπεδο του μορίου. Σο ρεφμα αυτό οδθγεί ςε ζνα 

δεφτερο μαγνθτικό πεδίο. Σο αποτζλεςμα είναι ιςχυρά ανιςότροπο, δεν 

δίνει μζςο όρο μθδζν από τθ τυχαία κίνθςθ του μορίου και ζτςι οδθγεί ςε 

ανιςότροπθ προςταςία των πρωτονίων. 

φηευξθ των πυρθνικϊν spin (spin-spin coupling)[8]:  

Ζνα άλλο ςθμαντικό ωαινόμενο που αποτελεί τθν αιτία τθσ λεπτισ υωισ του 

ωάςματοσ NMR είναι θ ςφηευξθ spin-spin (spin-spin coupling). Από τθν 

πολλαπλότθτα μιασ απορρόφθςθσ πρωτονίου ι ομάδασ πρωτονίων, είναι δυνατό να 

διαπιςτωκεί το πλικοσ των υδρογόνων που ςυνδζονται ςτο γειτονικό ι ςτα 

γειτονικά άτομα άνκρακα. 

Ζςτω θ ζνωςθ Χ2CHαΨ2CHβ  με τα δφο διαωορετικά είδθ πρωτονίων να ςυνδζονται 

με τα γειτονικά άτομα άνκρακα. Οι διαωορετικοί υποκαταςτάτεσ Χ και Ψ 

δθμιουργοφν διαωορετικό χθμικό και μαγνθτικό περιβάλλον για τα  πρωτόνια Θα και 

Θβ. Οι απορροωιςεισ τουσ επομζνωσ, κα βρίςκονται ςε διαωορετικζσ χθμικζσ 

μετατοπίςεισ ςτο ωάςμα NMR. Σο πρωτόνιο Θα, όπωσ είναι γνωςτό, κα βρίςκεται 

υπό τθν επίδραςθ ενόσ πεδίου ζνταςθσ Β=Β0-ς*Β0,όπου Β0 το εξωτερικό μαγνθτικό 

πεδίο, που εξαρτάται από το θλεκτρονιακό περιβάλλον του Θα. Όμωσ, το πρωτόνιο 

Θα κα βρίςκεται και υπό τθν επίδραςθ ενόσ μικρότερου μαγνθτικοφ πεδίου λόγω 

γειτνίαςθσ με το πρωτόνιο Θβ. Σο αναωερόμενο πεδίο, προςτίκεται ι αωαιρείται 

ςτο αρχικό πεδίο, δεδομζνου ότι οι πυρινεσ  Θβ, λόγω τθσ επίδραςθσ  του 

εξωτερικοφ μαγνθτικοφ πεδίου Β0, καταλαμβάνουν δφο προςανατολιςμοφσ, είτε 

παράλλθλα ι αντιπαράλλθλα του Β0. Κατά ςυνζπεια, το πρωτόνιο Θα κα ςυντονιςκεί 

ςε δφο διαωορετικζσ ςυχνότθτεσ και κα δϊςει διπλι κορυωι απορρόωθςθσ. Για τον 

ίδιο λόγο το  πρωτόνιο Θβ , κα δϊςει διπλι κορυωι απορρόωθςθσ. Αυτό αποτελεί 

ζνα απλό παράδειγμα για τθν αιτιολόγθςθ τθσ πολλαπλότθτασ ςτα ωάςματα NMR 

και ωαίνεται παραςτατικά ςτθν επόμενθ εικόνα:  
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Εικόνα 73: Είδθ πολλαπλότθτασ κορυφϊν ςτα φάςματα NMR. 

 Γενικζσ παρατθριςεισ[7]:  

1) Θ ςχάςθ τθσ κορυωισ ενόσ ςυγκεκριμζνου πυρινα ι  ενόσ  ςυνόλου χθμικά 

ιςοδφναμων πυρινων, μπορεί να προβλεωκεί από τον κανόνα ν +1, όπου n 

είναι ο αρικμόσ των γειτονικϊν ιςοδφναμων πυρινων. Εάν υπάρχουν δφο 

γειτονικά ςυηευγμζνα spin, το ςιμα των πυρινων που παρατθρείται είναι 

μία τριπλι κορυωι (2 +1 = 3).  Εάν υπάρχουν τρία γειτονικά, το ςιμα είναι 

μία τετραπλι κορυωι (3 +1 = 4). ε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, θ κεντρικι γραμμι 

του προτφπου τθσ διάςπαςθσ είναι ιςχυρότερθ από εκείνεσ που αωοροφν 

τθν περιωζρεια. 

2) Θα πρζπει επίςθσ να αναωερκεί, ότι θ κζςθ τθσ απορρόωθςθσ ενόσ 

πρωτονίου ςυνδεδεμζνου με ετεροάτομο (πχ: -ΟΘ,-ΝΘ,-SH) δεν είναι 

κακοριςμζνθ, αλλά εξαρτάται από τθ δυνατότθτα ςυμμετοχισ του ςε δεςμό 

υδρογόνου. Γενικά, θ ςυμμετοχι ενόσ τζτοιου πρωτονίου ςε δεςμό 

υδρογόνου, επιωζρει ςθμαντικι αποκωράκιςθ ςε αυτό. Σο αποτζλεςμα 

είναι να απορροωά ςε πιο αςκενζσ πεδίο, ςυγκριτικά με όμοιο πρωτόνιο το 

οποίο δε ςυμμετζχει ςε δεςμό υδρογόνου. Αντίκετα, εάν το υδροξυλικό 

πρωτόνιο ςυμμετζχει ςε ενδομοριακό δεςμό υδρογόνου, τότε θ 

απορρόωθςθ του πρωτονίου αυτοφ ζχει αυςτθρά κακοριςμζνθ κζςθ ςτθν 

περιοχι ςυχνοτιτων του ωάςματοσ NMR.   

Παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςτακερά ςφηευξθσ (J):  

Η ςτακερά ςφηευξθσ (J) είναι το μζτρο τθσ αλλθλεπίδραςθσ δφο πυρινων πρωτονίου 

ι γενικότερα δφο ενεργϊν πυρινων. Σο μζγεκοσ τθσ ςτακεράσ ςφηευξθσ είναι 

ανεξάρτθτο από τθν ζνταςθ του μαγνθτικοφ πεδίου, αλλά εξαρτάται από: 

 τον αρικμό των δεςμϊν, οι οποίοι μεςολαβοφν μεταξφ των δφο πρωτονίων 

 τθν θλεκτραρνθτικότθτα των γειτονικϊν ομάδων 

 και τθ διαμόρωωςθ του μορίου. 
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Χθμικι μετατόπιςθ 13C: 

Όπωσ και ςτθν περίπτωςθ των πυρινων 1Θ, οι χθμικζσ μετατοπίςεισ των πυρινων 
13C εξαρτϊνται από πολλοφσ παράγοντεσ, όπωσ: 

  Θ παρουςία θλεκτραρνθτικϊν ομάδων  

  Σο χθμικό περιβάλλον το οποίο προκαλεί ςτερεοχθμικζσ παρεμποδίςεισ ι 

επιδράςεισ   

  Θ δυνατότθτα δεςμϊν υδρογόνου  

 Σο είδοσ του διαλφτθ και θ ςυγκζντρωςθ  

  Σο είδοσ υβριδοποίθςθσ του άνκρακα  

Φαςματοςκοπία NMR δφο διαςτάςεων:  

Θ ωαςματοςκοπία NMR δφο διαςτάςεων (2D NMR, Two Dimensional NMR), 

προτάκθκε ωσ αρχικι ιδζα το 1971 (Prof. Jeener) και άρχιςε να εωαρμόηεται ωσ 

ωαςματοςκοπικι τεχνικι από τθ δεκαετία του 1980 όταν θ χριςθ ταχφτατων 

θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν και υπεραγϊγιμων μαγνθτϊν, υπερκζραςαν τα τεχνικά 

εμπόδια των αρχικϊν μθχανθμάτων του NMR. Από άποψθ δομισ, με τθν πρϊτθ 

διάςταςθ του NMR χαρακτθρίηονται κλαςςικά οι πυρινεσ (1Θ,13C κλπ)με όρουσ 

χθμικισ μετατόπιςθσ και ςφηευξθσ των spin μεταξφ των πυρινων. Με το NMR δφο 

διαςτάςεων, ο επιςτιμονασ ζχει τθ δυνατότθτα να χαρακτθρίςει επιπλζον τθ 

μαγνθτικι αλλθλεπίδραςθ των πυρινων ςε ςυνάρτθςθ με τθ δομικι διάταξθ ςτο 

μόριο και τθ γειτνίαςθ ςτο χϊρο. 

Σο ωάςμα NMR δφο διαςτάςεων είναι ςυνδυαςμόσ αρκετϊν απλϊν ωαςμάτων που 

ζχουν ςαωϊσ μεγαλφτερο πλεονζκτθμα από τα απλά ωάςματα ςτθν ερμθνεία τθσ 

δομισ οργανικϊν ενϊςεων, αλλά και θ τεχνικι απαιτεί μεγάλο χρόνο ςυλλογισ και 

καταγραωισ των δεδομζνων με μεταςχθματιςμό Fourier και ιςχυροφσ και 

ταχφτατουσ υπολογιςτζσ. ε αυτι τθ μορωι ωαςμάτων, γίνεται καταγραωι 

μαγνθτικϊν πλθροωοριϊν ςε δφο διαςτάςεισ. τθ μία διάςταςθ καταγράφονται 

ςυνικωσ οι απορροφιςεισ ενόσ ςυγκεκριμζνου πυρινα μιασ οργανικισ ουςίασ και 

ςτθν άλλθ διάςταςθ οι ςτακερζσ ςφηευξθσ ι απορρόφθςθσ άλλων πυρινων που 

αλλθλεπιδροφν ι ςυςχετίηονται με τουσ πυρινεσ τθσ πρϊτθσ διάςταςθσ. Σο τελικό 

ωάςμα 2D NMR δίνει τθν εικόνα δφο διαςτάςεων με εξαιρετικά ενδιαωζρουςα 

παράςταςθ των ςυμμετρικϊν ςυςχετιςμϊν των διαωόρων πυρινων τθσ οργανικισ 

ουςίασ μζςα ςτον τριςδιάςτατο χϊρο. 

Φάςματα NMR πορφυρινικϊν παραγϊγων:  

Ο πορωυρινικόσ δακτφλιοσ, διακζτει ζνα π-θλεκτρονιακό νζωοσ, το οποίο προκαλεί 

μεγάλθ μαγνθτικι ανιςοτροπία. Παράλλθλα, το εκτεταμζνο π-ςυηυγιακό ςφςτθμα 

του δακτυλίου δθμιουργεί  ροι θλεκτρονίων, δθλαδι θλεκτρικό ρεφμα. Αυτόσ είναι 

και ο λόγοσ που τα πρωτόνια του δακτυλίου τα οποία ςυνδζονται με τα άηωτα ςτισ 
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μθ μεταλλωμζνεσ πορφυρίνεσ, εμφανίηονται ςε αρνθτικι μετατόπιςθ. Αυτό 

δθμιουργεί είτε επιπλζον προςταςία ι περαιτζρω αποπροςταςία ςτα πρωτόνια του 

δακτυλίου. Παράλλθλα, θ διαωορετικοί υποκαταςτάτεσ δθμιουργοφν τισ λεπτζσ 

διαωορζσ ςτα ωάςματα είτε πρωτονίου είτε 13C. τθ ςυνζχεια, κα αναλυκοφν τα 

ωάςματα αυτά.  

Αποτελζςματα  

ε κακζνα από τα φάςματα που παρατίκενται παρακάτω αναφζρεται και ο άνκρακασ ι 

το πρωτόνιο ςτο οποίο αντιςτοιχεί θ κάκε κορυφι. 
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NMR πρωτονίου porphyrin 1(ςτα 300ΜΗz) ςε CDCl3: 
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NMR 13C porphyrin 1 (ςτα 300ΜΗz) ςε CDCl3: 
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NMR πρωτονίου porphyrin 2(ςτα 300ΜΗz): 
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NMR 13C porphyrin 2 (ςτα 300ΜΗz) ςε CDCl3: 
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NMR πρωτονίου αλδεΰδθσ (300ΜΗz) ςε CDCl3: 
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 NMR 13C αλδεΰδθσ (300Ηz) ςε CDCl3:  
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