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Περίληψη: 

 

        Με την πάροδο των χρόνων οι ενεργειακές  ανάγκες της ανθρωπότητας 

αυξάνονται διαρκώς εις βάρος των αποθεμάτων ορυκτών καυσίμων και του 

περιβάλλοντος. Η κατανάλωση τους απειλεί τη βιωσιμότητα του πλανήτη , λόγω της 

ανεξέλεγκτης παραγωγής ρύπων κατά την καύση τους. Η έρευνα και η ανάπτυξη 

τεχνολογιών που εκμεταλλεύονται τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ηλιακή, αιολική, 

κτλ.),ευδοκιμούν στις μέρες μας, λόγω του χαμηλού κόστους, της αφθονίας, της 

ανανεωσιμότητας και της οικολογικής σημασίας τους. Μιμούμενοι τη λειτουργία της 

φωτοσύνθεσης, η χρήση της ηλιακής ενέργειας μπορεί να εφαρμοστεί στη 

φωτοκαταλυτική παραγωγή Η2. Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη σύνθεση και το 

χαρακτηρισμό χρωμοφόρων ενώσεων, που εμφανίζουν εφαρμογές στην καταλυτική 

παραγωγή υδρογόνου. Σκοπός την εργασίας είναι η μελέτη ενός φωτοκαταλυτικού 

συστήματος που βασίζεται σε δυο φωτοευαισθητοποιητές, μια μερικώς υδατοδιαλυτή 

πορφυρίνη του κασσιτέρου και μια Bodipy με καρβοξυλική ομάδα σε συνδυασμό με 

διάφορα σύμπλοκα κοβαλτίου ως καταλύτες και έναν δότη ηλεκτρονίων (ΤΕΟΑ), με 

σκοπό να καθοριστούν οι βέλτιστες συνθήκες  για την παραγωγή Η2. Ειδικότερα το 

καλύτερο αποτέλεσμα ελήφθη χρησιμοποιώντας τον πρώτο φωτοευαισθητοποιητή 

(TPyPSn(OH)2)  και το δεύτερο φωτοευαισθητοποιητή (Bodipy-COOH) σε αναλογία 

1:5 και σε συνδιασμό με τον καταλύτη Co-dmg-N-methyl-imidazole και τον 

θυσιαστικό δότη ΤΕΟΑ. Το σύστημα απέδωσε 209 ΤΟΝ παρουσιάζοντας μικρή 

βελτίωση του συστήματος, σε σχέση με τη βιβίογραφία. 
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1.Εισαγωγή: 

1.1.Πορφυρίνες 

Οι πορφυρίνες είναι τετραπυρρολικά κυκλικά συζυγιακά συστήματα με βασική δομική 

μονάδα το πυρρόλιο. Tέσσερα πυρρόλια συνδέονται μεταξύ τους μέσω μιας μεθινικής 

γέφυρας.  Η δομή του βασικού μακροκυκλικού δακτυλίου ονομάζεται πορφίνη. Οι 

πορφυρίνες είναι παράγωγα της πορφίνης. 

                 

                    Εικόνα 1: Πυρρόλιο                           Εικόνα 2: Πορφίνη 

 

1.1.1. Χαρακτηριστικά Πορφυρινών 

Οι πορφυρίνες όπως και τα περισσότερα ανάλογα τετραπυρρολικά συστήματα 

περιέχουν ένα εκτεταμένο π συζυγιακό σύστημα. Ο πορφυρινικός δακτύλιος είναι 

αρωματικός αφού υπακούει στον κανόνα του Hückel (4ν+2), έχοντας 18 π 

απεντοπισμένα ηλεκτρόνια σε όλη την περιφέρεια του πορφυρινικού συστήματος.  

Οι πορφυρίνες καθώς και τα σύμπλοκά τους απορροφούν ισχυρά στην ορατή 

περιοχή. Το εκτενές απεντοπισμένο σύστημα δίνει στην ένωση το έντονο πορφυρό 

χρώμα, από το οποίο προέρχεται και η ονομασία της. Ακόμη λόγω της 

«ετεροατομικότητας» των δακτυλίων υπάρχει μια επιπλέον συνεισφορά στη θερμική 

τους σταθερότητα. 

 

Εικόνα 3 : Πορφυρινικός δακτύλιος 
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 Οι τέσσερις πυρρολικοί δακτύλιοι του πορφυρινικού δακτυλίου συνδέονται 

μεταξύ τους μέσω τεσσάρων μεθινικών γεφυρών. Χαρακτηρίζεται από δύο είδη 

πρωτονίων, τα exo–υδρογόνα 1,2,…,8 και τα μεθινικά υδρογόνα α, β, γ, δ. Οι 

υπάρχουσες πορφυρίνες θεωρούνται παράγωγα της πορφίνης με αντικατάσταση των 

exo– υδρογόνων ή των μεθινικών. Οι πρώτες  είναι γνωστές ως β-υποκατεστημένες 

πορφυρίνες ενώ οι δεύτερες ως α– ή meso–υποκατεστημένες πορφυρίνες. Οι 

κρυσταλλογραφικές μελέτες ακτίνων-Χ έχουν δείξει ότι η διαμόρφωση του 

πορφυρινικού δακτυλίου είναι επίπεδη στο χώρο. Τόσο τα άτομα άνθρακα όσο και του 

αζώτου έχουν sp2 υβριδισμό και τα μήκη των δεσμών κυμαίνονται από 134-145 pm και 

γωνίες 107-126ο . Συνήθως οι πορφυρίνες συμμετέχουν σε ηλεκτρονιόφιλες 

αντιδράσεις ή σε αντιδράσεις ριζών λόγω της αρωματικής φύσης του δακτυλίου. Οι 

meso θέσεις είναι περισσότερο δραστικές λόγω του ότι είναι ηλεκτρονικά πυκνότερες, 

αλλά σε περίπτωση που είναι κατειλημμένες συμμετέχουν οι β θέσεις. 

 

 

Οι πορφυρίνες είναι τετραδραστικά ligand που προτιμούν μια σχεδόν 

επίπεδη διαμόρφωση, όταν συναρμόζονται με μεταλλικά ιόντα. Αυτή 

τους η ιδιότητα, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός συναρμογής είναι 

6 σε κατά προσέγγιση οκταεδρική διαμόρφωση, αφήνει τις δύο κενές 

θέσεις συναρμογής Χ, Υ σε αξονικές θέσεις . Αυτή η διαμόρφωση 

είναι επιθυμητή για στοιχειομετρικές ή καταλυτικές αντιδράσεις, 

όπως συμβαίνει σε διάφορα υποστρώματα. Ο λόγος είναι ότι την 

παραπάνω διαμόρφωση «εκμεταλλεύονται» το trans–φαινόμενο των 

υποκαταστατών στις αντιδράσεις σαν και αυτές.  

 

  

Εικόνα 5: Αξονικές θέσεις Χ,Υ σε 

εξασυναρμοσμένο σύμπλοκο 

Εικόνα 4: α, β και meso θέσεις  υποκαταστασης του πορφυρινικού δακτυλίου 
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 Οι πορφυρίνες είναι μόρια ικανά να ανταλλάσσουν ηλεκτρόνια, δηλαδή να 

«παίρνουν» και να «δίνουν» ηλεκτρόνια και έτσι οι διεργασίες της πρώτης οξείδωσης 

και της πρώτης αναγωγής γίνονται με μεγάλη ευκολία. Σχηματίζουν ανιόντα ή 

κατιόντα αρκετά σταθερά. Οι δύο τελευταίες διεργασίες, δηλαδή η απορρόφηση του 

φωτός και η εύκολη οξειδοαναγωγή τους, καθιστά τα τετραπυρρολικά αυτά μόρια, σαν 

τους πιο σπουδαίους ενεργειακούς μετατροπείς σε βιολογικά συστήματα. Η λειτουργία 

σημαντικών πρωτεϊνικών συστημάτων όπως της αιμοσφαιρίνης, της μυοσφαιρίνης, 

των κυτοχρωμάτων και των φωτοσυνθετικών κέντρων εντοπίζεται κυρίως στις 

προσθετικές τους ομάδες, όπως η αίμη και οι χλωροφύλλες που είναι παράγωγα της 

πορφυρίνης. 

 

1.1.2. Μεταλλοπορφυρίνες 

 

Εικόνα 6: Μετάλλωση πορφυρινών 

 

 Οι μεταλλοπορφυρίνες είναι παράγωγα πορφυρινών στα οποία τα κεντρικά 

άτομα αζώτου συνδέονται με δεσμό συναρμογής με ιόντα μετάλλων. Η μετάλλωση 

γίνεται εύκολα με την αποχώρηση των δύο εσωτερικών όξινων πρωτονίων που είναι 

συνδεδεμένα στα δύο απ’ τα τέσσερα άζωτα. Η αντίστροφη διαδικασία ονομάζεται 

απομετάλλωση. Πολλά είδη μετάλλων (Zn, Cu, Ni, Sn) μπορούν να εισαχθούν στην 

πορφυρινική κοιλότητα χρησιμοποιώντας διάφορα άλατα μετάλλων. Η απομετάλλωση 

των πορφυρινών μπορεί να επιτευχθεί μέσω της κατεργασίας τους με οξέα. 

Διαφορετικά είδη και ισχύος οξέα απαιτούνται για την απομάκρυνση κάθε 

διαφορετικού είδους μετάλλου. 
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1.1.3. Οι πορφυρίνες στη φύση: 

Αιμοσφαιρίνη:  

 Η αιμοσφαιρίνη είναι η κύρια πρωτεΐνη των ερυθρών αιμοσφαιρίων, τα οποία 

υπάρχουν στο αίμα. Η ανθρώπινη αιμοσφαιρίνη Α, αποτελείται από τέσσερις 

υπομονάδες, δύο α υπομονάδες και δύο β υπομονάδες, οι οποίες είναι ομόλογες και 

έχουν παρόμοιες τρισδιάστατες δομές. Κάθε πεπτιδική αλυσίδα, περιέχει μία 

προσθετική ομάδα, η οποία είναι ικανή να μεταφέρει ένα μόριο οξυγόνου. Η ικανότητα 

της αιμοσφαιρίνης να προσδένει οξυγόνο εξαρτάται από την παρουσία μιας 

προσδεμένης προσθετικής ομάδας, που ονομάζεται αίμη. Η αιμοσφαιρίνη είναι μια 

σιδηροπορφυρίνη. O σίδηρος στην αίμη σχηματίζει μέχρι 6 δεσμούς. Οι τέσσερις 

δεσμοί στο επίπεδο του δακτυλίου της πορφίνης, ένας πέμπτος δεσμός στην ιστιδίνη 

της πρωτεΐνης και η έκτη μονάδα συγγενείας μπορεί να συγκρατεί μοριακό οξυγόνο 

(οξυαιμοσφαιρίνη), να είναι ελεύθερη (δεοξυαιμοσφαιρίνη) ή να συγκρατεί μονοξείδιο 

του άνθρακα (καρβοξυαιμοσφαιρίνη). 

 

Εικόνα 7: Η δομή της αίμης 

 

Μυοσφαιρίνη: 

      Η μυοσφαιρίνη είναι μία σιδηροπρωτεΐνη δέσμευσης οξυγόνου, που βρίσκεται 

στον μυϊκό ιστό των σπονδυλωτών και σχεδόν σε όλα τα θηλαστικά. Xρησιμεύει στην 

παραλαβή οξυγόνου από το αίμα, στην αποθήκευση του και στη μετακίνηση του μέσα 

στα μυϊκά κύτταρα. Σχετίζεται με την αιμοσφαιρίνη και η ικανότητά της να δεσμεύει 

οξυγόνο, έγκειται στην παρουσία της αίμης. Η μυοσφαιρίνη είναι μία σφαιρική 

πρωτεΐνη μονής αλυσίδας, που αποτελείται από 153 αμινοξέα.  



9 

 

Εικόνα 8: Η δομή της μυοσφαιρίνης 

 

Κυτοχρώματα: 

 Τα κυτοχρώματα είναι μεμβρανο-συνδεόμενες πρωτεΐνες μεταφοράς ηλεκτρονίων, οι 

οποίες περιέχουν μία προσθετική ομάδα αίμης. Κατά τη μεταφορά ηλεκτρονίων, τα 

ιόντα σιδήρου ενός κυτοχρώματος, εναλλάσσονται μεταξύ της κατάστασης αναγωγής, 

σίδηρο-(+2) και της κατάστασης οξείδωσης, σίδηρι-(+3).Συναντώνται είτε ως 

μονομερή όπως το κυτόχρωμα c είτε ως τμήμα μιας πιο πολύπλοκης ενζυμικής ένωσης. 

Βρίσκονται στις μεμβράνες του ενδοπλασματικού δικτύου, των μιτοχονδρίων και των 

χλωροπλαστών καθώς επίσης και των βακτηρίων.   

Χλωροφύλλη: 

Τα παράγωγα των πορφυρινών στα οποία μια από τις ομάδες του πυρρολίου έχει 

υποστεί αναγωγή ονομάζονται χλωρίνες και αποτελούν μια κατηγορία στην οποία 

ανήκουν οι χλωροφύλλες, που βρίσκονται σε αφθονία στα πράσινα φυτά και όπως είναι 

γνωστό παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην φωτοσύνθεση. Η χλωροφύλλη είναι μια 

χρωστική χλωρίνης, η οποία είναι δομικά παρόμοια με τη χλωρίνη και παράγεται μέσω 

του ίδιου μεταβολικού μονοπατιού, όπως και άλλες χρωστικές πορφυρινών (π.χ. αίμη). 

Στο κέντρο του δακτυλίου χλωρίνης βρίσκεται ένα ιόν μαγνησίου. Είναι η πράσινη 

χρωστική ουσία που βρίσκεται στα κυανοβακτήρια και στους χλωροπλάστες των 

φυκών και φυτών. Η χλωροφύλλη είναι απαραίτητη στη φωτοσύνθεση, επιτρέποντας 

στα φυτά να απορροφούν ενέργεια από το φως του ήλιου. Τα μόρια χλωροφύλλης 

οργανώνονται ειδικά μέσα και γύρω από τα φωτοσυστήματα που είναι ενσωματωμένα 

στις θυλακοειδείς μεμβράνες των χλωροπλαστών. Διακρίνουμε τέσσερις μορφές 

χλωροφύλλης, χλωροφύλλη α (κυανοπράσινη), χλωροφύλλη β (κιτρινοπράσινη), 

χλωροφύλλη γ και χλωροφύλλη δ. Τυπικά, οι χλωροφύλλες α και β παρατηρούνται στα 

ανώτερα φυτά. Οι χλωροφύλλες γ και δ απαντώνται επιπρόσθετα, στις άλγες. Τα 

διαλύματα της χλωροφύλλης φθορίζουν και δίνουν χαρακτηριστικό φάσμα 
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απορρόφησης. Ο φθορισμός οφείλεται στην ικανότητά της να μετατρέπει τις ακτίνες 

μικρού μήκους κύματος (κυανές και ιώδεις) σε ακτίνες μεγαλύτερου μήκους κύματος 

(ερυθρές), που δε μετατρέπονται σε χημική ενέργεια, αλλά ανακλώνται. Τα διαλύματά 

της απορροφούν το κυανό και ερυθρό χρώμα του φάσματος του φωτός, ενώ αφήνουν 

το πράσινο να περάσει, πράγμα που εξηγεί το πράσινο χρώμα της.   

 

Εικόνα 9: Η δομή της χλωροφύλλης 

 

1.2. Το ενεργειακό πρόβλημα  

Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία στη σύγχρονη εποχή 

είναι η συνεχής εξάντληση των ενεργειακών αποθεμάτων. Η ενέργεια είναι η 

κινητήριος δύναμη για τις καθημερινές ανθρώπινες δραστηριότητες, την οικονομία και 

την τεχνολογία. Στις πόλεις κυρίως, οι καθημερινές ενεργειακές ανάγκες καλύπτονται 

σχεδόν αποκλειστικά, από τις συμβατικές πηγές ενέργειας, δηλαδή το πετρέλαιο, τη 

βενζίνη και τον άνθρακα. Ο ηλεκτρισμός που χρησιμοποιούμε προέρχεται από τις 

ορυκτές πηγές , οι οποίες ρυπαίνουν ανεπανόρθωτα το περιβάλλον και εξαντλούνται 

µε γοργούς ρυθμούς. Η κατανάλωση ενέργειας που βασίζεται σε ορυκτά καύσιμα 

συνδέεται με δύο σημαντικά προβλήματα. Η διαθεσιμότητα και η επάρκεια των 

αποθεμάτων τους δεν είναι δεδομένες και οι επιπτώσεις τους στο περιβάλλον είναι 

εξαιρετικά επιβλαβείς. Τα ενεργειακά αποθέματα εξαντλούνται με εκθετικό βαθμό, 

εφόσον ο ρυθμός αναγέννησής τους είναι σημαντικά μικρότερος σε σχέση με το ρυθμό 

κατανάλωσής τους. Στις μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περιλαμβάνονται κυρίως ο 

άνθρακας, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, γνωστά και ως ορυκτά καύσιμα. Αν και 

η φύση δεν σταματά να δημιουργεί ούτε άνθρακα ούτε πετρέλαιο, η ανθρωπότητα 

καταναλώνει ημερησίως τόση ποσότητα ορυκτών καυσίμων όση μπορεί η φύση να 

δημιουργήσει σε χίλια περίπου χρόνια, αντιλαμβανόμαστε πλέον την έννοια της 

ανανεωσιμότητας. Η αλλαγή του κλίματος του πλανήτη είναι πλέον γεγονός και 

δυστυχώς γίνεται εμφανής, µε διάφορες µορφές, σε όλους µας  

1.3. Το Υδρογόνο 
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Εικόνα 10: Το άτομο του Υδρογόνου 

Το υδρογόνο είναι το πιο απλό και το πιο κοινό στοιχείο στο Σύμπαν και στη 

Γη. Το άτομο υδρογόνου αποτελείται από ένα πρωτόνιο και ένα ηλεκτρόνιο. Στην 

ελεύθερη μορφή του είναι ένα διατομικό αέριο, άχρωμο, άοσμο, άγευστο και μη τοξικό 

. Όμως, δεν υπάρχει ως ξεχωριστή μορφή ύλης και γι’ αυτό συνήθως συναντάται 

ενωμένο με άλλα στοιχεία. Για να διαχωριστεί αέριο υδρογόνο από το μόριο στο οποίο 

βρίσκεται, απαιτείται μεγάλη διεργασία αλλά όταν αυτό επιτευχθεί. παράγεται μια 

ισχυρή, σχεδόν καθαρή πηγή ενέργειας. Συνεπώς, το Υδρογόνο στην αέρια μορφή του, 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κυψέλες καυσίμου για κινητήρες ισχύος. Το υδρογόνο 

είναι μια πολλά υποσχόμενη πηγή ενέργειας , καθώς είναι άμεσα διαθέσιμο στο 

περιβάλλον, σε αντίθεση με τις μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπου η αναγέννηση 

τους είναι περιορισμένη. Ένα άλλο πλεονέκτημα από τη χρήση του υδρογόνου ως 

καύσιμο είναι η μη παραγωγή επιβλαβών προϊόντων, οπότε το Υδρογόνο είναι φιλικό 

προς το περιβάλλον και επιπλέον έχει εξαιρετική απόδοση. Στην πραγματικότητα, το 

υδρογόνο είναι τρεις φορές πιο ισχυρό από τη βενζίνη και παρόμοια ορυκτά καύσιμα, 

καθώς κατέχει την υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα (120 MJ / kg) από κάθε άλλο 

καύσιμο και είναι γνωστό ως το καύσιμο το οποίο δεν έχει κανένα αποτύπωμα 

άνθρακα, θεωρείται ως ο κορυφαίος υποψήφιος για την κάλυψη μελλοντικών αναγκών 

σε καύσιμα. 

Το υδρογόνο ως καύσιμο 

Είναι λοιπόν αναγκαίο να βρεθούν και να αναπτυχθούν μέθοδοι παραγωγής 

μεγάλων ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς την χρήση των ορυκτών καυσίμων.  

Οι μελλοντικές διεργασίες θα οδηγήσουν στην  ανάπτυξη μεθόδων παραγωγής 

καύσιμου υδρογόνου, που θα βασίζεται στην ηλεκτρόλυση του νερού χρησιμοποιώντας 

τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας.  

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υδρογεννήτριες μπορεί να συμβάλει 

στην κάλυψη ενός μικρού ποσοστού των ενεργειακών αναγκών. Ως εκ τούτου, θα είναι 

αναγκαία η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την πυρηνική ενέργεια και από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  
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Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως η αιολική ενέργεια και τα φωτοβολταїκά 

για την συγκέντρωση της ηλιακής ενέργειας, έχουν την δυνατότητα να παράγουν 

τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας και θα αποτελέσουν τις κυριότερες πηγές 

κάλυψης των ενεργειακών αναγκών. Η αποθήκευση των μεγάλων ποσοτήτων 

ενέργειας με την μορφή καύσιμου υδρογόνου θα χρειαστεί την βελτίωση των 

τεχνολογιών αποθήκευσης του υδρογόνου, μεταφοράς του καθώς και της ασφαλούς 

διανομής του. Το υδρογόνο και η ηλεκτρική ενέργεια μπορούν εύκολα να 

αλληλομετατραπούν με την διαδικασία της ηλεκτρόλυσης σε κυψελίδες καυσίμων.  

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας όπως είναι η χρήση των φωτοβολταїκών, η αποθήκευσή της με την 

μορφή του υδρογόνου και η μεταφορά του μέσω έξυπνων ηλεκτρικών δικτύων θα 

διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην σταδιακή αλλά και αναγκαία κατάργηση των 

ορυκτών καυσίμων.   

1.3.1.Καταλυτική παραγωγή H2  

Στην καταλυτική παραγωγή Η2 υπάρχουν δύο προσεγγίσεις :  

α. φωτο-ηλεκτροκαταλυτική παραγωγή Η2,  

β. φωτοκαταλυτική παραγωγή H2. 

Η μεγάλη πρόκληση είναι να σχεδιαστεί ένα καταλυτικό σύστημα που να 

μπορεί να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά το φως του ήλιου και το νερό για να 

παράγει υδρογόνο και οξυγόνο. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές προσπάθειες 

για την ανάπτυξη νέων συστημάτων συλλογής του φωτός, να κατανοηθούν οι 

διαδικασίες μεταφοράς φορτίου (charge-transfer processes) και να βελτιωθεί η 

αποτελεσματικότητα της διαδικασίας διαχωρισμού του νερού (water-splitting).  

 Όσον αφορά τα ηλεκτροκαταλυτικά συστήματα έκλυσης Η2, η παραγωγή του 

έγκειται στη χρήσης της ηλιακής ενέργειας όπου πραγματοποιείται η ηλεκτρόλυση του 

Η2Ο. Στην περίπτωση αυτή, χρησιμοποιείται μια φωτοβολταϊκή κυψελίδα, όπου η 

ηλιακή ενέργεια συλλέγεται και μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια, η οποία στη 

συνέχεια χρησιμοποιείται για την ηλεκτρόλυση του Η2Ο και την παραγωγή Η2. Σε 

αυτήν την προσέγγιση απαιτείται η χρήση ηλεκτροδίων από Pt, τα οποία δρούν ως 

ηλεκτροκαταλύτες (επιταχύνοντας την εκ φύσεως αργή πολυηλεκτρονιακή 

ημιαντίδραση αναγωγής του Η+) και λειτουργούν στο θερμοδυναμικό δυναμικό 

μετατροπής  

H+ /Η2Ο (0,0 V vs SHE, σε pH = 0). 
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 Παρόλα αυτά η μέθοδος αυτή εκτιμάται να έχει αρκετά υψηλό κόστος για 

εφαρμογές μεγάλης κλίμακας, λόγω κυρίως της απαιτούμενης ηλεκτρικής ενέργειας, η 

οποία κοστίζει αυτήν την περίοδο τρεις έως πέντε φορές περισσότερο έναντι των 

αντίστοιχων πρώτων υλών ορυκτών καυσίμων.  

1.3.2. Φωτοκαταλυτικά συστήματα παραγωγής υδρογόνου 

 Τα συστήματα φωτοκαταλυτικής παραγωγής υδρογόνου αποτελούνται 

συνήθως από έναν θυσιαστικό δότη ηλεκτρονίων (SED), έναν φωτοευαισθητοποιητή 

(Ρ) και έναν καταλύτη που παράγει υδρογόνο (HEC) και η απόδοση του συστήματος 

εξαρτάται από τις ιδιότητες τους. Σε έναν οξειδωτικό κύκλο η διεγερμένη κατάσταση 

του χρωμοφόρου (Ρ *) δίδει ένα ηλεκτρόνιο στον καταλύτη και η οξειδωμένη μορφή 

του Ρ μειώνεται στη συνέχεια από ένα SED. Σε έναν αναγωγικό μηχανισμό απόσβεσης, 

η διεγερμένη κατάσταση του χρωμοφόρου (Ρ *) αφαιρεί ένα ηλεκτρόνιο από το SED 

και η μειωμένη μορφή του χρωμοφόρου δίνει ένα ηλεκτρόνιο στον καταλύτη. Ο 

θυσιαστικός δότης ηλεκτρονίων (SED) θα πρέπει να μην απορροφά στην περιοχή του 

ορατού και να διαθέτει μεγάλη αναγωγική ισχύ για να δίνει εύκολα ηλεκτρόνια στον 

PS. Οι καταλύτες είναι μονοπυρηνικά σύμπλοκα (συνήθως με Co) με υποκαταστάτες 

διϊμίνη-διοξίμη (κοβαλοξίμες), οι οποιοί αποτελούν πολύ καλούς ηλεκτροκαταλύτες 

παραγωγής Η2 όσον αφορά τόσο το δυναμικό όσο και την ταχύτητα της κατάλυσης. 

Επίσης, έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία στην φωτοκαταλυτική παραγωγή 

υδρογόνου παρουσία διάφορων φωτοευαισθητοποιητών. Η καλή τους απόδοση 

επηρεάζεται σημαντικά από τους υποκαταστάτες του μεταλλικού κέντρου του Co. 

 Η χρήση του κατάλληλου φωτοευαισθητοποιητή είναι πολύ σημαντική για την 

παραγωγή αποδοτικών συστημάτων. Είναι απαραίτητο ο ευαισθητοποιητής να 

απορροφά ένα σημαντικό κλάσμα του προσπίπτοντος ηλιακού φωτός, σε όλη την 

ορατή περιοχή και κατά προτίμηση στο εγγύς IR. Ο Φωτοευαισθητοποιητής(PS) θα 

πρέπει να εμφανίζει μεγαλύτερο συντελεστή γραμμομοριακής απορροφητικότητας (ε) 

από τον καταλύτη και η διεγερμένη του κατάσταση να έχει μεγάλο χρόνο ζωής και 

μεγάλη οξειδωτική ισχύ προκειμένου ο SED να προσφέρει αποτελεσματικά τα 

ηλεκτρόνια του. Ο φωτοευαισθητοποιητής λοιπόν, θα πρέπει να έχει καλή σταθερότητα 

κατά την παρατεταμένη αποθήκευση σε υδατικό διάλυμα, χωρίς πλευρική 

φωτοαντίδραση και αποτελεσματική παραγωγή διαχωρισμένων προϊόντων ιόντων 

κατά την ακτινοβολία παρουσία ενός δότη ή δέκτη ηλεκτρονίων. Σε πολλές 

περιπτώσεις, όταν οι διεργασίες μεταφοράς ηλεκτρονίων διεγερμένης κατάστασης 

είναι διμοριακές, μια σημαντική απαίτηση του φωτοευαισθητοποιητή είναι να έχει 

υψηλή triplet απόδοση. Οι πορφυρίνες διαθέτουν τις περισσότερες από τις παραπάνω 

επιθυμητές ιδιότητες προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως φωτοευαισθητοποίητές , 

καθώς απορροφούν ακτινοβολία. H ακτινοβολία αυτή προέρχεται από τη διέγερση των 

ηλεκτρονίων και στη συνέχεια αυτά συμμετέχουν σε μία σειρά οξειδοαναγωγικών 

αντιδράσεων με τον καταλύτη μέχρι να προκαλέσουν αναγωγή των πρωτονίων του 

Η2Ο σε Η2.  Η παρακολούθηση της παραγωγής Η2 πραγματοποιείται με αέρια 

χρωματογραφία. 
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2. Σκοπός: 

Σε προηγούμενο φωτοκαταλυτικό σύστημα είχε χρησιμοποιηθεί σαν 

φωτοευαισθητοποιητής μία πορφυρίνη μεταλλωμένη με κασσίτερο (SnTPyP(OH)2) 

και μια κοβαλοξίμη( Co(dmgH)2Cl(py)) ως καταλύτης, ενώ ο δότης ηλεκτρονίων ήταν 

η τριαιθανολαμίνη (ΤΕΟΑ). Η μέγιστη απόδοση του συστήματος ήταν 150 

καταλυτικοί κύκλοι (TON). 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η βελτίωση του παραπάνω συστήματος  

συνδυάζοντας  δύο χρωμοφόρα. Συγκεκριμένα, το νέο σύστημα θα αποτελείται από 

την πορφυρίνη SnTPyP(OH)2, τον δεύτερο φωτοευαισθητοποιητή - μια Bodipy-COOH 

και έναν καταλύτη παραγωγής Η2 (Co(dmgH)2(py)Cl ή Co(dmg)-N-methyl-imidazole 

και έναν δότη ηλεκτρονίων (ΤΕΟΑ). 

 

Εικόνα 11: Σύστημα φωτοκαταλυτικής παραγωγής υδρογόνου 
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3. Πειραματική διαδικασία: 

 

3.1. Συνθετικές διαδικασίες: 

 

3.1.1. Σύνθεση της τετραπυρίδιλο πορφυρίνης 5,10,15,20-

Tetra(4pyridyl)porphyrin (H2TPyP): 

 

Η σύνθεση της H2TPyP βασίστηκε στη μέθοδο Alder-Longo. Η προσθήκη 3.6 

ml 4-πυρίδινο-καρβόξυ-αλδεϋδης και  2.63ml πυρρολίου σε 125ml  προπιονικού οξέος 

σε συνθήκες έντονου βρασμού είχε ως αποτέλεσμα το σχηματισμό της ελεύθερης 

βάσης. Στη συνέχεια προσθέτοντας 70ml διμέθυλοφορμαμιδίου (DMF) καταβυθίζεται 

το προϊόν το οποίο φιλτράρεται και ξεπλένεται με νερό και παγωμένο διαιθυλαιθέρα,  

χωρίς περαιτέρω καθαρισμό.  

 

3.1.2. Σύνθεση TPyPSnCl2 
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Η σύνθεση της τετραπυρίδιλο πορφυρίνης του κασσιτέρου (SnTPyPCl2) 

γίνεται με την  προσθήκη περίσσειας χλωριούχου κασσιτέρου (SnCl2) (0,162 mmol) 

σε ελεύθερη τετραπυρίδιλο πορφυρίνη (0,162) παρουσία 30 ml πυριδίνης σε συνθήκες 

έντονου βρασμού. Μετά από 9 ώρες ο διαλύτης αποστάζεται σε αντλία κενού, και το 

στερεό που απομένει διαλύεται σε διχλωρομεθάνιο (CH2Cl2) και φιλτράρεται σε 

celitepad. 

 

3.1.3. Σύνθεση της SnTPyP(ΟΗ)2 

 

 

Σε ένα διάλυμα της πορφυρίνης SnTPyPCl2 (60 mg) σε 53.3 ml THF 

προστέθηκαν 13.3 ml Η2Ο και 152 mg K2CO3 το μίγμα της αντίδρασης αναδεύτηκε 

για 12 ώρες, σε συνθήκες έντονου βρασμού. Μετά το πέρας της αντίδρασης 

αποστάξαμε το THF και αφήσαμε το διάλυμα να παγώσει στο ψυγείο για μία ημέρα, 

για να καταβυθιστεί η πορφυρίνη. Έπειτα διηθούμε σε ένα μικρό φίλτρο Buchner και 

παράλληλα ξεπλένουμε με λίγο παγωμένο νερό, για να λάβουμε το μικροκρυσταλλικό 

στερεό. 

 

UV/Vis (CH2Cl2 /DMF), λ, nm: 424, 555, 595 

HRMS (MALDI-TOF): m/z calcd. for C40H25N8O1Sn 753,12 [M-OH]+ ; found 753,51 

1H NMR (500 MHz, DMSO): δ 9.12 (s, 8H, β-pyrrolic H), 9.11 (d, J = 3.7 Hz, 8H, py), 

8.30 (d, J = 3.7 Hz, 8H, py), -6.06 (s, 2H, OH). 
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3.1.4. Σύνθεση BDP-COOH: 

 

 Σε σφαιρική δίλαιμη τοποθετώ την αλδεΰδη και το CH2Cl2 (υπό Ν2) και το 

πυρρόλιο. Έπειτα προσθέτω 1 σταγόνα TFA και αφήνω για ανάδευση σε θερμοκρασία 

δωματίου overnight. 

Την επόμενη μέρα προσθέτω το p-Chloranil/CH2Cl2  και αφήνω για ανάδευση 

για 15-30 min. Έπειτα προσθέτω Et3N και BF3-OEt2 και αφήνω ακόμη 15-30 min. 

Ακολουθούν εκχυλίσεις του μίγματος με H2O και CHCl3. 

Για να πάρουμε το τελικό προϊόν πραγματοποιήσαμε χρωματογραφία στήλης 

(silica gel, CH2Cl2/MeOH 98:2 v/v). 

 

3.2. Πειράματα φωτοκαταλυτικής παραγωγής H2 

 Το σύστημα αυτό αποτελείται από τουλάχιστον έναν τεχνητό 

φωτοευαισθητοποιητή (SnTPyP(OH)2) ή και έναν δεύτερο φωτοευαισθητοποιητή 

Bodipy-COOH, έναν καταλύτη παραγωγής Η2 (Co(dmgH)2(py)Cl ή Co(dmg)-N-

methyl-imidazole και ένα θυσιαστικό δότη ηλεκτρονίων (ΤΕΟΑ). Το phτου 

συστήματος διατηρήθηκε σε τιμή pH=7. Σε αυτό το σύστημα πραγματοποιείται 

συλλογή της ηλιακής ενέργειας και έπειτα απευθείας μετατροπή της σε χημική. Πιο 

συγκεκριμένα, η πορφυρίνη λειτουργώντας ως φωτοευαισθητοποιητής, απορροφά 

ακτινοβολία, πραγματοποιείται διέγερση των ηλεκτρονίων και στη συνέχεια αυτά 

συμμετέχουν σε μία σειρά οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων με τον καταλύτη μέχρι να 

προκαλέσουν αναγωγή των πρωτονίων του Η2Ο σε Η2. Η κατάλυση τροφοδοτείται 

συνεχώς με ηλεκτρόνια από ένα δότη ηλεκτρονίων, ο οποίος βρίσκεται σε περίσσεια 

μέσα στην αντίδραση. Η όλη παρακολούθηση της παραγωγής Η2 πραγματοποιείται με 

αέρια χρωματογραφία.   

Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε  απαγωγό απομονωμένο από το ηλιακό 

φως, ακτινοβολώντας κάθε φορά τα εκάστοτε διαλύματα με μία σειρά από λαμπτήρες 

led (ledoταινία), οι οποίοι εκπέμπουν στο ορατό φως (400- 700nm). Η πειραματική 

διάταξη που χρησιμοποιήθηκε φαίνεται αποτελείται από μία ταινία λαμπτήρων led 

τοποθετημένων μέσα σε μία κυκλική μεταλλική κατασκευή δίνοντας έτσι θέση στην 

ταυτόχρονη φωτοβόληση όλων των vial, ενώ κάτω από τη μεταλλική βάση, βρίσκονται 
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δύο αναδευτήρες έτσι ώστε να πραγματοποιείται ομοιόμορφη ανάδευση σε όλη την 

επιφάνεια.  

 Η αντίδραση λαμβάνει χώρα σε ένα vial (40ml) το οποίο φέρει πλαστικό πώμα 

με septum. Κάθε vial απαερώνεται περίπου για 5 λεπτά χρησιμοποιώντας αέριο Ν2, 

σφραγίζεται με το ειδικό πλαστικό πώμα και τοποθετείται στη συσκευή φωτοβόλησης. 

Έπειτα, ανά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα λαμβάνονται 100μl από το αέριο μίγμα 

του vial και γίνεται ένεση στον αέριο χρωματογράφο (Shimadzu GC-2010 plus), o 

οποίος μας ποσοτικοποιεί το αποτέλεσμα σύμφωνα με το πρότυπο που του έχει 

προκαθοριστεί. 

 

 

Εικόνα 12: Σύστημα φωτοκαταλυτικής παραγωγής υδρογόνου με τη ταινία led 

 

3.2.1. Επίδραση του καταλύτη: 

Ο πρώτος παράγοντας που εξετάστηκε ήταν το είδος του καταλύτη 

Πραγματοποιήθηκαν δοκιμές με αλλαγή του καταλύτη, διατηρώντας τις άλλες 

παραμέτρους σταθερές. Η τιμή pH=7 , η συγκέντρωση του δότη ηλεκτρονίων 5% v/v 

και η συγκέντρωση του καταλύτη (9,8×10-4M). Ομοίως οι συγκεντρώσεις 

φωτοευαισθητοποιητών διατηρήθηκαν PS1 = 8.0×10-5 M και PS2 = 16.0×10-5 M.  

Αρχικά χρησιμοποιήθηκε ως καταλύτης  

Co(dmgH)2(py)Cl(καταλύτης 1)Στη συνέχεια δοκιμάστηκε 

μια άλλη κοβαλοξίμη ως καταλύτης: Co-dmg-N-methyl-

imidazole (καταλύτης 2). 
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Τα αποτελέσματα παραγωγής υδρογόνου εκφράζονται σε καταλυτικούς 

κύκλους (ΤΟΝs) του Η2 ως προς την πορφυρίνη, δηλαδή ως ο λόγος των moles H2 που 

παράγονται προς τα moles της πορφυρίνης που χρησιμοποιήθηκαν. Το καλύτερο 

αποτέλεσμα λήφθηκε με καταλύτη τον καταλύτη 2: Co-dmg-N-methyl-imidazole με 

μέγιστη απόδοση 186 ΤΟΝ, όπως αναπαρίσταται και στο παρακάτω διάγραμμα. 
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Διάγραμμα 1: Σχηματική αναπαράσταση παραγωγής Η2 έπειτα από 

ακτινοβόληση (λ > 440 nm) σε διάλυμα (1:1acetonitrile/water) που περιέχει PS 

(PS1 = 8.0×10-5 M και PS2 = 16.0×10-5 M), TEOA 10% v/v σε pH=7,Cat1 

(9.8×10-4M) στη κόκκινη γραμμή και Cat2 (9.8×10-4M)  στη μαύρη γραμμή. 

 

3.2.2. Επίδραση της συγκέντρωσης του δεύτερου 

φωτοευαισθητοποιητή 

 Ο δεύτερος παράγοντας που εξετάστηκε ήταν οι συγκεντρώσεις  του δεύτερου 

φωτοευασιθητοποιητή, δηλαδή της Bodipy-COOH αναλογικά με τη συγκέντρωση του 

πρώτου φωτοευαισθητοποιητή, δηλαδή της SnTPyP(OH)2. Οι υπόλοιποι παράγοντες 

διατηρήθηκαν σταθεροί, δηλαδή το pH (pH=7) και η συγκέντρωση του δότη 

ηλεκτρονίων (TEOA 5% v/v). Αρχικά ακολουθήσαμε τις εξής συγκεντρώσεις ως 

σημείο αναφοράς(Reference): 8.0×10-5M  για τον πρώτο  φωτοευαισθητοποιητή-

πορφυρίνη  και  9.8×10-4M για τον καταλύτη. Οι συγκεντρώσεις αυτές έχουν 

δοκιμαστεί σε παλαιότερο project του εργαστηρόυ με ικανοποιητικές αποδόσεις στην 

παραγωγή H2.  
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Στη συνέχεια χρησιμοποιήσαμε και τον δεύτερο φωτοευαισθητοποιητή. Πιο 

συγκεκριμένα οι συγκεντρώσεις : 8.0×10-5M  για τον πρώτο  φωτοευαισθητοποιητή-

πορφυρίνη , 8.0×10-5M για τον δεύτερο φωτοευαισθητοποιητή-bodipy-COOH και  

9.8×10-4M για τον καταλύτη.  

Ακολουθήσαν πειράματα με τη τριπλάσια συγκέντρωση του δευτέρου 

φωτοευασιθητοποιτή: 8.0×10-5M  για τον πρώτο  φωτοευαισθητοποιητή-πορφυρίνη 

,24.0×10-5Mγια τον δεύτερο φωτοευαισθητοποιητή-bodipy-COOH και  9.8×10-4M 

για τον καταλύτη. 

Ακολουθήσαν πειράματα με τη πενταπλάσια συγκέντρωση του δευτερου 

φωτοευασιθητοποιτή: 8.0×10-5M  για τον πρώτο  φωτοευαισθητοποιητή-πορφυρίνη 

32.0×10-5Mγια τον δεύτερο φωτοευαισθητοποιητή-bodipy-COOH και  9.8×10-4M για 

τον καταλύτη. 

Ακολουθήσαν πειράματα με τη δεκαπλάσια συγκέντρωση του δευτερου 

φωτοευασιθητοποιτή: 8.0×10-5M  για τον πρώτο  φωτοευαισθητοποιητή-πορφυρίνη 

,80.0×10-5Mγια τον δεύτερο φωτοευαισθητοποιητή-bodipy-COOH και  9.8×10-4M 

για τον καταλύτη. 

Παρατηρήθηκε μια μικρή βελτίωση του συστήματος με την αναλογία PS1:PS2 ήταν 1:5 

και συγκεκριμένα η μέγιστη απόδοση ήταν 209 TON, όπως αναπαρίσταται στο 

παρακάτω διάγραμμα. 
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Διάγραμμα 2:Σχηματική αναπαράσταση παραγωγής Η2 έπειτα από 

ακτινοβόληση (λ > 440 nm) σε διάλυμα (1:1acetonitrile/water) σε pH =7,          

που περιέχει PS (PS1 = 8.0×10-5 M), TEOA 10% v/v στη μαύρη γραμμή,          

(PS1 = 8.0×10-5 M και PS2 = 16.0×10-5 M) στη κόκκινη γραμμή και στην μπλε 

γραμμή (PS1 = 8.0×10-5 M και PS2 = 40.0×10-5 M) 

 

3.3. Πειράματα με μελέτη Φασματοσκοπίας UV: 

Αρχικά παρασκευάζονται τρία διαλύματα, που τοποθετούνται σε vial.  

Το πρώτο διάλυμα περιλαμβάνει 0,31mgTPyPSn(OH)2 και 1.99mg καταλύτη 

Co-dmg-N-methyl-imidazole. Το δεύτερο διάλυμα περιλαμβάνει 0.29mg bodipy-

COOH και 1.99mg καταλύτη Co-dmg-N-methyl-imidazole. To τρίτο διάλυμα 

περιλαμβάνει 0,31mg TPyPSn(OH)2 , 0.74 mg bodipy-COOH και 1.99mg καταλύτη 

Co-dmg-N-methyl-imidazole. 

Σε κάθε διάλυμα προστίθενται 2,5ml TeOA/H2O 10% και 2,5 mlMeCN. 

Από τα παραπάνω διαλύματα τοποθετήθηκαν οι εξής ποσότητες σε τρείς κυψελίδες. 

Στη πρώτη κυψελίδα τοποθετήθηκαν 200μl από το πρώτο διάλυμα, 1,400μl διάλυμα 

TeOA/H2O 10% και 1,400 μl MeCN. Συνολικός όγκος κυψελίδας  3 ml.Στη δεύτερη 

κυψελίδα τοποθετήθηκαν 200μl από το δεύτερο διάλυμα, 1,400μl διάλυμα TeOA/H2O 

10% και 1,400 μl MeCN. Συνολικός όγκος κυψελίδας  3 ml.Στη τρίτη κυψελίδα 



22 

τοποθετήθηκαν 200μl από το τρίτο διάλυμα, 1,400μl διάλυμα TeOA/H2O 10% και 

1,400μl MeCN. Συνολικός όγκος κυψελίδας  3 ml. 

Κάθε κυψελίδα απαερώθηκε για 3 λεπτά για να ακολουθήσουν μετρήσεις 

φασματοσκοπίας απορρόφησης υπεριώδους-ορατούστο φασματοφωτόμετρο UV-Vis. 

Σαν τυφλό δείγμα χρησιμοποιήθηκε διάλυμα TeOA/H2O- MeCN σε αναλογία 1:1. 

 Για το πρώτο διάλυμα, το οποίο περιλαμβάνει τον φωτοευαισθητοποιητή 

TPyPSn(OH)2 σε συγκέντρωση 5,33*10-6Μ και τον καταλύτη σε συγκέντρωση 6,53* 

10-5 Μ πραγματοποιήθηκε η πρώτη μέτρηση  φασματοσκοπίας UV-Vis αμέσως μετά 

την απαέρωση του (0 min). Η δεύτερη μέτρηση πραγματοποιήθηκε 30 λεπτά μετά την 

παρασκευή τους, κατά τα οποία φωτοβολούνταν στην ταινία led. Η τρίτη μέτρηση 

πραγματοποιήθηκε 24 ώρες παρασκευή τους, κατά τις οποίες φωτοβολούνταν στην 

ταινία led. Η τελευταία μέτρηση πραγματοποιήθηκε 96 ώρες παρασκευή τους, κατά τις 

οποίες φωτοβολούνταν στην ταινία led. 

Στο φάσμα των μεταλλοπορφυρινών εμφανίζονται δύο ταινίες Q, διότι η 

συμμετρία των μεταλλοπορφυρινών είναι μεγαλύτερη σε σχέση με την συμμετρία της 

μη μεταλλωμένης πορφυρίνης. Οι ταινίες Q εμφανίζονται στην περιοχή 500-700nm. 

Στο παρακάτω διάγραμμα παρατηρούμε ότι η απορρόφηση της πορφυρίνης 

ελαττώνεται πολύ γρήγορα, μέσα στα πρώτα 30 λεπτά. Αυτό σημαίνει ότι ένα μεγάλο 

μέρος της πορφυρίνης καταστρέφεται ή μετατρέπεται σε άλλη ένωση. 

 

Διάγραμμα 3: Διάγραμμα UV για το πρώτο διάλυμα 
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Για το δεύτερο διάλυμα, το οποίο περιλαμβάνει τη bodipy-COOH σε 

συγκέντρωση 5,33*10-6Μ  και τον καταλύτη σε συγκέντρωση 6,53* 10-5Μ 

πραγματοποιήθηκε η πρώτη μέτρηση  φασματοσκοπίας UV-Vis αμέσως μετά την 

απαέρωση του (0 min). Η δεύτερη μέτρηση πραγματοποιήθηκε 30 λεπτά μετά την 

παρασκευή τους, κατά τα οποία φωτοβολούνταν στην ταινία led. Η τρίτη μέτρηση 

πραγματοποιήθηκε 24 ώρες παρασκευή τους, κατά τις οποίες φωτοβολούνταν στην 

ταινία led. Η τελευταία μέτρηση πραγματοποιήθηκε 96 ώρες παρασκευή τους, κατά τις 

οποίες φωτοβολούνταν στην ταινία led. 

Στο παρακάτω διάγραμμα παρατηρούμε ότι η απορρόφηση της bodipy 

ελαττώνεται σταδιακά. 

 

 

                Διάγραμμα 4: Διάγραμμα UV για το δεύτερο διάλυμα 

 

Για το τρίτο διάλυμα, το οποίο περιλαμβάνει δύο φωτοευαισθητοποιητές: τη 

πορφυρίνη TPyPSn(OH)2 σε συγκέντρωση 5,33*10-6Μ  , τη bodipy-COOH σε 

συγκέντρωση 26,65* 10-6 και τον καταλύτη σε συγκέντρωση 6,53*10-5 Μ 

πραγματοποιήθηκε η πρώτη μέτρηση  φασματοσκοπίας UV-Vis αμέσως μετά την 

απαέρωση τους (0 min). Η δεύτερη μέτρηση πραγματοποιήθηκε 30 λεπτά μετά την 

παρασκευή τους, κατά τα οποία φωτοβολούνταν στην ταινία led. Η τρίτη μέτρηση 

πραγματοποιήθηκε 24 ώρες παρασκευή τους, κατά τις οποίες φωτοβολούνταν στην 

ταινία led. Η τελευταία μέτρηση πραγματοποιήθηκε 96 ώρες παρασκευή τους, κατά τις 

οποίες φωτοβολούνταν στην ταινία led. 
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Στο παρακάτω διάγραμμα παρατηρούμε ότι η απορρόφηση της πορφυρίνης 

ελαττώνεται πολύ γρήγορα. Αντίθετα η απορρόφηση της bodipy ελαττώνεται με πιο 

αργό ρυθμό παρουσία πορφυρίνης συγκριτικά με την απουσία αυτής. 

 

Διάγραμμα 5: Διάγραμμα UV για το τρίτο διάλυμα 

 

4. Μέθοδοι χαρακτηρισμού 

4.1. Φασματοσκοπία απορρόφησης UV-Vis 

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. Οι ηλεκτρονιακές διεγέρσεις 

του κεντρικού ατόμου σε ένα σύμπλοκο ονομάζονται d-d διεγέρσεις και εξηγούνται με 

βάση τη θεωρία του κρυσταλλικού πεδίου. 

Η ακτινοβολία hv η οποία απορροφάται καταναλώνεται κατά την διάρκεια της 

διέγερσης του ηλεκτρονίου. Η ακτινοβολία αυτή έχει ενέργεια η οποία είναι ίση με την 

ενέργεια διαφοροποίησης των d τροχιακών. Με βάση τη θεωρία του κρυσταλλικού 

πεδίου το χρώμα των ενώσεων συναρμογής θα είναι το αποτέλεσμα της 

διαφοροποίησης των d τροχιακών του κεντρικού ατόμου ή ιόντος. Στηριζόμενοι στην 

θεωρία αυτή, σύμπλοκα με ίδιους υποκαταστάστες θα πρέπει να παρουσιάζουν 
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ηλεκτρονικά φάσματα, που να έχουν διαφορές μόνο ως προς τις ταινίες απορρόφησης 

η οποίες οφείλονται σε d-d διεγέρσεις του κεντρικού ατόμου ή ιόντος. 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.  

 

                 Εικόνα 13: Αρχή λειτουργίας φασματομέτρου απορρόφησης UV-Vis 

 

Η φασματοσκοπία  ορατού-υπεριώδους (UV-Vis) παρέχει πληροφορίες για την 

δομή των ενώσεων έπειτα από μελέτη των φασμάτων της βασικής αλλά και της 

διεγερμένης κατάστασης. Το μήκος κύματος της ακτινοβολίας στις διεγέρσεις αυτές 

κυμαίνεται μεταξύ 200-800nm. Στην φασματοσκοπία UV-Vis χρησιμοποιείται ο νόμος 

των Beer-Lambertσύμφωνα με τον οποίο η απορρόφηση ακτινοβολίας από ένα δείγμα 

είναι ανάλογη με την συγκέντρωση του. Πιο συγκεκριμένα ισχύει: 

A = ε ∙b∙ c, 

όπου, Α είναι  η απορρόφηση,b είναι το πάχος της κυψελίδας, c είναι η συγκέντρωση 

της ουσίας στο δείγμα και ε είναι μοριακή απορροφητικότητα. 

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 που οδηγεί σε μείωση της συμμετρίας. Σε ένα 
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φάσμα UV-Vis τo μέγιστο μήκος κύματος απορρόφησης, λmax αντιστοιχεί σε ενέργεια 

ίση με την ενέργεια διαφοροποίησης των d-τροχιακών (10Dq) για κάθε σύμπλοκο. 

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. 

Οι πορφυρίνες εμφανίζουν έντονη απορρόφηση ακτινοβολίας μήκους κύματος 

που έγκειται στην περιοχή του ορατού-υπεριώδους. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην 

έντονη συζυγία 18π 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 των μορίων αυτών. Οι ταινίες απορρόφησης που εμφανίζουν τα 

πορφυρινικά παράγωγα μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο ομάδες. 

Στα φάσματα των πορφυρινών εμφανίζεται η ταινία Soret ή Β και οι ταινίες Q. 

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

περιοχή 380-420nm. 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. Οι ταινίες Q εμφανίζονται στην 

περιοχή 500-700nm. 

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

προέρχεται από την ηλεκτρονιακή μετάβαση Q(0,0) της χαμηλότερης ενεργειακά 

απλής (S) 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.  
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Εικόνα 14:T α τροχιακά των πορφυρινών για πιθανές ηλεκτρονιακές μεταβάσεις. 

 

 

4.2. Ιοντισμός εκρόφησης υποβοηθούμενος από  υλικό μήτρας με λέιζερ 

(MALDI) 

      Με τη μέθοδο αυτή έχουμε τη δυνατότητα να προσδιορίσουμε μοριακές μάζες 

συνθετικών πολυμερών με MB>200.000 Da μέσω ιονισμού και ατομοποίησης 

αποφεύγοντας την αποικοδόμηση τους. Η μέθοδος αυτή διακρίνεται για τη μεγάλη 

ταχύτητα και ακρίβεια. Στη τεχνική MALDI, μια χαμηλή συγκέντρωση του αναλύτη , 

διασπαρμένου ομοιό- σε μια στερεά ή υγρή μήτρα , τοποθετείται στο άκρο ενός 

ανοξείδωτου σύρματος ή πάνω σε μεταλλική πλάκα . Στη συνέχεια , η πλάκα 

τοποθετείται σε θάλαμο κενού και εστιάζεται πάνω στο δείγμα μια δέσμη λέιζερ. 

Επίσης , έχει περιγραφή και μια τεχνική MALDI σε ατμοσφαιρκή πίεση , εκτός από τη 

σύνηθη τεχνική σε θάλαμο κενού . Η μήτρα του δείγματος στη MALDI πρέπει να 

απορροφά έντονα την ακτινοβολία λέιζερ . Η μήτρα και ο αναλύτης εκροφούνται και 

ιοντίζονται , δημιουργώντας έναν θύσανο ιόντων . Ο συνηθέστερος τύπος αναλυτή 

μάζας , που χρησιμοποιείται στη MALDI , είναι ο αναλυτής χρόνου πτήσης 

(timeofflight - TOF) .  

       Αν και ο μηχανισμός σχηματισμού του θυσάνου ιόντων στη διαδικασία  

MALDI δεν είναι εντελώς κατανοητός, εικάζεται ότι μεσολαβεί απορρόφηση της 

δέσμης του λέιζερ από τη μήτρα και στη συνέχεια μεταφορά ενέργειας από τη μήτρα 

στον αναλυτή. Έπειτα συμβαίνει εκρόφηση του αναλυτή και της μήτρας. Θεωρείται ότι 

ο αναλυτής εκροφείται στη μορφή ουδέτερων μορίων και στη συνέχεια ιοντίζεται μέσω 

αντιδράσεων μεταφοράς πρωτονίου με πρωτονιομένα ιόντα μήτρας στην πυκνή φάση 
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πάνω στην επιφάνεια που περιέχει τη μήτρα. Μια σειρά φωτοχημικών 

αντιδράσεωνμπορεί να οδηγήσουν στην παραγωγή πρωτονιωμένων ιόντων της μήτρας. 

 

Εικόνα 15: Παρουσίαση της 

διαδικασίας MALDI. Ο αναλυτής 

διασπείρεται ομοιόμορφα σε μια μήτρα 

και τοποθετείται σε μια μεταλλική 

πλάκα. Μια παλμική διέγερση λέιζερ, 

πέφτει πάνω στο δείγμα και προκαλεί 

εκρόφηση ενός θυσάνου ιόντων της 

μήτρας, του αναλυτή και άλλων 

ιόντων. Ο αναλύτης μπορεί να είναι 

πρωτονιωμένος, αποπρωτονιωμένος ή 

να σχηματίζει ενώσεις προσθήκης πριν 

εισέλθει στον αναλύτη TOF. 

 

Σκοπός της χρήσης της μήτρας είναι η αποφυγή της αποικοδόμησης του 

πολυμερούς απορροφώντας την ενέργεια της ακτίνας του λέιζερ, η απορρόφηση στο 

μήκος κύματος λειτουργίας του laser, στο οποίο ο αναλύτης δεν απορροφά σημαντικά, 

η ελαχιστοποίηση των διαμοριακών αλληλεπιδράσεων πέρα από αυτές μήτρας-

αναλύτη, η συμμετοχή στη δημιουργία των ιόντων είτε σαν μέσο πρωτονίωσης 

(ανίχνευση κατιόντων) ή μέσο αποπρωτονίωσης (ανίχνευση ανιόντων) ,η ανίχνευση 

συγκεντρώσεων της τάξης των picomoles ή και μικρότερων .Στα όργανα αυτού του 

τύπου τα θετικά ιόντα παράγονται περιοδικά μετά από βομβαρδισμό του δείγματος με 

σύντομους παλμούς ηλεκτρονίων, δευτερογενών ιόντων ή φωτονίων ακτινοβολίας 

λέιζερ. Τα ιόντα που παράγονται επιταχύνονται και κατόπιν διέρχονται μέσω ενός 

σωλήνα πορείας. Τα ελαφρότερα σωματίδια φθάνουν στον ανιχνευτή νωρίτερα σε 

σχέση με τα βαρύτερα.  

4.3. Αεριοχρωματογραφία(gaschromatography, GC) 

H αεριοχρωματογραφία είναι η τεχνική, η οποία χρησιμοποιείται περισσότερο 

από οποιαδήποτε άλλη γνωστή τεχνική στην ανάλυση μιγμάτων πτητικών οργανικών 

ενώσεων. Έχει χρησιμοποιηθεί για διαχωρισμό, ταυτοποίηση και ανάλυση όλων 

σχεδόν των αερίων και πτητικών υγρών μιγμάτων σε δείγματα φαρμάκων, βενζίνης, 

περιβαλλοντικών δειγμάτων αέρα και υδάτων, και άλλων ουσιών. 

Στην αεριοχρωματογραφία το δείγμα εντίθεται στον εισαγωγέα, όπου εξατμίζεται 

ταχύτατα και εγχέεται στην κεφαλή µμιας χρωματογραφικής στήλης (στατική φάση) 

καθώς παρασύρεται από κινούμενο αδρανές αέριο. Η έκλουση των ουσιών του 

δείγματος πραγματοποιείται µε τη ροή αυτού του αδρανούς αερίου, το οποίο 

ονομάζεται φέρον αέριο και αποτελεί την κινητή φάση. Σε αντίθεση µε την 

υγροχρωµατογραφία, η κινητή φάση δεν αλληλοεπιδρά µε τα µόρια του αναλύτη. Ο 

µόνος της ρόλος είναι η διακίνηση του κατά μήκος της στήλης. Στη συντριπτική 
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πλειονότητα των εφαρμογών, ο διαχωρισμός επιτυγχάνεται µε κατανομή του αναλύτη 

μεταξύ της αέριας κινητής και μιας υγρής φάσης, η οποία είναι ακινητοποιηµένη σε 

επιφάνεια αδρανούς στερεού υποστρώματος (χρωματογραφία αερίου-υγρού).Η αέρια 

χρωματογραφία αναπτύχθηκε ως αναλυτική τεχνική τα τελευταία σαράντα χρόνια.  

 

 

Εικόνα 16:   Η διάταξη ενός αέριου χρωματογράφου 

Το φέρον αέριο (συνήθως Ν2, Ηe, H2, Ar) από τη φιάλη υψηλής πίεσης, μέσα 

από ρυθμιστές παροχής, οδηγείται στη στήλη. Η εισαγωγή του δείγματος γίνεται με 

μικροσύριγγα στη βαλβίδα εισαγωγής του δείγματος στην κορυφή της στήλης. Tα 

συστατικά του δείγματος συμπαρασύρονται από το φέρον αέριο κατά μήκος της 

στήλης και διαχωρίζονται. Τα κλάσματα στη συνέχεια ανιχνεύονται στον ανιχνευτή 

και τα σήματα ανίχνευσης καταγράφονται από καταγραφικό. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις, στη συνέχεια υπάρχει μια διάταξη, όπου συλλέγονται τα διάφορα 

κλάσματα και ένα ροόμετρο για τον έλεγχο της ταχύτητας ροής του φέροντος αερίου. 

Ως φέρον αέριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάθε αέριο σε υπερκάθαρη κατάσταση, το 

οποίο μπορεί να διαφοροποιηθεί στον ανιχνευτή, από τα διάφορα συστατικά του 

μίγματος. Το φέρον αέριο πρέπει να είναι αδρανές και απαλλαγμένο από προσμίξεις. 

Επίσης δεν πρέπει να περιέχει οξυγόνο, γιατί οξειδώνει τη στατική φάση και αυτό 

σημαίνει καταστροφή της στήλης, ιδιαίτερα όταν αυτή είναι τριχοειδής και η ποσότητα 

της στατικής φάσης είναι ελάχιστη. Ίχνη υγρασίας επίσης απενεργοποιούν τη στατική 

φάση, για αυτό το φέρον αέριο πρέπει να είναι απαλλαγμένο από υγρασία. Η επιλογή 

του φέροντος αερίου εξαρτάται κυρίως από τον τύπο του ανιχνευτή που 

χρησιμοποιείται. 

Η καρδιά του χρωματογράφου είναι η στήλη. Η στήλη αποτελείται από έναν επιμήκη 

σωλήνα, συνήθως με τη μορφή σπειράματος ή U, ώστε να καταλαμβάνει κατά το 
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δυνατόν μικρότερο χώρο, από ανοξείδωτο χάλυβα, χαλκό, αργίλιο, ύαλο ή πλαστικό, 

μήκους 1-2 m για της πληρωμένες στήλες, μέχρις αρκετών εκατοντάδων μέτρων για 

τις τριχοειδείς, εσωτερικής διαμέτρου της τάξεως των mm στις αναλυτικές στήλες, 

πολλών δεκάδων cm στις παρασκευαστικές στήλες. Το δείγμα, συνήθως όγκου 1μL 

εισάγεται στο ρεύμα του φέροντος αερίου στην αρχή της στήλης με μια μικροσύριγγα, 

διαμέσου μιας ελαστικής πλακέτας ή διαφράγματος (septum). H ταχύτητα και η 

ικανότητα του διαχωρισμού εξαρτώνται από τη θερμοκρασία. Για αυτό το λόγο η 

στήλη βρίσκεται σε φούρνο, του οποίου η θερμοκρασία ελέγχεται αυστηρά. Ο 

διαχωρισμός επιτυγχάνεται εξαιτίας των διαφόρων δυνάμεων συγκράτησης και 

έκλουσης ανάμεσα στα συστατικά του μίγματος, το υλικό πλήρωσης της στήλης και 

της ροής του φέροντος αερίου. Το δεύτερο μέρος του χρωματογράφου περιλαμβάνει 

τον ανιχνευτή, ο οποίος τοποθετείται στο τέλος της στήλης. Τα σήματα ενισχύονται 

και καταγράφονται στο καταγραφικό σύστημα. 

Τα βασικά μέρη μιας διάταξης αέριας χρωματογραφίας είναι τα εξής: 

 η κολώνα του φέροντος αερίου (Argon) 

 ο ρυθμιστής πίεσης του φέροντος αερίου 

 η στήλη 

 ο ανιχνευτής  

 το σύστημα εισαγωγής του δείγματος 

 ο ανιχνευτής σήματος 

 ο καταγραφέας 

 

 

Εικόνα 17: Βασικά μέρη της διάταξης αέριας χρωματογραφίας 

 

 

 

 



31 

4.4. Ανιχνευτής θερμικής αγωγιμότητας (TCD)  

Η αρχή λειτουργίας του TCD στηρίζεται στη σύγκριση της θερμικής 

αγωγιμότητας του αναλύτη µε αυτή του φέροντος αερίου. Μετριέται η μεταφορά 

θερµότητας από το νήμα σε μια ψυχρή επιφάνεια. Η διαφοροποίηση της θερμικής 

αγωγιμότητας οφείλεται σε μικρομεταβολές  της σύνθεσης του αερίου που εξέρχεται 

από τη χρωματογραφική στήλη (έκλουσμα). Για την ανίχνευση απαιτούνται δύο 

στοιχεία. Το ένα τοποθετείται στη ροή του εκλούσµατος από τη στήλη (δείγμα) και το 

άλλο στη ροή του αερίου πριν από το θάλαμο έγχυσης του δείγματος (αναφορά). 

Εναλλακτικά, χρησιμοποιείται διαµοιραστής της ροής. Σε έναν σύγχρονο TCD 

χρησιμοποιούνται τέσσερα ανιχνευτικά στοιχεία, ένα ζεύγος για το δείγμα και ένα 

ζεύγος για το ρεύμα αναφοράς. Η θερμοκρασία του νήματος είναι συνάρτηση (α) του 

ρεύματος της γέφυρας του ανιχνευτή, (β)της γεωμετρίας του, (γ) της θερμικής 

αγωγιμότητας του αερίου και (δ) της ταχύτητας ροής του. 

Οι θερµικές αγωγιμότητες του He και του Η2 είναι περίπου 6 – 10 φορές μεγαλύτερες 

των οργανικών ενώσεων. Επομένως, η παρουσία ακόμη και μικρών ποσοτήτων 

οργανικών ουσιών προκαλεί μια σχετικά έντονη μείωση της θερμικής αγωγιμότητας 

του αέριου εκλούσµατος της στήλης και αύξηση της θερμοκρασίας του νήματος. 

Οι αγωγιμότητες άλλων αερίων είναι παραπλήσιες µε εκείνες των οργανικών ενώσεων 

και, επομένως, για μεγαλύτερη ευαισθησία, ο ανιχνευτής TCD θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται µε υδρογόνο ή ήλιο ως φέροντα αέρια. 

 

Εικόνα 18: Διάταξη TCD 
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4.5. Φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού NMR 

 Η φασματοσκοπία NMR βασίζεται στις μαγνητικές ιδιότητες των πυρήνων των 

στοιχείων και χρησιμοποιείται ευρέως για τη μελέτη φυσικών, χημικών και βιολογικών 

ιδιοτήτων της ύλης. Όταν ένα μόριο βρίσκεται υπό την επίδραση ενός εξωτερικού 

μαγνητικού πεδίου οι πυρήνες τους συμπεριφέρονται ως μαγνήτες. Τα ηλεκτρόνια που 

κινούνται γύρω από κάθε πυρήνα, επάγουν μικρά τοπικά μαγνητικά πεδία με 

αποτέλεσμα ο κάθε πυρήνας να αντιλαμβάνεται διαφορετικό μαγνητικό πεδίο και έτσι 

να δίνει διαφορετικό σήμα NMR. Όταν το πεδίο των ηλεκτρονίων είναι αντίθετο από 

το εξωτερικό πεδίο, το φαινόμενο αυτό ονομάζεται προστασία των πυρηνών, ενώ όταν 

τα πεδία είναι ομόρροπα ονομάζεται αποπροστασία. Ένας ατομικός πυρήνας μπορεί να 

θεωρηθεί ως ένα περιστρεφόμενο ηλεκτρικό φορτίο διότι υπάρχει περίπτωση να 

εμφανίζει πυρηνικό spin και έτσι περιέχει στροφορμή. Οι πυρήνες που ενδιαφέρουν 

την φασματοσκοπία NMR έχουν γωνιακή στροφορμή spin διάφορο του μηδενός και 

είναι αυτοί του 1Η και 13C. Αυτά τα άτομα θεωρούνται σαν ηλεκτρικά φορτία που 

περιστρέφονται και κατέχουν πυρηνική μαγνητική ροπή. Η περιστροφή αυτών των 

θετικά φορτισμένων σωματιδίων δημιουργεί μικρά μαγνητικά πεδία τα οποία 

ευθυγραμμίζονται παράλληλα ή αντιπαράλληλα με ένα εξωτερικά εφαρμοζόμενο 

μαγνητικό πεδίο. Για να ανιχνεύσουμε το σήμα στα πειράματα NMR ισχύει: 

ν=(γ/2π)Βο, 

 όπου γ είναι ο γυρομαγνητικός λόγος του πυρήνα που τοποθετείται μέσα σε ένα 

μαγνητικό πεδίο Βο. 

 Βέβαια, το πεδίο που αισθάνεται κάθε πυρήνας τροποποιείται από το χημικό του 

περιβάλλον. Τα τοπικά μαγνητικά πεδία που δημιουργούνται από τους γειτονικούς 

πυρήνες είναι ανάλογα του Βο και ισχύει η σχέση: 

ν=(γ/2π)(1-σ)Βο , 

όπου σ είναι η σταθερά προστασίας(μετατροπή του εξωτερικού μαγνητικού πεδίου 

Βο από το χημικό περιβάλλον).  

Το μαγνητικό πεδίο στον πυρήνα δεν είναι ίσο με την εφαρμογή μαγνητικού πεδίου. Η 

διαφορά μεταξύ του εφαρμοζόμενου μαγνητικού πεδίου και του πεδίου του πυρήνα 

ονομάζεται πυρηνική θωράκιση. Εξετάζοντας τα s-ηλεκτρόνια σε ένα μόριο, βλέπουμε 

ότι έχουν σφαιρική συμμετρία και κυκλοφορούν στο πεδίο εφαρμογής, όπου παράγουν 

ένα μαγνητικό πεδίο που διαφέρει από το εφαρμοζόμενο πεδίο. Αυτό σημαίνει ότι η 

ένταση του εφαρμοζόμενου πεδίου πρέπει να αυξηθεί έτσι ώστε ο πυρήνας να το 

απορροφήσει στη συχνότητα μετάβασής του. Αυτή είναι η μετατόπιση ονομάζεται 

διαμαγνητική μετατόπιση. 
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6. Παράρτημα 

 

Διάγραμμα 6: MALDI-TOF της πορφυρίνης TPyPSnCl2 

 

Διάγραμμα 7: MALDI-TOF της πορφυρίνης TPyPSn(ΟΗ)2 
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Διάγραμμα 8: ΝΜR της ένωσης TPyPSn(OH)2 


