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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Η συνεχής μείωση των παγκόσμιων αποθεμάτων σε ορυκτά καύσιμα, τα περιβαλλοντικά 

προβλήματα από την υπερβολική χρήση τους και οι αυξανόμενες ενεργειακές απαιτήσεις συνθέτουν 

μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Λύση σε αυτή την κρίση μπορεί να βρεθεί με αξιοποίηση των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ιδιαίτερα της ηλιακής, καθώς το ποσό ενέργειας που φτάνει 

καθημερινά από τον Ήλιο στην επιφάνεια της Γης ξεπερνά κατά πολύ την παγκόσμια ενεργειακή 

ανάγκη. Για την αποθήκευση και μεταφορά της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές πρέπει να βρεθεί 

ένα νέο καύσιμο που θα αποτελεί φορέα ενέργειας. Το υδρογόνο μπορεί να αποτελέσει φορέα ηλιακής 

ενέργειας αν παραχθεί με από την φωτοχημική διάσπαση του νερού.   

Στην προκείμενη διπλωματική εργασία μελετάται η μια ημιαντίδραση διάσπασης τους νερού, 

δηλαδή η αναγωγή του τελευταίου προς παραγωγή υδρογόνου. Πιο συγκεκριμένα, μελετώνται 

συστήματα φωτοκαταλυτικής παραγωγής υδρογόνου ως προς την αναζήτηση νέων καταλυτών και 

νέων φωτοευαισθητοποιητών. Πρόκειται για ομογενή συστήματα όπου το νερό ήταν ο βασικός 

διαλύτης και παράλληλα ο δότης των πρωτονίων προς αναγωγή. Ως ‘θυσιαστικοί’ δότες ηλεκτρονίων 

χρησιμοποιούνται ουσίες όπως ισοπροπανόλη, τριαιθανολαμίνη και τριαιθυλαμίνη. Αναλυτικότερα, 

μελετήθηκαν δύο polyoxometallates και μια σειρά συμπλόκων του Co ως υποψήφιοι φωτοκαταλύτες 

παραγωγής υδρογόνου. Ακόμη μελετήθηκαν σύμπλοκα του Cu και του Ag ως φωτοευαισθητοποιητές 

και μια πορφυρίνη του  Sb τόσο ως καταλύτης όσο και ως φωτοευαισθητοποιητής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

1.1 Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ως απάντηση στην ενεργειακή κρίση 

 Στις μέρες μας οι πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο είναι τα ορυκτά 

καύσιμα (πετρέλαιο, βενζίνη, φυσικό αέριο, άνθρακας) , δηλαδή μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τα 

ορυκτά καύσιμα κατά την διάρκεια του 20ου αιώνα έδωσαν την δυνατότητα κατακόρυφης ανάπτυξης 

σε αρκετούς τομείς, όμως στις μέρες μας η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει δύο σημαντικά προβλήματα 

από την υπερβολική εκμετάλλευσή τους. Τα αποθέματα ορυκτών καυσίμων μειώνονται συνεχώς 

αυξάνοντας το παγκόσμιο ενεργειακό πρόβλημα και η αδιάκοπη χρήση τους έχει ιδιαίτερα αρνητικές 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση και το ''εκτεταμένο'' φαινόμενο του 

θερμοκηπίου. Τα τελευταία πενήντα χρόνια παρατηρείται μάλιστα ραγδαία αύξηση των ενεργειακών 

απαιτήσεων σε διεθνές επίπεδο, ως συνέπεια της οικονομικής και τεχνολογικής ανάπτυξης και της 

αύξησης του παγκόσμιου πληθυσμού. H τρέχουσα παγκόσμια ανάγκη για πετρέλαιο είναι 1000 

βαρέλια ανά δευτερόλεπτο, δηλαδή 2 λίτρα την ημέρα για κάθε άνθρωπο. Η ποσότητα αυτή 

αντιστοιχεί σε ισχύ 15 ΤW [1-3]. 

 Όλα τα παραπάνω συνθέτουν μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση που καθιστά επιτακτική την 

ανάγκη για εξεύρεση εναλλακτικών τρόπων παραγωγής ενέργειας, οι οποίοι θα είναι ανεξάντλητοι, 

περιβαλλοντικά ασφαλείς και διαθέσιμοι παντού. Για την επίλυση αυτού του προβλήματος το 

επιστημονικό ενδιαφέρον έχει επικεντρωθεί στην αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.) 

όπως η ηλιακή, η αιολική, η υδροηλεκτρική, η γεωθερμική και η ενέργεια από βιομάζα. Οι Α.Π.Ε. 

έχουν πλήθος πλεονεκτημάτων έναντι των ορυκτών καυσίμων. Είναι πρακτικά ανεξάντλητες, 

συμβάλλουν στην σταθεροποίηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και άλλων αερίων του 

θερμοκηπίου και στην μείωση των εκπομπών από άλλους ρυπαντές (οξείδια θείου και αζώτου) που 

προκαλούν την όξινη βροχή . Είναι διάσπαρτες γεωγραφικά δίνοντας την δυνατότητα κάλυψης των 

ενεργειακών αναγκών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, μειώνοντας τις απώλειες από τη μεταφορά 

ενέργειας. Μπορούν ακόμη να συμβάλουν στην μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων 

που έμμεσα έχουν δημιουργηθεί από την γεωγραφικά άνιση κατανομή των ορυκτών φυσικών πόρων. 

 Η Γη είναι ένα κλειστό σύστημα καθώς ανταλλάσσει ενέργεια αλλά όχι ύλη με το περιβάλλον 

της. Είναι ιδιαίτερα ευτυχές το γεγονός ότι στο σύστημα αυτό υπάρχει μια αδιάκοπη ροή ενέργειας 

προερχόμενη από τον ήλιο ισχύος 120000 ΤW [1]. Το ποσό αυτό της ενέργειας ξεπερνά κατά πολύ 

την παγκόσμια ενεργειακή ανάγκη. Για αυτό τον λόγο η ηλιακή ενέργεια θεωρείται ότι θα παίξει 

καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση των ενεργειακών αναγκών στο μέλλον. 
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1.2 Το υδρογόνο ως φορέας ηλιακής ενέργειας 

 Το ενδιαφέρον για το υδρογόνο ως συνθετικό καύσιμο άρχισε να εκδηλώνεται την δεκαετία 

του 1970, δηλαδή έναν αιώνα μετά την ‘προφητική’ δήλωση του Ιούλιου Βερν το 1874 στο διάσημο 

μυθιστόρημά του ‘L΄ île mystérieuse’ όπου έγραψε: ‹‹ Ναι, φίλοι μου, πιστεύω ότι το νερό θα 

χρησιμοποιηθεί μια μέρα ως καύσιμο, ότι το υδρογόνο και το οξυγόνο που το αποτελούν, μεμονωμένα ή από 

κοινού, θα παράσχουν μια ανεξάντλητη πηγή θερμότητας και φωτός, μεγαλύτερης έντασης από αυτήν δίνει ο 

άνθρακας… Το νερό θα είναι ο άνθρακας του μέλλοντος›› 

 Βασικό κίνητρο την ανάπτυξη μεθόδων αξιοποίησης του υδρογόνου ως καύσιμο αποτέλεσε η 

ανησυχία για την εξάντληση των ορυκτών καυσίμων καθώς και για την ανθρωπογενή υπερθέρμανση 

του πλανήτη με την αύξηση των εκπομπών CO2. Η ιδέα για την χρήση του Η2 ως φορέα ενέργειας έχει 

σημαντικά πλεονεκτήματα: (i) Το υδρογόνο είναι ένα από τα πιο άφθονα στοιχεία στην Γη, (ii) η 

καύση του μοριακού Η2 με οξυγόνο παράγει θερμότητα, όμως αν πραγματοποιηθεί σε κυψελίδα 

καυσίμου παράγεται και ηλεκτρική ενέργεια και θερμότητα, (iii) το μόνο παραπροϊόν από την καύση 

του Η2 είναι το νερό. Για τους παραπάνω λόγους, αν το υδρογόνο μπορέσει να παραχθεί από το νερό 

χρησιμοποιώντας μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, τόσο η ενεργειακή κρίση όσο και τα 

περιβαλλοντικά προβλήματα του πλανήτη μας πιθανότατα θα λυθούν [4]. 

 Η ηλιακή ενέργεια για λόγους αφθονίας, κατανομής και προσβασιμότητας είναι η πιο 

ελκυστική ανάμεσα στις Α.Π.Ε. για την παραγωγή Η2. Παρόλο που το υδρογόνο μπορεί να παραχθεί 

από την ηλιακή ενέργεια με έμμεσο τρόπο, δηλαδή μέσω σύζευξης ενός φωτοβολταϊκού και ενός 

ηλεκτρολυτικού συστήματος, η απευθείας φωτοχημική μετατροπή της ενέργειας από τον ήλιο σε 

υδρογόνο με διάσπαση του νερού (τεχνητή φωτοσύνθεση) αναμένεται πολύ πιο αποδοτική [4]. 

1.3 Παραγωγή υδρογόνου με φωτοχημική διάσπαση του νερού 

Ένα απλοποιημένο σχήμα με τα απαραίτητα συστατικά για την φωτοχημική διάσπαση του 

νερού παρουσιάζεται στο σχήμα 1 (a) . Αρχικά απαιτείται ένα χρωμοφόρο που απορροφά ηλιακή 

ακτινοβολία και ονομάζεται φωτοευαισθητοποιητής (P). Η διεγερμένη κατάσταση του P, που διαθέτει 

ηλεκτρόνιο υψηλής ενέργειας και χαμηλής ενέργειας οπή, μπορεί να επιτύχει την διάσπαση του νερού 

με αναγωγή του H2O ακολουθούμενη από οξείδωσή του (ή αντίστροφα). Η διάσπαση του νερού είναι 

ενδόεργη διαδικασία κατά 1,23 eV, οπότε θεωρητικά υπάρχουν αρκετές χρωστικές (1,5 – 3,1 eV) που 

διαθέτουν την θερμοδυναμική ισχύ για να πραγματοποιήσουν αυτή τη φωτοχημική αντίδραση. Το 

βασικό όμως πρόβλημα είναι κινητικής φύσεως και για αυτό είναι απαραίτητη η χρήση καταλύτη 

(φωτοκαταλύτη). Ο λόγος για τον οποίο δεν ευνοείται κινητικά η φωτοχημική διάσπαση του νερού 
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είναι ότι η οξείδωση και η αναγωγή του Η2Ο είναι αργές πολύ-ηλεκτρονιακές διαδικασίες. Έτσι 

απαραίτητα συστατικά ενός φωτοχημικού κύκλου διάσπασης του νερού είναι καταλύτες που θα 

μπορούν να αποθηκεύουν προσωρινά ηλεκτρόνια ή θετικές οπές και στην συνέχεια να τα παρέχουν 

στα υποστρώματά τους με διαδικασίες χαμηλής ενέργειας ενεργοποίησης [4].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1 (a) Φωτοχημική διάσπαση του νερού: P = photosensitizer 

(φωτοευαισθητοποιητής), WOC = water oxidation catalyst 

(καταλύτης οξείδωσης του νερού), HEC = hydrogen evolving 

catalyst (καταλύτης παραγωγής υδρογόνου) 

(b) Φωτοχημική παραγωγή υδρογόνου SED = sacrificial electron 

donor (δότης ηλεκτρονίων) , Prod = μη αντιστρεπτά προϊόντα 

οξείδωστης του SED 

Σχήμα 1 (a) Φωτοχημική διάσπαση του νερού: P = photosensitizer 

(φωτοευαισθητοποιητής), WOC = water oxidation catalyst 

(καταλύτης οξείδωσης του νερού), HEC = hydrogen evolving 

catalyst (καταλύτης παραγωγής υδρογόνου) 

(b) Φωτοχημική παραγωγή υδρογόνου SED = sacrificial electron 

donor (δότης ηλεκτρονίων) , Prod = μη αντιστρεπτά προϊόντα 

οξείδωστης του SED 
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Επειδή η όλη διαδικασία διάσπασης του νερού είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη, μια πρακτική 

στρατηγική για την διευκόλυνση της προκείμενης μελέτης αποτελεί η απομόνωση κάθε 

ημιαντίδρασης παρέχοντας τα κατάλληλα φορτία (της άλλης ημιαντίδρασης) με ‘θυσιαστικό’ 

οξειδωαναγωγικό παράγοντα. Ο ‘θυσιαστικός’ παράγοντας μετά την μεταφορά ηλεκτρονίων 

υφίσταται ταχεία χημική μετατροπή καθιστώντας την διαδικασία μη αντιστρεπτή. Στο σχήμα 1 (b) 

φαίνεται η απομονωμένη ημιαντίδραση αναγωγής του νερού για την παραγωγή υδρογόνου όπου 

χρησιμοποιείται ‘θυσιαστικός’ δότης ηλεκτρονίων. Ανάλογα σχήματα μπορούν να περιγράψουν την 

ημιαντίδραση οξείδωσης του νερού για την παραγωγή οξυγόνου παρουσία ‘θυσιαστικού’ δέκτη 

ηλεκτρονίων. Θεωρητικά όταν τα δύο απομονωμένα συστήματα βελτιστοποιηθούν, θα συνδυαστούν 

σε ένα νέο καταλυτικό σύστημα διάσπασης του νερού [4].  

Στην παρούσα εργασία εξετάζονται συστήματα της απομονωμένης ημιαντίδρασης αναγωγής 

του νερού (σχήμα 1b ).  Για την παραγωγή υδρογόνου από φωτοκαταλυτικά συστήματα ένας 

φωτοευαισθητοποιητής (PS) διεγείρεται από την παρουσία ορατής ακτινοβολίας και παρέχει ένα 

ηλεκτρόνιο στον καταλύτη παραγωγής υδρογόνου (HEC). Η διαδικασία συνεχίζεται και όταν ο 

καταλύτης είναι τετραπλά ανηγμένος, οξειδώνεται (αναγεννάται) ανάγοντας τέσσερα υδατικά 

πρωτόνια Η+ προς παραγωγή δύο μορίων υδρογόνου Η2. Τέλος ο φωτοευαισθητοποιητής αναγεννάται 

λαμβάνοντας ένα ηλεκτρόνιο από τον ‘θυσιαστικό’ δότη ηλεκτρονίων. Η παραπάνω προσέγγιση 

καθιστά το υδρογόνο έναν αποδοτικό φορέα ενέργειας. Για την χρήση του ως καύσιμο του μέλλοντος, 

υπάρχουν σημαντικά προβλήματα στον τρόπο αποθήκευσης και διανομής του που πρέπει να 

υπερκεραστούν, τα οποία όμως αποτελούν αντικείμενο μελέτης άλλων ερευνητικών ομάδων. 

1.4 Συστήματα φωτοχημικής παραγωγής υδρογόνου 

Ένας μεγάλος αριθμός συστημάτων φωτοκαταλυτικής παραγωγής υδρογόνου έχει αναπτυχθεί 

από τα τέλη του 1970 τα οποία περιέχουν τα συστατικά που περιγράφονται στο σχήμα 1b. Κάθε 

καταλυτικός κύκλος μπορεί να ακολουθεί είτε οξειδωτικό μηχανισμό είτε μηχανισμό αναγωγικής 

απόσβεσης. Κατά τον οξειδωτικό μηχανισμό, το φωτο-διεγερμένο χρωμοφόρο (P*) δίνει ένα 

ηλεκτρόνιο στον καταλύτη HEC και η οξειδωμένη μορφή του φωτοευαισθητοποιητή P ανάγεται στην 

συνέχεια από τον ‘θυσιαστικό’ δότη ηλεκτρονίων SED. Στον μηχανισμό αναγωγικής απόσβεσης, ο 

διεγερμένος φωτοευαισθητοποιητής (P*) παίρνει ένα ηλεκτρόνιο από το SED και η ανηγμένη πλέον 

μορφή του χρωμοφόρου (P-) δίνει ένα ηλεκτρόνιο στον καταλύτη HEC ώστε να πραγματοποιηθεί η 

παραγωγή υδρογόνου και να κλείσει ο καταλυτικός κύκλος [4]. 
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Η χρήση κατάλληλου φωτοευαισθητοποιητή είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον σχεδιασμό 

αποδοτικών συστημάτων φωτοχημικής παραγωγής υδρογόνου. Ορισμένα χαρακτηριστικά που πρέπει 

να διαθέτει το χρωμοφόρο είναι να απορροφά σε σχετικά μεγάλο τμήμα του ορατού φάσματος, να 

είναι σταθερό σε υδατικά διαλύματα, να μην δίνει παράλληλες φωτο-αντιδράσεις και να οδηγεί σε 

αποτελεσματική παραγωγή διαχωρισμένων ιόντων (P+ ή P-) με ακτινοβόληση παρουσία είτε δότη είτε 

δέκτη ηλεκτρονίων. Οι πορφυρίνες διαθέτουν σχεδόν όλα τα επιθυμητά χαρακτηριστικά ώστε να 

χρησιμοποιηθούν ω φωτοευαισθητοποιητές σε συστήματα φωτοεπαγώμενης παραγωγής υδρογόνου 

παρουσία ‘θυσιαστικού’ δότη ηλεκτρονίων [4]. 

1.4.1 Ετερογενή φωτοκαταλυτικά συστήματα έκλυσης υδρογόνου 

 Όσο αφορά τα ετερογενή συστήματα φωτοχημικής παραγωγής υδρογόνου χρησιμοποιείται 

ευρέως ως καταλύτης HEC η πλατίνα Pt (λευκόχρυσος), συνήθως στην μορφή κολλοειδών 

σωματιδίων. Ο Harriman μελέτησε μια σειρά από μεταλλοπορφυρίνες ως φωτοευαισθητοποιητές σε 

υδατικά συστήματα με διάφορους ‘θυσιαστικούς’ δότες ηλεκτρονίων (αιθανόλη, γλυκόζη, Η2S, 

NADH) και κολλοειδή σωματίδια πλατίνας ως φωτοκαταλύτη [5]. Η διαδικασία ακολουθεί μηχανισμό 

αναγωγικής απόσβεσης και εξαρτάται σημαντικά από τον SED με το NADH να είναι ιδιαίτερα 

αποτελεσματικό.  

 Νανοσύνθετα αποτελούμενα από την πορφυρίνη meso-

tetrakis (p-sulfonatophenyl) porphyrin ως φωτοευαισθητοποιητή και 

νανοσωματίδια πλατίνας ως φωτοκαταλύτη έχουν χρησιμοποιηθεί για 

παραγωγή υδρογόνου [6]. Ως δότης πρωτονίων στο συγκεκριμένο 

σύστημα ήταν το νερό και σημαντική μεταφορά φορτίου συνέβαινε 

από την πορφυρίνη προς τον μεταλλικό νανο-πυρήνα Pt. Η πορφυρίνη 

ήταν επίσης χρήσιμη για την αποφυγή συσσωμάτωσης των 

νανοσωματιδίων πλατίνας.  

 O Rosseinsky και οι συνεργάτες του συνέθεσαν ένα porphyrin metal-organic framework 

(MOF) σταθερό σε υδατικό περιβάλλον, το οποίο μπορεί να παράγει υδρογόνο από το νερό 

φωτοκαταλυτικά [7]. Το μικροκρυσταλλικό πορώδες υλικό συντέθηκε από την αντίδραση του 

AlCl3∙H2O με την αμετάλλωτη πορφυρίνη meso-tetra (4-carboxyl-phenyl) porphyrin. Το σύστημα που 

μελετήθηκε περιλάμβανε το MOF, αιθυλενο-διάμινο-τετραοξικό οξύ EDTA, methyl vilogen MV2+ 

και κολλοειδή σωματίδια πλατίνας ως καταλύτη. Η απόδοση δεν ήταν ικανοποιητική και ερμηνεύτηκε 

ως αποτέλεσμα διάχυσης του MV2+ στους πόρους του MOF.  
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 Οι Kalyanasundaram και Grӓtzel ήταν οι 

πρώτοι που μελέτησαν φωτοκαταλυτικό 

σύστημα με την υδατοδιαλυτή τετρα-μέθυλο-

πυρίδυλο πορφυρίνη ψευδαργύρου 

([ZnTMPyP]4+) 1a ως φωτοευαισθητοποιητή, το 

EDTA ως θυσιαστικό δότη ηλεκτρονίων και 

σωματίδια πλατίνας ως καταλύτη παραγωγής 

υδρογόνου [8]. Η ιδέα για χρήση της πορφυρίνης 

ως φωτοευαισθητοποιητή στην θέση της ένωσης 

[Ru(bipy)3]
2+ που χρησιμοποιούταν συνήθως 

μέχρι τότε, αποσκοπούσε στην αξιοποίηση 

μεγαλύτερου τμήματος του φάσματος της 

ηλιακής ακτινοβολίας. Στην μελέτη αυτή οι ερευνητές συνέδεσαν τα σωματίδια πλατίνας σε 

πολυβίνυλο αλκοόλη PVA ως υλικό στήριξης.  

 Σε έρευνες που ακολούθησαν μελετήθηκαν συστηματικά υδατοδιαλυτές και μη υδατοδιαλυτές 

πορφυρίνες ψευδαργύρου ως χρωμοφόρα για φωτοκαταλυτική παραγωγή υδρογόνου από 

επιπλατινωμένο διοξείδιο του τιτανίου TiO2 [9]. Αποδείχθηκε ότι η  έκλυση υδρογόνου εξαρτάται από 

την συγκέντρωση της πλατίνας, της πορφυρίνης ψευδαργύρου και του δότη ηλεκτρονίων στα 

συστήματα με TiO2. Ακόμη παρατηρήθηκε επίδραση του pH του διαλύματος στην απόδοση του 

εκάστοτε φωτοκαταλυτικού συστήματος. Πιο συγκεκριμένα, σε συστήματα με δότες ηλεκτρονίων 

EDTA, ή οξαλοξικό οξύ, ή ασκορβικό οξύ, παρατηρείται μέγιστη παραγωγή υδρογόνου για pH 4-5, 

όπου οι δότες προσροφούνται πιο εύκολα στην επιφάνεια του TiO2. Από την άλλη μεριά, σε 

συστήματα που χρησιμοποιούν ως δότη ηλεκτρονίων την τριαιθανολαμίνη (TEOA), παρατηρείται 

μέγιστη παραγωγή υδρογόνου σε αλκαλικά διαλύματα, όπου η ΤΕΟΑ είναι αποπρωτονιωμένη. Επίσης 

δείχθηκε ότι η σταθερότητα του φωτοευαισθητοποιητή αυξάνεται με την χρήση του ημιαγωγού TiO2. 

 Σε ακόλουθη μελέτη η υδατοδιαλυτή πορφυρίνη κασσιτέρου [SnTPyP(H2O)2] 

χρησιμοποιήθηκε ως χρωμοφόρο με καταλύτη επιπλατινωμένα νανοσωματίδια ΤiO2 [10]. 

Παρατηρήθηκε επιτυχής παραγωγή 

υδρογόνου σε ένα μεγάλο εύρος τιμών 

pH ( pH 3-11). Ο μηχανισμός της 

φωτοχημικής παραγωγής Η2 όπως 

φαίνεται στο παρακάτω σχήμα 
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περιλαμβάνει τον σχηματισμό της π-ανιοντικής ρίζας της πορφυρίνης (SnP·-), η οποία ακολούθως 

μεταφέρει ηλεκτρόνια στο TiO2. Πειράματα απορρόφησης στη διεγερμένη κατάσταση έδειξαν ότι η 

χρόνος ζωής του ενδιαμέσου SnP·- είναι αρκετά μεγάλος ώστε να επιτρέπει την μεταφορά 

ηλεκτρονίων μέσω του διαλύτη. Έτσι, δεν είναι απαραίτητο να είναι προσδεμένη η πορφυρίνη στην 

επιφάνεια του ημιαγωγού TiO2 για την αποτελεσματική παραγωγή υδρογόνου.  

1.4.2 Παραγωγή υδρογόνου από ομογενή φωτοκαταλυτικά συστήματα 

 Οι υδρογενάσες είναι ένζυμα που εκφράζονται από μικροοργανισμούς και καταλύουν την 

αντιστρεπτή αντίδραση 2Η+ + 2e- ↔ H2 . Πρόκειται για μεταλλοπρωτεΐνες που περιέχουν σίδηρο και 

μπορούν να χωριστούν σε τρεις βασικές κατηγορίες: τις υδρογενάσες χωρίς κλωβό σιδήρου-θείου οι 

οποίες έχουν ένα άτομο σιδήρου στο καταλυτικό κέντρο, τις [NiFe]-υδρογενάσες που διαθέτουν άτομο 

νικελίου στο καταλυτικό κέντρο και τις [FeFe]-υδρογενάσες (ή H-cluster) οι οποίες παρουσιάζουν την 

μεγαλύτερη αποδοτικότητα σε σχέση με τις δύο πρώτες κατηγορίες. Οι φυσικές υδρογενάσες σιδήρου 

είναι ιδιαίτερα αποδοτικές στην αναγωγή πρωτονίων σε μοριακό υδρογόνο με συχνότητα 

καταλυτικών κύκλων 6000 – 9000 μόρια Η2 το δευτερόλεπτο ανά καταλυτικό κέντρο [4].    

 Οι υδρογενάσες σιδήρου έχουν προσελκύσει 

αρκετό ενδιαφέρον σε βιομιμητικές μελέτες για 

παραγωγή υδρογόνου όπου οι ερευνητές στοχεύουν 

στην σύνθεση ενώσεων μοντέλων οι οποίες θα 

μπορούν να δρουν ως καταλύτες αναγωγής 

πρωτονίων. Μια σειρά από βιομιμητικά σύμπλοκα 

[2Fe2S] ομοιοπολικά συνδεδεμένα με 

φωτοευαισθητοποιητές ρουθηνίου ή πορφυρίνη έχουν 

μελετηθεί για τον σκοπό αυτό. Ο Song και οι 

συνεργάτες του [11] μελέτησαν την ένωση μοντέλο 1 

στην οποία η TPPH2 πορφυρίνη είναι ομοιοπολικά 

συνδεδεμένη στο άζωτο του τμήματος [(μ-

SCH2)2N)Fe2(CO)6]. Κατά την φωτοεπαγώμενη 

καταλυτική διαδικασία, η διεγερμένη πορφυρίνη 

ανάγει το ένα ιόν σιδήρου ακολουθώντας μηχανισμό 

οξειδωτικής απόσβεσης. Μετά την αναγέννηση της πορφυρίνης από ένα ‘θυσιαστικο’ δότη 

ηλεκτρονίων, η διαδικασία επαναλαμβάνεται και παράγει δύο ανηγμένα κέντρο σιδήρου, τα οποία με 

την σειρά τους οδηγούν στην αναγωγή δύο πρωτονίων προς παραγωγή μοριακού υδρογόνου. 
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Μια από τις πρώτες χρήσεις φωτοευαισθητοποιητών πορφυρίνης συζευγμένων με σύμπλοκα 

κοβαλτίου για παραγωγή υδρογόνου από το νερό δημοσιεύτηκε από τον Sun και τους συνεργάτες του 

[12]. Οι ενώσεις που μελετήθηκαν (2-4) περιλαμβάνουν μια πορφυρινική μονάδα ως χρωμοφόρο και 

μια μονάδα κοβαλοξίμης ως καταλύτη έκλυσης υδρογόνου όπως φαίνεται στην εικόνα 1. Τρία 

πορφυρινικά παράγωγα με μία πυρίδυλο ομάδα σε meso θέση συναρμόζονται αξονικά με το κέντρο 

κοβαλτίου της καταλυτικής μονάδας, δηλαδή της κοβαλοξίμης, σχηματίζοντας τρεις μοριακές 

χρωστικές για φωτοχημική παραγωγή υδρογόνου. Υπό συνθήκες συνεχούς ακτινοβόλησης με ορατή 

ακτινοβολία και παρουσία  τριαιθυλαμίνης (ΤΕΑ) ως δότη ηλεκτρονίων σε διάλυμα 80/20 THF/H2O, 

σημαντική ποσότητα υδρογόνου παρατηρήθηκε μόνο για το Zn-υποκατεστημένο παράγωγο 2 (ΤΟΝ 

= 22 μετά από 5 ώρες) ενώ μόνο ίχνη ανιχνεύτηκαν για τα άλλα δύο σύμπλοκα. Σύμφωνα με τον 

μηχανισμό που προτάθηκε η παραγωγή υδρογόνου βασίζεται στην ενδομοριακή μεταφορά 

ηλεκτρονίων από την φωτοδιεγερμένη πορφυρινική μονάδα στον καταλύτη κοβαλοξίμης 

σχηματίζοντας Co(I). Ακολούθως η οξειδωμένη πορφυρίνη αναγεννάται προσλαμβάνοντας 

ηλεκτρόνια από τον δότη ΤΕΑ. Σύμφωνα με αυτό το μηχανισμό, η καλύτερη φωτοκαταλυτική δράση 

του συμπλόκου 2 μπορεί να αποδοθεί στην ταχύτερη μεταφορά ηλεκτρονίων από την πορφυρίνη προς 

τη μονάδα του καταλύτη και στη δυνατότητα συναρμογής του ψευδαργύρου με την ΤΕΑ που οδηγεί 

στην αποτελεσματικότερη μεταφορά ηλεκτρονίων προς την πορφυρίνη.     

 

Εικόνα 1: Δομή ενώσεων 2, 3 και 4. 
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 Πρόσφατες έρευνες στις οποίες συμμετείχε το εργαστήριο Βιοανόργανης Χημείας του 

Τμήματός μας, πραγματεύονται τη μελέτη ομογενών φωτοκαταλυτικών συστημάτων παραγωγής 

υδρογόνου με πορφυρινικά παράγωγα ως φωτοευαισθητοποιητές και κοβαλοξίμες ως καταλύτες.  

Οι Wenstein, Α. Γ. Κουτσολέλος και οι συνεργάτες τους [13] χρησιμοποίησαν την 

υδατοδιαλυτή τετρα-μέθυλο-πυρίδυλο πορφυρίνη ψευδαργύρου ([ZnTMPyP]4+) 1a ως χρωμοφόρο, 

την κοβαλοξίμη 5 με αξονικούς υποκαταστάτες χλώριο και πυριδίνη ως 

φωτοκαταλύτη και τριαιθανολαμίνη ΤΕΟΑ ως ‘θυσιαστικό’ δότη 

ηλεκτρονίων. Έπειτα από συνεχή ακτινοβόληση του συστήματος με 

ορατή ακτινοβολία σε διάλυμα 50/50 ακετονιτριλίου/Η2Ο και pH 7 

παρατηρήθηκε έκλυση Η2 με αριθμό καταλυτικών κύκλων ίσο με 280 

(ως προς την πορφυρίνη) μετά από 35 ώρες. Η διάσπαση τόσο του 

καταλύτη όσο και του φωτοευαισθητοποιητή ήταν υπεύθυνη για την 

παύση της καταλυτικής δραστικότητας. Πειράματα παροδικής 

απορρόφησης διεγερμένης κατάστασης έδειξαν ότι πραγματοποιείται μεταφορά ηλεκτρονίων από την 

τριπλή διεγερμένη κατάσταση της πορφυρίνης προς την κοβαλοξίμη σχηματίζοντας την δραστική 

μορφή Co(Ι) , η οποία είναι ικανή για την αναγωγή των πρωτονίων προς παραγωγή Η2. Τέλος η 

οξειδωμένη πορφυρίνη αναγεννάται από την τριαιθανολαμίνη. Ακόμη μελετήθηκε το μη 

μεταλλωμένο ανάλογο της πορφυρίνης 1a ([H2TMPyP]4+) στις ίδιες συνθήκες το οποίο παρουσίασε 

σημαντικά μικρότερη απόδοση ίση με 60 καταλυτικούς κύκλους ΤΟΝs μετά από 9 ώρες. 

Σε επόμενη ερευνητική εργασία συστημάτων φωτοεπαγώμενης παραγωγής υδρογόνου με 

κοβαλοξίμες ως καταλύτες [14] ο Α. Γ. Κουτσολέλος και οι συνεργάτες του μελέτησαν την επίδραση 

του αξονικού υποκαταστάτη της κοβαλοξίμης καθώς και της παρουσίας νανοσωματιδίων TiO2. Μια 

σειρά από πάρα υποκατεστημένες πυριδίνες, το ιμιδαζόλιο και το Ν-μέθυλο ιμιδαζόλιο μελετήθηκαν 

ως αξονικοί υποκαταστάτες της κοβαλοξίμης με 

φωτοευαισθητοποιητή την πορφυρίνη ([ZnTMPyP]4+) 1a σε 

διάλυμα 50/50 ακετονιτριλίου/Η2Ο, pH 7 και παρουσία 

τριαιθανολαμίνης ΤΕΟΑ ως δότη ηλεκτρονίων. Ο πλέον 

αποδοτικότερος καταλύτης ήταν η ένωση Χλώρο-(Ν-μεθυλο-

ιμιδάζολο)δις-(διμέθυλογλυοξιμάτο) κοβάλτιο (ΙΙΙ) με 1135 

καταλυτικούς κύκλους μετά από 50 ώρες ακτινοβόληση. 

Παρατηρήθηκε ότι ομάδες που ήταν δότες ηλεκτρονιακής 

πυκνότητας, όπως το ιμιδαζόλιο, παρουσίαζαν σημαντική 
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σταθερότητα και δραστικότητα ενώ οι ομάδες που ήταν δέκτες ηλεκτρονίων έδιναν λιγότερο σταθερά 

και δραστικά συστήματα. Μια ακόμη σημαντική διαφορά ήταν ότι τα λιγότερο σταθερά συστήματα 

είχαν μεγαλύτερη αρχική ταχύτητα παραγωγής υδρογόνου, δηλαδή παρήγαγαν Η2 αμέσως μετά την 

ακτινοβόληση, αλλά σύντομα η απόδοση έφτανε σε πλατό. Αντιθέτως οι ισχυροί αξονικοί 

υποκαταστάτες στην κοβαλοξίμη επάγουν στο σύστημα χαμηλή αρχική ταχύτητα αλλά λόγω της 

μεγαλύτερης σταθερότητας οδηγούν σε σημαντικά μεγαλύτερες αποδόσεις.  

 Ο Α.Γ. Κουτσολέλος και οι 

συνεργάτες του  [15] μελέτησαν 

ακόμη την φωτοχημική έκλυση 

υδρογόνου σε συστήματα που 

αποτελούταν από κοβαλοξίμες ως 

καταλύτες, πορφυρίνες κασσιτέρου 

ως φωτοευαισθητοποιητές και 

τριαιθανολαμίνη ΤΕΟΑ ως δότη 

ηλεκτρονίων σε μίγμα διαλυτών ακετονυτριλίου/Η2Ο (1:1). Η υδατοδιαλυτή ([SnTMPyP]4+) στις ίδιες 

πειραματικές συνθήκες της προηγούμενης ερευνητικής εργασίας με την ([ZnTMPyP]4+) 1a δεν 

οδήγησε σε καθόλου παραγωγή υδρογόνου για αυτό μελετήθηκε η μη υδατοδιαλυτή πορφυρίνη 7. Το 

πλέον αποδοτικότερο σύστημα περιλάμβανε την ένωση Χλώρο-πυρίδυλο-δις-(διμέθυλογλυοξιμάτο) 

κοβάλτιο (ΙΙΙ) [Co(dmgH)2(py)Cl] ως καταλύτη και την 7 ως χρωμοφόρο σε pH 7 και παρατηρήθηκαν 

150 καταλυτικοί κύκλοι μετά από 100 ώρες ακτινοβόληση.  

 Τα παραπάνω βιβλιογραφικά αποτελέσματα αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για το περιεχόμενο 

της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, πορφυρίνες με γνωστή δραστικότητα ως 

φωτοευαισθητοποιητές παραγωγής υδρογόνου όπως η ([ZnTMPyP]4+Cl4) 1a μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την αναζήτηση νέων αποδοτικότερων φωτοκαταλυτών. Αντιστοίχως γνωστοί 

καταλύτες όπως οι κοβαλοξίμες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εύρεση νέων 

φωτοευαισθητοποιητών. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στο πεδίο αυτό υπάρχει ακόμη αρκετός χώρος για 

πλήθος νέων ερευνών, καθώς πολλές παράμετροι πρέπει να βελτιστοποιηθούν για την εύρεση ενός 

εφαρμόσιμου συστήματος παραγωγής υδρογόνου με χρήση της ηλιακής ακτινοβολίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ  

2.1 Φασματοσκοπία απορρόφησης υπεριώδους-ορατού (UV-Vis) 

Ένα φάσμα απορρόφησης (absorption spectrum) προκύπτει αν φωτίσουμε ένα μέσο με συνεχές 

φάσμα φωτός και καταγράψουμε το φάσμα της διερχόμενης ακτινοβολίας [16]. Η φασματοσκοπία 

μοριακής απορρόφησης στηρίζεται στην μέτρηση της διαπερατότητας  Τ ή της απορρόφησης Α, 

διαλυμάτων που τοποθετούνται σε διαφανείς κυψελίδες οπτικής διαδρομής b. Συνήθως η 

συγκέντρωση C ενός αναλύτη που απορροφάει συνδέεται γραμμικά με την απορρόφηση σύμφωνα με 

τον Νόμο του Beer [17]: 

𝛢 =  −𝑙𝑜𝑔𝑇 = 𝑙𝑜𝑔
𝑃0

𝑃
= 𝜀𝑏𝐶 , όπου ε = γραμμομοριακή απορροφητικότητα (Μ-1cm-1) 

O Νόμος του Beer περιγράφει με επιτυχία την απορρόφηση υλικών που περιέχουν σχετικά 

μικρές συγκεντρώσεις αναλύτη (≤ 0,01Μ ) και παράλληλα η ακτινοβολία είναι μονοχρωματική. Σε 

μεγάλες συγκεντρώσεις οι αλληλεπιδράσεις διαλύτη-διαλυμένης ουσίας καθώς και οι 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ μορίων της διαλυμένης ουσίας μπορούν να επηρεάσουν το περιβάλλον του 

αναλύτη και κατά συνέπεια την απορροφητικότητά του. Για την φασματοσκοπία ορατού υπεριώδους 

το υγρό δείγμα τοποθετείται συνήθως σε κυψελίδα από χαλαζία (SiO2). Το γυαλί είναι κατάλληλο για 

ακτινοβολία ορατού αλλά όχι για υπεριώδους δεδομένου ότι απορροφά στην συγκεκριμένη περιοχή. 

Γενικά, οι τεχνικές οι οποίες βασίζονται στην αλληλεπίδραση ακτινοβολίας με την ύλη παρέχουν 

πληροφορίες τόσο για τον ποσοτικό όσο και για τον ποιοτικό προσδιορισμό ενώσεων συναρμογής. 

Για να λάβει χώρα μια διέγερση ηλεκτρονίων 

από μια βασική κατάσταση σε μία διεγερμένη, 

απαιτείται ενέργεια η οποία αντιστοιχεί σε ακτινοβολία 

της εγγύς υπέρυθρης καθώς και της ορατής περιοχής του 

φάσματος. Σε ένα σύμπλοκο οι δυνατές ενεργειακές 

καταστάσεις μπορούν με γενικούς όρους να αποδοθούν 

με το Σχήμα 2. Στις ενώσεις συναρμογής εκτός των 

ενεργειακών καταστάσεων των υποκαταστατών 

(ligands), οι οποίες μπορούν να είναι σ και π καθώς και 

οι αντίστοιχες αντιδεσμικές σ* και π*, υπάρχουν και 

ενεργειακές καταστάσεις που αντιστοιχούν σε τροχιακά 

του μετάλλου (d τροχιακά). Όπως απεικονίζεται και στο 
Σχήμα 2: Πιθανές ηλεκτρονιακές διεγέρσεις 

σε μια ένωση συναρμογής 
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Σχήμα 2 οι πιθανές ηλεκτρονικές μεταπτώσεις μπορούν να ταξινομηθούν αναλόγως της αρχικής και 

τελικής κατάστασης σε δύο κατηγορίες [19]. 

Η πρώτη κατηγορία αφορά διεγέρσεις μεταξύ τροχιακών που εντοπίζονται στο μέταλλο, οι 

οποίες ονομάζονται και d-d μεταπτώσεις και εξηγούνται με βάση τη θεωρία του κρυσταλλικού πεδίου. 

Η δεύτερη κατηγορία αφορά μεταπτώσεις μεταξύ τροχιακών του μετάλλου και των ligands. Οι 

μεταπτώσεις αυτές ονομάζονται ταινίες μεταφοράς φορτίου (Charge Transfer, CT) επειδή στη 

διεγερμένη κατάσταση ένα ηλεκτρόνιο βρίσκεται σε τροχιακό που εντοπίζεται σε άλλο τμήμα του 

μορίου από εκείνο στο οποίο ανήκε στη βασική κατάστασή του. Οι ταινίες αυτές μπορεί να είναι είτε 

από τον υποκαταστάτη προς το μέταλλο (ligand-to-metal, LMCT) είτε από το μέταλλο προς τον 

υποκαταστάτη (metal-to-ligand, MLCT). Και στις δύο περιπτώσεις το μεταλλικό ιόν βρίσκεται σε 

διαφορετική οξειδωτική βαθμίδα στην διεγερμένη από ότι στην βασική κατάσταση και για αυτό το 

συγκερκιμένο τμήμα του φάσματος καλείται ‘φάσμα οξειδοαναγωγής’. 

Οι διαφορετικές εντάσεις των κορυφών του φάσματος οφείλονται στο γεγονός ότι ορισμένες 

διεγέρσεις έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να συμβούν από άλλες. Η εκτίμηση της πιθανότητας να 

συμβεί μια διέγερση εξαρτάται από την συμμετρία του μορίου, δηλαδή από την συμμετρία των 

καταστάσεων μεταξύ των οποίων θα πραγματοποιηθεί η μετάπτωση. Κορυφές μικρής έντασης 

αντιστοιχούν σε διεργασίες που έχουν μικρή πιθανότητα να συμβούν (‘απαγορευμένες’) ενώ έντονες 

ταινίες απορρόφησης προέρχονται από μεταπτώσεις μεγάλης πιθανότητας (‘επιτρεπτές’). Η 

διατύπωση που διέπει τον παραπάνω κανόνα επιλογής είναι ο κανόνας του Lapporte. Σύμφωνα με τον 

κανόνα αυτό, διέγερση μεταξύ τροχιακών που έχουν τον ίδιο δευτερεύοντα κβαντικό αριθμό, είναι 

απαγορευμένη, καθώς επίσης και η διέγερση μεταξύ καταστάσεων σε κεντροσυμμετρικά συστήματα, 

που έχουν ταυτόσημη συμπεριφορά σχετικά με το κέντρο συμμετρίας. Επίσης θεωρούνται 

απαγορευμένες όλες οι μεταπτώσεις μεταξύ καταστάσεων που έχουν διαφορετική πολλαπλότητα σπιν. 

Σύμφωνα με τον κανόνα του Lapporte οι d-d μεταπτώσεις είναι γενικώς απαγορευμένες [19]. 

Η τιμή του συντελεστή ε σχετίζεται με την συμμετρία του συμπλόκου. Μεγάλες τιμές του 

συντελεστή αυτού εκφράζουν τις σημαντικές αποκλίσεις από την ιδανική οκταεδρική γεωμετρία. 

Επιπλέον, όταν αυξάνεται η τιμή του συντελεστή ε αυξάνεται η πιθανότητα μετάπτωσης ως 

αποτέλεσμα της μείωσης της συμμετρίας. Σε ένα φάσμα UV-Vis τo μέγιστο μήκος κύματος 

απορρόφησης, λmax αντιστοιχεί σε ενέργεια ίση με την ενέργεια διαφοροποίησης των d-τροχιακών 

(10Dq) για κάθε σύμπλοκο σύμφωνα με την θεωρία κρυσταλλικού πεδίου [20]. Επιπλέον, το 

διάγραμμα της απορρόφησης (Α) ή της διαπερατότητας (Τ) σε συνάρτηση με το μήκους κύματος (λ) 

βοηθά έτσι ώστε να διαπιστωθεί η παρουσία ή η απουσία χαρακτηριστικών ομάδων.  
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Οι πορφυρίνες εμφανίζουν έντονη απορρόφηση ακτινοβολίας μήκους κύματος που έγκειται 

στην περιοχή του ορατού-υπεριώδους. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην έντονη συζυγία 26π 

ηλεκτρονίων που εμφανίζουν. Τα ηλεκτρονικά φάσματα των πορφυρινών αποτελούνται από ένα 

αριθμό ταινιών οι οποίες είναι χαρακτηριστικές για κάθε πορφυρίνη, επειδή το φάσμα εξαρτάται από 

τη φύση των υποκαταστατών αλλά και από το μέταλλο στο κέντρο των μορίων αυτών. Οι ταινίες 

απορρόφησης που εμφανίζουν τα πορφυρινικά παράγωγα μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο ομάδες, 

την ταινία Soret ή Β και οι ταινίες Q. 

H ταινία Soret ή Β είναι μια ταινία με μεγάλη απορρόφηση και εμφανίζεται στην περιοχή 380-

420 nm. Η ομάδα των Q ταινιών αποτελείται από 4 ταινίες μικρής απορρόφησης για την ελεύθερη 

πορφυρίνη, δηλαδή την πορφυρίνη η οποία δεν έχει συναρμοστεί με μέταλλο. Στο φάσμα των 

μεταλλοπορφυρινών εμφανίζονται μόνο δύο ταινίες Q, διότι η συμμετρία των μεταλλοπορφυρινών 

είναι μεγαλύτερη σε σχέση με την συμμετρία της μη μεταλλωμένης πορφυρίνης και έτσι χάνονται δύο 

ταινίες λόγω του κανόνα του Lapporte. Οι ταινίες Q εμφανίζονται στην περιοχή 500-700 nm [21]. 

 Στην ομάδα των Q ταινιών η ταινία μικρότερης ενέργειας ονομάζεται α και προέρχεται από 

την ηλεκτρονιακή μετάβαση Q (0,0) της χαμηλότερης ενεργειακά απλής (S1) κατάστασης. Η 

υψηλότερης ενέργειας ταινία ονομάζεται β και προέρχεται από την ηλεκτρονιακή μετάβαση Q (1,0). 

Πρέπει να σημειωθεί ότι η ταινία Β αναφέρεται σε ισχυρώς επιτρεπτή μετάβαση ενώ η ομάδα ταινιών 

Q σε λιγότερο επιτρεπτές μεταβάσεις. Η ύπαρξη υποκαταστατών οι οποίοι είναι ισχυροί σ και π δότες, 

αυξάνει την ένταση της ταινίας α. Οι ταινίες αυτές οφείλονται σε π→π* μεταπτώσεις των τροχιακών 

της πορφυρίνης (ligand), κάτι που δεν συμβαίνει στις περισσότερες ενώσεις συναρμογής. Στο επόμενο 

διάγραμμα παρουσιάζονται τα τροχιακά των πορφυρινών για πιθανές ηλεκτρονιακές μεταβάσεις. 
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Πρέπει να σημειωθεί ότι στις μεταβάσεις που αντιστοιχούν στις ταινίες Q τα δίπολα 

αλληλοαναιρούνται και για τον λόγο αυτό οι απορροφήσεις είναι χαμηλές, αντίθετα στην μετάβαση 

που αντιστοιχεί στην ταινία Β λαμβάνει χώρα γραμμικός συνδυασμός των δίπολων και έτσι 

πραγματοποιείται ισχυρή απορρόφηση. Εάν λάβει χώρα μετάλλωση της πορφυρίνης θα αυξηθεί η 

συμμετρία του μορίου από D2h σε D4h, διότι θα απομακρυνθούν τα δύο πρωτόνια. Στην περίπτωση 

αυτή οι ταινίες Q από 4 μειώνονται σε 2 λόγω του κανόνα Laporte σύμφωνα με τον οποίο καθώς 

αυξάνεται η συμμετρία μειώνονται οι επιτρεπτές μεταβάσεις ηλεκτρονίων. Επιπλέον θα υπάρχουν 

μετατοπίσεις των κορυφών αυτών αλλά και της κορυφής Soret λόγω της αλληλεπίδρασης του 

μετάλλου με τα τροχιακά συμμετρίας a1u και a2u.  

Γενικά, τα μέταλλα αλληλεπιδρούν μέσω συζυγιακού ή επαγωγικού φαινομένου με τη 

συνεισφορά ενός τροχιακού στο π συζυγιακό σύστημα των πορφυρινών (αλληλεπίδραση κενών ή 

συμπληρωμένων dπ και pπ τροχιακών με τα κατάλληλης συμμετρίας a2u και eg τροχιακά). Πρέπει να 

σημειωθεί, ότι στην μεταλλωμένη πορφυρίνη μπορούν να λάβουν χώρα μεταπτώσεις εκτός από π→π*, 

dΜ-dΜ και dΜ→π* [22]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3: Διάγραμμα μοριακών τροχιακών μεταλλοπορφυρίνης 
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2.2 Φασματομετρία μάζας MALDI-TOF. 

2.2.1 Φασματομετρία μάζας και μέθοδοι ιοντισμού. 

Η φασματομετρία μάζας είναι μια ευαίσθητη τεχνική για την ποσοτική και ποιοτική μελέτη 

ατόμων, μορίων ή θραυσμάτων μορίων. Για ληφθεί ένα φάσμα μάζας, ουσίες στην αέρια φάση οι 

οποίες έχουν εκροφηθεί από μια συμπυκνωμένη φάση ιοντίζονται, τα ιόντα επιταχύνονται από ένα 

ηλεκτρικό πεδίο και στη συνέχεια διαχωρίζονται βάσει του λόγου μάζες προς φορτίο m/z [18]. 

Ένα φασµατόμετρο μάζας αποτελείται από τρία βασικά μέρη: την πηγή των ιόντων (ion 

sources), τον αναλυτή (φίλτρο) των µαζών (mass analyzers) και τον ανιχνευτή ιόντων (detector). Η 

περιοχή ιοντισµού είναι ο χώρος στον οποίο ένα µέρος του δείγµατος (στις περισσότερες τεχνικές 

ιοντισµού απαιτείται να βρίσκεται στην αέρια φάση) ιοντίζεται και τα παραγόµενα ιόντα οδηγούνται 

στο φίλτρο µαζών. Ανάλογα µε τις φυσικοχηµικές ιδιότητες των δειγµάτων, επιλέγονται διαφορετικές 

µέθοδοι ιοντισµού. Υπάρχουν οι εξής μέθοδοι ιοντισμού [18]: 

 Ηλεκτρονιακός Ιοντισμός (Electron Ionization, EI): τα μόρια που εισέρχονται στην πηγή 

ιόντων μετατρέπονται σε ιόντα μέσω πρόσκρουσης με ηλεκτρόνια υψηλής ενέργειας. Τα 

ηλεκτρόνια εκπέμπονται από θερμό νήμα (όπως εκείνο ενός λαμπτήρα φωτισμού) 

επιταχύνονται μέσω μιας διαφοράς δυναμικού (~70 V) πριν αλληλεπιδράσουν με τα 

εισερχόμενα μόρια. 

 Χημικός Ιοντισμός (Chemical Ionization, CI): η πηγή ιοντισμού είναι πληρωμένη με δραστικό 

αέριο όπως το μεθάνιο, το ισοβουτάνιο ή η αμμωνία σε πίεση ~1mbar. Ηλεκτρόνια υψηλής 

ενέργειας μετατρέπουν το μεθάνιο σε μια σειρά από δραστικά προϊόντα όπως το CH5
+ , το 

οποίο αντιδρά με τον αναλύτη πρωτονιώνοντάς τον (ΜΗ+). Το ισοβουτάνιο και η αμμωνία 

χρησιμοποιούνται για τη μείωση της θραυσματοποίησης του μοριακού ιόντος ΜΗ+. 

 Φωτοϊοντισμός (Photoionization, PI): Η µέθοδος του φωτοϊονισµού χρησιµοποιεί πηγή φωτός 

(συνήθως υπεριώδες, λ < 350 nm) για τον ιονισµό, µε την βοήθεια laser ή λυχνίας Hg ή Xe.  

Η ενέργεια των φωτονίων είναι µόλις αρκετή για τον ιονισµό µορίων και ελευθέρων ριζών µε 

χαµηλά δυναµικά ιονισµού. 

 Ιοντισμός με Ηλεκτροψεκασμό ( Electrospray Ionization, ESI): Η παραγωγή ιόντων από 

εξάτμιση φορτισμένων σταγονιδίων επιτυγχάνεται µέσω ψεκασμού.  Είναι μία τεχνική 

ιονισµού ατµοσφαιρικής πίεσης (atmospheric pressure ionization, API).  Το δείγμα διαλύεται 

και περνάει µέσα από ένα λεπτό ανοξείδωτο ατσάλινο τριχοειδές.  Στην άκρη του τριχοειδούς 

υπάρχει ατµοσφαιρική πίεση και εφαρµόζεται και ένα δυναµικό.  Το υψηλό δυναµικό 

δηµιουργεί ένα ηλεκτροστατικό ψεκασµό φορτισµένων σταγονιδίων που έχουν όλα την ίδια 
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πολικότητα και περιέχουν το δείγµα.  Κατά τη διαδικασία του ψεκασµού χρησιµοποιείται και 

η βοήθεια ενός ρεύµατος αέριου αζώτου που κινείται µέσα σε ένα σωλήνα παράλληλα µε το 

κεντρικό τριχοειδές.  Ο διαλύτης εξατµίζεται, το µέγεθος του σταγονιδίου ελαττώνεται και η 

συγκέντρωση φορτίου στην επιφάνεια του σταγονιδίου αυξάνεται.  Τελικά, το σταγονίδιο 

σπάει και δηµιουργεί  µικρότερα, χαµηλότερου φορτίου σταγονίδια. Η διαδικασία συνεχίζεται 

µέχρι να σχηµατιστούν µεµονωµένα φορτισµένα ιόντα. 

2.2.2 Φασματόμετρο μάζας χρόνου πτήσεως (Time Of Flight, TOF). 

 Η βασική αρχή των φασματομέτρων μάζας χρόνου πτήσεως παρουσιάζεται παρακάτω στην 

εικόνα 1. Η πηγή ιοντισμού φαίνεται πάνω αριστερά. Περίπου 3000 με 20000 φορές το δευτερόλεπτο 

εφαρμόζεται δυναμικό 5000V στο πίσω ηλεκτρόδιο (backplate) ώστε να επιταχυνθούν τα ιόντα προς 

τα δεξιά και να εκδιωχθούν από την πηγή ιοντισμού στην περιοχή πτήσεως. Εκεί δεν υπάρχει 

ηλεκτρικό ή μαγνητικό πεδίο και τα ιόντα δεν επιταχύνονται περαιτέρω. Σε ιδανικές συνθήκες όλα τα 

ιόντα έχουν την ίδια κινητική ενέργεια ( ½mv2 ) αλλά διαφορετικές μάζες m συνεπώς τα ελαφρύτερα 

κινούνται γρηγορότερα από τα βαρύτερα. Στην απλούστερη μορφή του ένα φασματόμετρο μάζας TOF 

είναι ένας μακρύς ευθύγραμμος σωλήνας υπό κενό με την πηγή στο ένα άκρο και τον ανιχνευτή στο 

άλλο. Τα ιόντα που φεύγουν από την πηγή φτάνουν στον ανιχνευτή ανάλογα με την μάζα τους, καθώς 

τα ελαφρύτερα ιόντα κινούνται πιο γρήγορα. Ο διαχωρισμός των ιόντων ανάλογα με την μάζα γίνεται 

κατά την ‘πτήση’ προς τον ανιχνευτή. Το μοναδικό μειονέκτημα στη διαχωριστική ισχύ ενός τέτοιου 

αναλυτή οφείλεται στο ότι δεν εξέρχονται όλα τα ιόντα από την πηγή με την ίδια κινητική ενέργεια. 

Ένα ιόν που παράγεται κοντά στο πίσω ηλεκτρόδιο επιταχύνεται από μεγαλύτερη διαφορά δυναμικού 

σε σχέση με ένα άλλο που παράγεται κοντά στο πλέγμα (grid), έτσι το πρώτο ιόν θα έχει μεγαλύτερη 

κινητική ενέργεια [18].  

Ο χρόνος πτήσης δίνεται από την σχέση:  𝑡𝐹 =  
𝐿

𝑣
= 𝐿√

𝑚

2𝑧𝑒𝑉
   όπου L είναι η απόσταση από 

τον ανιχνευτή, V είναι το εφαρμοζόμενο δυναμικό, e το φορτίο του ηλεκτρονίου και z το φορτίο του 

ιόντος [17]. 

Για την αύξηση της διαχωριστικής ικανότητας  έχουν εξοπλιστεί τα φασματόμετρα TOF με 

‘ανακλαστή’. Ο ανακλαστής είναι μια σειρά από κοίλους δακτυλίους στους οποίους εφαρμόζεται 

αυξανόμενο θετικό δυναμικό και καταλήγει σε ένα πλέγμα όπου το δυναμικό είναι περισσότερο θετικό 

από το δυναμικό επιτάχυνσης στο πίσω ηλεκτρόδιο της πηγής. Τα ιόντα που εισέρχονται στον 

ανακλαστή επιβραδύνονται, σταματούν και ανακλώνται προς τα αριστερά. Όσο μεγαλύτερη κινητική 
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ενέργεια είχαν στην αρχή τόσο περισσότερο θα  προχωρήσουν πριν γυρίσουν πίσω. Με αυτόν τον 

τρόπο όλα τα ιόντα με την ίδια μάζα φτάνουν την ίδια χρονική στιγμή στον ανιχνευτή, ανεξάρτητα 

από την αρχική κινητική τους ενέργεια [18]. 

 

Εικόνα 1 

 

2.2.3 Ιοντισμός εκρόφησης με λέιζερ υποβοηθούμενος από μήτρα (MALDI). 

Οι κυριότερες μέθοδοι εισαγωγής των πρωτεϊνών και άλλων μακρομορίων στο φασματόμετρο 

μάζας είναι ο ηλεκτροψεκασμός και ο ιοντισμός εκρόφησης με λέιζερ υποβοηθούμενος από μήτρα 

(MALDI). Συνήθως η τεχνική MALDI χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με φασματόμετρο μάζας 

χρόνου πτήσεως (ΤΟF), το οποίο μπορεί να μετρά m/z έως και 106. Συνήθως, 1μL διαλύματος 10μM 

αναμειγνύεται με 1μL διαλύματος 1-100 mM που περιέχει μια ένωση που απορροφά στο υπεριώδες, 

όπως είναι το 2,5 διυδροξυβενζοїκό οξύ (η μήτρα), κατευθείαν σε μία ακίδα η οποία χωρά μέσα στην 

πηγή του φασματοφωτομέτρου. Μετά την εξάτμιση του διαλύτη, ένα λεπτόκοκκο μείγμα της μήτρας 

και του αναλύτη παραμένει στην ακίδα.  
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Για την εισαγωγή των ιόντων στην αέρια φάση του φασματομέτρου, κατευθύνεται στο δείγμα 

ένας σύντομος παλμός (600ps) υπέρυθρης ή υπεριώδους ακτινοβολίας LASER. Η μήτρα εξατμίζεται 

και εξαπλώνεται στην αέρια φάση, μεταφέροντας μαζί της και τον αναλύτη. Ο μεγάλος λόγος 

μήτρας/δείγματος αποτρέπει την αλληλεπίδραση μεταξύ των μορίων του αναλύτη και παρέχει 

πρωτονιωμένα ή ιοντισμένα μόρια τα οποία μεταφέρουν φορτία στον αναλύτη, τα περισσότερα από 

τα οποία είναι μονοσθενή (± 1 Η+). Λίγο μετά την εξάπλωση των ιόντων μέσα στην πηγή, εφαρμόζεται 

ένας παλμός δυναμικού στην πίσω πλάκα, ο οποίος ωθεί τα ιόντα προς το φασματόμετρο. Η 

διαχωριστική ισχύς είναι 103-104 και η ακρίβεια μάζας μπορεί να είναι 0,005 - 0,05% [18]. 

 

 

Εικόνα 2  Σειρά γεγονότων κατά τον ιοντισμό εκρόφησης με λέιζερ υποβοηθούμενο από μήτρα. 

(a) Ξηρό μείγμα αναλύτη και μήτρας στην ακίδα δείγματος, στην πίσω πλάκα της πηγής ιοντισμού. 

(b1) Παλμός λέιζερ που πλήττει το δείγμα. (b2) Η μήτρα ιοντίζεται, εξατμίζεται και μεταφέρει το 

φορτίο στον αναλύτη. (b3) O ατμός εξαπλώνεται σε ένα υπερηχητικό νέφος. 
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2.3 Αέρια Χρωματογραφία με ανιχνευτή θερμικής αγωγιμότητας (GC-TCD) 

 Η ποσότητα του υδρογόνου που παράγεται ανιχνεύεται και ποσοτικοποιείται χρησιμοποιώντας 

την αναλυτική μέθοδο της αέριας χρωματογραφίας. Συγκεκριμένα χρησιμοποιείται ο χρωματογράφος 

Shimadzu GC-2010 εξοπλισμένος με ανιχνευτή θερμικής αγωγιμότητας (TCD) και στήλη 

χρωματογραφίας (30 m - 0.53 mm) με μοριακά κόσκινα 5 Å.  

Με την χρήση της χρωματογραφίας, ουσίες ενός μίγματος μπορούν, σε πολύ μεγάλο βαθμό, 

να διαχωριστούν με βάση τις διαφορές στις φυσικές ιδιότητες τους. Οι πιο σημαντικές φυσικές 

ιδιότητες που συμβάλλουν στον διαχωρισμό με χρήση της χρωματογραφίας είναι η πολικότητα, το 

φορτίο, το μέγεθος και το σημείο ζέσεως. O διαχωρισμός γίνεται εφικτός με την κατανομή των 

διάφορων ουσιών μεταξύ των δυο φάσεων. H φάση η οποία βρίσκεται σταθερή μέσα στην κολόνα του 

χρωματογράφου αποτελεί την σταθερή ή στατική φάση, αντίθετα η φάση που μεταφέρει το μίγμα ή 

τις ουσίες είναι η κινητή ή φέρουσα φάση. Η αρχή των χρωματογραφικών διαχωρισμών βασίζεται στο 

γεγονός ότι η κάθε προς διαχωρισμό ουσία έχει διαφορετική συγγένεια απορρόφησης ή προσρόφησης 

προς την στατική φάση. H φέρουσα φάση μετακινεί τις ουσίες με διαφορετική ταχύτητα μέσα στην 

στήλη, ανάλογα με την συγγένεια του κάθε ουσίας με την στατική φάση.  

Στην αέριο-χρωματογραφία ο αέριος αναλύτης μεταφέρεται μέσω της στήλης από μια αέρια 

κινητή φάση (φέρον αέριο). Η στατική φάση μπορεί να είναι μη πτητικό υγρό συνδεδεμένο στο 

εσωτερικό της στήλης ή πάνω σε λεπτό στερεό υλικό στήριξης και τότε αναφερόμαστε στη 

χρωματογραφία κατανομής αερίου-υγρού. Επίσης η στατική φάση μπορεί να είναι στερεά σωματίδια 

όπου έχουμε χρωματογραφία προσρόφησης αερίου-στερεού [18].  

Όπως φαίνεται στην απεικόνιση του Σχήματος 4, κατά την λήψη ενός αέριου 

χρωματογραφήματος το πτητικό υγρό ή αέριο μείγμα εισάγεται μέσω ενός ελαστικού διαφράγματος 

σε έναν θερμαινόμενο θάλαμο, όπου εξατμίζεται απότομα. Ο χώρος εισαγωγής του δείγματος 

συνδέεται με την οβίδα του φέροντος αερίου (Ν2 στα προκείμενα πειράματα) το οποίο παρασύρει τους 

ατμούς του προς διαχωρισμό μείγματος στην στήλη. Η μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας του φούρνου 

εισαγωγής δείγματος που χρησιμοποιήθηκε ήταν 100 oC και η αντίστοιχη θερμοκρασία του φούρνου 

της στήλης ήταν 50 oC. Η θερμοκρασία των στηλών κατά συνέπεια είναι 50 oC μικρότερη από εκείνη 

του χώρου εισαγωγής του δείγματος, κάτι που επιτρέπει περισσότερες αλληλεπιδράσεις με την 

στατική φάση άρα και ικανοποιητικό διαχωρισμό. Στην συνέχεια οι διαχωρισμένες πλέον ουσίες 

οδηγούνται στον ανιχνευτή, ο οποίος βρίσκεται επίσης σε φούρνο ώστε όλοι οι ουσίες να παραμένουν 

στην αέρια φάση. 
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Ο ανιχνευτής του οργάνου που χρησιμοποιήθηκε είναι ένας ανιχνευτής θερμικής 

αγωγιμότητας (Thermal Conductivity Detector, TCD). Η αρχή λειτουργίας του βασίζεται στη 

διαφοροποίηση της θερμικής αγωγιμότητας του αερίου που περιβάλλει μια αντίσταση της οποίας η 

τιμή εξαρτάται σημαντικά από τη θερμοκρασία. Η διαφοροποίηση της θερμικής αγωγιμότητας 

οφείλεται σε μικρομεταβολές της σύνθεσης του αερίου που εξέρχεται από τη χρωματογραφική στήλη 

(έκλουσμα). Το αισθητήριο στοιχείο (λεπτό σύρμα λευκοχρύσου, χρυσού, βολφραμίου ή θερμίστορ) 

θερμαίνεται λόγω της διέλευσης ηλεκτρικού ρεύματος μέχρι μια θερμοκρασία ισορροπίας, η οποία 

εξαρτάται από τη θερμική αγωγιμότητα και την ταχύτητα ροής του περιβάλλοντος αερίου. Η παρουσία 

μικρής ποσότητας ατμών προσμίξεων στο έκλουσμα της χρωματογραφικής στήλης, μεταβάλλει 

ελάχιστα της θερμική αγωγιμότητα του αερίου με αποτέλεσμα μια αντίστοιχη μικρή μεταβολή της 

θερμοκρασίας του αισθητήριου στοιχείου και επομένως της τιμής της αντίστασής του. Δύο επακριβώς 

ίδιοι αισθητήρες συνδέονται σε μια γέφυρα αντιστάσεων. 

Ο ένας είναι ο αισθητήρας αναφοράς (η αντίσταση Rθ,R) και τοποθετείται στη ροή του 

φέροντος αερίου (Ν2) πριν από τη στήλη (οπότε πάντοτε περιβάλλεται από καθαρό Ν2) και ο άλλος 

είναι ο αισθητήρας δείγματος (η αντίσταση Rθ,S) που τοποθετείται μετά την έξοδο της στήλης. Μετά 

τη θερμική εξισορρόπηση του ανιχνευτή με ροή καθαρού φέροντος αερίου, ρυθμίζεται η μεταβλητή 

αντίσταση Rμ, ώστε να μηδενισθεί η διαφορά δυναμικού μεταξύ των σημείων A και Β της γέφυρας 

αντιστάσεων (αυτό θα ισχύει όταν Rθ,R/Rστ = Rθ,S/Rμ). Κατά τη λήψη του χρωματογραφήματος, κάθε 

φορά που εξέρχεται από τη στήλη ένα από τα διαχωριζόμενα συστατικά αλλοιώνεται η θερμική 

Σχήμα 4: Σχηματικό διάγραμμα αέριου χρωματογράφου 
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αγωγιμότητα του αερίου που περιβάλλει την αντίσταση Rθ,S, οπότε διαφοροποιείται η θερμοκρασία 

της σε σχέση τη θερμοκρασία της αντίσταση Rθ,R. Η διαφοροποίηση αυτή μεταβάλλει ελάχιστα την 

τιμή της Rθ,R με αποτέλεσμα την ανάπτυξη μιας μικρής διαφοράς δυναμικού μεταξύ των κόμβων Α 

και Β της γέφυρας η οποία αποτελεί και το σήμα εξόδου που καταγράφεται και αποτελεί το 

λαμβανόμενο χρωματογράφημα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 5: Σχηματική απεικόνιση της λειτουργίας ενός ανιχνευτή TCD 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο : ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Στην εποχή μας, κύρια πηγή ενέργειας για την παραγωγή των περισσοτέρων προϊόντων και 

την παροχή διαφόρων υπηρεσιών αποτελούν τα ορυκτά καύσιμα. Όμως η αυξανόμενη κατανάλωση 

ορυκτών καυσίμων έχει ως αποτέλεσμα την συνεχή μείωση των αποθεμάτων τους, καθώς και την 

ιδιαίτερα αρνητική επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Παράλληλα οι παγκόσμιες ενεργειακές 

απαιτήσεις αυξάνονται τόσο λόγω της ραγδαίας τεχνολογικής ανάπτυξης όσο και λόγω της αύξησης 

του ανθρώπινου πληθυσμού. Τα παραπάνω συνθέτουν μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση που καθιστά 

επιτακτική την ανάγκη για εξεύρεση εναλλακτικών τρόπων παραγωγής ενέργειας, οι οποίοι θα είναι 

ανεξάντλητοι, περιβαλλοντικά ασφαλείς και διαθέσιμοι παντού. 

Απάντηση στο ενεργειακό πρόβλημα μπορεί να βρεθεί με την αξιοποίηση των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας που υπερτερούν κατά πολύ έναντι των ορυκτών καυσίμων ως προς την εξάντληση 

αποθεμάτων, την φιλικότητα απέναντι στο περιβάλλον και την γεωγραφική κατανομή. Ανάμεσα στις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ηλιακή είναι η πλέον υποσχόμενη για την επίλυση της ενεργειακής 

κρίσης, καθώς το ποσό ενέργειας που φτάνει καθημερινά από τον Ήλιο στην επιφάνεια της Γης 

ξεπερνά κατά πολύ την παγκόσμια ενεργειακή ανάγκη.  

 Μια από τις κύριες στρατηγικές για την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας είναι η παραγωγή 

υδρογόνου με φωτοκαταλυτική αναγωγή των πρωτονίων σε υδατικό σύστημα. Με αυτόν τον τρόπο 

επιτυγχάνεται αποθήκευση μέρους της ηλιακής ενέργειας σε χημικούς δεσμούς, ώστε στην συνέχεια 

το σπάσιμο των τελευταίων να δώσει την ζητούμενη ηλεκτρική ενέργεια. Αυτή η προσέγγιση καθιστά 

το υδρογόνο έναν αποδοτικό φορέα ενέργειας. 

 Σκοπός της προκείμενης διπλωματικής εργασίας αποτελεί η μελέτη συστημάτων 

φωτοκαταλυτικής παραγωγής υδρογόνου ως προς την αναζήτηση νέων καταλυτών και νέων 

φωτοευαισθητοποιητών. Αναλυτικότερα, μελετώνται ομογενή συστήματα όπου το νερό ήταν ο 

βασικός διαλύτης και παράλληλα ο δότης των πρωτονίων προς αναγωγή. Ως ‘θυσιαστικοί’ δότες 

ηλεκτρονίων χρησιμοποιούνται ουσίες όπως ισοπροπανόλη, τριαιθανολαμίνη και τριαιθυλαμίνη. Η 

εξέταση κάθε υποψήφιου καταλύτη γίνεται με ‘γνωστό’ φωτοευαισθητοποιητή, δηλαδή μια ένωση 

που δρα ως φωτοευαισθητοποιητής σε άλλα συστήματα (όπως για παραδειγμα η πορφυρίνη 

[ZnTΜPyP]Cl4 δρα ως PS με κοβαλοξίμες ως καταλύτες). Ομοίως η εξέταση κάθε υποψήφιου 

φωτοευαισθητοποιητή γίνεται με ‘γνωστό’ καταλύτη, η επιλογή του οποίου εξαρτάται και από το 

σύστημα διαλυτών που χρησιμοποιείται.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο : ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

4.1 Σύνθεση φωτοευαισθητοποιητών. 

Συντέθηκε η υδατοδιαλυτή πορφυρίνη τετρα-χλωριούχος meso-τετράκις-(1-μεθυλο-πυρίδιλο-

4yl) ψευδαργύρου [ZnTΜPyP]Cl4, που είναι γνωστό ότι δρα ως φωτοευαισθητοποιητής σε συστήματα 

παραγωγής υδρογόνου με κοβαλοξίμες[23]. Η συνθετική προσέγγιση που ακολουθήθηκε 

περιγράφεται στο παρακάτω σχήμα. 

 

 Ακόμη πραγματοποιήθηκε σύνθεση της 5,10,15,20 τετράκις-(4-μεθόξυ-καρβόνυλ-φαίνυλο) 
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πορφυρίνης διχλωριούχου κασσιτέρου [SnTPP-(COOMe)4Cl2] και η διαδικασία που ακολουθήθηκε 

σχηματικά παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα. 
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4.1.1 Σύνθεση της meso-τετράκις-(πυρίδιλο-4yl) πορφυρίνης  [TPyPH2]. 

Αντιδραστήρια Ισοδύναμα (eq) Μάζα (gr) Όγκος (ml) 
Μοριακό Βάρος Mr 

(gr/mol) 

Πυκνότητα d 

(gr/ml) 

Πυρρόλιο 1,02 2,54 2,63 67,09 0,967 

Πυρίδινο-4-

καρβοξυ-

αλδεΰδη 

1 4,09 3,60 107,11 1,137 

 

Σχήμα Αντίδρασης: 

Πειραματική διαδικασία: 

Αρχικά σε δίλαιμη σφαιρική φιάλη των 250 ml προστέθηκαν 125 ml προπιονικού οξέος και 

3,60 ml (37,7 mmol) πυρίδινο-4-καρβόξυ-αλδεΰδη. Εφαρμόστηκε κάθετος ψυκτήρας και το σύστημα 

θερμάνθηκε υπό ανάδευση σε ελαιόλουτρο μέχρι τους 100 οC. Προστέθηκαν στάγδην 2,63 ml 

πυρρολίου, το σύστημα θερμάνθηκε στους 150 οC και αφέθηκε σε συνθήκες reflux (βρασμός υπό 

επαναρροή) για 3 ώρες. Έπειτα η σφαιρική φιάλη ψύχθηκε σε θερμοκρασία δωματίου με υδατόλουτρο 

και το περιεχόμενό της μεταφέρθηκε σε μεγάλη κωνική φιάλη. Προστέθηκε μεγάλη ποσότητα νερού 

ώστε να πέσει ίζημα TPyPH2 . Ακολούθησε διήθηση υπό κενό με χωνί Buchner, πολλές εκπλύσεις με 

νερό και τέλος έκπλυση με διαιθυλαιθέρα για στέγνωμα. 
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4.1.2 Σύνθεση της meso-τετράκις-(πυρίδιλο-4yl) πορφυρίνης ψευδαργύρου [ZnTPyP]. 

Αντιδραστήρια Ισοδύναμα (eq) Μάζα (gr) n (mmol) Μοριακό Βάρος Mr (gr/mol) 

[TPyPH2] 1 0,240 0,388 618,56 

Zn(CH3COO)2·2H2O 15 1,28 5,82 219 

 

Σχήμα αντίδρασης: 

 

 

Πειραματική διαδικασία: 

Αρχικά σε σφαιρική φιάλη των 100 ml προστέθηκαν 240 mg (0,388 mmol) πορφυρίνης 

TPyPH2 , 1,28 gr ένυδρου οξικού ψευδαργύρου Zn(CH3COO)2·2H2O (5,82 mmol) και διαλύθηκαν σε 

24 ml DMF.  Έπειτα προστέθηκαν 24 ml οξικού οξέος CH3COOH, εφαρμόστηκε κάθετος ψυκτήρας 

και το μίγμα της αντίδρασης θερμάνθηκε σε ελαιόλουτρο υπό ανάδευση μέχρι τους 150 οC. Το 

σύστημα αφέθηκε σε συνθήκες reflux (βρασμός υπό επαναρροή) για 12 ώρες. Στην συνέχεια το μίγμα 

της αντίδρασης ψύχθηκε μέχρι θερμοκρασία δωματίου με υδατόλουτρο και μεταφέρθηκε σε κωνική 

φιάλη των 250 ml. Προστέθηκαν 100 ml παγωμένου Η2Ο με σκοπό την καταβύθιση του προϊόντος 

[ZnTPyP]. Ακολούθησε διήθηση υπό κενό, εκπλύσεις με άφθονο νερό και τέλος έκπλυση με 

διαιθυλαιθέρα για στέγνωμα. 
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4.1.3 Σύνθεση της τετρα-ιωδιούχου meso-τετράκις-(1-μεθυλο-πυρίδιλο-4yl) πορφυρίνης ψευδαργύρου 

[ZnTMPyP]I4. 

Αντιδραστήρια 
Ισοδύναμα 

(eq) 

Μάζα 

(gr) 

Όγκος 

(ml) 

Πυκνότητα 

(gr/ml) 
n (mmol) 

Μοριακό Βάρος Mr 

(gr/mol) 

[ZnTPyP] 1 0.100 - - 0.147 680.14 

CH3I 1905 39.748 17.4 2.28 280 141.94 

 

Σχήμα αντίδρασης: 

 

 

Πειραματική διαδικασία: 

Σε σφαιρική φιάλη των 100 ml τοποθετήθηκαν 100 mg [ZnTPyP], 17 ml DMF ως διαλύτης 

και 17,4 ml CH3I. Η φιάλη σφραγίστηκε με πώμα και parafilm και αφέθηκε υπό ανάδευση σε 

θερμοκρασία περιβάλλοντος για 14 ημέρες. Μετά την πάροδο των ημερών αυτών, σταμάτησε  η 

αντίδραση, το περιεχόμενο της φιάλης μεταφέρθηκε σε κωνική φιάλη και προστέθηκαν 75 ml 

διαίθυλαιθέρα ώστε να καταβυθιστεί το προϊόν [ZnTΜPyP]Ι4. Ακολούθησε διήθηση υπό κενό με χωνί 

Buchner και εκπλύσεις με Et2O για να απομακρυνθούν οι διαλύτες. 
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4.1.4 Σύνθεση της τετρα-χλωριούχου meso-τετράκις-(1-μεθυλο-πυρίδιλο-4yl) πορφυρίνης ψευδαργύρου 

[ZnTΜPyP]Cl4. 

 

 

 

 

Πειραματική διαδικασία: 

Αρχικά, η πορφυρίνη [ZnTΜPyP]Ι4 τοποθετήθηκε σε κωνική φιάλη και διαλύεται σε 75 ml 

νερού με την βοήθεια υπερήχων. Ακόμη προστέθηκε μικρή ποσότητα της ιοντοανταλλακτικής ρητίνης 

DOWEX. Το διάλυμα μεταφέρθηκε σε μικρή κολώνα που περιείχε ρητίνη DOWEX και συλλέχθηκε 

η [ZnTΜPyP]Cl4 επίσης διαλυμένη σε νερό. Ακολούθησε απόσταξη μέχρι ξηρού σε κατάλληλο 

ρότορα υπό κενό, για την απόδοση καθαρής της πορφυρίνης [ZnTΜPyP]Cl4. 
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4.1.5 Σύνθεση της 5,10,15,20 τετράκις-(4-μεθόξυ-καρβόνυλ-φαίνυλο) πορφυρίνης [TPP-(COOMe)4Η2] 

Αντιδραστήρια 
Ισοδύναμα 

(eq) 
n (mmol) 

Μάζα 

(gr) 

Όγκος 

(ml) 

Πυκνότητα  

(gr/ml) 

Μοριακό Βάρος 

(gr/mol) 

Πυρρόλιο 1,07 21,6 1.45 1.5 0,967 67,09 

p-φορμυλο-

βενζοϊκός 

μέθυλ-εστέρας 

1 20,1 3,3   164.16 

 

Σχήμα αντίδρασης: 

Πειραματική διαδικασία: 

Αρχικά σε δίλαιμη σφαιρική φιάλη των 250 ml προστέθηκαν 75 ml προπιονικού οξέος και 3,3 

gr (20.1 mmol) p-φορμυλο-βενζοϊκός μέθυλ-εστέρας. Εφαρμόστηκε κάθετος ψυκτήρας, 

αλουμινόχαρτο για προστασία από το φως (σκοτεινές συνθήκες) και το σύστημα θερμάνθηκε υπό 

ανάδευση σε ελαιόλουτρο μέχρι τους 100 οC. Προστέθηκαν στάγδην 1,5 ml (21,6 mmol) πυρρολίου, 

το σύστημα θερμάνθηκε στους 150 οC και αφέθηκε σε συνθήκες reflux (βρασμός υπό επαναρροή) για 

30 λεπτά. Έπειτα η σφαιρική φιάλη ψύχθηκε σε θερμοκρασία δωματίου με υδατόλουτρο και το 

περιεχόμενό της μεταφέρθηκε σε μεγάλη κωνική φιάλη. Προστέθηκε μεγάλη ποσότητα νερού ώστε 

να πέσει ίζημα προϊόντος. Ακολούθησε διήθηση υπό κενό με χωνί Buchner, πολλές εκπλύσεις με νερό, 

κρύα μεθανόλη και τέλος έκπλυση με διαιθυλαιθέρα για στέγνωμα. Πραγματοποιήθηκε κολώνα 

χρωματογραφίας με silica gel και διαλύτη έκλουσης CH2Cl2 – EtOH (98:2 v/v) ώστε να ληφθεί καθαρό 

το προϊόν [TPP-(COOMe)4H2] με απόδοση 4,3% (733 mg). 
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4.1.6 Σύνθεση της 5,10,15,20 τετράκις-(4-μεθόξυ-καρβόνυλ-φαίνυλο) πορφυρίνης διχλωριούχου 

κασσιτέρου [SnTPP-(COOMe)4Cl2]. 

Αντιδραστήρια Ισοδύναμα (eq) Μάζα (gr) n (mmol) Μοριακό Βάρος Mr (gr/mol) 

TPP-(COOMe)4 1 0,075 0,0886 846,27 

SnCl2 10 0,168 0,886 189,6 

 

Σχήμα αντίδρασης: 

 

 

Πειραματική διαδικασία: 

Αρχικά σε σφαιρική φιάλη των 100 ml τοποθετήθηκαν 75 mg πορφυρίνης [TPP-(COOMe)4] 

και 168 mg άνυδρου χλωριούχου κασσιτέρου SnCl2 . Προστέθηκαν 15 ml χλωροφορμίου CHCl3 και 

15 ml αιθανόλης EtOH, εφαρμόστηκε κάθετος ψυκτήρας και το μίγμα της αντίδρασης θερμάνθηκε 

υπό ανάδευση στους 80 οC με ελαιόλουτρο. Το σύστημα αφέθηκε σε συνθήκες reflux over night. 

Έπειτα, αφού το μίγμα ψύχθηκε σε θερμοκρασία δωματίου προστέθηκαν σε αυτό 0,5 ml 

τριαιθυλαμίνης Et3N και αφέθηκε υπό ανάδευση για 10 λεπτά. Ακολούθησε απόσταξη των διαλυτών 

υπό κενό μέχρι ξηρού σε αυτόματο ρότορα απόσταξης. Με εξάνιο και χρήση υπερήχων 

απομακρύνθηκε το ακάθαρτο προϊόν από τα τοιχώματα της σφαιρικής φιάλης και διηθήθηκε υπό κενό 

με χωνί Buchner. Πραγματοποιήθηκαν πολλές εκπλύσεις με νερό για την απομάκρυνση της 

περίσσειας SnCl2 και τέλος έπλυση με διαιθυλαιθέρα για στέγνωμα. 
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4.2 Πειράματα φωτοχημικής παραγωγή υδρογόνου.  

Τα πειράματα φωτοκαταλυτικής παραγωγής Η2 πραγματοποιήθηκαν ακτινοβολώντας κάθε 

φορά το εκάστοτε διάλυμα της αντίδρασης χρησιμοποιώντας έναν φωτοχημικό αντιδραστήρα, ο 

οποίος περιλαμβάνει μια συστοιχία μικρών λαμπτήρων led. Τα δείγματα τοποθετούνται περιφερειακά 

και σε ίση απόσταση από την πηγή του φωτός, όπως φαίνεται και στην ακόλουθη εικόνα. Τα led 

εκμπέμπουν σε όλο το ορατό φάσμα. Ο αντιδραστήρας τοποθετείται πάνω σε πλάκα ανάδευσης, έτσι 

ώτσε τα δείγματα να αναδεύονται κανονικά κατά την διάρκεια της φωτοχημικής αντίδρασης με την 

βοήθεια μαγνητικών αναδευτήρων. Η απόσταση κάθε σωλήνα αντίδρασης από την πηγή της 

ακτινοβολίας είναι 4 cm. Τα μπουκαλάκια αντίδρασης διαθέτουν βιδωτό πώμα με septum 

καθιστώντας δυνατή την λήψη αέριου δείγματος από το εσωτερικό με κατάλληλη μικροσύριγγα.  

Σε κάθε σωλήνα αντίδρασης τοποθετούνται οι υπολογισμένες ποσότητες φωτοευαισθητοποιητή, 

καταλύτη καθώς και το ρυθμιστικό διάλυμα που περιέχει τον δότη ηλεκτρονίων. Ο τελικός όγκος του 

διαλύματος αντίδρασης σε κάθε μπουκαλάκι είναι 10 ml. Πραγματοποιείται απαέρωση με συνεχή ροή 

N2 για 15΄ κυρίως για την απομάκρυνση του ατμοσφαιρικού Ο2 και στο  πώμα με septum τοποθετείται 

Parafilm για να επιτευχθεί αεροστεγές σφράγισμα. Στην συνέχεια ο σωλήνας αντίδρασης τοποθετείται 

στον παραπάνω φωτοχημικό αντιδραστήρα υπό ορατό φως και ανάδευση. Η παραγωγή υδρογόνου 

ανιχνεύεται με την αναλυτική μέθοδο της αέριας χρωματογραφίας με ανιχνευτή θερμικής 

αγωγιμότητας. Πιο συγκεκριμένα δείγμα αέρα όγκου 100 μl από το σωλήνα της φωτοκαταλυτικής 

διαδικασίας λαμβάνεται με μικροσύριγγα και εισάγεται στο σύστημα του αέριου χρωματογράφου.                                                                           
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4.2.1 Polyoxometallates ως φωτοκαταλύτες παραγωγής Η2. 

Το πρώτο σύστημα που μελετήθηκε περιλαμβάνει δύο POMs (polyoxometallates) ως καταλύτες 

για παραγωγή υδρογόνου: [PW11O39]
7- (Mr = 2678.24 gr/mol) και [PW9O34]

9- (Mr = 2230.36 gr/mol). 

Πρόκειται για Κeggin type polyoxotungstate η τρισδιάστατη απεικόνιση των οποίων φαίνεται στην 

παρακάτω εικόνα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ως φωτοευαισθητοποιητές χρησιμοποιήθηκαν οι μεταλλοπορφυρίνες [ZnTΜPyP]Cl4 και          

[SnTPP-(COOMe)4Cl2] σε συγκέντρωση 4∙10-4 Μ . Το ρυθμιστικό διάλυμα ήταν υδατικό διάλυμα 

ισοπροπανόλης 30% με pH = 3.5 ρυθμισμένο με πυκνό HCl(aq). Ο τελικός όγκος κάθε διαλύματος 

ήταν 10 ml και πριν τοποθετηθεί στον φωτοχημικό αντιδραστήρα απαερώθηκε με συνεχή ροή Ν2 για 

15 λεπτά. Οι σειρές πειραμάτων που πραγματοποιήθηκαν συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Καταλύτης 
Συγκέντρωση 

Καταλύτη 

Φωτοευαισθητοποιητής 

PS 

Συγκέντρωση 

PS 

Παραγωγή Η2 μετά από 

3 h 24 h 48 h 

[PW11O39]
7- 2,5∙10-7 Μ [ZnTΜPyP]Cl4 4∙10-4 Μ 0 ml 0 ml 0 ml 

[PW9O34]
9- 2,5∙10-7 Μ [ZnTΜPyP]Cl4 4∙10-4 Μ 0 ml 0 ml 0 ml 

[PW11O39]
7- 2,5∙10-7 Μ [SnTPP-(COOMe)4Cl2] 4∙10-4 Μ 0 ml 0 ml 0 ml 

[PW9O34]
9- 2,5∙10-7 Μ [SnTPP-(COOMe)4Cl2] 4∙10-4 Μ 0 ml 0 ml 0 ml 

[PW11O39]
7- 2,5∙10-6 Μ [ZnTΜPyP]Cl4 4∙10-4 Μ 0 ml 0 ml 0 ml 

[PW9O34]
9- 2,5∙10-6 Μ [ZnTΜPyP]Cl4 4∙10-4 Μ 0 ml 0 ml 0 ml 

[PW11O39]
7- 2,5∙10-6 Μ [SnTPP-(COOMe)4Cl2] 4∙10-4 Μ 0 ml 0 ml 0 ml 

[PW9O34]
9- 2,5∙10-6 Μ [SnTPP-(COOMe)4Cl2] 4∙10-4 Μ 0 ml 0 ml 0 ml 
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4.2.2 Σύμπλοκα Ag ως φωτοευαισθητοποιητές παραγωγής Η2. 

Μια σειρά από σύμπλοκα του αργύρου μελετήθηκαν ως πιθανοί φωτοευαισθητοποιητές για 

παραγωγή υδρογόνου με καταλύτη την ένωση Fe3(CO)12. Οι δομή των συμπλόκων Ag που 

μελετήθηκαν παρουσιάζεται στην επόμενη σελίδα. Η συγκέντρωση του καταλύτη που 

χρησιμοποιήθηκε ήταν CFe3(CO)12 = 5∙10-4 Μ και του εκάστοτε φωτοευαισθητοποιητή CPS = 3,5∙10-4Μ. 

Το ρυθμιστικό διάλυμα ήταν μίγμα τετραϋδροφουρανίου THF, τριαιθυλαμίνης Et3N, νερού σε 

αναλογία 4:1:1. Ο δότης των πρωτονίων προς αναγωγή ήταν το Η2Ο ενώ ο δότης ηλεκτρονίων 

(sacrificial electron donor) ήταν η τριαιθυλαμίνη. Το pH του διαλύματος ήταν 11,5 χωρίς να απαιτείται 

ρύθμιση με HCl(aq) ή NaOH(aq). Ο καταλύτης Fe3(CO)12 είναι σταθερός σε τόσο υψηλές τιμές pH σε 

αντίθεση με τις κοβαλοξίμες που διασπώνται. Η επιλογή των συγκεκριμένων διαλυτών ήταν αναγκαία 

για την διαλυτοποίηση των υπό μελέτη συμπλόκων Ag. Ο τελικός όγκος κάθε διαλύματος ήταν 10 ml 

και πριν τοποθετηθεί στον φωτοχημικό αντιδραστήρα απαερώθηκε με συνεχή ροή Ν2 για 15 λεπτά. 

Οι σειρές πειραμάτων που πραγματοποιήθηκαν συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Φωτοευαισθητοποιητής 

PS 

Συγκέντρωση 

PS 
Καταλύτης 

Συγκέντρωση 

Καταλύτη 

Παραγωγή Η2 μετά από 

3 h 24 h 48 h 

PA5 3,5∙10-4 Μ Fe3(CO)12 5∙10-4 Μ 0 ml 0 ml 0 ml 

PA9 3,5∙10-4 Μ Fe3(CO)12 5∙10-4 Μ 0 ml 0 ml 0 ml 

DZ42 3,5∙10-4 Μ Fe3(CO)12 5∙10-4 Μ 0 ml 0 ml 0 ml 

AK45 3,5∙10-4 Μ Fe3(CO)12 5∙10-4 Μ 0 ml 0 ml 0 ml 

AK63 3,5∙10-4 Μ Fe3(CO)12 5∙10-4 Μ 0 ml 0 ml 0 ml 

 

Ag complexes 
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35 

 

4.2.3 Σύμπλοκα Cu ως φωτοευαισθητοποιητές παραγωγής Η2 

Μια σειρά από σύμπλοκα του χαλκού μελετήθηκαν ως πιθανοί φωτοευαισθητοποιητές για 

παραγωγή υδρογόνου με καταλύτη την ένωση Fe3(CO)12. Οι δομή των συμπλόκων Cu που 

μελετήθηκαν παρουσιάζεται στις δύο επόμενες σελίδες. Η συγκέντρωση του καταλύτη που 

χρησιμοποιήθηκε ήταν CFe3(CO)12 = 5∙10-4 Μ και του εκάστοτε φωτοευαισθητοποιητή CPS = 3,5∙10-4Μ. 

Το ρυθμιστικό διάλυμα ήταν μίγμα τετραϋδροφουρανίου THF, τριαιθυλαμίνης Et3N, νερού σε 

αναλογία 4:1:1. Ο δότης των πρωτονίων προς αναγωγή ήταν το Η2Ο ενώ ο δότης ηλεκτρονίων 

(sacrificial electron donor) ήταν η τριαιθυλαμίνη. Το pH του διαλύματος ήταν 11,5 χωρίς να απαιτείται 

ρύθμιση με HCl(aq) ή NaOH(aq). Η επιλογή των συγκεκριμένων διαλυτών ήταν αναγκαία για την 

διαλυτοποίηση των υπό μελέτη συμπλόκων Cu. 

Ο τελικός όγκος κάθε διαλύματος ήταν 10 ml και πριν τοποθετηθεί στον φωτοχημικό 

αντιδραστήρα απαερώθηκε με συνεχή ροή Ν2 για 15 λεπτά και το πώμα σφραγίστηκε με Parafilm. Οι 

σειρές πειραμάτων που πραγματοποιήθηκαν συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Φωτοευαισθητοποιητής 

PS 

Συγκέντρωση 

PS 
Καταλύτης 

Συγκέντρωση 

Καταλύτη 

Παραγωγή Η2 μετά από 

3 h 24 h 48 h 

DZ12 3,5∙10-4 Μ Fe3(CO)12 5∙10-4 Μ 0 ml 0 ml 0 ml 

PA11 3,5∙10-4 Μ Fe3(CO)12 5∙10-4 Μ 0 ml 0 ml 0 ml 

AK27 3,5∙10-4 Μ Fe3(CO)12 5∙10-4 Μ 0 ml 0 ml 0 ml 

PV14 3,5∙10-4 Μ Fe3(CO)12 5∙10-4 Μ 0 ml 0 ml 0 ml 

PV16 3,5∙10-4 Μ Fe3(CO)12 5∙10-4 Μ 0 ml 0 ml 0 ml 

PV17 3,5∙10-4 Μ Fe3(CO)12 5∙10-4 Μ 0 ml 0 ml 0 ml 

KK65 3,5∙10-4 Μ Fe3(CO)12 5∙10-4 Μ 0 ml 0 ml 0 ml 

FK16b 3,5∙10-4 Μ Fe3(CO)12 5∙10-4 Μ 0 ml 0 ml 0 ml 

FK40c 3,5∙10-4 Μ Fe3(CO)12 5∙10-4 Μ 0 ml 0 ml 0 ml 

VS22d 3,5∙10-4 Μ Fe3(CO)12 5∙10-4 Μ 0 ml 0 ml 0 ml 

VS45a 3,5∙10-4 Μ Fe3(CO)12 5∙10-4 Μ 0 ml 0 ml 0 ml 
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Cu complexes 
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4.2.4 Σύμπλοκα Cο ως φωτοκαταλύτες παραγωγής Η2 

Μια σειρά από σύμπλοκα του κοβαλτίου μελετήθηκαν ως πιθανοί φωτοκαταλύτες για 

παραγωγή υδρογόνου με φωτοευαισθητοποιητή την υδατοδιαλυτή μεταλλοπορφυρίνη  

[ZnTΜPyP]Cl4 . Οι δομή των συμπλόκων Co που μελετήθηκαν παρουσιάζεται στην επόμενη σελίδα. 

Η συγκέντρωση του εκάστοτε καταλύτη ήταν Ccat = 4.9∙10-4 Μ και του φωτοευαισθητοποιητή ήταν 

C[ZnTΜPyP]Cl4 = 4∙10-5 Μ. Το ρυθμιστικό διάλυμα ήταν μίγμα υδατικού διαλύματος τριαιθανολαμίνης 

(ΤΕΟΑ) 10% με pH = 7 (ρυθμισμένο με πυκνό HCl(aq)) και ακετονιτριλίου CH3CN σε αναλογία 1:1 . 

Ο δότης των πρωτονίων προς αναγωγή ήταν το Η2Ο ενώ ο δότης ηλεκτρονίων (sacrificial electron 

donor) ήταν η τριαιθανολαμίνη. Πραγματοποιήθηκε ακόμη μία δοκιμή με δύο από τους υποψήφιους 

καταλύτες Co και ως φωτοευαισθητοποιητή το σύμπλοκο [Ru(bpy)3]Cl2 στο ίδιο ρυθμιστικό μέσο. 

 

Ο τελικός όγκος κάθε διαλύματος ήταν 10 ml και πριν τοποθετηθεί στον φωτοχημικό 

αντιδραστήρα απαερώθηκε με συνεχή ροή Ν2 για 15 λεπτά. Οι σειρές πειραμάτων που 

πραγματοποιήθηκαν συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Καταλύτης 
Συγκέντρωση 

Καταλύτη 

Φωτοευαισθητοποιητής 

PS 

Συγκέντρωση 

PS 

Παραγωγή Η2 μετά από 

3 h 24 h 48 h 

PA59 4.9∙10-4 Μ [ZnTΜPyP]Cl4 4∙10-5 Μ 0 ml 0 ml 0 ml 

PA60 4.9∙10-4 Μ [ZnTΜPyP]Cl4 4∙10-5 Μ 0 ml 0 ml 0 ml 

KK66 4.9∙10-4 Μ [ZnTΜPyP]Cl4 4∙10-5 Μ 0 ml 0 ml 0 ml 

KK67 4.9∙10-4 Μ [ZnTΜPyP]Cl4 4∙10-5 Μ 0 ml 0 ml 0 ml 

KK69 4.9∙10-4 Μ [ZnTΜPyP]Cl4 4∙10-5 Μ 0 ml 0 ml 0 ml 

KK75 4.9∙10-4 Μ [ZnTΜPyP]Cl4 4∙10-5 Μ 0 ml 0 ml 0 ml 

KK69 4.9∙10-4 Μ [Ru(bpy)3]Cl2 4∙10-5 Μ 0 ml 0 ml 0 ml 

KK75 4.9∙10-4 Μ [Ru(bpy)3]Cl2 4∙10-5 Μ 0 ml 0 ml 0 ml 
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Co complexes 
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4.2.5 Πορφυρίνη Sb ως καταλύτης και ως φωτοευαισθητοποιητής παραγωγής Η2  

 Παρασκευάστηκαν δύο συστήματα προς μελέτη για παραγωγή Η2 με την υδατοδιαλυτή 

πορφυρίνη [Sb(OH)2TPyP]Cl ως καταλύτη στο ένα και ως φωτοευαισθητοποιητή στο άλλο. Στο 

πρώτο σύστημα χρησιμοποιήθηκε ως PS η επίσης υδατοδιαλυτή πορφυρίνη [ZnTΜPyP]Cl4 και το 

ρυθμιστικό διάλυμα ήταν υδατικό διάλυμα τριαιθανολαμίνης (ΤΕΟΑ) 10% με pH = 7 ρυθμισμένο με 

πυκνό HCl(aq).  

 

 Στο δεύτερο σύστημα, όπου η πορφυρίνη αντιμονίου χρησιμοποιήθηκε ως 

φωτοευαισθητοποιητής, καταλύτης ήταν η κοβαλοξίμη Χλώρο-(Ν-μεθυλο-ιμιδάζολο)δις- 

(διμέθυλογλυοξιμάτο) κοβάλτιο (ΙΙΙ)  [Co(dmgH)2(Ν-methyl-imidazole)Cl]. Το ρυθμιστικό διάλυμα 

για αυτό το σύστημα ήταν μίγμα υδατικού διαλύματος τριαιθανολαμίνης (ΤΕΟΑ) 10% με pH = 7 και 

ακετονιτριλίου CH3CN σε αναλογία 1:1 .  

 

Ο δότης των πρωτονίων προς αναγωγή ήταν το Η2Ο 

ενώ ο δότης ηλεκτρονίων (sacrificial electron donor) ήταν η 

τριαιθανολαμίνη και στα δύο συστήματα που μελετήθηκαν. 

Ο τελικός όγκος κάθε διαλύματος ήταν 10 ml και πριν 

τοποθετηθεί στον φωτοχημικό αντιδραστήρα απαερώθηκε 

με συνεχή ροή Ν2 για 15 λεπτά. Τα δύο πειράματα 

συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Καταλύτης 
Συγκέντρωση 

Καταλύτη 

Φωτοευαισθη- 

τοποιητής PS 

Συγκέντρωση 

PS 

Παραγωγή Η2 μετά από 

3 h 24 h 48 h 

[Sb(OH)2TPyP]Cl 2,5∙10-6 Μ [ZnTΜPyP]Cl4 4∙10-4 Μ 0 ml 0 ml 0 ml 

[Co(dmgH)2(Ν-

methyl-imidazole)Cl] 

4.9∙10-4 Μ [Sb(OH)2TPyP]

Cl 

4∙10-5 Μ 
0 ml 0 ml 0 ml 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο : ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

5.1 Ανάλυση φασματοσκοπικών δεδομένων των συντιθέμενων πορφυρινών. 

5.1.1 Ανάλυση φασμάτων απορρόφησης υπεριώδους-ορατού (UV-Vis). 

Τα φάσματα UV των ενώσεων TPyPH2 , ZnTPyP , [ZnTMPyP]Cl4, τα οποία παρατίθενται στο 

παράρτημα (σχήματα 1,2 και 3 αντίστοιχα) όπως ελήφθησαν από το όργανο, επεξεργάστηκαν με την 

βοήθεια του προγράμματος Origin ώστε να αποτυπωθούν στο ίδιο διάγραμμα (διάγραμμα 1). 

Διάγραμμα 1 

Αρχικά επιβεβαιώνεται η σύνθεση της [TPyPH2] καθώς στο σχήμα 1 (του παραρτήματος) 

φαίνονται τόσο η χαρακτηριστική ταινία απορρόφησης Soret όσο και οι 4 ταινίες Q μικρότερης 

έντασης. Ακολούθως γίνεται φανερό ότι η μετάλλωση της τετρα-πυρίδιλο πορφυρίνης ήταν επιτυχής 

καθώς στο σχήμα 2 εμφανίζονται 2 Q ταινίες αντί για 4. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην αύξηση της 

συμμετρίας με την εισαγωγή του μετάλλου Zn καθώς από D2h για την [TPyPH2] οδηγούμαστε σε D4h 
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για την [ZnTPyP]. Η αύξηση της συμμετρίας οδηγεί σε μείωση των επιτρεπόμενων ηλεκτρονιακών 

μεταπτώσεων σύμφωνα με τον κανόνα του Laporte, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται λιγότερες 

κορυφές. Ακόμη η Soret υφίσταται μια μικρή βαθυχρωματική μετατόπιση. Στο σχήμα 3 φαίνονται 

τόσο οι 2 Q ταινίες της [ZnTMPyP]Cl4 όσο και η Soret εμφανώς μετατοπισμένες προς υψηλότερα 

μήκη κύματος αλλά και πιο πλατιές σε σχέση με τις αντίστοιχες κορυφές των προηγούμενων 

πορφυρινικών παραγώγων. Η διεύρυνση των κορυφών για την [ZnTMPyP]Cl4 μπορεί να αποδοθεί 

στην αύξηση των δονητικών της επιπέδων λόγω των περισσότερων ηλεκτρονίων αλλά και του φορτίου 

που έχει αποκτήσει το σύστημα (η [ZnTMPyP]Cl4 διίσταται στο νερό προς [ZnTMPyP]+4 και Cl- ). Η 

βαθυχρωματική μετατόπιση, που φαίνεται κυρίως από την μπάντα Soret, επιβεβαιώνει τον 

σχηματισμό διαφορετικής ένωσης και αποτελεί σημαντική ένδειξη ότι η αντίδραση ήταν επιτυχής.  

Στο διάγραμμα 2 αποτυπώνονται τα φάσματα απορρόφησης UV-Vis των ενώσεων 

[TPP(COOMe)4] και [SnTPP(COOMe)4Cl2] τα οποία παρατίθενται στο παράρτημα όπως ελήφθησαν 

από το όργανο (σχήματα 4 και 5 αντίστοιχα).  

Διάγραμμα 2 
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Το σχήμα 4 (του παραρτήματος) επιβεβαιώνει την σύνθεση της πορφυρίνης [TPP(COOMe)4] 

καθώς εμφανίζονται τόσο η χαρακτηριστική ταινία Soret όσο και οι 4 Q ταινίες μικρότερης έντασης. 

Ακολούθως στο σχήμα 5 φαίνεται ότι η μετάλλωση της πορφυρίνης ήταν επιτυχής καθώς 

εμφανίζονται 2 Q ταινίες αντί για 4, όπως και στην προηγούμενη συνθετική πορεία. Παρατηρείται 

ακόμη μια μικρή βαθυχρωματική μετατόπιση της Soret μπάντας. Τόσο ο Zn2+ όσο και ο Sn4+ στις δύο 

υπό μελέτη πορφυρίνες έχουν d10 ηλεκτρονιακή διαμόρφωση και για αυτό έχουν μικρή επίδραση στη 

διαφορά ενέργειας π-π* των μοριακών τροχιακών της πορφυρίνης (‘κλασσικές’ μεταλλοπορφυρίνες). 

Αυτό σημαίνει ότι δεν επηρεάζεται σημαντικά η θέση της ταινίας Soret, σε αντίθεση με τις 

‘hypsoporphyrins’ (d6 – d9 ηλεκτρονιακή διαμόρφωση μετάλλου) όπου αναμένεται σημαντική 

υπερχρωματική μετατόπιση λόγω της αλληλεπίδρασης των dπ (dxz και dyz) ατομικών τροχιακών του 

μετάλλου με τα π μοριακά τροχιακά της πορφυρίνης. Η τελευταία αλληλεπίδραση είναι τύπου metal 

to ligand π-backbonding και οδηγεί στην αύξηση της διαφοράς ενέργειας των π-π* τροχιακών 

προκαλώντας βαθυχρωματική μετατόπιση (blue shift) [22]. 

5.1.2 Ανάλυση φασμάτων MALDI-TOF.  

 Στο παράρτημα παρατίθενται ορισμένα φάσματα MALDI τα οποία ελήφθησαν για την 

επιβεβαίωση της σύνθεσης των εκάστοτε πορφυρινικών παραγώγων. Το σχήμα 6 αφορά την meso-

τετράκις-(πυρίδιλο-4yl) πορφυρίνης  [TPyPH2] μοριακού βάρους 618 gr/mol και επιβεβαιώνει ότι η 

σύνθεσή της ήταν επιτυχής. Το σχήμα 7 αναφέρεται στην μεταλλωμένη με ψευδάργυρο [ZnTPyP] 

μοριακού βάρους 682 gr/mol και επίσης δείχνεται ότι πραγματοποιήθηκε η επιθυμητή σύνθεση. 

Παρατηρούνται κορυφές και σε λίγο μεγαλύτερα μοριακά βάρη που μπορούν να αποδοθούν είτε στην 

ύπαρξη του ισότοπου του άνθρακα 13C είτε στην πρωτονίωση των αζώτων της πορφυρίνης. 

 Στα σχήματα 8 και 9 που αναφέρονται στις ενώσεις [ZnTΜPyP]Cl4 και [ZnTΜPyP]Ι4 δεν 

φαίνονται καθόλου τα αντισταθμιστικά ιόντα Cl- και Ι- . Αυτό είναι αναμενόμενο καθώς μετά τον 

ιοντισμό τα φορτισμένα ιόντα που μετρήθηκαν είναι τα [ZnTΜPyP]4+ με μοριακό βάρος 742 gr/mol. 

 Το σχήμα 10 αναφέρεται στην [SnTPP-(COOMe)4Cl2] πορφυρίνη αλλά στο φάσμα μάζας δεν 

εμφανίζεται το ένα Cl-. Φαίνεται μια κορυφή στα 999 gr/mol που αποδίδεται στο πορφυρινικό κατιόν 

[SnTPP-(COOMe)4Cl]+ καθώς με τον παλμό υπέρυθρης ακτινοβολίας από το όργανο MALDI 

διασπάστηκε το ένα  Cl-, απέκτησε θετικό φορτίο η πορφυρίνη και επιταχύνθηκε από το εφαρμοζόμενο 

δυναμικό.   
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5.2 Ερμηνεία αποτελεσμάτων 

 Όπως αναφέρθηκε και στο πειραματικό μέρος, το σύνολο των δοκιμών που 

πραγματοποιήθηκαν δεν έδειξαν παραγωγή υδρογόνου. Σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά μπορεί να 

δοθεί μία ερμηνεία για την εκάστοτε αποτυχία του συστήματος.  

Αρχικά στο σύστημα με τα polyoxometallates που μελετήθηκαν πιθανολογείται ότι τα POMs 

B1 και Β2 δεν μπορούν να δράσουν ως καταλύτες γιατί έχουν μεγάλης ενέργειας LUMO τροχιακό. 

Αυτό στηρίζεται σε πειραματικά δεδομένα συνεργατών του εργαστηρίου μας. Αν το LUMO τροχιακό 

του υποψήφιου καταλύτη είναι μεγάλης ενέργειας δεν μπορεί να λάβει ηλεκτρόνιο από τον 

φωτοευαισθητοποιητή, δηλαδή να λάβει το φωτοδιεγερμένο ηλεκτρόνιo που βρίσκεται στο ΗΟΜΟ 

τροχιακό του PS*, ώστε να ολοκληρωθεί ο καταλυτικός κύκλος. 

Στις δοκιμές με υποψήφιους φωτοευαισθητοποιητές διάφορα σύμπλοκα του Cu και του Ag 

πιστεύεται ότι ο καταλύτης σιδήρου Fe3(CO)12 που χρησιμοποιήθηκε είχε οξειδωθεί και κατά 

συνέπεια δεν μπορούσε να πραγματοποιήσει την κατάλυση. Ένδειξη για την αλλοίωση του Fe3(CO)12 

αποτέλεσε η απουσία διαλυτότητάς του τόσο στο ρυθμιστικό διάλυμα (THF, Et3N, Η2Ο σε αναλογία 

4:1:1) όσο και σε εξάνιο όπου αναμενόταν να διαλύεται και να δίνει πράσινο χρώμα.     

Στα πειράματα με τους υποψήφιους καταλύτες Co δεν υπάρχει προφανής εξήγηση για την 

αποτυχία τους, πέραν του ότι δεν αποτελούν όλα τα σύμπλοκα καταλύτες παραγωγής υδρογόνου. Το 

ίδιο ισχύει και για τα πειράματα με την πορφυρίνη αντιμονίου.    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Φάσμα UV-Vis της [TPyPH2] σε διαλύτη DMSO 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1 
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Φάσμα UV-Vis της  [ZnTPyP] σε διαλύτη απιονισμένο νερό  

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2 
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Φάσμα UV-Vis της [ZnTMPyP]Cl4 σε διαλύτη απιονισμένο νερό 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3 
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Φάσμα UV-Vis της  [TPP(COOMe)4] σε διαλύτη CH2Cl2 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4 
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Φάσμα UV-Vis της [SnTPP(COOMe)4Cl2] σε διαλύτη CH2Cl2 

 

 

 

 

 

Σχήμα 5 
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Φάσμα MALDI-TOF της [TPyPH2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 6 
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Φάσμα MALDI-TOF της [ZnTPyP] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 7 
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Φάσμα MALDI-TOF της [ZnTMPyP]I4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 8 
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Φάσμα MALDI-TOF της [ZnTMPyP]Cl4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 9 
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Φάσμα MALDI-TOF της [SnTPP(COOMe)4Cl2] 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 10 


