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Kαὶ ἐβέκεημ θῶξ… 

Γέλεζηο Α’ 3, Παιαηά Γηαζήθε. 

 

 

 

 

 

 

Γνάιιαηα ιαεείκ δεζ, ηαζ, ιαευκηα, κμοκ έπεζκ… 

Μέκακδνμξ ( 4μξ αζχκ π.Υ.). 

 

 

 

 

 

 

„ηακ ζε ζένκμοκ ζημκ βηνειυ, παιμβέθα, αβάθε θηενά ηαζ πέηα… 
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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

H πανμφζα ιεηαπηοπζαηή ενβαζία πναβιαημπμζήεδηε απυ ημκ Οηηχανζμ ημο 

2014 έςξ ημκ Ηακμοάνζμ ημο 2016 ζημ Δνβαζηήνζμ Βζμακυνβακδξ Υδιείαξ ημο 

Σιήιαημξ Υδιείαξ ημο Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ ζηα πθαίζζα ημο Γεκζημφ 

Μεηαπηοπζαημφ Πνμβνάιιαημξ πμοδχκ. Θα ήεεθα κα εοπανζζηήζς ζδζαίηενα ημκ 

Καεδβδηή ιμο η. Αεακάζζμ Γ. Κμοηζμθέθμ βζα ηδκ εοηαζνία πμο ιμο έδςζε κα 

πναβιαημπμζήζς ηδκ ενβαζία ιμο ζημ ενβαζηήνζυ ημο ηαζ βζα ηδκ αιένζζηδ 

ζοιπανάζηαζή ημο. ηάεδηε δίπθα ιμο, αοηά ηα πνυκζα ηδξ ζοκενβαζίαξ ιαξ, 

ανςβυξ ηαζ ζοιπαναζηάηδξ ζηδκ πμνεία ιμο ιε ηδκ πμθφηζιδ επζζηδιμκζηή ημο 

βκχζδ. Πναβιαηζηυξ δάζηαθμξ ήεμοξ ηαζ αλζμπνέπεζαξ.  

Δπζπθέμκ, εα ήεεθα κα εοπανζζηήζς ημκ ζοκενβάηδ ιαξ Καεδβδηή Vincent 

Artero απυ ημ ενεοκδηζηυ ηέκηνμ πονδκζηχκ ενεοκχκ ηδξ Γαθθίαξ, Commissariat a l‟ 

Energie Atomique (CEA) ζηδκ Γηνεκυιπθ, ηαεχξ ηαζ ηα ιέθδ ημο ενβαζηδνίμο ημο, 

βζα ηδκ πναβιαημπμζήζδ ηςκ δθεηηνμπδιζηχκ πεζναιάηςκ πάκς ζηζξ ημααθμλίιεξ 

ηαζ βζα ημ εοπάνζζημ ηθίια ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ ζοιιεημπήξ ιμο ζηα πεζνάιαηα 

αοηά. Αηυια, εοπανζζηχ ημκ ζοκενβάηδ ιαξ Καεδβδηή D. Guldi απυ ημ 

Πακεπζζηήιζμ Friedrich - Alexander University ζημ Ένθακβηεκ ηδξ Γενιακίαξ βζα ηα 

θοζζημπδιζηά πεζνάιαηα πμο πναβιαημπμζμφκηαζ πάκς ζηζξ πμνθονίκεξ ημο 

θεοηυπνοζμο ηαζ παθθαδίμο.  

Δοπανζζηίεξ εα ήεεθα κα εηθνάζς ηαζ ζηα οπυθμζπα ιέθδ ηδξ ελεηαζηζηήξ 

ιμο επζηνμπήξ, ζημκ Γν. Π. Αββανίδδ ηαζ ζημκ Γν. Θ. Λαγανίδδ, Δπίημονμοξ 

Καεδβδηέξ ημο Σιήιαημξ Υδιείαξ ημο Ανζζημηέθεζμο Πακεπζζηδιίμο Θεζζαθμκίηδξ, 

πμο δέπηδηακ κα ζοιιεηέπμοκ ζηδκ ηνίζδ ηδξ ιεηαπηοπζαηήξ ιμο ενβαζίαξ.  

Δπίζδξ μθείθς έκα ιεβάθμ εοπανζζηχ ζε υθα ηα ιέθδ ημο ενβαζηδνίμο 

Βζμακυνβακδξ Υδιείαξ, ημκ Γν. Γεχνβζμ Υαναθαιπίδδ, ηδκ Γν. Καθθζυπδ 

Λαδςιέκμο, ηδκ Γν. Υνζζηίκα Δπζζηήιδ ηάββεθ, ηδκ Γν. Γαθάηεζα Εεναάηδ, ημκ 

Κςκζηακηίκμ Κανίηδ, ημκ Βαζίθεζμ Νζημθάμο, ηδκ Αεακαζία Πέηνμο, ημκ Γεχνβζμ 

Λάκδνμο, ηδκ μθία Μανζχθα, ημκ ηέθζμ Υανζζζάδδ, ηδκ Αβάπδ Νζηδθυνμο, ηδκ 

Ακεή Μπαβάηδ, ημκ Διιακμοήθ Γζακκμφδδ, ημκ Δοεφιζμ Φαζμοθάηδ ηαζ ημκ 

Διιακμοήθ Υνοζυ ηαεχξ ηαζ ημοξ θμζηδηέξ Δοάββεθμ Κμφηνα-Καζζζχκδ ηαζ 

ηοθζακυ Πακαβζςηάηδ. Σμοξ εοπανζζηχ μθυροπα βζα ηδκ αμήεεζα, ηδ ζοκενβαζία, 

ηζξ ζογδηήζεζξ ιαξ, ηαζ βεκζηυηενα, βζα ημ ηυζμ εοπάνζζημ ηθίια πμο επζηναημφζε 

υθα αοηά ηα πνυκζα. Δοπανζζηχ βζα υθα … 

Αηυια, εέθς κα εηθνάζς ηδ ααεζά ιμο εοβκςιμζφκδ ζηδκ μζημβέκεζά ιμο, 

ημοξ βμκείξ ιμο, Ακηχκδ ηαζ Δθέκδ ηαζ ζηδκ αδεθθή ιμο Βζηηςνία, βζα ηδκ δφκαιδ 

πμο ιμο δίκμοκ ηαεδιενζκά, βζα ηδκ πανυηνοκζδ κα ζοκεπίζς ηαζ κα πεηφπς ημοξ 

ζηυπμοξ ιμο, βζα ηδκ ζοιπανάζηαζδ, επεζδή είκαζ πάκηα πανυκηεξ, ηαζ βζα πμθθά 

αηυια. Δκά ηενάζηζμ εοπανζζηχ ζηδκ Δθεοεενία Βανδαθαπάηδ πμο ζηέηεηαζ 

θφθαηαξ αββεθυξ ιμο υθα αοηά ηα πνυκζα. Δοπανζζηχ ζδζαίηενα ημοξ θίθμοξ ιμο, 

Δοεφιδ Φαζμοθάηδ ηαζ Μανίκα πμζκανάηδ, βζαηί ιαγί λεηζκήζαιε ηαζ ζοκεπίγμοιε 

ιαγί. Σέθμξ, ημ ιεβαθφηενμ εοπανζζηχ ημ πνςζηάς ζηδκ Γεςνβία Νζημθαηάημο, υπζ 

ιυκμ βζα ηδκ οπμιμκή ηδξ, αθθα βζα ηδκ αβάπδ ηδξ ηαζ ημ παιμβεθυ ηδξ. 
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Μεηαπηπρηαθή Δξγαζία 

Δνβαζηήνζμ Βζμακυνβακδξ Υδιείαξ, Πακεπζζηήιζμ Κνήηδξ, Σιήια Υδιείαξ 

(Ζνάηθεζμ). 

Τπ. Καε. Κμοηζμθέθμξ Αεακάζζμξ, 

 φκεεζδ ηαζ παναηηδνζζιυξ κέςκ ηαηαθοηχκ βζα αζμιζιδηζηή παναβςβή 

οδνμβυκμο.  

 

 

 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ 

 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ 

ΔΜΠΔΙΡΙΑ   

 

(01/09/2014-) 

 

 

 

 

 

 

 

(22/06/2015-16/07/2015) 

 

 

 

 

 

 

(20/02/2014-03/07/2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΧΠΙΚΔ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 
    ΑΘΑΝΑΙΟ Α. ΠΑΝΑΓΙΧΣΟΠΟΤΛΟ 

 

  Ρμδζά Ζθείαξ, Σ.Κ. 27069 Δθφνα, Δθθάδα  

  +306977831076     +306949413089     

 athpanagiotopoulos@gmail.com,    

      athpanagiotopoulos@hotmail.com, 

      chemgrad824@edu.chemistry.uoc.gr 

 

Φφθμ  Άννεκ | Ζιενμιδκία βέκκδζδξ 13/08/1991 | Συπμξ βέκκδζδξ  Αιαθζάδα Ζθείαξ | 

 

Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

Δνβαζηήνζμ Βζμακυνβακδξ Υδιείαξ, Πακεπζζηήιζμ Κνήηδξ, Σιήια Υδιείαξ 

(Ζνάηθεζμ). 

Τπ. Καε. Κμοηζμθέθμξ Αεακάζζμξ. 

 φκεεζδ ηαζ παναηηδνζζιυξ κέςκ πμνθονζκζηχκ παναβχβςκ.  

 

πκκεηνρή ζε Πεηξάκαηα ζην Κέληξν Ππξεληθώλ Δξεπλώλ - CEA 

Commissariat a l‟ Energie Atomique (CEA) Grenoble, Γαθθία. 

Τπ. Καε. Vincent Artero, 

 Μεθέηδ κέςκ ηαηαθοηχκ βζα θςημπδιζηή ηαζ δθεηηνμπδιζηή παναβςβή 

ηαφζζιμο οδνμβυκμο.  

 

mailto:athpanagiotopoulos@hotmail.com
mailto:chemgrad824@edu.chemistry.uoc.gr
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ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ 

ΚΑΣΑΡΣΙΗ 

  

                                                                               
 
 
 

(01/07/2013-30/09/2013) 

 

 

 

 

 

   

(01/11/2011-10/02/2012) 

Πξαθηηθή Άζθεζε 

Γεκζηυ Νμζμημιείμ Αιαθζάδαξ, Σιήια Βζμπδιείαξ - Μζηνμαζμθμβίαξ, 

Δοαββεθζζηνίαξ 122,  Αιαθζάδα.                 

Τπ. αїκαημφδδ Δοεοιία, 

 Υδιζηέξ-Βζμπδιζηέξ-Μζηνμαζμθμβζηέξ Ακαθφζεζξ. 

 

Πξνπηπρηαθόο Βνεζόο Δξγαζηεξίνπ Σκήκαηνο Υεκείαο 

 Δνβαζηήνζμ Γεκζηήξ Υδιείαξ,  Πακεπζζηήιζμ Κνήηδξ, Σιήια Υδιείαξ, Πακ/πμθδ 

Βμοηχκ, Ζνάηθεζμ. 

Τπ. Κμνκήθζμξ πονίδςκ,  

  Παναζηεοή Υδιζηχκ Ακηζδναζηδνίςκ. 

                                 

 

                             

 

 

 

 

                           

                 

Μεηαπηπρηαθόο Φνηηεηήο Σκήκαηνο Υεκείαο (9.90/10) 

Πακεπζζηήιζμ Κνήηδξ, Ζνάηθεζμ. 

 

 

Φνηηεηήο Σκήκαηνο Υεκείαο (9.30/10) 

Πακεπζζηήιζμ Κνήηδξ, Ζνάηθεζμ. 

 

 

Απόθνηηνο  Λπθείνπ (19.1/20) 

Γεκζηυ Λφηεζμ ζιυπμοθμο Ζθείαξ, Σ.Κ. 27069, Δθφνα. 

 

 

Απόθνηηνο  Γπκλαζίνπ (19.3/20) 

Γοικάζζμ ζιυπμοθμο Ζθείαξ, Σ.Κ. 27069, Δθφνα. 

 

 

Απόθνηηνο  Γεκνηηθνύ                                                              

Γδιμηζηυ πμθείμ Ρμδζάξ Ζθείαξ, Σ.Κ. 27069, Δθφνα. 
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Μδηνζηή βθχζζα 

 

Δθθδκζηά 

 

 
 

 

 

ΑΣΟΜΙΚΔ 

ΓΔΞΙΟΣΗΣΔ 
  

 

Δπζημζκςκζαηέξ 

δελζυηδηεξ 

 

Δπζημζκςκζαηέξ δελζυηδηεξ πμο απμηηήεδηακ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ 

πηοπζαηήξ ενβαζίαξ ηαζ ηδξ πναηηζηήξ άζηδζδξ. 

Ονβακςηζηέξ- 

δζαπεζνζζηζηέξ δελζυηδηεξ 

Ονβακςηζηέξ ηαζ δζαπεζνζζηζηέξ ζηακυηδηεξ πμο απμηηήεδηακ ηαηά ηδκ 

δζάνηεζα ηδξ πηοπζαηήξ ενβαζίαξ, ηδξ πναηηζηήξ άζηδζδξ ηαεχξ ηαζ ηδξ 

εέζδξ ημο πνμπηοπζαημφ αμδεμφ. 

Δπαββεθιαηζηέξ δελζυηδηεξ Γκχζδ πνήζδξ ηαζ μνβάκςζδξ ενβαζηδνζαηχκ ζοκεδηχκ, 

Γκχζδ πνήζδξ ιεευδςκ πδιζηήξ ζφκεεζδξ, 

Γκχζδ πνήζδξ ιεευδςκ πμζμηζηήξ ηαζ πμζμηζηήξ ακάθοζδξ, 

Γκχζδ πνήζδξ θαζιαηυιεηνμο ιάγαξ (Maldi-TOF), 

Γκχζδ πνήζδξ θαζιαημθςημιέηνμο UV-Vis, 

Γκχζδ πνήζδξ ζοζηήιαημξ ηοηθζηήξ αμθηαιεηνίαξ, 

Γκχζδ πνήζδξ θαζιαημιέηνμο ΝΜR, 

Γκχζδ πνήζδξ αζμπδιζηχκ ακαθοηχκ. 

Γελζυηδηεξ πθδνμθμνζηήξ Γκχζδ πνήζδξ ηςκ ενβαθείςκ Microsoft Office™, 

Γκχζδ πνήζδξ ηςκ ενβαθείςκ Open Office 
TM

, 

Γκχζδ πνήζδξ ηςκ πνμβναιιάηςκ Origin, 

Γκχζδ πνήζδξ ηςκ πνμβναιιάηςκ Chem Draw, 

Γκχζδ πνήζδξ ηςκ ενβαθείςκ Microsoft Works 
TM

, 

Γκχζδ πνήζδξ ηςκ πνμβναιιάηςκ LabView. 

Λμζπέξ δελζυηδηεξ Καθή ακάθοζδ ηαζ επελενβαζία δεδμιέκςκ. 

ΚΑΣΑΝΟΖΖ ΟΜΗΛΗΑ ΓΡΑΦΖ 

Πνμθμνζηή 
Γναπηή 

(ακάβκςζδ) 
Δπζημζκςκία 

Πνμθμνζηή 

έηθναζδ  

Ανηεηά ηαθά Ανηεηά ηαθά Ανηεηά ηαθά Ανηεηά ηαθά Ανηεηά ηαθά 

 

Ανηεηά ηαθά Ανηεηά ηαθά Ανηεηά ηαθά Ανηεηά ηαθά Ανηεηά ηαθά 

 

 

Λμζπέξ Γθχζζεξ 

       

      ΑΓΓΛΙΚΑ                   

      ΓΑΛΛΙΚΑ                   
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ΠΡΟΘΔΣΔ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ   

  
 

Σζιδηζηέξ δζαηνίζεζξ ηαζ 

ανααεία 

 

 Τπμηνμθία Κθδνμδμηήιαημξ Μανίαξ Μζπαήθ Μακαζζάηδ. 

 Τπμηνμθία PERSPECT H2O COST Action CM1202 βζα ζοιιεημπή ζε 

πεζνάιαηα ζημ Κέκηνμ Πονδκζηχκ Δνεοκχκ-CEA –Γαθθία. 

 Πνςηεφζαξ ημο ηιήιαημξ Υδιείαξ ηαηά ηδκ μνηςιμζία ηςκ πηοπζμφπςκ 

(Ημφθζμξ 2014). 

 Πνςηεφζαξ ηαηά ηδκ επζθμβή ιεηαπηοπζαηχκ θμζηδηχκ ζημ ηιήια 

Υδιείαξ (Ημφθζμξ 2014). 

 Τπμηνμθία ημζκςθεθμφξ ζδνφιαημξ Η. Λάηζδ βζα ημ Αη. Έημξ  2012-2013. 

 Τπμηνμθία ημζκςθεθμφξ ζδνφιαημξ Η. Λάηζδ βζα ημ Αη. Έημξ  2011-2012. 

 Βνααείμ ημζκςθεθμφξ ζδνφιαημξ Η. Λάηζδ „‟Άνζζημζ‟‟ (Ακχηενμξ ααειυξ 

πνυζααζδξ βζα ηδκ ηνζημαάειζα εηπαίδεοζδ-Γήιμξ Πδκείαξ-), ζιυπμοθμ 

2009. 

 1
μ
 Βνααείμ Eurobank EFG „‟H Μεβάθδ ηζβιή βζα ηδκ Παζδεία‟‟ 

( Ακχηενμξ ααειυξ πνυζααζδξ βζα ηδκ ηνζημαάειζα εηπαίδεοζδ-Γήιμξ 

Πδκείαξ-), Σνίπμθδ 2009.  

 Βνααείμ Πνμυδμο π. Έημοξ 2008-2009 „‟ φθθμβμξ Έηθναζδ‟‟, Γήιμξ 

Πδκείαξ, Δθφνα 2009. 

 Ανζζηείμ ηαζ Βνααείμ Πνμυδμο π. Έημοξ 2008-2009 (ααειυξ 19,1). 

 Βνααείμ Πνμυδμο π. Έημοξ 2007-2008 „‟ φθθμβμξ Έηθναζδ‟‟, Γήιμξ 

Πδκείαξ, Δθφνα 2008. 

 Ανζζηείμ ηαζ Βνααείμ Πνμυδμο π. Έημοξ 2007-2008 (ααειυξ 19,2). 

 1
μ
 Βνααείμ π. Γζαβςκζζιμφ Δηπαζδεοηδνίςκ ΓΔΗΣΟΝΑ  (Θέια: 

οββναθή Πναβιαηείαξ βζα ηδκ ακαδζμνβάκςζδ ηδξ Πονυπθδηηδξ Ζθείαξ, 

ζοιιεηέπμκηεξ ιαεδηέξ ηςκ θοηείςκ ημο Ν. Ζθείαξ), Πφνβμξ 2008. 

 1
μ
 Βνααείμ ηαθφηενδξ έηεεζδξ Κ.Δ.Σ.Α . Γοηζηήξ Δθθάδαξ ιε εέια „‟Μζα 

αζχζζιδ Δπζπεζνδιαηζηή Ηδέα‟‟ (οιιεηέπμκηεξ ιαεδηέξ απυ ηα θφηεζα 

Γοηζηήξ Δθθάδαξ‟‟, Πάηνα 2008. 

 Βνααείμ Πνμυδμο π. Έημοξ 2006-2007 „‟ φθθμβμξ Έηθναζδ‟‟, Γήιμξ 

Πδκείαξ, Δθφνα 2007. 

 Ανζζηείμ ηαζ Βνααείμ Πνμυδμο π. Έημοξ 2006-2007 (ααειυξ 18,6). 

 Ανζζηείμ ηαζ Βνααείμ Πνμυδμο π. Έημοξ 2005-2006 (ααειυξ 19,3). 

 Ανζζηείμ ηαζ Βνααείμ Πνμυδμο π. Έημοξ 2004-2005 (ααειυξ 18,5). 

 Ανζζηείμ ηαζ Βνααείμ Πνμυδμο π. Έημοξ 2003-2004 (ααειυξ 18,7). 

 1
μ
 Βνααείμ ηθδνμδμηήιαημξ Η. Αθελακδνή (Καθφηενδ π. έηεεζδ Γήιμο 

Πδκείαξ 2003),  Ρμδζά 2003. 
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Ζ εκένβεζα ειπθέηεηαζ ζε υθα ηα ζφβπνμκα αβαεά ηαζ είκαζ απαναίηδηδ βζα ηδκ 

παναβςβή ηάεε είδμοξ οπδνεζίαξ. Ζ εκένβεζα ηάκεζ ηδκ γςή ηςκ ζφπνμκςκ 

ακενχπςκ εφημθδ ζε ζπέζδ ιε ηδκ γςή ηςκ πνμβυκςκ ιαξ ή ηςκ εηαημιιονίςκ 

ακενχπςκ πμο ηδκ ζηενμφκηαζ. Ωζηυζμ, δ έκκμζα ηδξ εκένβεζαξ είκαζ ζοκοθαζιέκδ 

ιε ηα μνοηηά ηαφζζια. Ακαπυθεοηηα, ηα μνοηηά ηαφζζια, ημ πεηνέθαζμ, ημ θοζζηυ 

αένζμ, ηαζ μ άκεναηαξ δεκ είκαζ αηεθεοηδηά. Δπίζδξ, δ ακελέθεβηηδ πνήζδ ημοξ 

πνμηαθεί ιζα ζεζνά απυ πνμαθήιαηα, ζηδκ αηιυζθαζνα ηαζ ημ πενζαάθθμκ. Γζα ημοξ 

παναπάκς θυβμοξ, είκαζ απαναίηδηδ δ ζηνμθή ημο πθακήηδ πνμξ ηζξ ιδ νοπμβυκμοξ, 

ιε δοκαηυηδηα απμεήηεοζδξ ηαζ μζημκμιζηή παναβςβή ακακεχζζιεξ πδβέξ εκένβεζαξ. 

Μζα ανηεηά εθπζδμθυνα θφζδ απμηεθεί δ παναβςβή οδνμβυκμο ιέζς ηδξ 

θςημηαηαθοηζηήξ δζάζπαζδξ ημο κενμφ. Ζ θςημηαηάθοζδ μνίγεηαζ ςξ δ ηαηαθοηζηή 

πδιζηή ακηίδναζδ πμο πενζθαιαάκεζ ηδκ αηηζκμαυθδζή ηδξ πανμοζία εκυξ ηαηαθφηδ 

(θςημηαηαθφηδ). Αοηή δ δζαδζηαζία ειπκέεηαζ απυ ηδκ θοζζηή θςημζφκεεζδ, υπμο μ 

θςημηαηαθφηδξ είκαζ δ πθςνμθφθθδ ζηα θοηά. Έκαξ ηενάζηζμξ ανζειυξ ηαηαθοηχκ 

θςημπδιζηήξ έηθοζδξ οδνμβυκμο έπεζ ιεθεηδεεί εηηεκχξ ζε ζοκδοαζιυ ιε 

δζαθμνεηζημφξ θςημεοαζζεδημπμζδηέξ. Οζ ημααθμλίιεξ απμηεθμφκ ηαηά ιαηνάκ ημοξ 

πθέμκ πνδζζιμπμζμφιεκμοξ ηαηαθφηεξ έηθοζδξ οδνμβυκμο, θυβς ηδξ ιεβάθδξ 

δναζηζηυηδηάξ ημοξ ηαζ ηδξ εοημθίαξ ζφκεεζήξ ημοξ. Οζ πμνθονίκεξ απμηεθμφκ 

ανηεηά οπμζπυιεκμοξ εοαζζεδημπμζδηέξ θςημηαηαθοηζηήξ παναβςβήξ οδνμβυκμο, 

υπςξ ζηδκ θφζδ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ πανάβμκηεξ ιεηαθμνάξ δθεηηνμκίςκ ηαζ 

ςξ θςημζοκεεηζηέξ πνςζηζηέξ. Γεκζηά, ηα ιυνζα ηςκ πμνθονζκχκ απμηεθμφκ ιζα κέα 

ηάλδ εοαζζεδημπμζδηχκ ή ηαζ ηαηαθοηχκ βζα θςημηαηαθοηζηή παναβςβή οδνμβυκμο.  

ημ πνχημ ιένμξ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ θαιαάκεζ πχνα δ ιεθέηδ θςημηαηαθοηζηχκ 

ζοζηδιάηςκ παναβςβήξ οδνμβυκμο ζε οδαηζηυ πενζαάθθμκ ιε pH 7. Δζδζηυηενα 

πνδζζιμπμζείηαζ ιία ζεζνά ημααθμλζιχκ [Co(dmgH)2(L)Cl] ζακ ηαηαθφηεξ,  υπμο L 

είκαζ μ αλμκζηυξ Ν-οπμηαηαζηάηδξ, ηαζ ιζα οδαημδζαθοηή ςξ θςημεοαζζεδημπμζδηήξ. 

Γυηδξ δθεηηνμκίςκ ζηα θςημηαηαθοηζηά αοηά ζοζηήιαηα, πνδζζιμπμζείηαζ δ 

ηνζαζεακμθαιίκδ (ΣΔΟΑ). Ο αέθηζζημξ ανζειυξ ηαηαθοηζηχκ ηφηθςκ θαιαάκεηαζ 

ζηδκ πενίπηςζδ πμο μ L οπμηαηαζηάηδξ είκαζ οπμηαηαζηάηδξ ζιζδαγμθίμο (1131 

ΣΟΝ ιε Ν-ιεεοθμ-ζιζδαγυθζμ). Υαιδθυηενδξ ζηαεενυηδηαξ θςημηαηαθοηζηά 
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ζοζηήιαηα παναηδνήεδηακ ιε ηδκ πνήζδ ημααθμλζιχκ ιε δζάθμνμοξ οπμηαηαζηάηεξ 

πονζδίκδξ (443 ΣΟΝ ιε ηδκ 4-ιέεοθμ-πονζδίκδ). οβηεηνζιέκα, υηακ μ L 

οπμηαηαζηάηδξ πενζέπεζ μιάδεξ πμο είκαζ δέηηεξ δθεηηνμκίςκ παναηδνείηαζ ιείςζδ 

ηδξ ζηαεενυηδηαξ ημο θςημηαηαθοηζημφ ζοζηήιαημξ, ακηίεεηα, υηακ μ L 

οπμηαηαζηάηδξ θένεζ μιάδεξ πμο είκαζ δυηεξ δθεηηνμκζαηήξ ποηκυηδηαξ 

παναηδνείηαζ αφλδζδ ηδξ ζηαεενυηδηαξ ημο θςημηαηαθοηζημφ ζοζηήιαημξ. Δίκαζ 

εκδζαθένμκ ημ βεβμκυξ υηζ, υηακ μ οπμηαηαζηάηδξ L είκαζ δ 4-ηαναμλο-πονζδίκδ δ 

δναζηζηυηδηα ημο θςημηαηαθοηζημφ ζοζηήιαημξ αολάκεηαζ απυ 40 ζε 223 ΣΟΝ 

πανμοζία κακμζςιαηζδίςκ TiO2. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ, βζα πνχηδ θμνά 

πναβιαημπμζείηαζ ζοζηδιαηζηή ιεθέηδ ηδξ επίδναζδξ ηδξ πδιζηήξ θφζδξ ηςκ 

ημααθμλζιχκ ζηδκ θςημηαηαθοηζηή παναβςβή οδνμβυκμο ζε οδαηζηυ πενζαάθθμκ. 

ημ δεφηενμ ιένμξ ηδξ ιεηαπηοπζαηήξ δζαηνζαήξ, πανμοζζάγεηαζ βζα πνχηδ θμνά 

ζηδκ ζζημνία ηδξ ηεπκζηήξ θςημζφκεεζδξ, έκα πμθφ απμδμηζηυ ζφζηδια θςημπδιζηήξ 

παναβςβήξ οδνμβυκμο (12100 ΣΟΝ) πμο πενζθαιαάκεζ δφμ δζαθμνεηζηέξ 

ιεηαθθμπμνθονίκεξ πνμζνμθδιέκεξ ζε κακμζςιαηίδζα TiO2, φπμ ηδκ πανμοζία ηδξ 

ΣΔΟΑ ςξ δυηδ δθεηηνμκίςκ. Σα πμνθονζκζηά αοηά πανάβςβα, πενζθαιαάκμοκ 

ηέζζενζξ ηαναμλοθζηέξ μιάδεξ ζηδκ πενζθένεζά ημοξ, βεβμκυξ πμο ηζξ ηάκεζ 

οδαημδζαθοηέξ. Ζ πμνθονίκδ Pt-TCPP παίγεζ ημκ νυθμ ημο ηαηαθφηδ ηαζ δ πμνθονίκδ 

Pd-TCPP δνα ςξ θςημεοαζζεδημπμζδηήξ.  

 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Αλαγσγή Πξσηνλίσλ, Ηιηαθή Δλέξγεηα, Καηαιύηεο, 

Κνβαινμίκεο, Παξαγσγή πδξνγόλνπ, Πνξθπξίλεο, Σερληηή Φσηνζύλζεζε, TiO2, 

Φσηνεπαηζζεηνπνηεηήο, Φσηνθαηάιπζε. 
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ABSTRACT 

Energy is embedded in all types of goods and is needed to produce any kind of 

service. What makes the life of modern, affluent people so easy, compared to the lives 

of our ancestors or even to the lives of billions of individuals that still live in poverty, 

is a steady flux of cheap and plentiful energy in the form of fossil fuels. However, we 

know that oil, natural gas, and carbon will not last forever, and we have also learnt 

that their use has caused, and is still causing, severe damage to the Earth‟s 

atmosphere. Σherefore, there is the need to produce alternative fuels in order to be 

pollution-free, storable and economical. A promising solution that fulfills these 

requirements is hydrogen production via photocatalytic water splitting. Photocatalysis 

is defined as the chemical reaction induced by photoiradiation in the presence of a 

catalyst (photocatalyst). This procedure is inspired by nature where a well known 

photocatalyst is chlorophyll in photosynthesis by plants. Therefore, various 

photocatalytic hydrogen evolution catalysts and different photosensitizers (dyes) have 

been extensively studied. Among, the catalysts that have been used so far, 

cobaloximes are particularly attractive due to their high activity and easy preparation. 

Porphyrins have found prominent use as sensitizers in hydrogen production, since 

nature use them as energy harvesters and electron transfer agents. In general 

porphyrin molecules appear as a very promising class of new photosensitizers or 

catalysts for photocatalytic hydrogen production. In the first part of Master Thesis, 

photocatalytic systems for H2 production in aqueous pH 7 solutions are reported. 

They consist of various cobaloxime catalysts [Co(dmgH)2(L)Cl] (L = nitrogen-based 

axial ligands) and water soluble porphyrin photosensitizers. They were assayed in the 

presence of triethanolamine as sacrificial electron donor. Optimal turnover numbers 

are obtained when L is an imidazole ligand (1131 TONs with N-methyl imidazole). 

Lower stabilities are observed with various pyridine axial ligands (443 TONs for 

para-methylpyridine), especially for those containing electron-acceptor substituents. 

Interestingly, when L is the para-carboxylatopyridine the activity of the system is 

increased from 40 to 223 TONs in the presence of TiO2 nanoparticles. Herein we 

report the first systematic study for cobaloxime-based H2 photoproduction in aqueous 

medium.  In the second part of Master Thesis, present for the first time in history of 
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artificial photosynthesis, a very efficient system for photochemical hydrogen 

production (12100 ΣΟΝ) containing two different metalloporphyrins absorbed on 

TiO2 nanoparticles in the presence of TEOA as an electron donor. Both 

metalloporhyrin derivatives contain four tetracarboxy groups on their periphery 

making them water-soluble. The Pt-TCPP porphyrin plays the role of the catalyst and 

the Pd-TCPP porphyrin acts as photosynthesizer. 

 

 

Keywords: Artificial Photosynthesis, Catalyst, Cobaloximes, Hydrogen 

Production, Photocatalysis, Photosensitizer, Proton Reduction, Solar Δnergy, 

TiO2.  
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ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΔ 

ΑDP               Adenosine diphosphate || Γζθςζθμνζηή αδεκμζίκδ 

ADT            Αzadithiolate || Αγαδζεεζζηυ  

AFC               Alkaline Fuel Cell || Αθηαθζηέξ ηορεθίδεξ ηαοζίιμο                                                    

ATP               Αdenosine triphosphate || Σνζθςζθμνζηή αδεκμζίκδ                        

BODIPY        4,4-difluoro-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacene || 4,4-δίθεμνμ-4-αμνμκζηυ-

3α,4α-δζάγςημ-s-ζκδαηέκζμ                                                                                                        

bpy 2,2'-bipyridine || 2,2‟-δζπονζδίκδ                                                                        

C Concentration || οβηέκηνςζδ                                                                         

C60                           Fullerene || Φμοθενέκζμ                                                                                      

CEA               Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives || 

Δπζηνμπή Αημιζηήξ Δκένβεζαξ ηαζ Δκαθθαηηζηήξ Δκένβεζαξ                                                                  

CSP                Concentrated Solar Power || οβηεκηνςιέκδ δθζαηή εκένβεζα                          

CTAB Cetyltrimethylammonium bromide || Bνςιζμφπμ ηέηοθμ-ηνζιέεοθμ-

αιιχκζμ                                                                                                                                          

CV                  Cyclic voltammetry || Κοηθζηή αμθηαιεηνία                                                                

DeAC Decylammonium chloride || Υθςνζμφπμ δέηοθ-αιιχκζμ                                  

DMSO            Dimethyl sulfoxide || Γζιέεοθμ-ζμοθθμλείδζμ                                           

DMF               Dimethylformamide || Γζιέεοθμ-θμνιαιίδζμ                                     

DMFC            Direct Methanol Fuel Cell || Κορεθίδα ηαφζζιμο ιεεακυθδξ                   

EDTA  Ethylenediaminetetraacetic acid || Αζεοθέκμ-δζάιζκμ-ηεηναμλζηυ μλφ  

ET  Δlectron transfer || Μεηαθμνά δθεηηνμκίςκ                                               

Fc   Ferrocene || Φεννμηέκζμ                                                                                   

Fs                    Femtosecond                                                                                                

GC  Glassy carbon || Ταθχδδξ άκεναηαξ                                                        

GDH  Glucose dehydrogenase || Αθοδνμβμκάζδ ηδξ βθοηυγδξ                             

HEC  Ζydrogen evolving catalyst || Καηαθφηδξ έηθοζδξ οδνμβυκμο                       

HER  Ζydrogen evolution reaction || Ακηίδναζδ έηθοζδξ οδνμβυκμο           

HOMO           Ζighest occupied molecular orbital || Τρδθυηενμ ηαηεζθδιιέκμ 

ιμνζαηυ ηνμπζαηυ                                                                                                                             

https://en.wikipedia.org/wiki/Molecular_orbital
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INERI             International Nuclear Energy Research Initiative || Γζεεκήξ 

Πνςημαμοθία Ένεοκαξ βζα ηδκ Πονδκζηή Δκένβεζα                                                                                     

IR  Ηnfrared || Τπένοενμ                                                                                 

JAEA              Japan Atomic Energy Agency || Ηαπςκζηυξ Ονβακζζιυξ Αημιζηήξ 

Δκένβεζαξ                                                                                                                                        

LB  Langmuir–Blodgett                                                                                    

LUMO            Lowest unoccupied molecular orbital || Υαιδθυηενμ ιδ-ηαηεζθδιιέκμ 

ιμνζαηυ ηνμπζαηυ                                                                                                         

MALDI-TOF Matrix-assisted laser desorption/ionization- time of flight || 

Τπμαμδεμφιεκδ απυ ιήηνα εηνυθδζδ/ζμκηζζιυξ θέζγεν-πνυκμο πηήζδξ                         

MCFC            Molten-Carbonate Fuel Cells || Κορεθίδεξ ηαοζίιμο ηήβιαημξ 

άκεναηα                                                                                                                              

MOFs  Metal–organic frameworks || Μέηαθθμ-μνβακζηά πθαίζζα                        

MV
2+

  Methyl viologen dication || Γζηαηζυκ ημο ιέεοθμ-αζμθμβυκμο                

NAD
+
  Oxidized nicotinamide adenine dinucleotide || Ολεζδςιέκμ 

κζημηζκάιζδμ αδέκζκμ δζκμοηθεμηίδζμ                                                                           

NADH  Ζydrogenated nicotinamide adenine dinucleotide || Ακδβιέκμ 

κζημηζκάιζδμ αδέκζκμ δζκμοηθεμηίδζμ                                                                     

NADPH Reduced nicotinamide adenine dinucleotide phosphate || Ακδβιέκμ 

θςζθμνζηυ κζημηζκάιζδμ αδέκζκμ δζκμοηθεμηίδζμ                                                               

Nf  Nafion
®

 membrane || Μειανάκδ Nafion
®
                                                  

NMI  Naphthalene monoimide || Μμκμїιίδζμ ημο καθεαθεκίμο                                

ΝΜR               Νuclear magnetic resonance || Πονδκζηυξ ιαβκδηζηυξ ζοκημκζζιυξ                 

Nonidet P-40 (Οctylphenoxy)polyethoxyethanol || (ηηοθμ-θαζκυλο)-πμθφ-αζευλο-

αζεακυθδ                                                                                                                             

PAFC             Phosphoric Acid Fuel Cells || Κορεθίδεξ ηαοζίιμο θςζθμνζημφ μλέμξ                 

PEC  Photoelectrochemical cell || Φςημδθεηηνμπδιζηέξ ηορεθίδεξ                 

PEM               Proton Exchange Membrane || Μειανάκδ ακηαθθαβήξ πνςημκίςκ                        

PET                Photoinduced electron transfer || Φςημεπαβχιεκδ ιεηαθμνά 

δθεηηνμκίςκ                                                                                                              

Poly(Glu) Αnionic L-glutamate polypeptide || Ακζμκηζηυ L-βθμοηαιζηυ 

πμθοπεπηίδζμ                                                                                                                      
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prod  Ηrreversible oxidation products of SED || Μδ ακηζζηνεπηά μλεζδςιέκα 

πανάβςβα ημο SED                                                                                                             

PS  Light-absorbing photosensitizer || Φςημεοαζζεδημπμζδηήξ 

απμννυθδζδξ θςηυξ                                                                                                            

PSA  Pyrenesulfonic acid || Πονεκμζμοθθμκζηυ μλφ                                          

PVA  Polyvinyl alcohol || Πμθοαζκοθμ-αθημυθδ                                                 

RGO  Reduced graphene oxide || Ακδβιέκμ μλείδζμ ημο βναθεκίμο                 

RMFC            Reformed Methanol Fuel Cells || Κορεθίδεξ ηαοζίιμο ακαιμνθςιέκδξ 

ιεεακυθδξ                                                                                                                            

SCE  Saturated calomel electrode || Κμνεζιέκμ δθεηηνυδζμ ηαθμιέθακμξ 

SDS  Sodiumdodecyl sulfate || Γςδέηοθ-εεζζηυ κάηνζμ                                        

SEA                 Sacrificial electron acceptor || Θοζζαζηζηυξ δέηηδξ δθεηηνμκίςκ             

SED  Sacrificial electron donor || Θοζζαζηζηυξ δυηδξ δθεηηνμκίςκ                   

SOFC              Solid Oxide Fuel Cell || Κορεθίδεξ ηαοζίιμο ζηενεχκ μλεζδίςκ      

ΣΒABF4               Tetrabutylammonium  tetrafluoroborate  || Σεηναθεμνζμαμνζηυ 

ηεηνααμοηοθαιιχκζμ                                                                                                           

TEA  Triethylamine || Σνζαζεοθαιίκδ                                                             

TEOA  Triethanolamine || Σνζαζεακμθαιίκδ                                                         

TFA  Trifluoroacetic acid || Σνζθεμνμλζηυ μλφ                                                   

TOF  Turnover frequency || οπκυηδηα ηαηαθοηζηχκ ηφηθςκ                           

TON  Turnover number || Ανζειυξ ηαηαθοηζηχκ ηφηθςκ                                  

TPPH2  5,10,15,20-tetrakis(4-(hydroxyl)phenyl)porphyrin || 5,10,15,20-                  

ηεηνάηζξ (4-(οδνυλο)θαίκοθμ)πμνθονίκδ                                                                                  

Triton N-101 Polyethylene glycol nonylphenyl ether || Πμθοαζεοθέκζμ 

εκκετθμθαζκοθμ βθοημθαζεέναξ                                                                                      

Triton X-100 Polyethylene glycol p-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)- phenyl ether || 

Πμθοαζεοθεκμβθοηυθδ p-(1,1,3,3-ηεηναιεεοθμαμοηοθμ) – θαζκοθαζεέναξ                  

Tween-40 Polyoxyethylenesorbitan monopalmitate || Μμκμπαθιζηζηή 

πμθομλοαζεοθεκμζμναζηάκδ                                                                                              

URFC             Unitized Regenerative Fuel Cell || Κορεθίδεξ ακαβεκκδηζημφ ηαοζίιμο                

UV-vis  Ultraviolet–visible || Τπενζχδεξ-μναηυ                                                    

WOC  Water oxidation catalyst || Καηαθφηδξ μλείδςζδξ ημο κενμφ                  
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XRD                X-Ray Diffraction || Πενίεθαζδ αηηίκςκ Υ.                                         

ZnTPP Zinc tetraphenylporphyrin || Σεηνα-θαίκοθμ-πμνθονίκδ ημο 

ρεοδανβφνμο                                                                                                                          

Φ  Quantum yield || Καακηζηή απυδμζδ                                                           

ΦH2  Quantum yield of hydrogen production || Καακηζηή απυδμζδ  

παναβςβήξ οδνμβυκμο                                                                                                           

ΦT  Quantum yield for formation of the excited triplet state || Καακηζηή 

απυδμζδ ημο ζπδιαηζζιμφ ηδξ ηνζπθήξ δζεβενιέκδξ ηαηάζηαζδξ 
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1.1 Σν πδξνγόλν σο θαύζηκν ηνπ κέιινληνο. 

1.1.1 Πεξίιεςε 

Σo οδνμβυκμ εεςνείηαζ ςξ ημ ηαφζζιμ ημο ιέθθμκημξ, ςζηυζμ δ πθήνδξ 

ιεηάααζδ απυ ηδκ πανμφζα πνήζδ ηςκ μνοηηχκ ηαοζίιςκ ζηδκ πνήζδ ημο 

οδνμβυκμο εα πνεζαζηεί ηδκ ακηζιεηχπζζδ ανηεηχκ ηαζ πμθφπθμηςκ πνμαθδιάηςκ 

ηαζ δοζημθζχκ ηυζμ επζζηδιμκζηχκ υζμ ηαζ ηεπκμθμβζηχκ. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ 

ημ οδνμβυκμ μοζζαζηζηά απμηεθεί έκακ θμνέα εκένβεζαξ πμο πανάβεηαζ αλζμπμζχκηαξ 

ιζα άθθδ πνςημβεκή πδβή εκένβεζαξ, υπςξ είκαζ δ δθεηηνζηή ή δθζαηή εκένβεζα. 

Δπζπνυζεεηα, δ παναβςβή οδνμβυκμο απυ ηδκ επελενβαζία ηδξ αεκγίκδξ ή ημο 

θοζζημφ αενίμο δεκ πνμζθένεζ ηακέκα πθεμκέηηδια ζηδκ πνήζδ ημο ςξ ηαφζζιμ ζε 

ζπέζδ ιε ηδκ άιεζδ πνήζδ ηςκ παναπάκς ηαοζίιςκ.  

Μζα πνμζςνζκή θφζδ ιέπνζ ηδκ πθήνδ ιεηάααζδ ζηδκ πνήζδ ημο οδνμβυκμο 

ςξ ηαοζίιμο είκαζ δ πνήζδ ακαβςβζηχκ παναβχβςκ ημο αενίμο CO2 βζα ημκ ίδζμ 

ζημπυ. Ζ δζάζπαζδ ημο κενμφ ιε ηεπκδηή θςημζφκεεζδ, μζ θςημαζμθμβζηέξ ιέεμδμζ 

παναβςβήξ ηαοζίιςκ ηαζ δ πνήζδ πονδκζηχκ ηαοζίιςκ απμηεθμφκ ανηεηά 

οπμζπυιεκεξ πνμζεββίζεζξ, αθθά ελαημθμοεμφκ κα απέπμοκ απυ ηζξ εθανιυζζιεξ 

πναηηζηέξ.  

ηζξ επυιεκεξ δεηαεηίεξ, δ ακάπηολδ ηςκ ιεευδςκ παναβςβήξ ηαφζζιμο 

οδνμβυκμο εα ααζίγεηαζ ζηδκ δθεηηνυθοζδ ημο κενμφ πνδζζιμπμζχκηαξ ηενάζηζεξ 

πμζυηδηεξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ. ηζξ ιένεξ ιαξ δ δθεηηνζηή εκένβεζα πανάβεηαζ 

ηονίςξ απυ ηδκ ηαφζδ μνοηηχκ ηαοζίιςκ, βζα ημκ θυβμ αοηυ εα πνέπεζ κα ανεεμφκ 

ηαζ κα ακαπηοπεμφκ ιέεμδμζ παναβςβήξ ιεβάθςκ πμζμηήηςκ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ 

πςνίξ ηδκ πνήζδ ηςκ μνοηηχκ ηαοζίιςκ.   

Ζ παναβςβή δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ απυ οδνμβεκκήηνζεξ ιπμνεί κα ζοιαάθεζ 

ζηδκ ηάθορδ εκυξ ιζηνμφ πμζμζημφ ηςκ εκενβεζαηχκ ακαβηχκ. Ωξ εη ημφημο, εα 

είκαζ ακαβηαία δ παναβςβή δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ απυ ηδκ πονδκζηή εκένβεζα ηαζ απυ 

ακακεχζζιεξ πδβέξ εκένβεζαξ. Ο ζοκδοαζιυξ ηδξ πνήζδξ πονδκζηήξ εκένβεζαξ ηαζ ηδξ 

απμεήηεοζήξ ηδξ ιε ηδκ ιμνθή οδνμβυκμο εα ζήιαζκε ηδκ ηαηαζηεοή κέςκ 

ακηζδναζηήνςκ πονδκζηήξ ζπάζδξ ιεβεεφκμκηαξ έηζζ ηα πνμαθήιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ 
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ιε ηδκ πνήζδ ηδξ πονδκζηήξ εκένβεζαξ, υπςξ δ αζθαθήξ δζάεεζδ ηςκ ναδζεκενβχκ 

απμαθήηςκ, δ έθθεζρδ μονακίμο ηαζ δ δζάδμζδ ηςκ πονδκζηχκ υπθςκ. 

Οζ ακακεχζζιεξ πδβέξ εκένβεζαξ υπςξ δ αζμθζηή εκένβεζα ηαζ ηα 

θςημαμθηαїηά βζα ηδκ ζοβηέκηνςζδ ηδξ δθζαηήξ εκένβεζαξ, έπμοκ ηδκ δοκαηυηδηα κα 

πανάβμοκ ηενάζηζεξ πμζυηδηεξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ ηαζ εα απμηεθέζμοκ ηζξ 

ηονζυηενεξ πδβέξ ηάθορδξ ηςκ εκενβεζαηχκ ακαβηχκ. Ζ απμεήηεοζδ ηςκ ιεβάθςκ 

πμζμηήηςκ εκένβεζαξ ιε ηδκ ιμνθή ηαφζζιμο οδνμβυκμο εα πνεζαζηεί ηδκ αεθηίςζδ 

ηςκ ηεπκμθμβζχκ απμεήηεοζδξ ημο οδνμβυκμο, ιεηαθμνάξ ημο ηαεχξ ηαζ ηδξ 

αζθαθμφξ δζακμιήξ ημο. Σμ οδνμβυκμ ηαζ δ δθεηηνζηή εκένβεζα ιπμνμφκ εφημθα κα 

αθθδθμιεηαηναπμφκ ιε ηδκ δζαδζηαζία ηδξ δθεηηνυθοζδξ ζε ηορεθίδεξ ηαοζίιςκ.  

Γεκ οπάνπεζ αιθζαμθία υηζ δ παναβςβή δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ απυ 

ακακεχζζιεξ πδβέξ εκένβεζαξ υπςξ είκαζ δ πνήζδ ηςκ θςημαμθηαїηχκ, δ απμεήηεοζή 

ηδξ ιε ηδκ ιμνθή ημο οδνμβυκμο ηαζ δ ιεηαθμνά ημο ιέζς έλοπκςκ δθεηηνζηχκ 

δζηηφςκ εα δζαδναιαηίζεζ μοζζαζηζηυ νυθμ ζηδκ ζηαδζαηή αθθά ηαζ ακαβηαία 

ηαηάνβδζδ ηςκ μνοηηχκ ηαοζίιςκ.   

1.1.2 Δηζαγσγή 

H εκένβεζα είκαζ ζοκοθαζιέκδ ιε υθμοξ ημοξ ηφπμοξ ηςκ πνμσυκηςκ ηαζ είκαζ 

απαναίηδηδ βζα ηδκ παναβςβή ηάεε είδμοξ οπδνεζίαξ. ηζξ ιένεξ ιαξ δ εκένβεζα 

πνμένπεηαζ ςξ επί ημ πθείζημκ απυ ηα μνοηηά ηαφζζια. Ωζηυζμ, βκςνίγμοιε υηζ ημ 

πεηνέθαζμ, ημ θοζζηυ αένζμ ηαζ μζ πδβέξ άκεναηα έπμοκ ανπίζεζ κα ελακηθμφκηαζ. 

Δπζπνμζεέηςξ, δ πνήζδ ημοξ έπεζ πνμηαθέζεζ ηαζ ελαημθμοεεί κα πνμηαθεί ζμαανά 

πνμαθήιαηα ζημ πενζαάθθμκ.  

Δηηυξ απυ ημ ηενάζηζμ πενζααθθμκηζηυ πνυαθδια πμο δδιζμονβείηαζ, δ πνήζδ 

ηςκ μνοηηχκ ηαοζίιςκ έπεζ ζοιαάθεζ έιιεζα ζηδκ δδιζμονβία ακζζμηήηςκ ζηδκ 

ακενχπζκδ ημζκςκία: πενίπμο ημ 50% ηδξ ζοκμθζηήξ πμζυηδηαξ εκένβεζαξ πμο 

πανάβεηαζ ηαηακαθχκεηαζ απυ ημ 10% ημο ακενχπζκμο πθδεοζιμφ, ημ μπμίμ γεζ ζε 

ακεπηοβιέκεξ μζημκμιζηά πχνεξ. Απυ ηδκ άθθδ ιενζά ιυκμ ημ 3% ηδξ ζοκμθζηήξ 

παναβυιεκδξ εκένβεζαξ ηαηακαθχκεηαζ απυ ημ 25% ημο πθδεοζιμφ πμο γεζ ζε 

ακαπηοζζυιεκεξ ηαζ οπυ ακάπηολδ πχνεξ.                                                                              
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Γζα υθμοξ ημοξ παναπάκς θυβμοξ εα πνέπεζ ζηαδζαηά κα πενζμνζζηεί δ πνήζδ 

ηςκ μνοηηχκ ηαοζίιςκ.
1
 Ζ λαθκζηή, ςζηυζμ, δζαημπή ηδξ πνήζδξ ημοξ δεκ είκαζ 

νεαθζζηζηή θφζδ, δζυηζ μζ οπμδμιέξ ημοξ δζαπενκμφκ ημ ζφκμθμ ηδξ ημζκςκίαξ ηαζ, 

εθθείρεζ ζοβηεηνζιέκςκ πμζχκ βζα ηδκ δζαηήνδζή ημοξ εα ιπμνμφζε κα πνμηαθέζεζ 

ηδκ ηαηάννεοζδ ηδξ παβηυζιζαξ μζημκμιίαξ.  

Με ηδκ ακαιμκή βζα ηδκ πνυμδμ υζμκ αθμνά ημ ημιιάηζ ηδξ πνήζδξ ηςκ 

ακακεχζζιςκ πδβχκ εκένβεζαξ, έπμοιε εζζέθεεζ ζε ιία εκενβεζαηή ηνίζδ. Θα πνέπεζ 

κα ζδιεζςεεί, ςζηυζμ, υηζ δ εκενβεζαηή αοηή ηνίζδ δεκ απμηεθεί ιυκμ ιία ζηθδνή 

πνυηθδζδ, αθθά ηαζ ιζα άκεο πνμδβμοιέκμο εοηαζνία.  

Καηανπάξ ημ οδνμβυκμ εα είκαζ ιία ελαζνεηζηή θφζδ βζα ηδκ εκενβεζαηή 

ηνίζδ. Ζ ζδέα ηδξ πνήζδξ ημο οδνμβυκμο ςξ ηαφζζιμ βεκκήεδηε ημ 1874, υηακ μ 

Ημφθζμξ Βενκ ζημ δζάζδιμ ιοεζζηυνδιά ημο „‟ L‟ île mystérieuse„‟ έβναθε: ‹‹Πηζηεύσ 

όηη ην λεξό ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί κηα κέξα σο θαύζηκν, ην πδξνγόλν θαη ην 

νμπγόλν πνπ ην απνηεινύλ, κεκνλσκέλα ή από θνηλνύ, ζα παξάζρνπλ κηα αλεμάληιεηε 

πεγή ζεξκόηεηαο θαη θσηόο αζύγθξηηε κε απηήλ ηνπ άλζξαθα… Τν λεξό είλαη ν 

άλζξαθαο ηνπ κέιινληνο››. 

ηζξ ανπέξ ημο εζημζημφ αζχκα, ημ οδνμβυκμ παναβυηακ απυ ηδκ ακηίδναζδ 

ημο άκεναηα ηαζ ημο κενμφ ηαζ θαιαακυηακ ζε ιίβια ιε ιμκμλείδζμ ημο άκεναηα. 

Ήηακ ημ βκςζηυ „‟αένζμ ηδξ πυθδξ‟‟ ηαζ πνδζζιμπμζήεδηε εονέςξ βζα ηδκ παναβςβή 

εενιυηδηαξ ηαεχξ ηαζ βζα ημκ θςηζζιυ ηςκ δνυιςκ ηαζ ηςκ ζπζηζχκ.
2
 Ωζηυζμ, ιε 

ηδκ έθεοζδ ηδξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ ηαζ ηδ πνήζδ ημο πεηνεθαίμο ηαζ ημο θοζζημφ 

αενίμο, ημ εκδζαθένμκ βζα ημ „‟αένζμ ηδξ πυθδξ‟‟ ιεζχεδηε βνήβμνα. Σμ εκδζαθένμκ 

βζα ημ οδνμβυκμ ςξ έκα ζοκεεηζηυ ηαφζζιμ άνπζζε κα αολάκεηαζ ζηαδζαηά 

λεηζκχκηαξ απυ ημ 1970, θυβς ηδξ ακδζοπίαξ βζα ηδκ ελάκηθδζδ ηςκ απμεειάηςκ 

πεηνεθαίμο ηαεχξ ηαζ ηδξ ακδζοπίαξ βζα ηδκ ακενςπμβεκή οπενεένιακζδ ημο 

πθακήηδ, δ μπμία ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ δζανηή αφλδζδ ηςκ εηπμιπχκ CO2.
3-5

 

 

Σζξ ηεθεοηαίεξ δφμ δεηαεηίεξ, δ ζδέα ηδξ πνήζδξ ημο οδνμβυκμο ςξ ηαφζζιμ 

οπμζηδνίγεηαζ απυ ανηεηέξ επζζηδιμκζηέξ μιάδεξ ηαζ παναηηδνίγεηαζ ςξ ημ πζμ 
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αζθαθέξ ιέζμ βζα ηδκ επίθοζδ ηςκ πμθοδζάζηαηςκ ηαζ πμθφπθεονςκ πνμαθδιάηςκ 

πμο πνμηαθμφκηαζ απυ ηδ πνήζδ ηςκ μνοηηχκ ηαοζίιςκ.
6,7

  

 

Σα πθεμκεηηήιαηα ηδξ πνήζδξ ημο οδνμβυκμο βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ 

εκενβεζαηχκ ακαβηχκ είκαζ ανηεηά. Πνχημκ, ημ οδνμβυκμ είκαζ έκα απυ ηα πζμ 

άθεμκα ζημζπεία ζηδκ βδ ηαζ ζημ ζφιπακ. Γεφηενμκ, έπμοκ ηαηαζηεοαζηεί ιδπακέξ 

εζςηενζηήξ ηαφζδξ, μζ μπμίεξ θεζημονβμφκ ιε οδνμβυκμ, ςξ εη ημφημο δ παναπάκς 

ζδέα είκαζ ανηεηά νεαθζζηζηή. Σνίημκ, δ ηαφζδ ημο ιμνζαημφ οδνμβυκμο ιε μλοβυκμ 

πανάβεζ εενιυηδηα, ςζηυζμ, εάκ δ ηαφζδ αοηή βίκεζ ιέζα ζε ιία ηορεθίδα ηαοζίιμο 

πανάβεηαζ δθεηηνζηή εκένβεζα ηαζ εενιυηδηα. Σέηανημκ, ημ ιυκμ οπμπνμσυκ ηδξ 

ηαφζδξ ημο οδνμβυκμο είκαζ ημ κενυ, εκχ δ ηαφζδ ηςκ μνοηηχκ ηαοζίιςκ πανάβεζ 

CO2 ηαεχξ ηαζ ιία άθθδ πμζηζθία απυ νφπμοξ.  

 

Γοζηοπχξ δεκ οπάνπεζ άθεμκμ ιμνζαηυ οδνμβυκμ ζημκ πθακήηδ ηαζ δ 

παναβςβή ημο απυ ηδκ δζάζπαζδ ημο κενμφ απαζηεί πανμπή εκένβεζαξ. Γζα ημκ θυβμ 

αοηυ, ημ οδνμβυκμ δεκ απμηεθεί εκαθθαηηζηυ ηαφζζιμ αθθά έκακ απμηεθεζιαηζηυ 

θμνέα εκένβεζαξ.
8,9

 Αοηυ είκαζ ημ ηεκηνζηυ, αθθά υπζ ημ ιμκαδζηυ πνυαθδια ζηδκ 

πνμζπάεεζα ηδξ πνήζδξ ημο οδνμβυκμο ςξ ηαφζζιμ.  

 

1.1.3 Ιδηόηεηεο θαη βηνκεραληθέο ρξήζεηο ηνπ πδξνγόλνπ.  

 

To οδνμβυκμ υπςξ ακαθένεδηε ηαζ πνμδβμοιέκςξ είκαζ ημ πζμ άθεμκμ 

ζημζπείμ ζημ ζφιπακ απμηεθχκηαξ ημ 75% ηδξ ιάγαξ ηδξ φθδξ. Δπίζδξ είκαζ ημ ηνίημ 

ζημζπείμ ζε αθεμκία ζηδκ επζθάκεζα ηδξ Γδξ. Κάης απυ ηζξ ζοκήεεζξ ζοκεήηεξ ζηδκ 

Γδ, ιμνζαηυ οδνμβυκμ οπάνπεζ εθάπζζημ ζηδκ αηιυζθαζνα, πενίπμο 1 ppm ηαη‟ υβημ, 

θυβς ημο ιζηνμφ αάνμοξ ημο πμο ημο επζηνέπεζ κα λεθφβεζ απυ ηδκ αανφηδηα ηδξ Γδξ. 

Λυβς ηδξ ορδθήξ δναζηζηυηδηάξ ημο ιε ηα πενζζζυηενα ζημζπεία ανίζηεηαζ ζπεδυκ 

πάκηα ιε ηδκ ιμνθή ηςκ ακηίζημζπςκ εκχζεςκ. Βνίζηεηαζ ζημ κενυ ηαζ ςξ εη ημφημο 

ζε ηάεε γςκηακυ μνβακζζιυ, ζε οδνμβμκάκεναηεξ, ζε θοζζηέξ αθθά ηαζ ηεπκδηέξ 

εκχζεζξ.  
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Σμ Ζ2 έπεζ πμθφ ιζηνυ ιέβεεμξ ηαζ αοηυ ημο επζηνέπεζ κα ιπμνεί κα δζαποεεί 

ιέζα απυ ηα πενζζζυηενα οθζηά. Δπίζδξ, είκαζ πμθφ εφθθεηημ ηαζ ηαίβεηαζ ζημκ αένα 

ζε έκα εονφ θάζια ζοβηεκηνχζεςκ. ε εενιμηναζία δςιαηίμο, ημ αζοιπίεζημ 

οδνμβυκμ ηαηαθαιαάκεζ υβημ ίζμ ιε 11250 Lkg
-1

. οιπίεζδ ημο οδνμβυκμο ιε 

ορδθή πίεζδ (35,5 MPa ή 350 atm) ζε δελαιεκή ηαηαζηεοαζιέκδ απυ πάθοαα, 

ιεζχκεζ ημκ υβημ αοηυ ζε 56 Lkg
-1

. Αλίγεζ επίζδξ κα ζδιεζςεεί, υηζ ημ οδνμβυκμ 

οβνμπμζείηαζ ζημοξ -253 
o
C (20K) ηαζ ζηδκ οβνή θάζδ ηαηαθαιαάκεζ υβημ ιυκμ 14,1 

Lkg
-1

. Σμ οδνμβυκμ έπεζ ορδθή ποηκυηδηα εκένβεζαξ, 120 MJkg
-1

 (33.3 kWhkg
-1

) ζε 

ζφβηνζζδ ιε ακηίζημζπδ ηζιή 44.4 MJkg
-1

 (12.4 kWhkg
-1

) βζα ηδκ αεκγίκδ. Ζ 

ακηίδναζδ ηαφζδξ ημο οδνμβυκμο ιε μλοβυκμ είκαζ δ ελήξ: 

 

  ( )   
 

 
  ( )     ( )           

   

 

Ζ ακηίδναζδ ηαφζδξ ημο οδνμβυκμο ιε αένα πανάβεζ μλείδζα ημο αγχημο, 

ΝΟx, επεζδή ημ άγςημ απμηεθεί ημ 78% ημο αένα, ειπθέηεηαζ ζηδκ ακηίδναζδ ηδξ 

ηαφζδξ ζε ορδθέξ εενιμηναζίεξ. ε ηορεθίδεξ ηαοζίιςκ, δ ακηίδναζδ ημο 

οδνμβυκμο ηαζ ημο μλοβυκμο πανάβεζ δθεηηνζηή εκένβεζα, εενιυηδηα ηαζ κενυ.  

ήιενα, πενίπμο 50 εηαημιιφνζα ηυκμζ οδνμβυκμο πανάβμκηαζ εηδζίςξ ζε 

υθμ ημκ ηυζιμ.
10

 Σμ πμζυ αοηυ ακηζζημζπεί ζε θζβυηενμ απυ ημ 2% ηδξ γήηδζδξ 

πνςημβεκμφξ εκένβεζαξ ζε υθμ ημκ ηυζιμ. Σμ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ παναβυιεκμο 

οδνμβυκμο πνδζζιμπμζείηαζ ςξ πνχηδ φθδ ζηδκ πδιζηή πεηνμπδιζηή αζμιδπακία, 

ζηδκ παναβςβή αιιςκίαξ ηαζ άθθςκ εκχζεςκ ηαεχξ ηαζ ζηδκ ελεοβέκζζδ-

ακααάειζζδ ηςκ μνοηηχκ ηαοζίιςκ ιε ηδκ δζαδζηαζία ηδξ οδνμβμκμπονυθοζδξ. Ζ 

πμζυηδηα ημο οδνμβυκμο πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ οδνμβμκμπονυθοζδ αολάκεηαζ 

ιε ηαπείξ νοειμφξ ηαεχξ δ άκμδμξ ηςκ ηζιχκ ημο πεηνεθαίμο εκεαννφκεζ ηζξ 

πεηνεθασηέξ εηαζνίεξ κα ελάβμοκ αλζμπμζμφκ θεδκυηενα οθζηά πεηνεθαίμο, υπςξ δ 

αζθαθηζηή άιιμξ.
11

  

Γζα ηδκ ζφκεεζδ αιιςκίαξ ηαζ ηαοηυπνμκδ οδνμβμκμπονυθοζδ πανάβεηαζ επί 

ηυπμο ιεβάθδ πμζυηδηα οδνμβυκμο ζε ιεβάθεξ εβηαηαζηάζεζξ. Μζηνυηενεξ 

πμζυηδηεξ δζμπεηεφμκηαζ ηαζ δζακέιμκηαζ ζε άθθεξ αζμιδπακίεξ. Σμ οδνμβυκμ εηηυξ 
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απυ ηαφζζιμ θεζημονβεί ηαζ ςξ πνμςεδηζηυ βζα ποναφθμοξ ηαζ δζαζηδιζηά 

θεςθμνεία. ηζξ ιένεξ ιαξ, πενίπμο ημ 95% ημο οδνμβυκμο πανάβεηαζ απυ ηα μνοηηά 

ηαφζζια (Γζάβναιια 1.1) απυ ιία εονεία πμζηζθία δζαδζηαζζχκ πανάβμκηαξ 

ηαοηυπνμκα ηαζ CO2. 

 

 

Γηάγξακκα-1.1: α) Πδβέξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ παναβςβή οδνμβυκμο 

αζμιδπακζηά, α) Οζ ηονζυηενεξ αζμιδπακζηέξ πνήζεζξ ημο οδνμβυκμο. 

H ακαιυνθςζδ αηιχκ ιεεακίμο, ζήιενα, είκαζ δ πζμ θεδκή δζαδζηαζία 

παναβςβήξ οδνμβυκμο ηαζ πναβιαημπμζείηαζ ιέζς ιίαξ ακηίδναζδξ πμο 

πενζθαιαάκεζ ςξ εκδζάιεζα C ηαζ CO. Ζ ακηίδναζδ πμο πναβιαημπμζείηαζ ζηδκ 

πενίπηςζδ αοηή είκαζ δ αηυθμοεδ: 

   ( )       ( )     ( )      ( ) 

Φυσικό αζριο 48% 

Ηλεκτρόλυση 4% 

Άνθρακας 18% 

Υδρογονάνθρακες 30% 

Αμμωνία 51% 

Άλλες Χρήσεις 6% 

Μεθανόλη 8% 

Αναβάθμιση Καυσίμων 
35% 
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Έκα ιζηνυ πμζμζηυ (πενίπμο 4%) παναβςβήξ οδνμβυκμο πναβιαημπμζείηαζ ιε 

δθεηηνυθοζδ ημο κενμφ, ιζα πζμ δαπακδνή δζαδζηαζία, δ μπμία πνδζζιμπμζείηαζ ιυκμ 

υηακ απαζηείηαζ ορδθήξ ηαεανυηδηαξ οδνμβυκμ. Ζ παναπάκς δζαδζηαζία ιπμνεί κα 

πενζβναθεί ιε ηδκ αηυθμοεδ βεκζηή ακηίδναζδ: 

    ( )           ή   έ         ( )     ( ) 

1.1.4 Σν πδξνγόλν σο Φνξέαο Δλέξγεηαο. 

Ζ ζδέα ηδξ ακηζηαηάζηαζδξ ηςκ μνοηηχκ ηαοζίιςκ απυ ηδκ πνήζδ ημο 

οδνμβυκμο βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ εκενβεζαηχκ ακαβηχκ ημο πθακήηδ λεηζκά ιε ηδκ 

δοκαηυηδηα ιεηαθμνάξ εκένβεζαξ ιε ηδκ ιμνθή ημο οδνμβυκμο.
12

 Πνζκ ζογδηήζμοιε 

ημ πχξ ιπμνεί κα παναπεεί ημ οδνμβυκμ, εκ ζοκημιία, αξ ελεηάζμοιε ηδκ πμζυηδηα 

ημο οδνμβυκμο πμο απαζηείηαζ βζα ημκ παναπάκς ζημπυ. Γζα απθμφζηεοζδ αξ 

ηάκμοιε ακαθμνά ζηζξ εκενβεζαηέξ ακάβηεξ ηςκ ΖΠΑ, πμο πνδζζιμπμζμφκ πενίπμο 1 

εηαημιιφνζμ ηυκμοξ αεκγίκδξ ακά διένα.
13

 Γζα ηδκ ακηζηαηάζηαζδ αοημφ ημο 

ηαοζίιμο πνεζάγμκηαζ 0.34 εηαημιιφνζα ηυκμζ οδνμβυκμο ακά διένα κα 

ηαηακαθςεμφκ ζε ηζκδηήνεξ εζςηενζηήξ ηαφζδξ. Ο υβημξ ημο οδνμβυκμο πμο 

απαζηείηαζ ακά διένα είκαζ 3.8 δζζεηαημιιφνζα m
3
 ή πενζζζυηενμ απυ 1200 θμνέξ 

ημκ υβημ ημο Γζαζηδιζημφ Κέκηνμο Κέκεκηζ ηδξ NASA, ημ ιεβαθφηενμ ηηήνζμ ζε 

υβημ ζημκ ηυζιμ.
13

 Γζα ημκ θυβμ αοηυ απαζηείηαζ δ εφνεζδ απμδμηζηχκ ιεευδςκ 

απμεήηεοζδξ ημο οδνμβυκμο βζα ηδκ ιείςζδ ημο υβημο πμο ηαηαθαιαάκεζ. 

1.1.5 Μέζνδνη γηα ηελ παξαγσγή πδξνγόλνπ σο θνξέα ελέξγεηαο.  

1.1.5.1 Σερλνινγία θαζαξνύ άλζξαθα. 

Δκχ δ παναβςβή οδνμβυκμο απυ ημ θοζζηυ αένζμ ηαζ απυ ημ πεηνέθαζμ είκαζ 

απμηεθεζιαηζηή, εκημφημζξ δεκ είκαζ απυ μζημκμιζηήξ άπμρδξ πναηηζηή, βζα ημκ θυβμ 

αοηυ μ άκεναηαξ ςξ εκαθθαηηζηή θφζδ, εα ιπμνμφζε κα πνδζζιμπμζδεεί βζα ηδκ 

πανμπή ζδιακηζηχκ πμζμηήηςκ οδνμβυκμο.
10

 

Ζ ιέεμδμξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ επίηεολδ αοημφ ημο ζημπμφ 

πενζθαιαάκεζ ηδκ αενζμπμίδζδ ημο άκεναηα ιέζς ιενζηήξ μλείδςζδξ απυ μλοβυκμ 

ηαζ αηιμφξ κενμφ ζε ορδθή εενιμηναζία ηαζ πίεζδ. Με ηδκ δζαδζηαζία αοηή 
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πανάβεηαζ έκα ιίβια απμηεθμφιεκμ απυ CO ηαζ Ζ2. Ζ πενεηαίνς πανμπή ηαζ 

επελενβαζία ιε αηιυ αολάκεζ ηδκ παναβςβή Ζ2 θυβς ηδξ ιεηαηυπζζδξ ηδξ ζζμννμπίαξ 

ηδξ ακηίδναζδξ πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ παναβςβήξ ημο οδνμβυκμο. Ζ ακηίδναζδ ηδξ 

δζαδζηαζίαξ παναβςβήξ οδνμβυκμο ιε ηδκ πνήζδ ηαεανμφ άκεναηα είκαζ δ 

αηυθμοεδ: 

 ( )       ( )     ( )      ( ) 

Σμ αένζμ ζηδκ ζοκέπεζα ιπμνεί κα ηαεανζζηεί απυ πνμζιίλεζξ υπςξ βζα 

πανάδεζβια εκχζεζξ ημο εείμο, βζα ηδκ ακάηηδζδ ημο οδνμβυκμο. Σμ CO2 πμο 

πανάβεηαζ ιπμνεί κα απμιαηνοκεεί εάκ δεζιεοεεί ιε δζάθμνμοξ ηνυπμοξ.
14

 Ωζηυζμ, 

δ πμζυηδηα ημο CO2 πμο πανάβεηαζ δδιζμονβεί πενεηαίνς πνυαθδια ζηδκ αφλδζδ 

ηςκ επζπέδςκ ημο αενίμο αοημφ ζηδκ αηιυζθαζνα. Γζα ημκ θυβμ αοηυ δζάθμνεξ 

ηοαενκήζεζξ παβημζιίςξ είπακ επεκδφζεζ ζηδκ ένεοκα βζα ηδκ ιεηαηνμπή ηαζ ηδκ 

πθήνδ απμιυκςζδ ημο CO2 απυ ηδκ δζαδζηαζία παναβςβήξ ημο οδνμβυκμο.
15,16

 Δκ ης 

ιεηαλφ, έπεζ ηαηαζηεί ζαθέξ υηζ δ απμιυκςζδ ημο CO2 πμο πανάβεηαζ απυ ηδκ 

παναπάκς δζαδζηαζία είκαζ ιζα αηνζαή ηαηενβαζία ηαζ ςξ εη ημφημο είκαζ ακαβηαία δ 

εφνεζδ κέςκ ιεευδςκ παναβςβήξ οδνμβυκμο.  

1.1.5.2 Βηνκάδα 

Ζ αζμιάγα πενζθαιαάκεζ ιζα ιεβάθδ πμζηζθία οθζηχκ ηαζ δδιζμονβείηαζ υηακ 

ημ θςξ ημο ήθζμο επζδνάζεζ ζε οθζηά υπςξ είκαζ βζα πανάδεζβια ηα βεςνβζηά 

οπμθείιιαηα, ηα οπμθείιιαηα απυ ηδκ ιεηαπμίδζδ ημο λφθμο ηαεχξ ηαζ ηα θοηά. Ζ 

έκκμζα ηδξ αζμιάγαξ είκαζ ζοκοθαζιέκδ ιε ηδκ έκκμζα ηδξ αζμεκένβεζαξ. Ζ αζμιάγα 

δφκαηαζ κα πνδζζιμπμζδεεί βζα ηδκ παναβςβή οβνχκ ηαοζίιςκ, υπςξ δ ιεεακυθδ, δ 

αζεακυθδ ηαζ ημ αζμκηίγεθ. ηδκ αζαθζμβναθία βίκεηαζ εηηεκήξ ζογήηδζδ βζα ηα 

πθεμκεηηήιαηα ηαζ ηα ιεζμκεηηήιαηα ηδξ ιεηαηνμπήξ ηδξ αζμιάγαξ ζε      

αζμηαφζζια.
17-20

 

Υάνδ ζηζξ ηαζκμημιίεξ ηδξ ηεπκμθμβίαξ ηαζ ηδκ αθθαβή ζηζξ ηοαενκδηζηέξ 

πμθζηζηέξ, μζ πνμμπηζηέξ βζα ηδκ πνήζδ αζμηαοζίιςκ ιε ζημπυ ηδκ ηάθορδ 

εκενβεζαηχκ ακαβηχκ έπμοκ αεθηζςεεί ανηεηά. Ζ αζμιάγα δφκαηαζ επίζδξ κα 
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ιεηαηναπεί ζε οδνμβυκμ ιε αενζμπμίδζδ ή πονυθοζδ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ 

ακαιυνθςζδ ηδξ.
21

  

Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί, υηζ υθα ηα μζημκμιζηά ηαζ μζημθμβζηά πνμαθήιαηα ηδξ 

πνήζδξ ηδξ αζμιάγαξ βζα ηδκ παναβςβή οβνχκ ηαοζίιςκ οπεζζένπμκηαζ ηαζ βζα ηδκ 

παναβςβή οδνμβυκμο, εκχ πανάθθδθα δ δοζημθία ζηδκ απμεήηεοζδ ημο οδνμβυκμο 

πμο πανάβεηαζ απυ ηδκ ιέεμδμ αοηή δοζπεναίκεζ αηυια πενζζζυηενμ ηδκ επζθμβή ηδξ 

αζμιάγαξ ςξ ηφνζαξ πδβήξ παναβςβήξ ηαφζζιμο οδνμβυκμο.
1
                                   

Ονζζιέκμζ θςημζοκεεηζημί ιζηνμμνβακζζιμί ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ 

βζα ηδκ παναβςβή οδνμβυκμο.
22

 Πανάθθδθα δ απυδμζδ ηδξ παναβςβήξ αοηήξ ιπμνεί 

κα αεθηζςεεί ιε ηδκ πνήζδ ηαηαθοηχκ ηαζ ιδπακζηχκ ζοζηδιάηςκ. Έκα απυ ηα 

ααζζηυηενα πνμαθήιαηα πμο πνέπεζ κα ακηζιεηςπζζηεί πνδζζιμπμζχκηαξ ημοξ 

θςημζοκεεηζημφξ ιζηνμμνβακζζιμφξ είκαζ ημ βεβμκυξ ηδξ δοζακελίαξ ημοξ ζηδκ 

πανμοζία μλοβυκμο. Έηζζ, μζ ενεοκδηέξ εα πνέπεζ κα δδιζμονβήζμοκ απμζηίεξ 

ιζηνμμνβακζζιχκ ακεεηηζηχκ ζημ μλοβυκμ ιε ζημπυ ηδκ παναβςβή οδνμβυκμο ζε 

ιεβάθεξ πμζυηδηεξ, ζηακέξ βζα αζμιδπακζηή αλζμπμίδζδ. οβηεηνζιέκα, δ δζαθμβή 

θοζζηχξ απακηχιεκςκ ιζηνμαίςκ πμο είκαζ ακεεηηζηά ζε έκα εφνμξ ζοβηεκηνχζεςκ 

μλοβυκμο ηαζ δ δδιζμονβία κέςκ βεκεηζηά ηνμπμπμζδιέκςκ ιμνθχκ ηςκ 

ιζηνμμνβακζζιχκ αοηχκ βζα πθήνδ ακεεηηζηυηδηα ζημ μλοβυκμ, εα αμδεήζεζ ζηδκ 

ακάπηολδ ηδξ θςημαζμθμβζηήξ παναβςβήξ οδνμβυκμο.
23,24

  

1.1.5.3 Ηιεθηξόιπζε ηνπ λεξνύ 

Βαζηθέο έλλνηεο 

Με ημκ υνμ ειεθηξόιπζε ηνπ λεξνύ πενζβνάθεηαζ δ δζαδζηαζία δζάζπαζδξ 

ημο κενμφ πνμξ ζπδιαηζζιυ ιμνζαημφ μλοβυκμο ηαζ οδνμβυκμο πνδζζιμπμζχκηαξ 

δθεηηνζηή εκένβεζα βζα ηδκ πναβιαημπμίδζή ηδξ. ηζξ ιένεξ ιαξ, δ παναβςβή 

οδνμβυκμο ιε δθεηηνυθοζδ είκαζ ιζα πζμ αηνζαή δζαδζηαζία ζε ζπέζδ ιε ηδκ 

παναβςβή οδνμβυκμο απυ θοζζηυ αένζμ, ςζηυζμ, δ δθεηηνυθοζδ ελαζθαθίγεζ 

ιεβαθφηενδ ηαεανυηδηα ημο οδνμβυκμο πμο πανάβεηαζ. Δπζπνυζεεηα, δ 

δθεηηνμθοηζηή ιέεμδμξ ιπμνεί κα αμδεήζεζ ζηδκ ιείςζδ ηςκ νφπςκ CO2, δζυηζ δ 

δθεηηνζηή εκένβεζα πμο απαζηείηαζ ιπμνεί κα θδθεεί απυ ακακεχζζιεξ πδβέξ 
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εκένβεζαξ αθθά ηαζ απυ ηδκ πονδκζηή εκένβεζα, ελαζθαθίγμκηαξ έηζζ ηδκ ιείςζδ ηδξ 

ηαηακάθςζδξ μνοηηχκ ηαοζίιςκ βζα ηδκ παναβςβή οδνμβυκμο.
24,25

 

ημ επυιεκμ ζπήια πανμοζζάγμκηαζ μζ δοκαηυηδηεξ ιεηάααζδξ απυ ημ 

οδνμβυκμ ζηδκ δθεηηνζηή εκένβεζα ηαζ ακηίζηνμθα.
26,27

 ηδκ ζδέα πνήζδξ ημο 

οδνμβυκμο ςξ ηαοζίιμο, ημ πζμ ζδιακηζηυ νυθμ εα ηαηέπεζ ημ οδνμβυκμ βζα ηδκ 

ηνμθμδυηδζδ ηςκ ηορεθίδςκ ηαοζίιμο βζα ηδκ παναβςβή δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ.  

Πνμθακχξ εα ήηακ πανάθμβμ κα πνδζζιμπμζδεεί δ δθεηηνζηή εκένβεζα ιε 

ζημπυ κα παναπεεί οδνμβυκμ, ηαζ ζηδκ ζοκέπεζα κα πνδζζιμπμζδεεί αοηυ ζε 

ηορεθίδεξ ηαοζίιμο βζα ηδκ ιεηαηνμπή ημο ηαζ πάθζ ζε δθεηηνζηή εκένβεζα. Ο ιυκμξ 

θυβμξ βζα κα εθανιμζηεί αοηή δ ζηναηδβζηή είκαζ δ δοκαηυηδηα απμεήηεοζδξ ηδξ 

δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ ιε ηδκ ιμνθή οδνμβυκμο, ιζαξ ηαζ είκαζ δφζημθδ δ 

απμεήηεοζδ ηδξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ ςξ έπεζ.  

 

ρήκα-1.1: Οζ πδβέξ παναβςβήξ οδνμβυκμο ηαζ δθεηηνζζιμφ, μζ ιμνθέξ εκένβεζαξ 

πμο ιπμνμφκ κα πανάβμοκ ηαεχξ ηαζ μζ ααζζηέξ πνήζεζξ ημοξ.  
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Ζ δθεηηνυθοζδ απμηεθεί ιζα ακεπηοβιέκδ ηεπκμθμβία. ηζξ ηνέπμοζεξ 

ζοκεήηεξ ηδξ αβμνάξ, πενίπμο 50 kWh δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ ηαηακαθχκμκηαζ βζα ηδκ 

παναβςβή εκυξ ηζθμφ ζοιπζεζιέκμο οδνμβυκμο. Έκα ηοπζηυ ηεθί δθεηηνυθοζδξ έπεζ 

απυδμζδ πενίπμο 70-80% ηαζ ορδθυηενδ απυδμζδ ιπμνεί κα θδθεεί εάκ βίκεζ 

δθεηηνυθοζδ κενμφ ορδθήξ εενιμηναζίαξ ή δθεηηνυθοζδ αηιμφ. Ζ πναβιαηζηή 

απυδμζδ, ςζηυζμ, είκαζ παιδθυηενδ έκα θάαμοιε οπυρδ ηζξ εκενβεζαηέξ απχθεζεξ, 

θυβς ηδξ ιεηαηνμπήξ εκαθθαζζυιεκμο ηαζ ζοκεπμφξ νεφιαημξ. 

Ζ δθεηηνυθοζδ απαζηεί ζοκεπέξ νεφια, έηζζ ημ πανεπυιεκμ εκαθθαζζυιεκμ 

νεφια εα πνέπεζ κα ακηζζηναθεί ηαζ κα ιεηαηναπεί ζε ζοκεπέξ. Αοηή δ ακηζζηνμθή 

έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδκ απχθεζα 10% ηδξ πανεπυιεκδξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ. Αλίγεζ 

κα ζδιεζςεεί, υηζ ημ ηαεανυ κενυ είκαζ ιμκςηήξ, έηζζ ζμκηζηέξ εκχζεζξ υπςξ ημ 

οδνμλείδζμ ημο ηαθίμο (ΚΟΖ), πνμζηίεεκηαζ βζα ηδκ εκίζποζδ ηδξ αβςβζιυηδηαξ. Σμ 

εαθαζζζκυ κενυ είκαζ ανηεηά αβχβζιμ, αθθά δεκ είκαζ ανηεηά ηαεανυ βζα κα 

παναπεεί απυ αοηυ ελαζνεηζηά ηαεανυ οδνμβυκμ πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ θεζημονβία 

ηςκ ηορεθίδςκ ηαοζίιμο. Ο απμηεθεζιαηζηυξ ζπεδζαζιυξ ηδξ ηορεθίδαξ 

δθεηηνυθοζδξ απμηεθεί ζδιακηζηυ πανάβμκηα βζα ηδκ αφλδζδ ηδξ απυδμζδξ 

δζάζπαζδξ ημο κενμφ αθθά ηαζ βζα ημκ απμηεθεζιαηζηυ δζαπςνζζιυ ημο οδνμβυκμο 

απυ ημ μλοβυκμ. Ζ δθεηηνυθοζδ εκυξ ηυκμο κενμφ ιπμνεί κα πανάβεζ 111.5 kg 

οδνμβυκμο (1237 m
3 

ζε ζοκεήηεξ πενζαάθθμκημξ) ηαζ 888.5 kg μλοβυκμο (618 m
3
).  

Οζ αζμιδπακζηέξ πνήζεζξ ημο μλοβυκμο είκαζ πενζμνζζιέκεξ, 

πενζθαιαακμιέκςκ ηδξ ιεηαπμίδζδξ ιεηάθθςκ, ηδξ οβεζμκμιζηήξ πενίεαθρδξ ηαζ ηδξ 

παναβςβήξ κζηνζηχκ εκχζεςκ απυ αιιςκία. Δπί ημο πανυκημξ, δ παναβςβή ηαζ δ 

ηαηακάθςζδ μλοβυκμο ανίζηεηαζ ζε ζζμννμπία. Ωξ εη ημφημο, ζηδκ πενίπηςζδ 

ιαγζηήξ παναβςβήξ οδνμβυκμο, δ ζοιπαναπεείζα πμζυηδηα μλοβυκμο εα έπεζ 

πενζμνζζιέκδ πνδζηζηή αλία ηαζ απθά εα απεθεοεενχκεηαζ ζηδκ αηιυζθαζνα.  

Οοζζαζηζηά, ηάεε πδβή εκένβεζαξ δ μπμία ιπμνεί κα πανάβεζ ή κα ιεηαηναπεί 

ζε δθεηηνζηή εκένβεζα ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί βζα ηδκ παναβςβή οδνμβυκμο ςξ 

ηαφζζιμ. Σμ πνυαθδια πμο δδιζμονβείηαζ είκαζ δ ιεβάθδ πμζυηδηα δθεηηνζηήξ 

ζζπφμξ πμο απαζηείηαζ ιε ζημπυ ηδκ παναβςβή επανημφξ πμζυηδηαξ οδνμβυκμο. 

πςξ είδαιε παναπάκς, εα πνέπεζ κα πανάβμκηαζ ηαεδιενζκά 0.34 εηαημιιφνζα 
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ηυκμζ οδνμβυκμο ιυκμ βζα ηδκ ακηζηαηάζηαζδ ημο διενήζζμο πμζμφ ηδξ αεκγίκδξ ζηζξ 

ΖΠΑ. Γζα ημκ ζημπυ αοηυ απαζημφκηαζ ε εηαημιιφνζα ηυκμζ κενμφ ηδκ διένα, εκχ 

ηαοηυπνμκα εα πανάβμκηαζ 2.7 εηαημιιφνζα ηυκμζ μλοβυκμο.  

Ζ εκένβεζα πμο απαζηείηαζ ιε ζημπυ ηδκ δθεηηνυθοζδ ηδξ παναπάκς 

πμζυηδηαξ κενμφ οπμθμβίγεηαζ πενίπμο ζηα 850 GW.
13

 Σμ εκενβεζαηυ αοηυ πμζυ 

ακηζζημζπεί ιε ημ ζφκμθμ ηδξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ πμο πανάβεηαζ ζηζξ ΖΠΑ απυ 38 

εηαζνίεξ εκένβεζαξ. Δπζπνυζεεηα αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ δ ηαηακάθςζδ ηδξ εκένβεζαξ 

αοηήξ ιυκμ βζα ηζξ ιεηαθμνέξ πμο πναβιαημπμζμφκηαζ ζηζξ ΖΠΑ είκαζ έλς απυ ηάεε 

θμβζηυ υνζμ. Γζα ηδκ μιαθή ιεηάααζδ απυ ιζα ημζκςκία πμο πνδζζιμπμζεί ςξ επί ημ 

πθείζημκ μνοηηά ηαφζζια βζα ηζξ ιεηαθμνέξ ηδξ ζε ιία ημζκςκία πμο εα πνδζζιμπμζεί 

οδνμβυκμ βζα ηζξ ιεηαθμνέξ πνεζάγεηαζ ηδκ ζηαδζαηή αθθαβή ζηζξ οπάνπμοζεξ 

ηεπκμθμβίεξ ζημ επίπεδμ ηςκ ιεηαθμνχκ.  

Ζ δδιζμονβία, δ ελέθζλδ ηαζ δ παναβςβή αοημηζκήηςκ πμο εα ηαηακαθχκμοκ 

θζβυηενδ εκένβεζα εα ζοιαάθεζ ηα ιέβζζηα ζηδκ δδιζμονβία ιζαξ ημζκςκίαξ ημο 

οδνμβυκμο. Σα αοημηίκδηα ηαηακαθχκμοκ ανηεηή εκένβεζα βζα ηδκ ιεηαηίκδζή ημοξ 

θυβμ ημο ιεβάθμο αάνμοξ ημοξ. Δάκ ημ αάνμξ ημοξ ιεζςεεί, ακαθμβζηά εα ιεζςεεί ηαζ 

ημ απαζημφιεκμ πμζυ ηαοζίιςκ πμο εα πνδζζιμπμζμφκ. Ωζηυζμ, εα πνέπεζ κα 

ελαζθαθζζηεί δ αζθάθεζα ζηζξ ιεηαηζκήζεζξ υηακ ηα πζμ εθαθνζά αοημηίκδηα εα είκαζ 

πζμ εφημθμ κα  οπμζημφκ ηαηαζηνμθή ιεηά απυ έκα αηφπδια.  

Τδξνειεθηξηθή ελέξγεηα 

ηζξ ιένεξ ιαξ, δ ιεβαθφηενδ πδβή παναβςβήξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ απυ 

ακακεχζζιεξ πδβέξ είκαζ δ οδνμδθεηηνζηή δφκαιδ, δ μπμία ημ 2008 πνμιήεεοζε 

πενίπμο 3 TWh ή ημ 16% ηδξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ παβημζιίςξ.
28

 Ζ πθεζμκυηδηα 

ηςκ εβηαηαζηάζεςκ οδνμδθεηηνζηήξ δοκαιζηήξ ιπμνμφκ κα πανάβμοκ ημ πμζυ ηςκ 

800 GW. φιθςκα ιε πνυζθαηεξ εηηζιήζεζξ, δ οδνμδθεηηνζηή εκένβεζα εα 

ιπμνμφζε εεςνδηζηά κα πανέπεζ 60 EJ εκένβεζαξ, πμο ακηζζημζπεί ζημ 12% ηδξ 

ηνέπμοζαξ ζοκμθζηήξ πνςημβεκήξ πανμπήξ εκένβεζαξ, ζε ζφβηνζζδ ιε ημ ζδιενζκυ 

πμζμζηυ πμο πανάβεηαζ πναβιαηζηά ηαζ ακένπεηαζ ζημ 2.2%.
29,30

 Ωζηυζμ, θυβς ηςκ 

πενζααθθμκηζηχκ, κμιζηχκ ηαζ ηεπκζηχκ πενζμνζζιχκ, ιυκμ έκα ηθάζια ηδξ 

εκένβεζαξ αοηήξ ιπμνεί κα αλζμπμζδεεί.
29,31,32

 Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ δ 
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οδνμδθεηηνζηή εκένβεζα έπεζ αλζμπμζδεεί ηαηά ηυνμκ ζηδκ Δονχπδ ηαζ ζηζξ ΖΠΑ, 

υπμο έπεζ πνδζζιμπμζδεεί ημ 70% ηδξ εκένβεζαξ πμο πανέπεζ. ηδκ Αζία ηαζ ηδκ 

Αθνζηή οπάνπμοκ δοκαηυηδηεξ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ιεβάθςκ θναβιάηςκ, ςζηυζμ, 

ιπμνεί κα πνμηθδεμφκ ζμαανά πνμαθήιαηα ζημ πενζαάθθμκ απυ ηδκ πνήζδ ημοξ.
33

 

ε πμθθέξ πχνεξ, δ επέηηαζδ ηδξ οδνμδθεηηνζηήξ εκένβεζαξ ααζίγεηαζ ζήιενα ζημ 

παιδθυ ηυζημξ ηαηαζηεοήξ ιζηνχκ οδνμδθεηηνζηχκ ζοζηδιάηςκ (δοκαιζηή 

ιζηνυηενδ απυ 10 MW), ηα μπμία πνδζζιμπμζμφκ ιένμξ ηδξ νμήξ ημο νεφιαημξ 

πμηαιχκ ηαζ δεκ δδιζμονβμφκ μζημθμβζηά πνμαθήιαηα. Αοηά ηα ιζηνά 

οδνμδθεηηνζηά ζοζηήιαηα ιπμνμφκ κα ζοκδεεμφκ ιε ζοιααηζηά δίηηοα δζακμιήξ 

δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ ή κα πνδζζιμπμζδεμφκ απυ ιειμκςιέκεξ ημζκυηδηεξ. Καηά ηδ 

δζάνηεζα ημο 2008, μζ ιζηνέξ οδνμδθεηηνζηέξ εβηαηαζηάζεζξ αολήεδηακ ηαηά 28% ζε 

ζπέζδ ιε ημ 2005, αολάκμκηαξ ημ πμζυ ηδξ παναβυιεκδξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ ηαηά 

85 GW. Ζ πνήζδ ηδξ οδνμδθεηηνζηήξ εκένβεζαξ ιπμνεί κα ζοιαάθεζ ζδιακηζηά ζηδκ 

πνμμπηζηή πνήζδξ ημο οδνμβυκμο ςξ ηαοζίιμο. 

Αηνιηθή ελέξγεηα 

Ο άκειμξ είκαζ ιία ιδ νοπμβυκμξ πδβή εκένβεζαξ. Ζ αζμθζηή εκένβεζα έπεζ 

ηενάζηζεξ πνμμπηζηέξ ηαζ δοκαηυηδηεξ αλζμπμίδζδξ. Δηηζιάηαζ υηζ ιπμνμφκ κα 

παναπεμφκ πενίπμο 75 TW εκένβεζαξ. Μία πνυζθαηδ ιεθέηδ δείπκεζ υηζ έκα δίηηομ 

ιε πενζαίεξ ακειμβεκκήηνζεξ ζζπφμξ πενίπμο 2.5 MW ζε ιδ δαζζηέξ πενζμπέξ ηαζ ζε 

πενζμπέξ πςνίξ πάβμ εα ιπμνμφζε κα πνμιδεεφζεζ ηδκ εκένβεζα πμο απαζηείηαζ βζα 

ηάεε πενζμπή εάκ ζε αοηέξ ημ 20% απμηεθμφκηακ απυ αοηυ ημ δίηηομ.
34

 ημ ηέθμξ ημο 

2009 δ παβηυζιζα ζζπφξ απυ ηδκ αζμθζηή εκένβεζα έθεαζε ζημ πμζυ ηςκ 158 GW.
35

 

Μυκμ ζηδκ Δονχπδ, οπάνπμοκ ζπέδζα βζα εβηαηάζηαζδ ακειμβεκκδηνζχκ ιέπνζ ημ 

2020 ζοκμθζηήξ δοκαιζηήξ 180 GW.
36

 ηζξ ΖΠΑ, έπεζ εηηζιδεεί υηζ βζα ηδκ 

παναβςβή οδνμβυκμο πμζυηδηαξ 40 εηαημιιονίςκ ηυκςκ απαζημφκηαζ 555 GW 

αζμθζηήξ εκένβεζαξ.
25

  

Ζ δθεηηνζηή εκένβεζα πμο ιπμνεί κα παναπεεί απυ ηζξ ακειμβεκκήηνζεξ έπεζ 

ανηεηέξ πνμμπηζηέξ, ςζηυζμ, πνμαθήιαηα υπςξ ημ βεβμκυξ ηδξ δζαθμνεηζηήξ 

αζμθζηήξ δοκαιζηήξ ζε δζαθμνεηζηέξ πενζμπέξ έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδκ πανάθθδθδ 

πνήζδ μνοηηχκ ηαοζίιςκ βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ εκενβεζαηχκ αοηχκ απςθεζχκ. Ζ 
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δθεηηνυθοζδ βζα ηδκ παναβςβή οδνμβυκμο ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ θεζημονβία 

αζμθζηχκ πάνηςκ ιπμνμφκ κα πανέπμοκ ηδκ εκένβεζα πμο απαζηείηαζ βζα ιία πενζμπή 

ιυκμ βζα πενζμνζζιέκμ πνμκζηυ δζάζηδια.  

Φσηνβνιηαїθά θαη θσηνειεθηξνρεκηθή παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Ζ άιεζδ δθζαηή εκένβεζα είκαζ ιία άθθδ άθεμκδ πδβή ηαεανήξ εκένβεζαξ. Ζ 

δθεηηνζηή εκένβεζα πμο πανάβεηαζ απυ ηδκ δθζαηή αηηζκμαμθία ζε θςημαμθηαїηά ηαζ 

ζε θςημδθεηηνμπδιζηέξ ζοζηεοέξ ιπμνεί πνάβιαηζ κα πνδζζιμπμζδεεί βζα ηδκ 

παναβςβή οδνμβυκμο.
37

 Ωζηυζμ, έπεζ εηηζιδεεί υηζ βζα κα θδθεεί ημ πμζυ ηςκ 850 

GW ηδξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ πθήνδ ακηζηαηάζηαζδ ηδξ 

αεκγίκδξ απυ οδνμβυκμ βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ ακαβηχκ ιεηαθμνάξ ζηζξ ΖΠΑ βζα ιία 

διένα, απαζηείηαζ δ ηάθορδ 5700 km
2 

ιε δθζαημφξ ζοθθέηηεξ απυδμζδξ 15%.  

Βέααζα, δεκ οπάνπεζ ακάβηδ βζα ηδκ ηάθορδ ηαημζηήζζιςκ πενζμπχκ. ε ζφβηνζζδ ιε 

ηδκ αζμθζηή εκένβεζα, δ δθζαηή εκένβεζα είκαζ ιζα πζμ δαπακδνή ιέεμδμξ παναβςβήξ 

δθεηηνζζιμφ. Ωζηυζμ, δ ζζυπμζδ ηαηακμιή ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ ζε υθεξ ηζξ 

πενζμπέξ ημο πθακήηδ θφκεζ ημ πνυαθδια ηδξ πανάθθδθδξ πνήζδξ μνοηηχκ ηαοζίιςκ 

ζε ζφβηνζζδ ιε ηδκ θεζημονβία αζμθζηχκ πάνηςκ. 

Ζ αεθηίςζδ ηδξ απυδμζδξ ιεηαηνμπήξ ηδξ δθζαηήξ εκένβεζαξ ζε δθεηηνζζιυ 

ηαζ δ ακάπηολδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ βζα ηδκ πνήζδ εθαθνφηενςκ οθζηχκ ηαηαζηεοήξ ηςκ 

θςημαμθηαїηχκ εα ιεζχζμοκ ημ ηυζημξ ηδξ πνήζδξ ημοξ ηαζ επμιέκςξ ακαθμβζηά εα 

ιεζςεεί ημ ηυζημξ παναβςβήξ οδνμβυκμο. Γεκ οπάνπεζ αιθζαμθία υηζ δ δθζαηή 

εκένβεζα ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ παναβςβή οδνμβυκμο εα είκαζ μ ζοκδοαζιυξ πμο εα 

μδδβήζεζ ζηδκ μνζζηζηή ακηζηαηάζηαζδ ηςκ μνοηηχκ ηαοζίιςκ ηαζ επμιέκςξ ζηδκ 

ακηζιεηχπζζδ ηςκ μζημθμβζηχκ πνμαθδιάηςκ πμο πνμένπμκηαζ απυ ηδκ πνήζδ 

ημοξ.
38-41

 

Ηιηαθή ζεξκνειεθηξηθή ελέξγεηα.  

Ζ ιεζςιέκδ νμή ηδξ δθζαηήξ εκένβεζαξ ακά ιμκάδα επζθάκεζαξ είκαζ έκα 

ιείγμκ πνυαθδια βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηή παναβςβή ηδξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ απυ ηα 

θςημαμθηαїηά. Πνμηεζιέκμο κα επζηεοπεμφκ ορδθυηενεξ εενιμηναζίεξ, ιε ζημπυ 

ηδκ αφλδζδ ηδξ απυδμζδξ, είκαζ απαναίηδηδ δ ζοβηέκηνςζδ ηδξ δθζαηήξ 



64 

 

 

αηηζκμαμθίαξ ιε ηάημπηνα ή θαημφξ, ιία ηεπκζηή βκςζηή ςξ ζοβηέκηνςζδ δθζαηήξ 

εκένβεζαξ (CSP).
42

 

Με αάζδ ηδκ οπάνπμοζα ηεπκμθμβία, δ απμεήηεοζδ ηδξ εενιυηδηαξ είκαζ 

πμθφ πζμ θεδκυηενδ ηαζ πανάθθδθα πζμ απμηεθεζιαηζηή απυ ηδκ απμεήηεοζδ ηδξ 

δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ. Δπμιέκςξ, ζε ενβμζηάζζα ηαζ εβηαηαζηάζεζξ πμο 

πνδζζιμπμζμφκ ηδκ ιέεμδμ CSP, δ δθζαηή εκένβεζα απμεδηεφεηαζ ιε ηδκ ιμνθή 

εενιυηδηαξ πνζκ ιεηαηναπεί ζε δθεηηνζηή εκένβεζα. Με ημκ ηνυπμ αοηυ ιπμνεί κα 

παναπεεί δθεηηνζζιυξ ηαζ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ κφπηαξ.  

Ο ζοκδοαζιυξ ηδξ δθεηηνυθοζδξ βζα ηδκ παναβςβή οδνμβυκμο ηαζ ηςκ 

εενιμδθεηηνζηχκ ζοζηδιάηςκ ιπμνεί κα θεζημονβεί ζοκεπχξ ζε πθήνδ 

δοκαιζηυηδηα πςνίξ κα δδιζμονβεί νφπακζδ ηαζ άθθα μζημθμβζηά πνμαθήιαηα. Ζ 

ηαηαζηεοή εβηαηαζηάζεςκ ηαζ ενβμζηαζίςκ ζε ενδιζηέξ πενζμπέξ εα ιπμνμφζε κα 

ζοιαάθεζ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ πνμμπηζηήξ ηδξ πνήζδξ οδνμβυκμο ςξ ηαοζίιμο. Ζ 

ηαηαζηεοή ηέημζςκ οπμδμιχκ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηα θςημαμθηαїηά ζε πενζμπέξ υπςξ 

δ Βυνεζα Αθνζηή ηαζ δ Μέζδ Ακαημθή εα ηνμθμδμημφζε ιία ιεβάθδ έηηαζδ ιέπνζ 

ηδκ Βυνεζα Δονχπδ ιε εκένβεζα.
12,43

 

Δπζπνυζεεηα, δ εενιυηδηα πμο πανάβεηαζ απυ ηα εενιμδθεηηνζηά ζοζηήιαηα 

ηαηά ηδκ ζοθθμβή ηδξ δθζαηήξ εκένβεζαξ εα ιπμνμφζε κα πνδζζιμπμζδεεί άιεζα βζα 

ηδκ δζάζπαζδ ημο κενμφ. Αοηή δ δζαδζηαζία δεκ είκαζ ςζηυζμ πναηηζηή, δζυηζ απαζηεί 

εενιμηναζίεξ ορδθυηενεξ απυ 2000 
μ
C. Γζα ημκ θυβμ αοηυ δ δζάζπαζδ ημο κενμφ 

ιπμνεί κα πναβιαημπμζδεεί ζε εενιμηναζίεξ πενζαάθθμκημξ ιε ηδκ πνήζδ 

εενιμπδιζηχκ ηφηθςκ ηαζ ημοξ ηαηαθφηεξ.
14,44

  

Σμ ιεζμκέηηδια ηςκ CSP ζοζηδιάηςκ είκαζ ημ ορδθυ ηυζημξ πμο απαζηείηαζ 

βζα ηδκ εβηαηάζηαζή ημοξ, εάκ θάαεζ ηακείξ οπυρδ υηζ εα πνέπεζ κα ηαθοθεεί ιε 

ηάημπηνα ηαζ θαημφξ έκα ιεβάθμ ηιήια πενζμπχκ, έηζζ χζηε κα ιπμνεί κα θδθεεί 

έκα ζδιακηζηυ πμζμζηυ εκένβεζαξ.  

1.1.5.4 Φσηνειεθηξνρεκηθή θαη θσηνρεκηθή δηάζπαζε ηνπ λεξνύ.  

Ζ άιεζδ αλζμπμίδζδ ημο δθζαημφ θςηυξ βζα ηδκ παναβςβή ηαφζζιμο 

οδνμβυκμο ιέζς θςημπδιζηήξ δζάζπαζδξ ή θςημδθεηηνμπδιζηήξ δζάζπαζδξ ημο 
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κενμφ, παναηάιπηεζ ηδκ ακάβηδ παναβςβήξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ ηαζ πνήζδ αοηήξ 

βζα ηδκ δζάζπαζδ ημο κενμφ ιέζς ηδξ δζαδζηαζίαξ ηδξ δθεηηνυθοζδξ. Γεδμιέκμο υηζ 

δ ακαηάθορδ ημο πνχημο θςημδθεηηνμπδιζημφ ζοζηήιαημξ ααζίγεηαζ ζε 

διζαβςβμφξ πμο ιπμνμφκ κα απμννμθήζμοκ ιζηνυ πμζμζηυ ηδξ δθζαηήξ 

αηηζκμαμθίαξ, ζδιακηζηή πνυμδμξ έπεζ ζοκηεθεζηεί βζα ηδκ παναβςβή πζμ 

αεθηζςιέκςκ ζοζηδιάηςκ πμο πενζέπμοκ ηαθφηενμοξ δέηηεξ ηδξ δθζαηήξ 

αηηζκμαμθίαξ.
45,46

 Ωζηυζμ, ηα ζοζηήιαηα αοηά πνεζάγμκηαζ πενεηαίνς αεθηίςζδ ιε 

ζημπυ ηδκ εθανιμβή ημοξ ζε αζμιδπακζηυ επίπεδμ. 

1.1.5.5 Ππξεληθή ελέξγεηα 

Σμ 2009 δ παναβςβή δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ ακήθεε ζε 2558 TWh, πενίπμο ημ 

13% ηδξ παβηυζιζαξ παναβςβήξ.
47

 Γοζηοπχξ, ζε ζφβηνζζδ ιε ηδκ πμζυηδηα πμο 

απαζηείηαζ βζα ηδκ πνμχεδζδ ηδξ ζδέαξ ηδξ πνήζδξ ημο οδνμβυκμο ςξ ηαοζίιμο, δ 

πμζυηδηα αοηή δεκ επανηεί. Έπεζ οπμθμβζζηεί υηζ βζα ηδκ άιεζδ πνήζδ ημο 

οδνμβυκμο ςξ ηαοζίιμο ιυκμ βζα ηζξ ιεηαθμνζηέξ ακάβηεξ ηςκ ΖΠΑ εα πνεζαζημφκ 

216 GW πονδκζηήξ εκένβεζαξ.
25

 Δπεζδή μζ ακάβηεξ βζα εκένβεζα ηαηά ηδκ δζάνηεζα 

ηδξ διέναξ δεκ είκαζ ζζμννμπδιέκεξ, εα πνέπεζ κα πανέπεηαζ πνυζεεηδ εκένβεζα πένα 

απυ ηδκ δθεηηνζηή εκένβεζα ιε ζημπυ ηδκ ελζζμννυπδζδ πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ 

ηάθορδ ηςκ διενήζζςκ ακαβηχκ. Ζ επέηηαζδ ηςκ πονδκζηχκ ζηαειχκ ςζηυζμ, εα 

πνμηαθέζεζ ιζα ζεζνά απυ πνμαθήιαηα ηαζ δοζημθίεξ. 

πςξ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ ζοζηδιάηςκ CSP, δ εενιυηδηα πμο πανάβεηαζ 

απυ ηδκ πονδκζηή εκένβεζα εα ιπμνμφζε κα πνδζζιμπμζδεεί βζα ηδκ εενιζηή 

δζάζπαζδ ημο κενμφ ιέζς εενιμπδιζηχκ ηφηθςκ.
14,44

 Ο Ονβακζζιυξ Αημιζηήξ 

Δκένβεζαξ ηδξ Ηαπςκίαξ (JAEA) έπεζ δζελαβάβεζ επζηοπδιέκα πεζνάιαηα 

πνδζζιμπμζχκηαξ ημκ ηφηθμ εείμο-ζςδίμο (S-I), ζε ακηζδναζηήνεξ ηέηανηδξ βεκζάξ βζα 

ηδκ παναβςβή οδνμβυκμο. Ωζηυζμ, δ ιέεμδμξ ηςκ εενιμπδιζηχκ ηφηθςκ 

δδιζμονβμφκ πνμαθήιαηα δζάανςζδξ πμο εα πνέπεζ κα επζθοεμφκ.  

ημ πθαίζζμ ηδξ Γζεεκμφξ Πνςημαμοθίαξ Ένεοκαξ ηαζ οιθςκίαξ βζα ηδκ 

Πονδκζηή Δκένβεζα (INERI), δ Γαθθζηή CEA (Commissariat à l'énergie atomique et 

aux énergies alternatives), δ General Atomics ηαζ δ Sandia National Laboratories 

ενβάγμκηαζ βζα ηδκ ακάπηολδ ηαζ πνμχεδζδ ηδξ ιεευδμο S-I. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ 
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δ εηηίκδζδ ηδξ ένεοκαξ πνμξ ημοξ ακηζδναζηήνεξ ορδθήξ εενιμηναζίαξ βζα ηδκ 

παναβςβή οδνμβυκμο ζηζξ ΖΠΑ έπεζ ακααθδεεί ιέπνζ ηδκ πενίμδμ 2018-2020.
48

 

Ακαιθίαμθα, δ πνήζδ ηδξ πονδκζηήξ εκένβεζαξ εα ιπμνμφζε κα αμδεήζεζ ζηδκ 

παναβςβή οδνμβυκμο ςξ ηαοζίιμο, ςζηυζμ, επεζδή δ παναβςβή αοηή εα 

ζοκμδεφεηαζ ιε ιία βεκζά πμθφ επζηίκδοκςκ ναδζεκενβχκ οθζηχκ ηαζ απμαθήηςκ δεκ 

εα πνέπεζ κα αλζμπμζδεεί πνζκ ημκ ζπεδζαζιυ βζα ημκ πθήνδ έθεβπμ ηςκ δζαδζηαζζχκ 

ηδξ ηαηαζηνμθήξ ηςκ πονδκζηχκ απμαθήηςκ.  

1.1.6 Η απνζήθεπζε ηνπ πδξνγόλνπ. 

1.1.6.1 Σν γεληθό πξόβιεκα 

Ζ θφζδ ημο πνμαθήιαημξ απμεήηεοζδξ ημο οδνμβυκμο απμηεθεί ααζζηυ 

πανάβμκηα βζα ηδκ επζηοπή εζζαβςβή ημο ςξ ηαφζζιμ βζα ηζξ ιεηαθμνέξ.
26

  Σμ ηφνζμ 

ιέθδια βζα ηάεε ζφζηδια απμεήηεοζδξ ηαοζίιςκ ζε έκα υπδια απμηεθεί δ αζθαθήξ 

ιεηαθμνά ηςκ ηαοζίιςκ ηαζ δ φπανλδ εκυξ ηαηάθθδθμο ζοζηήιαημξ πεζνζζιμφ, ιε 

ζημπυ κα ελαζθαθίγεηαζ έηζζ δ εκενβεζαηή αοημκμιία ημο μπήιαημξ. Οζ ζηυπμζ αοημί 

εα πνέπεζ κα επζηεοπεμφκ ιε παιδθυ ηυζημξ, πςνίξ ηδκ πνμζεήηδ οπεναμθζημφ 

αάνμοξ ηαζ πςνίξ ιείςζδ ημο εζςηενζημφ υβημο πμο απαζηείηαζ βζα ημοξ επζαάηεξ ηαζ 

ηζξ απμζηεοέξ.  

Οζ οβνμί οδνμβμκάκεναηεξ είκαζ ζπεδυκ ηέθεζα ηαφζζια απυ ηδκ άπμρδ ημο 

πεζνζζιμφ ημοξ. Έπμοκ ορδθή εκενβεζαηή ποηκυηδηα (αεκγίκδ: 8.07 kWhL
-1

, κηίγεθ: 

10.9 kWhL
-1

), ηαζ ιπμνμφκ κα απμεδηεφμκηαζ ζε δελαιεκέξ ηαηαζηεοαζιέκεξ απυ 

πθαζηζηυ ή απθυ ιέηαθθμ. ε ζφβηνζζδ ιε ημοξ οδνμβμκάκεναηεξ, ημ αένζμ οδνμβυκμ 

έπεζ ηαθή εκενβεζαηή ποηκυηδηα ηαηά αάνμξ (33.3 Whkg-
1
) αθθά ιία ηαηή 

εκενβεζαηή ποηκυηδηα ηαη‟ υβημ (2.5 WhL
-1

).  

Τπυ ηακμκζηέξ ζοκεήηεξ, ημ οδνμβυκμ απαζηεί πενίπμο 3000 θμνέξ 

πενζζζυηενμ πχνμ απυ υ, ηζ δ αεκγίκδ βζα ιία ζζμδφκαιδ πανμπή εκένβεζαξ (πίκαηαξ 

1.1). Αολάκμκηαξ ηδκ πίεζδ ημο αενίμο αεθηζχκεηαζ δ εκενβεζαηή ποηκυηδηα ηαη‟ 

υβημ, επζηνέπμκηαξ ηδκ πνήζδ ιζηνυηενςκ δελαιεκχκ. Δκαθθαηηζηά ιπμνεί κα 

ιεζςεεί δ εενιμηναζία ημο οδνμβυκμο. Έκαξ ζοκδοαζιυξ οβνμφ ηαζ ζηενεμφ 

οδνμβυκμο ζημ ηνζπθυ ζδιείμ ημο εα ήηακ δ ηαθφηενδ θφζδ. Ωζηυζμ, ημ οβνυ 
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οδνμβυκμ ανάγεζ ζημοξ -253
μ
C (20Κ). Δπμιέκςξ, δ οβνμπμίδζή ημο επζαάθθεζ ιζα 

ζδιακηζηή απχθεζα εκένβεζαξ βζα ηδκ απμεήηεοζή ημο. Δπζπθέμκ, μζ δελαιεκέξ εα 

πνέπεζ κα είκαζ ηαθά ιμκςιέκεξ βζα ηδκ πνυθδρδ ηςκ ελαηιίζεςκ.  

Τπμεέημκηαξ υηζ ηα πνμαθήιαηα αοηά είκαζ επζθφζζια, ημ πνυαθδια ηδξ 

ποηκυηδηαξ παναιέκεζ. Σμ οβνυ οδνμβυκμ, έπεζ παιδθυηενδ εκενβεζαηή ποηκυηδηα 

ηαη‟ υβημ απυ ηα ηαφζζια υπςξ δ αεκγίκδ, ηαηά έκακ πανάβμκηα ίζμ ιε 3.5. Αλίγεζ 

κα ζδιεζςεεί υηζ οπάνπεζ 55% πενζζζυηενμ οδνμβυκμ ζε έκα θίηνμ αεκγίκδξ (110 

βναιιάνζα) απυ υ, ηζ οπάνπεζ ζε έκα θίηνμ ηαεανμφ οβνμφ οδνμβυκμο (71 

βναιιάνζα).  

ε ζηαεενέξ εθανιμβέξ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ αζμιδπακζηχκ ηαζ 

μζηζαηχκ πνήζεςκ, ζοζηήιαηα απμεήηεοζδξ οδνμβυκμο πμο ηαηαθαιαάκμοκ 

ιεβαθφηενμ πχνμ ηαζ αάνμξ δεκ δδιζμονβμφκ πνμαθήιαηα.  

Ακηζεέηςξ, ηα ζοζηήιαηα ηα μπμία πνμμνίγμκηαζ βζα ηδκ απμεήηεοζδ 

οδνμβυκμο ζε μπήιαηα εα πνέπεζ κα ηαηαθαιαάκμοκ ιζηνυ πχνμ ηαζ κα έπμοκ ιζηνυ 

αάνμξ. ε έκα υπδια εα πνέπεζ κα απμεδηεφμκηαζ ημοθάπζζημκ 5-13 ηζθά οδνμβυκμο, 

έηζζ χζηε κα ηαηαζηεί δοκαηή δ εκενβεζαηή ημο αοημκμιία βζα 300 ιίθζα απυ ηδκ 

ηαφζδ ημο πμζμφ αοημφ ζε ηορεθίδεξ ηαοζίιμο.  

Οζ ζηυπμζ ημο Τπμονβείμο Δκένβεζαξ ηςκ ΖΠΑ είκαζ δ δζαηήνδζδ ηςκ 

δοκαιζημηήηςκ ημο οδνμβυκμο ζε επίπεδμ ζοζηήιαημξ 1.8 kWhkg
-1

 (5.5 % wt 

οδνμβυκμο) ηαζ 1.3 kWhL
-1

 (0.040 Kg οδνμβυκμο ακά θίηνμ) ημ 2015 ηαζ μζ ηεθζημί 

ζηυπμζ είκαζ 2.5 kWhkg
-1

 (7.5 % wt οδνμβυκμο) ηαζ 2.3 kWhL
-1

 (0.070 kg οδνμβυκμο 

ακά θίηνμ). 

Δηηυξ απυ ηδκ απμεήηεοζδ ημο οδνμβυκμο ζε μπήιαηα, είκαζ ακαβηαία δ 

ηαηαζηεοή εβηαηαζηάζεςκ ακεθμδζαζιμφ ηςκ μπδιάηςκ αοηχκ ιε οδνμβυκμ. Έηζζ 

απαζηείηαζ δ ζπεδίαζδ κέςκ οπμδμιχκ βζα ηδκ αζθαθή δζαηίκδζδ ηαζ δζακμιή ημο 

ιεθθμκηζημφ ηαοζίιμο.  
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Καύζηκν εκείν 

Βξαζκνύ 

[Κ] 

Ππθλόηεηα 

πγξνύ 

[kgm-3] 

Ππθλόηεηα 

αεξίνπ 

[kgm-3] 

Δλέξγεηα 

θαηά 

βάξνο 

[MJ kg-1] 

Δλέξγεηα 

θαη’ όγθν 

[MJm-3] 

Υακειό όξην 

αλάθιεμεο 

[vol.% ζηνλ 

αέξα] 

Τςειν 

όξην 

αλάθιεμεο 

(ζηνπο 0 

νC, 1 atm) 

[vol.% 

ζηνλ αέξα] 

Τδξνγόλν 20.3 71 0.08 120.0 8960 4 75 

Βελδίλε 350-400 702 4.68 44.4 31170 1 6 

Μεζαλόιε 337 797 - 20.1 16020 7 36 

Μεζάλην 112 425 0.66 50.0 21250 5 15 

Πξνπάλην 231 507 1.87 46.4 23520 2 10 

Ακκσλία 240 771 0.69 18.6 14350 15 28 

                                                                                                                                         

Πίλαθαο-1.1: φβηνζζδ ηςκ ζδζμηήηςκ ημο οδνμβυκμο ιε ηζξ ζδζυηδηεξ άθθςκ 

ηαοζίιςκ. 

1.1.6.2 Σν πγξό πδξνγόλν 

Μεηά απυ ημ ήθζμ, ημ οδνμβυκμ είκαζ ημ αένζμ πμο οβνμπμζείηαζ πζμ δφζημθα 

ηαζ ιπμνεί κα ροπεεί φζηενα απυ πμθφπθμηεξ ηαζ ιε εκενβεζαηέξ απχθεζεξ 

δζαδζηαζίεξ. ε έκα πνχημ ζηάδζμ, ημ οδνμβυκμ ρφπεηαζ ιε οβνή αιιςκία ιέπνζ ημοξ 

-40
μ
C (233 K) ηαζ ζηδκ ζοκέπεζα ζημοξ -197

μ
C (77 Κ) ιε οβνυ άγςημ. ε έκα 

επυιεκμ ζφκμθμ ζηαδίςκ, ημ ήθζμ πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ ζοιπίεζδ ημο οδνμβυκμο 

ηαζ ηδκ ρφλδ ημο ζημοξ -253 
μ
C (20 Κ). Πενίπμο ημ 30-40% ηςκ εκενβεζαηχκ 

πενζεπμιέκςκ ημο οδνμβυκμο ηαηακαθχκμκηαζ βζα ηδκ οβνμπμίδζή ημο. Δπζπνυζεεηα 

απαζηείηαζ ιυκςζδ ηςκ δελαιεκχκ οδνμβυκμο δζυηζ ιε ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο ιπμνεί 

κα θάαεζ πχνα δ ελάηιζζή ημο.Oνοειυξ απχθεζαξ ημο οδνμβυκμο είκαζ ιεβαθφηενμξ 

βζα ιζηνέξ πμζυηδηεξ. Δπίζδξ, έκα ζδιακηζηυ πνυαθδια είκαζ υηζ μζ ηοπυκ δζαννμέξ 

ιπμνμφκ κα μδδβήζμοκ ζε ιείγμκα πνμαθήιαηα ηαζ ηζκδφκμοξ βζα ηδκ αζθάθεζα.  

 



69 

 

 

1.1.6.3 πκπηεζκέλν πδξνγόλν 

ηζξ ιένεξ ιαξ, δ ζοιπίεζδ ημο οδνμβυκμο είκαζ δ πνμηζιχιεκδ θφζδ πμο 

πνδζζιμπμζείηαζ ζηα πενζζζυηενα πνυηοπα αοημηίκδηα πμο θεζημονβμφκ ιε ηορεθίδεξ 

ηαοζίιμο οδνμβυκμο, ςζηυζμ, δεκ απμηεθεί ηυζμ ζηακμπμζδηζηή θφζδ. Με ηδκ 

πάνμδμ ηςκ πνυκςκ, δελαιεκέξ ζηακέξ κα ακηέπμοκ ορδθυηενεξ πζέζεζξ εφημθα 

ιπμνμφκ κα ηαηαζηεοαζημφκ. Σμ οδνμβυκμ εα ιπμνεί κα απμεδηεφεηαζ ζε δελαιεκέξ 

οπυ πίεζδ 350 ή ιέπνζ ηαζ 700 atm (35.5 ή 71 MPa). Οζ δελαιεκέξ αοηέξ εα 

ηαηαζηεοάγμκηαζ απυ κέα εθαθνά ζοκεεηζηά οθζηά υπςξ ίκεξ άκεναηα ηαζ ιεηάθθςκ 

(αθμοιίκζμ ή πάθοαα) ή πμθοιενή οθζηά ορδθήξ ηεπκμθμβίαξ. Ωζηυζμ, ηα οθζηά αοηά 

εα είκαζ αηνζαά. Αηυια ηαζ οπυ πίεζδ 700 atm, ημ οδνμβυκμ έπεζ εκενβεζαηυ 

πενζεπυιεκμ 4.6 θμνέξ ιζηνυηενμ ζε ζπέζδ ιε ημκ ίδζμ υβημ αεκγίκδξ πνάβια πμο 

ζδιαίκεζ υηζ δ δελαιεκή ημο οδνμβυκμο εα πνέπεζ κα είκαζ ιεβαθφηενδ. Δπζπθέμκ, 

πενίπμο ημ 10-15% ημο εκενβεζαημφ πενζεπμιέκμο ημο οδνμβυκμο εα απαζηείηαζ βζα 

ηδκ ζοιπίεζή ημο. Έκα πμθφπθμημ γήηδια είκαζ δ ημπμεέηδζδ ηδξ δελαιεκήξ ζηα 

μπήιαηα. ε ακηίεεζδ ιε ηζξ δελαιεκέξ βζα ημοξ οβνμφξ οδνμβμκάκεναηεξ, δ 

δελαιεκή ημο οδνμβυκμο εα πνέπεζ κα είκαζ ηοθζκδνζηή, έηζζ χζηε κα ελαζθαθίγεηαζ 

δ αηεναζυηδηά ηδξ οπυ ηδκ ορδθή πίεζδ. Ωξ εη ημφημο, είκαζ δφζημθδ δ εκζςιάηςζή 

ημοξ ζηα μπήιαηα.  

 

πςξ ακαθένεδηε πνμδβμοιέκςξ, ημ οδνμβυκμ είκαζ ζε εέζδ κα δζαποεεί 

ιέζς πμθθχκ οθζηχκ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ ιεηάθθςκ. Γεδμιέκμο υηζ ημ 

ζοκμθζηυ ζφζηδια ηαοζίιςκ ζε έκα υπδια πενζέπεζ ανηεηά ιεηαθθζηά ελανηήιαηα, 

εα πνέπεζ κα εθεβπεμφκ βζα ηοπυκ δζαννμέξ ηαζ επμιέκςξ βζα ημοξ ηζκδφκμοξ πμο 

ιπμνμφκ κα πνμηφρμοκ απυ αοηέξ, ιζαξ ηαζ ημ οδνμβυκμ είκαζ έκα ελαζνεηζηά 

εφθθεηημ ηαζ εηνδηηζηυ αένζμ. 

 

1.1.6.4 Τδξίδηα κεηάιισλ 

Πμθθά ιέηαθθα ηαζ ηνάιαηα έπμοκ ηδκ ζηακυηδηα κα απμννμθμφκ οδνμβυκμ, 

ιε ζημπυ κα ζπδιαηίζμοκ οδνίδζα.
49,50

 Σμ πμζυ ημο οδνμβυκμο πμο ιπμνεί κα 

απμννμθδεεί ελανηάηαζ απυ ηζξ πδιζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ οθζηχκ, αθθά, ζε ηάεε 

πενίπηςζδ, εα είκαζ ζπεηζηά έκα ιζηνυ πμζυ, δεδμιέκμο υηζ ιυκμ έκα ή ιενζηά άημια 
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οδνμβυκμο ιπμνμφκ κα δεζιεοημφκ ακά ιυνζμ ή ηορεθίδα ημο οθζημφ. Ωξ 

απμηέθεζια αοημφ, βζα ηδκ απμεήηεοζδ 5 kg οδνμβυκμο, εα πνέπεζ κα 

πνδζζιμπμζδεμφκ ανηεηά ηζθά ημο απμννμθδηζημφ οθζημφ. Σμ πθεμκέηηδια ηςκ 

οδνζδίςκ ηςκ ιεηάθθςκ είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ είκαζ ζοιπαβή ηαζ απαζημφκ θζβυηενμ 

πχνμ ζε ζπέζδ ιε ημ ζοιπζεζιέκμ οδνμβυκμ. Δπίζδξ, ιε εθανιμβή ιενζηήξ πίεζδξ 

ηαζ ηδκ πανάθθδθδ πνήζδ ηςκ οδνζδίςκ ηςκ ιεηάθθςκ εα είκαζ εφημθδ δ 

εκζςιάηςζδ ηςκ δελαιεκχκ οδνμβυκμο ζηα μπήιαηα. Ο ζπδιαηζζιυξ οδνζδίςκ 

ιεηάθθςκ ιπμνεί κα είκαζ ιζα ακαζηνέρζιδ ή ιδ ακαζηνέρζιδ δζαδζηαζία, ακάθμβα 

ιε ηδκ θφζδ ημο πδιζημφ δεζιμφ ιεηαλφ ημο οδνμβυκμο ηαζ ηςκ ιεηαθθζηχκ αηυιςκ. 

Πανά ημ βεβμκυξ υηζ ιπμνεί κα είκαζ ιδ ακαζηνέρζιδ δζαδζηαζία, αοηυ ιπμνεί κα 

λεπεναζηεί ιε ηδκ πδιζηή ακηίδναζδ ημο οδνζδίμο ιε ιία άθθδ έκςζδ υπςξ είκαζ βζα 

πανάδεζβια ημ κενυ, εθεοεενχκμκηαξ ηεθζηά ημ δεζιεοιέκμ οδνμβυκμ. Δίκαζ ζαθέξ 

υηζ δ ακαζηνέρζιδ δέζιεοζδ ημο οδνμβυκμο ζηα ιέηαθθα είκαζ δ πζμ ηαηάθθδθδ 

πενίπηςζδ βζα ηδκ απμεήηεοζδ ημο οδνμβυκμο ζηζξ ιεηαθμνέξ. Αλίγεζ ςζηυζμ κα 

ζδιεζςεεί, υηζ αηυια ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ ακαζηνέρζιςκ οδνζδίςκ δ 

ζοιπενζθμνά πμζηίθεζ ακάθμβα ιε ημ ζφζηδια.  

 

Ηδακζηά, ημ οδνμβυκμ εα πνέπεζ κα απμννμθάηαζ βνήβμνα αθθά ηαζ βνήβμνα 

κα απμδεζιεφεηαζ βζα κα ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ζηζξ ηορεθίδεξ ηαοζίιςκ. ιςξ, 

υζμ πζμ βνήβμνα απμννμθάηαζ ημ οδνμβυκμ, ηυζμ πζμ ανβά απεθεοεενχκεηαζ ηαζ ημ 

ακηίζηνμθμ, υζμ πζμ ανβά δεζιεφεηαζ ηυζμ πζμ βνήβμνα απεθεοεενχκεηαζ. 

Ακαιθίαμθα, μζ ζοκεήηεξ πίεζδξ ηαζ εενιμηναζίαξ ή δ πνήζδ ηαηαθοηχκ ιπμνμφκ 

κα ηαεμνίγμοκ ημοξ νοειμφξ απμννυθδζδξ ηαζ απεθεοεένςζδξ ημο οδνμβυκμο ζε 

ηάεε πδιζηυ ζφζηδια. Ζ αέθηζζηεξ ζοκεήηεξ θεζημονβίαξ ηςκ ηορεθίδςκ ηαοζίιςκ  

είκαζ 1-10 atm ηαζ 25-120
μ
C (298-393 K). ε αοηέξ ηζξ ζοκεήηεξ, μζ εενιυηδηα πμο 

πανάβεηαζ απυ ηζξ ηορεθίδεξ ηαοζίιςκ, ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί βζα ηδκ 

απεθεοεένςζδ πμζυηδηαξ οδνμβυκμο απυ ηα οδνίδζα ηςκ ιεηάθθςκ.  

 

Έκα πανάδεζβια απθυ πανάδεζβια οδνζδίμο ιεηάθθμο ημ μπμίμ εκζςιαηχκεζ 

ημ οδνμβυκμ ζηδκ ηνοζηαθθζηή δμιή ημο είκαζ ημ NaNi5H6, αθθά δ πμζυηδηα ημο 

οδνμβυκμο πμο ιπμνεί κα δεζιεφζεζ είκαζ ιζηνή, πενίπμο ημ 1.3 % ημο αάνμοξ ημο 

ηαζ επίζδξ, ημ ηυζημξ ημο είκαζ πμθφ ορδθυ βζα ηδκ εθανιμβή ημο ζε μπήιαηα. 
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ήιενα, δ ένεοκα εζηζάγεηαζ ηονίςξ ζε εθαθνφηενεξ εκχζεζξ ααζζζιέκεξ ζε αθηάθζα 

ηαζ αθηαθζηέξ βαίεξ, υπςξ NaH ηαζ MgH2 ηαεχξ ηαζ ζε ζφιπθμηα οδνζδίςκ υπςξ ηα 

NaAlH4, LiBH4, NaBH4 ηαζ LiNH2.
50-54

  

 

Σμ οθζηυ ιε ηδκ ιέβζζηδ ζηαειζηή απμννυθδζδ οδνμβυκμο είκαζ ημ NaAlH4 

πμο ιπμνεί κα δεζιεφζεζ οδνμβυκμ ζε πμζμζηυ 5.5% ημο αάνμοξ ημο. Ωζηυζμ, δ 

ηζιή αοηή είκαζ ηάης απυ ημκ ανπζηυ ζηυπμ ημο Τπμονβείμο Δκένβεζαξ ηςκ ΖΠΑ ημ 

2010 (6%). Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί, υηζ δ ιέβζζηδ εεςνδηζηή ζηακυηδηα δέζιεοζδξ 

οδνμβυκμο απυ ημ παναπάκς οδνίδζμ ακένπεηαζ ζε 7.4% ημο αάνμοξ ημο. Έκα 

ζδιακηζηυ πνυαθδια βζα ημ ζφιπθμημ αοηυ είκαζ δ δζαπείνζζδ ηδξ εενιζηήξ 

εκένβεζαξ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδκ απμννυθδζδξ ηαζ απεθεοεένςζδξ. Μία άθθδ 

ζδιακηζηή πανάιεηνμξ παναιέκεζ δ εενιμηναζία υπμο επζηοβπάκεηαζ δ απμννυθδζδ 

ηαζ δ απεθεοεένςζδ ημο οδνμβυκμο. Δπζπθέμκ δ ακηζζηνερζιυηδηα ζοκήεςξ 

παναιέκεζ βζα πίθζμοξ πενίπμο ηφηθμοξ.   

 

1.1.6.5 Άιια ζπζηήκαηα 

Ονβακζηά οθζηά πνμζθένμοκ ζδιακηζηά πθεμκεηηήιαηα ζε ζπέζδ ιε ηα 

ακυνβακα ζοζηήιαηα.
13,55

 Δίκαζ εθαθνζά, θεδκά ηαζ μζημθμβζηά, ςζηυζμ έπμοκ 

ηάπμζα ζδιακηζηά ιεζμκεηηήιαηα. Ζ θοζζμνυθδζδ θαιαάκεζ πχνα ζε πζμ πμνχδδ 

μνβακζηά ζηενεά υπςξ μ εκενβυξ άκεναηαξ, ημ βναθέκζμ, μζ κακμζςθήκεξ άκεναηα, 

ηα θμοθενέκζα ηαεχξ ηαζ δζάθμνα ιζηνμπμνχδδ πμθοιενή.
56

 Ζ θοζζμνυθδζδ 

δζέπεηαζ απυ Van der Waalsαθθδθεπζδνάζεζξ ηαζ ημ οδνμβυκμ απμννμθάηαζ ιυκμ ςξ 

ιζα ιμκμζημζαάδα ζε εενιμηναζίεξ ορδθυηενεξ απυ ημ ζδιείμ αναζιμφ ημο (20.4 

Κ). Δπμιέκςξ, είκαζ ζδιακηζηυ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ οθζηά ιε ιεβάθεξ επζθάκεζεξ 

δέζιεοζδξ ημο οδνμβυκμο. Ζ ιέβζζηδ πςνδηζηυηδηα ημο ηάεε οθζημφ ααζζζιέκμ ζε 

άκεναηα είκαζ 7.7% ηαηά αάνμξ ηαζ δ ακαθμβία άκεναηα ηαζ οδνμβυκμο είκαζ 1:1.  

 

Σα metal organic frameworks (MOFs) έπμοκ ακαδεζπεεί πνυζθαηα ςξ ιενζηά 

απυ ηα πζμ εθπζδμθυνα οπμρήθζα οθζηά βζα απμεήηεοζδ οδνμβυκμο επεζδή δ δμιή 

ηςκ πυνςκ ημο ιπμνεί κα εθεβπεεί πδιζηά.
57

 Γζα κα δζαηδνδεμφκ ηα ζδιακηζηά 

πθεμκεηηήιαηα ηςκ οβνχκ ηαοζίιςκ, υπςξ ηδξ αεκγίκδξ ηαζ ημο κηίγεθ, δδθαδή 

βνήβμνμοξ πνυκμοξ πανμπήξ εκένβεζαξ, εα είπε ιεβάθμ εκδζαθένμκ δ απμεήηεοζδ ημο 
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οδνμβυκμο κα θαιαάκεζ πχνα ζε οβνά οθζηά. Τβνά πθμφζζα ζε οδνμβυκμ, υπςξ δ 

αιιςκία, δ αεκγίκδ ηαζ δ ιεεακυθδ έπμοκ πνμηαεεί βζα ημκ παναπάκς ζημπυ.  

 

Έκα ζδακζηυ ζφζηδια απμεήηεοζδξ ημο οδνμβυκμο εα πνέπεζ κα 

απεθεοεενχκεζ ημ ηαφζζιμ αοηυ ιεηαλφ 80 ηαζ 150 
μ
C (353-423 Κ), δ μπμία είκαζ 

πενζμπή εενιμηναζζχκ υπμο θεζημονβμφκ μζ ηορεθίδεξ ηαοζίιςκ. Ζ δζαδζηαζία ηδξ 

αθοδνμβυκςζδξ εα πνέπεζ θοζζηά κα είκαζ ακαζηνέρζιδ. Γζάθμνα οδνμβμκςιέκα 

ηαζ αθοδνμβμκςιέκα ιυνζα πνμηείκμκηαζ βζα ημκ ζημπυ αοηυ, υπςξ CH3OH/CO2, 

HCOOH/ CO2, C2H6/C2H4, NH3/N2. Κάεε έκα απυ ηα ιυνζα αοηά έπμοκ μνζζιέκα 

πθεμκεηηήιαηα ηαζ ιεζμκεηηήιαηα, αθθά ηακέκα δεκ ηαθφπηεζ ηζξ πνμτπμεέζεζξ πμο 

απαζημφκηαζ.
55

 

 

Ζ αιιςκία είκαζ ιζα εκδζαθένμοζα έκςζδ βζα απμεήηεοζδ οδνμβυκμο, ιζαξ 

ηαζ ιπμνεί κα δεζιεφζεζ οδνμβυκμ ζε πμζμζηυ 18% ημο αάνμοξ ηδξ ηαζ δ ζφκεεζή 

ηδξ έπεζ ελεθζπεεί ζε ιία αζμιδπακζηή δζαδζηαζία. Ζ πνήζδ ηδξ ςξ έκα οβνυ οθζηυ 

απμεήηεοζδξ οδνμβυκμο εα απαζημφζε ηδκ ιεηαηνμπή ημο ζε αιιςκία ιέζς ιζαξ 

δζαδζηαζίαξ ηφπμο Haber-Bosch. Απυ ηδκ άθθδ ιενζά δ αιιςκία είκαζ ιία πμθφ 

ζηαεενή έκςζδ ηαζ δεκ ιπμνεί απεθεοεενχζεζ εφημθα οδνμβυκμ ζηζξ εενιμηναζίεξ 

πμο θεζημονβμφκ μζ ηορεθίδεξ ηαοζίιμο. Ζ αιιςκία εα ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ζε 

ηορεθίδεξ ηαοζίιμο ορδθήξ εενιμηναζίαξ ηαζ ιε ηδκ πνήζδ ηαηαθοηχκ βζα ηδκ 

πανμπή οδνμβυκμο. Ζ ημλζηυηδηα ηδξ αιιςκίαξ απμηεθεί ακαζηαθηζηυ πανάβμκηα βζα 

ηδκ πνμχεδζδ ηδξ παναπάκς ζδέαξ.  

 

Μζα ελέθζλδ ηδ παναπάκς ζδέαξ απμηεθεί δ πνήζδ εκχζεςκ υπςξ μζ εκχζεζξ 

ημο αμνακίμο ηαζ ηδξ αιιςκίαξ (NH3BH3) ηαζ αιζδμαυνακμ θζείμο (LiNH2BH3), πμο 

απεθεοεενχκμοκ ζπεδυκ ημ 11% ημο αάνμοξ ημοξ ζε οδνμβυκμ ζημοξ 90 
μ
C 

(363K).
58,59

  

 

Ζ ακαιυνθςζδ ηδξ αεκγίκδξ βζα ηδκ απεθεοεένςζδ οδνμβυκμο ζηζξ 

ηορεθίδεξ ηαοζίιμο, δεκ εα θφζεζ ηα πνμαθήιαηα ηδξ ελάκηθδζδξ ηςκ μνοηηχκ 

ηαοζίιςκ ηαζ ηδξ ιυθοκζδξ ημο πενζαάθθμκημξ. Δπζπθέμκ, ημ ιμκμλείδζμ ημο 
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άκεναηα πμο εα πανάβεηαζ απυ ηδκ δζαδζηαζία ηδξ ακαιυνθςζδξ απμηεθεί 

δδθδηήνζμ βζα ηζξ ηορεθίδεξ ηαοζίιμο.  

 

Ο ηφηθμξ ηδξ ιεεακυθδξ είκαζ ιζα αηνζαή δζαδζηαζία, ςζηυζμ, είκαζ ιζα πζμ 

εφημθα πνμζανιυζζιδ δζαδζηαζία βζα ηδκ εθανιμβή ηδξ ζε μπήιαηα. Ζ παναβςβή 

ιεεακυθδξ ηαζ δ πνήζδ ηδξ βζα ιεηαθμνέξ έπεζ εθανιμζηεί απυ ηδκ NECAR 5, δ 

μπμία ηαηαζηεφαζε αοημηίκδηα πμο ηζκμφκηαζ ιε ιεεακυθδ.
10

  

 

1.1.7 Μεηαθνξά θαη δηαλνκή πδξνγόλνπ. 

 

1.1.7.1 πγθεληξσηηθή δηαλνκή 

Δάκ ημ οδνμβυκμ βίκεζ δ πδβή εκένβεζαξ ημο ιέθθμκημξ, εα πνέπεζ κα είκαζ 

εφημθα δζαεέζζιμ, ιε πνμζζηέξ ηζιέξ ηαζ δ δζακμιή ημο κα βίκεηαζ ιε αζθάθεζα βζα 

ημοξ ηαηακαθςηέξ, υπςξ ζοιααίκεζ ζήιενα βζα ηα ηαφζζια πμο θαιαάκμκηαζ απυ 

ημοξ οδνμβμκάκεναηεξ. Μζα εειεθζχδδξ δζαθμνά είκαζ υηζ ημ οδνμβυκμ δεκ απμηεθεί 

ιζα πνςημβεκή πδβή εκένβεζαξ, αθθά είκαζ έκαξ εκενβεζαηυξ θμνέαξ, έηζζ ζηζξ 

δζάθμνεξ εθανιμβέξ, απαζηείηαζ δ ιεηαηνμπή ημο οδνμβυκμο ζε εκένβεζα ηαζ ζηδκ 

ζοκέπεζα δ πνήζδ αοηήξ. Μζα πνςημβεκή πδβή εκένβεζαξ δεκ πνεζάγεηαζ κα 

απμεδηεφεηαζ ζε ιεβάθεξ πμζυηδηεξ ζηα μπήιαηα, υπςξ ζοιααίκεζ ιε ηα ηαφζζια 

ηςκ οδνμβμκακενάηςκ. Ωξ εη ημφημο, δφμ είκαζ μζ πζεακέξ επζθμβέξ υζμκ αθμνά ηδκ 

πνμιήεεζα ημο οδνμβυκμο, ιζα ζοβηεκηνςηζηή ηαζ ιζα ιδ ζοβηεκηνςηζηή δζακμιή.  

 

ηδκ ζοβηεκηνςηζηή πνμζέββζζδ δζακμιήξ, ημ οδνμβυκμ εα πνέπεζ κα 

πανάβεηαζ ζε ιεβάθεξ ιμκάδεξ ηαζ κα απμεδηεφεηαζ ζε ιεβάθεξ πμζυηδηεξ ζε θίβα 

ζδιεία δζακμιήξ. Σμ οδνμβυκμ ιπμνεί κα παναπεεί, υπςξ ακαθφεδηε πνμδβμοιέκςξ 

ιε πμθθέξ ιεευδμοξ, υπςξ ιε ηδκ ακαιυνθςζδ ημο άκεναηα ή ημο ιεεακίμο, ιε ηδκ 

δθεηηνυθοζδ ημο κενμφ, ιε ηδκ εενιζηή δζάζπαζδ ημο κενμφ, ζε πονδκζημφξ 

ακηζδναζηήνεξ, ιε θςημπδιζηέξ δζενβαζίεξ η.α. Ζ ζδέα ηδξ ζοβηεκηνςηζηήξ δζακμιήξ 

ημο οδνμβυκμο εα απαζημφζε ιζα οπμδμιή βζα ηδκ πανάδμζδ ημο οδνμβυκμο ζε 

δεοηενμβεκείξ εέζεζξ απμεήηεοζδξ βζα ηδκ ιεηέπεζηα δζακμιή ζημοξ ηαηακαθςηέξ. Ζ 

ιεηαθμνά, ςζηυζμ, ημο οδνμβυκμο δεκ είκαζ ιζα εφημθδ δζαδζηαζία. Μεβάθδ 

πμζυηδηα αενίμο εα ιπμνμφζε κα ιεηαθένεηαζ ιε αβςβμφξ, υπςξ βίκεηαζ ζηζξ ιένεξ 
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ιαξ βζα ημ θοζζηυ αένζμ. Γοζηοπχξ, μζ αβςβμί θοζζημφ αενίμο δεκ είκαζ ηαηάθθδθεξ 

βζα ηδκ ιεηαθμνά αοηή, δζυηζ ημ οδνμβυκμ έπεζ ιζηνυηενμ ιέβεεμξ ηαζ έηζζ μζ 

δζαννμέξ απυ ημοξ αβςβμφξ εα ήηακ ακαπυθεοηηεξ.  

 

Οζ αβςβμί βζα ημ οδνμβυκμ απαζημφκ δζαθμνεηζηά οθζηά, δζαθμνεηζηέξ 

δζαδζηαζίεξ έκςζδξ αοηχκ ηαζ δζαθμνεηζηή μνβακμθμβία, υπςξ ααθαίδεξ, ζοιπζεζηέξ, 

αζζεδηήνεξ ηαζ ζοζηήιαηα αζθαθείαξ. Έπεζ οπμθμβζζηεί υηζ πενίπμο ημ 1.2% ηδξ 

εκένβεζαξ ημο οδνμβυκμο εα πνδζζιμπμζδεεί βζα ηδκ θεζημονβία ηςκ ζοιπζεζηχκ, εάκ 

δ ιέζδ ημπμεέηδζή ημοξ ακένπεηαζ ζε απυζηαζδ 150 πζθζμιέηνςκ.
13

 Ακηίεεηα, ζε 

αβςβμφξ θοζζημφ αενίμο δαπακάηαζ ιυκμ ημ 0.3% ηδξ εκένβεζαξ ημο αενίμο βζα ημκ 

ίδζμ ζημπυ. Άθθδ ιία πνυζεεηδ πδβή απχθεζαξ εκένβεζαξ είκαζ δ δζαννμή, δ μπμία 

οπμθμβίγεηαζ πενίπμο ζημ 1-3% βζα ημ θοζζηυ αένζμ ηαζ ηαηά πάζα πζεακυηδηα εα 

είκαζ πμθφ ορδθυηενδ βζα ημ οδνμβυκμ. Ζ δζακμιή ημο οδνμβυκμο έπεζ εηηζιδεεί υηζ 

εα ημζηίζεζ πενίπμο 1 $/kg ιε αάζδ ηζξ ζδιενζκέξ ηεπκμθμβίεξ, ζε ζφβηνζζδ ιε ημ 

πμζυ πμο ηαηααάθθεηαζ ζήιενα βζα ηδκ αεκγίκδ ηαζ ακένπεηαζ ζημ πμζυ ηςκ 

0.19$/βαθυκζ, δδθαδή ακά 2.6 kg.
10

 Πανυιμζα πνμαθήιαηα εα ακαηφρμοκ βζα ηδκ 

ιεηαθμνά ζοιπζεζιέκμο αενίμο οδνμβυκμο ιέζς θμνηδβχκ ή ηνέκςκ. Γζα 

πανάδεζβια έκα θμνηδβυ ιε ζςθήκα απμεήηεοζδξ 40000 ηζθχκ, ζε πίεζδ 200 atm 

(20.3 MPa) ιπμνεί κα ιεηαθένεζ 320 ηζθά οδνμβυκμο, θζβυηενμ δδθαδή απυ ημ 1% 

ημο αάνμοξ ημο. Ακηίεεηα, ημ ίδζμ θμνηδβυ εα ιπμνμφζε κα ιεηαθένεζ 26 ηυκμοξ 

αεκγίκδξ, πενζέπμκηαξ 20 θμνέξ ηδκ εκένβεζα πμο ιεηαθένεζ ημ θμνηδβυ ιε ημ 

οδνμβυκμ.  

Ωξ εη ημφημο, ηαηά ηδκ ιεηάααζδ απυ ηα μνοηηά ηαφζζια ζημ οδνμβυκμ εα 

απαζημφκηαζ 20 θμνηδβά βζα ηδκ ιεηαθμνά ηδξ ίδζαξ εκένβεζαξ πμο εα ιεηέθενε 1, 

αολάκμκηαξ έηζζ ηδκ ηοηθμθμνζαηή ζοιθυνδζδ. ήιενα, επεζδή δεκ είκαζ εθζηηή δ 

επί ηυπμο παναβςβή οδνμβυκμο, πενζμνζζιέκεξ πμζυηδηεξ οδνμβυκμο ιεηαθένμκηαζ 

ςξ ηνομβεκή οβνά. Σα ηνομβμκζηά νοιμοθημφιεκα μπήιαηα, ςζηυζμ, είκαζ πμθφ 

αηνζαά, δζυηζ πνέπεζ κα έπμοκ δζπθάζζα πμζυηδηα οθζημφ ςξ ημζπχιαηα. Θα πνέπεζ 

επίζδξ κα οπεκεοιζζηεί, υηζ πενίπμο ημ 40% ημο εκενβεζαημφ πενζεπμιέκμο ημο 

οδνμβυκμο ηαηακαθχκεηαζ ηαηά ηζξ δζαδζηαζίεξ ηδξ οβνμπμίδζήξ ημο, ηαεζζηχκηαξ 

ηζξ πμθφ αηνζαέξ δζαδζηαζίεξ.  
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Απυ ηα παναπάκς, θαίκεηαζ απίεακδ δ επζθμβή αοηήξ ηδξ ιεευδμο βζα ηδκ 

ιεηαθμνά ημο οδνμβυκμο, ιία ιέεμδμξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζήιενα απμηθεζζηζηά βζα 

ηδκ ιεηαθμνά οδνμβυκμο απυ ηδκ Λμοζγζάκα ζηδκ NASA ζηδκ Φθυνζκηα βζα κα 

ηνμθμδμημφκηαζ ηα δζαζηδιζηά θεςθμνεία. Δπζπθέμκ, ιζα εηηεηαιέκδ ιεηαθμνά εκυξ 

ελαζνεηζηά εφθθεηημο ηαζ εηνδηηζημφ αενίμο ζημοξ δνυιμοξ εα ζήιαζκε ηενάζηζα 

πνμαθήιαηα αζθάθεζαξ. Πνέπεζ κα ημκζζηεί υηζ, μζ ζδζυηδηεξ ημο οδνμβυκμο εβείνμοκ 

ιείγμκα εέιαηα ζπεηζηά ιε ηδ δζακμιή ημο απυ ηζξ ηεκηνζηέξ ιμκάδεξ παναβςβήξ. Ωξ 

εη ημφημο, εα πνέπεζ κα ελεηαζηεί δ ιδ ζοβηεκηνςηζηή ιέεμδμξ ιεηαθμνάξ ηαζ 

δζακμιήξ ημο.  

 

1.1.7.2 Με ζπγθεληξσηηθή δηαλνκή  

Γεδμιέκμο υηζ δ δθεηηνζηή εκένβεζα ιπμνεί κα ιεηαθενεεί εφημθα ηαζ ημ 

οδνμβυκμ ιπμνεί κα πανάβεηαζ ιε δθεηηνυθοζδ, εα ήηακ ιία πζμ απθή δζαδζηαζία δ 

ιεηαθμνά δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ ηαζ δ επί ηυπμο παναβςβή οδνμβυκμο υπμο 

απαζηείηαζ. Ζ παναβςβή οδνμβυκμο απυ ιεεάκζμ είκαζ ιζα άθθδ επζθμβή βζα ηδκ ιδ 

ζοβηεκηνςηζηή ιεηαθμνά οδνμβυκμο, δεδμιέκμο υηζ οπάνπεζ ήδδ ιζα 

απμηεθεζιαηζηή οπμδμιή βζα ηδκ δζακμιή ιεεακίμο, αθθά δ δέζιεοζδ ημο CO2 

απμηεθεί αηυια ιζα αηνζαή δζαδζηαζία. Σα ιεζμκεηηήιαηα ιζαξ ιδ ζοβηεκηνςηζηήξ 

δζακμιήξ είκαζ ημ ορδθυ ηυζημξ παναβςβήξ, αθμφ εα πανάβεηαζ θίβδ πμζυηδηα 

οδνμβυκμο ηαζ επίζδξ άθθμ έκα ζδιακηζηυ πνυαθδια εα είκαζ ημ πνυαθδια 

αζθάθεζαξ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ ημπζηή παναβςβή εκυξ ηέημζμο εηνδηηζημφ αενίμο. 

Ζ επζθμβή ηδξ επί ηυπμο παναβςβήξ ημο οδνμβυκμο ζε μπήιαηα απυ δζάθμνεξ 

ζοζηεοέξ πμο πνδζζιμπμζμφκ οβνά ηαφζζια, ςξ ιία πνμζςνζκή ιέεμδμξ πανμπήξ 

οδνμβυκμο έπεζ δζενεοκδεεί πςνίξ ςζηυζμ ιεβάθδ επζηοπία.  

 

Σμπζημί ζηαειμί παναβςβήξ οδνμβυκμο ιέζς ηδξ δθεηηνυθοζδξ απυ ημ 

δθεηηνζηυ νεφια πμο πανέπεηαζ απυ ηα δίηηοα δζακμιήξ ημο δθεηηνζημφ νεφιαημξ εα 

ιπμνμφζε  κα ζοιαάθθεζ ζε έκα ζφζηδια ιδ ζοβηεκηνςηζηήξ δζακμιήξ οδνμβυκμο. Ζ 

ζδέα αοηή είκαζ ανηεηά εθηοζηζηή, δ επζθμβή ηδξ υιςξ, ζοκεπάβεηαζ ιε ηδκ 

ακηζιεηχπζζδ μνζζιέκςκ πναηηζηχκ ειπμδίςκ. Θα είκαζ ακαβηαία δ δζαπείνζζδ 

ιεβάθςκ πμζμηήηςκ δθεηηνζημφ νεφιαημξ ηαεδιενζκά ηαζ δ ιεηαηνμπή ημο απυ 

εκαθθαζζυιεκμ ζε ζοκεπέξ νεφια βζα κα παναπεμφκ έςξ ηαζ 45 ηυκμζ οδνμβυκμο 
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διενδζίςξ.
13

 Πενίπμο 400 m
3 

κενμφ εα ηαηακαθχκμκηαζ διενδζίςξ απυ ηζξ 

εβηαηαζηάζεζξ αοηέξ ηαζ πενζζζυηενα απυ 100 MW δθεηηνζηήξ ζζπφμξ βζα ηδκ 

παναβςβή ηδξ παναπάκς πμζυηδηαξ οδνμβυκμο. Ζ δθεηηνζηή αοηή ζζπφξ ακηζζημζπεί 

ζηδκ ζζπφ πμο ηαηακαθχκμοκ πενίπμο 20000 ιζηνά ζπίηζα. Ζ απεθεοεένςζδ ηδξ 

ιεβάθδξ πμζυηδηαξ ημο ζοιπαναβυιεκμο μλοβυκμο (355 ηυκμζ διενδζίςξ) εα 

ιπμνμφζε επίζδξ κα πνμηαθέζεζ πνμαθήιαηα ζημ αζηζηυ πενζαάθθμκ. Ζ ζοκμθζηή 

εκένβεζα πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ ζοιπίεζδ ημο οδνμβυκμο ζημ ζηαειυ παναβςβήξ ημο 

εα οπενααίκεζ ημοθάπζζημκ ημ 50% ηδξ ζοκμθζηήξ εκένβεζαξ ημο οδνμβυκμο, θυβς ηδξ 

ιζηνήξ ηθίιαηαξ ζοιπίεζδξ πμο εα πνδζζιμπμζείηαζ απυ ηζξ οπμδμιέξ ημο ζηαειμφ.  

 

ε έκα ιδ ζοβηεκηνςηζηυ ζφζηδια πανμπήξ οδνμβυκμο πμο ααζίγεηαζ ζηδκ 

δθεηηνζηή εκένβεζα, μζ μζημθμβζηέξ ζοκέπεζεξ ιπμνμφκ κα εθεβπεμφκ πζμ εφημθα. Ζ 

δζαδζηαζία ηδξ δθεηηνυθοζδξ δεκ πνμηαθεί μζημθμβζηά πνμαθήιαηα. Σμ ιυκμ ηοπυκ 

πνυαθδια ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ δζαπείνζζδ ηδξ ιεβάθδξ πμζυηδηαξ δθεηηνζηήξ ζζπφμξ 

πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ παναπάκς δζαδζηαζία. Ζ αζςζζιυηδηα ηδξ ζδέαξ αοηήξ 

ελανηάηαζ απυ ημ ιέβεεμξ ηδξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ πμο εα πνέπεζ κα δζαπεζνίγεηαζ. 

Μζηνέξ ιμκάδεξ εα είκαζ πζμ εφημθα δζαπεζνίζζιεξ ηαζ δεκ εα πνμηαθμφκ 

πνμαθήιαηα.  

 

1.1.8 Υξήζεηο ηνπ θαπζίκνπ πδξνγόλνπ. 

 

1.1.8.1 Κπςειίδεο θαπζίκνπ-Γεληθέο έλλνηεο 

ηδκ ζδέα ηδξ πνήζδξ ημο οδνμβυκμο ςξ ηαοζίιμο, ακαιέκεηαζ υηζ ημ 

ιεβαθφηενμ ιένμξ ημο εα πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ παναβςβή δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ 

απυ ηζξ ηορεθίδεξ ηαοζίιμο.
72

 Μία ηορεθίδα ηαοζίιμο είκαζ ιία ζοζηεοή πμο 

πανάβεζ δθεηηνζηή εκένβεζα απυ ηδκ ακηίδναζδ εκυξ ακαβςβζημφ ιέζμο (ηαφζζιμ) 

ηαζ εκυξ μλεζδςηζημφ ιέζμο (ζοκήεςξ μλοβυκμο) οπυ ηδκ πανμοζία εκυξ 

δθεηηνμθφηδ.
73

 Σα ακηζδναζηήνζα νέμοκ εκηυξ ηδξ ηορεθίδαξ ηαζ ηα πνμσυκηα ηδξ 

ακηίδναζδξ νέμοκ έλς απυ αοηυ. Ο δθεηηνμθφηδξ παναιέκεζ ιέζα ζηδκ ηορεθίδα. Οζ 

ηορεθίδεξ ηαοζίιμο είκαζ εενιμδοκαιζηά ακμζπηά ζοζηήιαηα πμο ιεηαηνέπμοκ ηδκ 

πδιζηή εκένβεζα εκυξ ηαοζίιμο απεοεείαξ ζε δθεηηνζηή εκένβεζα. Δπζπθέμκ, ιπμνμφκ 
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κα θεζημονβήζμοκ ζοκεπχξ εθ‟ υζμκ μζ ακαβηαίεξ νμέξ δζαηδνμφκηαζ. Οζ ζοκδοαζιμί 

ηαοζίιμο ηαζ μλεζδςηζημφ ιπμνμφκ κα είκαζ ανηεημί.  

 

Μία ηορεθίδα ηαοζίιμο οδνμβυκμο πνδζζιμπμζεί οδνμβυκμ ςξ ακαβςβζηυ 

ιέζμ ηαζ μλοβυκμ απυ ηδκ αηιυζθαζνα ςξ μλεζδςηζηυ ιέζμ. Άθθεξ ηορεθίδεξ 

πενζθαιαάκμοκ οδνμβμκάκεναηεξ ηαζ αθημυθεξ ςξ ακαβςβζηά ιέζα ηαζ πθχνζμ ή 

άθθεξ πθςνζμφπεξ εκχζεζξ ςξ μλεζδςηζηά ιέζα. Οζ ηορεθίδεξ ηαοζίιμο ζπεδζάγμκηαζ 

ηαζ ηαηαζηεοάγμκηαζ αάζεζ ηδξ εηάζημηε αοευνιδηδξ πδιζηήξ ακηίδναζδξ. ε 

ακηίεεζδ ιε ηζξ ιδπακέξ εζςηενζηήξ ηαφζδξ, μζ ηορεθίδεξ ηαοζίιμο δεκ πανάβμοκ 

εενιυηδηα απυ ηδκ ηαφζδ ηςκ ηαοζίιςκ ηαζ δεκ πναβιαημπμζμφκ ιεηαηνμπή ηδξ 

εενιυηδηαξ ζε ιδπακζηή εκένβεζα. Δπμιέκςξ, δ απυδμζδ ιζαξ ηορεθίδαξ ηαοζίιμο 

δεκ πενζμνίγεηαζ απυ ηδκ απυδμζδ ημο ηφηθμο Carnot. H εεςνδηζηή απυδμζδ ιίαξ 

ηορεθίδαξ ηαοζίιμο (n) πνμζδζμνίγεηαζ απυ ηδκ ακαθμβία ηδξ ιεηααμθήξ ηδξ 

εθεφεενδξ εκένβεζαξ (ΓG
o
) ηαζ ηδξ ιεηααμθήξ ηδξ εκεαθπίαξ ηδξ πδιζηήξ ακηίδναζδξ 

(ΓΖ
μ
). Σμ δοκαιζηυ ηδξ ακηίδναζδξ (E

o
) πνμζδζμνίγεηαζ αάζεζ ηδξ ΓG

o 
(Πίκαηαξ 1.2).  

Γζα ηορεθίδεξ ηαοζίιμο οδνμβυκμο, μζ μπμίεξ ααζίγμκηαζ ζηδκ ακηίδναζδ πμο 

αημθμοεεί, ΓG
o
 = -237 kJmol

-1
, ηαζ ΓΖ

μ
 = -286 kJmol

-1
, δ εεςνδηζηή απυδμζδ 

οπμθμβίγεηαζ ίζδ ιε n = 83% ηαζ ημ δοκαιζηυ E
o
 = 1,23 V, ημ μπμίμ οπμθμβίγεηαζ απυ 

ηδκ ζπέζδ ΓG
o
 = -nFE

o
, υπμο n είκαζ μ ανζειυξ δθεηηνμκίςκ πμο ζοιιεηέπμοκ ζηδκ 

ακηίδναζδ (n = 2), ηαζ F είκαζ δ ζηαεενά ημο Faraday ίζδ ιε 96485 Cmol
-1

.
74

 Ζ 

ακηίδναζδ πμο θαιαάκεζ πχνα είκαζ δ ελήξ: 

 

  ( )   
 

 
  ( )      ( ) 

 

Ζ απυδμζδ ηδξ θεζημονβίαξ ιίαξ ηορεθίδαξ ηαοζίιμο ηαεμνίγεηαζ απυ ημ 

πμζυ ηδξ εκένβεζαξ πμο θαιαάκεηαζ απυ αοηήκ. ηδκ πναβιαηζηυηδηα, ηα ζοζηήιαηα 

αοηά θεζημονβμφκ ζε δοκαιζηά απυ 0.6 έςξ 0.8V ηαζ μζ απμδυζεζξ ιεηαηνμπήξ ημο 

οδνμβυκμο ζε δθεηηνζηή εκένβεζα είκαζ ιεηαλφ 45-65%. Πνυζθαηα, έβζκε ακαθμνά 

θεζημονβίαξ ιίαξ ηορεθίδαξ ηαοζίιμο ιε παιδθή ζζπφ αθθά ιε πανάθθδθδ 

αλζμπμίδζδ ηδξ εκηνμπίαξ ηαηά ηδκ ακηίδναζδ ημο οδνμβυκμο ιε ημκ αένα.
75 
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1.1.8.2 Κπςειίδεο θαπζίκνπ πδξνγόλνπ κε κεκβξάλε αληαιιαγήο πξσηνλίσλ. 

ε ηορεθίδεξ ηαοζίιμο ααζζζιέκεξ ζε οδνμβυκμ, μ δθεηηνμθφηδξ ιπμνεί κα 

πνμένπεηαζ απυ ιζα πμζηζθία αβχβζιςκ οθζηχκ, απυ πμθοιενή ιέπνζ ηεναιζηά. ε 

ηορεθίδεξ ηαοζίιμο, υπμο πενζέπμοκ ιειανάκδ ακηαθθαβήξ πνςημκίςκ (PEM) 

(εζηυκα 1.1), οδνμβυκμ εζζένπεηαζ ζηδκ ηορεθίδα απυ ηδκ πθεονά ηδξ ακυδμο, υπμο 

οπάνπεζ έκα δθεηηνυδζμ θεοημπνφζμο, ημ μπμίμ θεζημονβεί ςξ ηαηαθφηδξ ηαζ δζαζπά 

ημ οδνμβυκμ ζε πνςηυκζα ηαζ δθεηηνυκζα.
76

 Έπεζηα ηα πνςηυκζα ιεηακαζηεφμοκ πνμξ 

ηδκ ηάεμδμ ιέζς εκυξ πμθοιενμφξ δθεηηνμθφηδ, εκχ ηα δθεηηνυκζα ακαβηάγμκηαζ 

κα ιεηαθενεμφκ ιέζς εκυξ ελςηενζημφ ηοηθχιαημξ πνμξ ηδκ ηάεμδμ, 

δδιζμονβχκηαξ έκα δθεηηνζηυ νεφια.  

 

Δηθόλα-1.1: Σα ααζζηά ιένδ ιζαξ ηορεθίδαξ ηαοζίιμο οδνμβυκμο ιε ιειανάκδ 

ακηαθθαβήξ πνςημκίςκ. (Πεγή: http://media.web.britannica.com). 

 

ηδκ ηάεμδμ, πνςηυκζα ηαζ δθεηηνυκζα ακηζδνμφκ ιε ημ μλοβυκμ ημο αένα ηαζ 

πανάβμοκ κενυ, ζε ιία ακηίδναζδ πμο ηαηαθφεηαζ απυ έκα δεφηενμ δθεηηνυδζμ 

θεοημπνφζμο. Ο πονήκαξ ηδξ ηορεθίδαξ ηαοζίιμο είκαζ ιζα θεπηή ζημζαάδα 

πμθοιενμφξ, ζοκήεςξ οπενθεμνμζμοθθμκζημφ μλέμξ, ημ μπμίμ είκαζ δζαπεναηυ απυ 

πνςηυκζα υηακ είκαζ ημνεζιέκμ ιε κενυ, αθθά δεκ άβεζ ηα δθεηηνυκζα. Ζ ζημζαάδα 
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αοηή πανειαάθθεηαζ ιεηαλφ δφμ πμνχδςκ δθεηηνμδίςκ βναθίηδ πμο είκαζ 

ηαθοιιέκα ιε θεοηυπνοζμ. Οζ ηορεθίδεξ ηαοζίιμο ηφπμο ΡΔΜ έπμοκ ορδθή 

ποηκυηδηα ζζπφμξ, θεζημονβμφκ ζε ανηεηά παιδθέξ εενιμηναζίεξ (70-85 
μ
C, 343-358 

K) ηαζ ςξ εη ημφημο ιπμνεί κα απμηηδεεί δ ιζζή ζζπφξ πενίπμο ζε 3 θεπηά, ακ ηαζ 

αοηυξ μ πνυκμξ είκαζ ιεβάθμξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ ζζπφ ιζαξ ιπαηανίαξ. Δπζπθέμκ, μζ 

ζοζηεοέξ αοηέξ είκαζ αζθαθείξ, αευνοαεξ, εφπνδζηεξ ηαζ ιε παιδθυ ηυζημξ 

ζοκηήνδζδξ. Γζα υθμοξ αοημφξ ημοξ θυβμοξ, μζ ηορεθίδεξ ηαοζίιμο ΡΔΜ εεςνμφκηαζ 

μζ πζμ ηαηάθθδθεξ βζα ηδκ πνήζδ ημοξ ζηζξ αοημηζκδημαζμιδπακίεξ. Δπί ημο πανυκημξ, 

ςζηυζμ, μζ ηορεθίδεξ ηαοζίιμο οδνμβυκμο ειθακίγμοκ ζδιακηζημφξ πενζμνζζιμφξ 

πμο πνέπεζ κα ακηζιεηςπζζημφκ βζα ηδκ εθανιμβή ημοξ. Οζ ααζζημί πενζμνζζιμί είκαζ 

ημ ορδθυ ηυζημξ ημο ηαηαθφηδ θεοημπνφζμο ηαζ ηδξ ιειανάκδξ ημο πμθοιενμφξ ηαζ 

δ εοαζζεδζία ημο ηαηαθφηδ ζημ CO. Πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ αηυια ηαζ ζε παιδθέξ 

ζοβηεκηνχζεζξ ημο αενίμο αοημφ, μ ηαηαθφηδξ δδθδηδνζάγεηαζ, έηζζ οδνμβυκμ πμο 

πνμένπεηαζ απυ οδνμβμκάκεναηεξ ή απυ ηδκ ηαηενβαζία ημο άκεναηα επζαανφκεζ ηδκ 

θεζημονβία ηδξ ηορεθίδαξ. Ζ ακεπανηήξ ιδπακζηή αηεναζυηδηα, δ πενζμνζζιέκδ 

πδιζηή ζηαεενυηδηα ηαζ δ παιδθή αβςβζιυηδηα πάκς απυ ημοξ 100 
μ
C (373 K) ηαζ 

ηάης απυ ημοξ 0 
μ
C (273 K) ιζαξ ηαζ θεζημονβμφκ ζε πενζαάθθμκ κενμφ, είκαζ άθθμζ 

πενζμνζζιμί πμο εέημοκ μζ ηορεθίδεξ ηαοζίιμο.  

 

Μία ηοπζηή ηορεθίδα ηαοζίιμο πανάβεζ ηάζδ απυ 0.6 έςξ 0.7 V, έηζζ πμθθέξ 

ηορεθίδεξ πνέπεζ κα ζημζαάγμκηαζ ιαγί, ιε ζημπυ κα πανάβμοκ επανηή ζζπφ βζα ηδκ 

θεζημονβία εκυξ μπήιαημξ. Μία ηορεθίδα πμο θεζημονβεί ζε 0.7 V έπεζ απυδμζδ 

πενίπμο 50%, ιε ημ οπυθμζπμ 50% ημο εκενβεζαημφ πενζεπμιέκμο ημο οδνμβυκμο κα 

ιεηαηνέπεηαζ ζε εενιυηδηα. ε αοηυ ημ δοκαιζηυ δ δθεηηνζηή ποηκυηδηα 

οπμθμβίγεηαζ υηζ είκαζ 0.5 Αcm-
2
, ηαζ δ παναβυιεκδ ζζπφξ (P = IE) ίζδ ιε  0.35  

Wcm
-2

. ε υνμοξ αάνμοξ, ιζα ηορεθίδα ηαοζίιμο πμο πενζθαιαάκεζ ζημζπεία βζα 

έθεβπμ ημο ηαοζίιμο ηαζ ημο μλεζδςηζημφ, βζα ηδκ ρφλδ ηδξ δζάηαλδξ αθθά ηαζ βζα 

ηδκ απμιάηνοκζδ ημο κενμφ εα πανέπεζ 88 Wkg
-1

.
17

 Έηζζ, βζα ηδκ πανμπή ζζπφμξ 150 

kW πμο πανάβεηαζ απυ έκα ιέζμ αιενζηάκζημ ηζκδηήνα ηεζζάνςκ ή έλζ ηοθίκδνςκ 

αάνμοξ 180 kg, εα πνέπεζ δ ιειανάκδ ημο δθεηηνμθφηδ κα έπεζ πενίπμο έηηαζδ 43 

m
2
 ηαζ αάνμξ 1700 kg.  
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Καύζηκν Αληίδξαζε n -ΓΗ
ν
 

[kJmol
-1

] 

-ΓG
ν
 

[kJmol
-1

] 

E
ν
 

[V] 

n 

[%] 

Τδξνγόλν Ζ2+1/2Ο2→H2O 2 286 237 1.23 83 

Μεζάλην CH4+2O2→CO2+2H2O 8 891 818 1.06 92 

Μεζαλόιε CH3OH+1/2O2→CO2+2H2O 6 727 703 1.21 97 

Φνξκηθό νμύ HCOOH+1/2O2→CO2+H2O 2 270 286 1.48 106 

Ακκσλία NH3+3/4O2→1/2N2+3/2H2O 3 383 338 1.17 88 

                                                                                                                                        

Πίλαθαο-1.2: Σμ εεςνδηζηυ δοκαιζηυ (Δ
μ
) ηαζ δ εεςνδηζηή ιέβζζηδ απυδμζδ (n) ηςκ 

ακηζδνάζεςκ ζηζξ ηορεθίδεξ ηαοζίιμο οπυ ηακμκζηέξ ζοκεήηεξ (20 
μ
C ηαζ 1 atm). n, 

ΓG
o
, ηαζ ΓH

μ
 είκαζ μ ανζειυξ ηςκ δθεηηνμκίςκ πμο ζοιιεηέπμοκ, δ ιεηααμθή ηδξ 

εθεφεενδξ εκένβεζαξ Gibbs ηαζ δ ιεηααμθή ηδξ εκεαθπίαξ ακηίζημζπα. 

H ηζιή ιζαξ ηορεθίδαξ ηαοζίιμο ηφπμο ΡΔΜ θηάκεζ ηδκ ηάλδ ανηεηχκ 

εηαημκηάδςκ εονχ ακά kW. Σα αοημηίκδηα εα πνέπεζ κα έπμοκ ζζπφ 150 kW. Γζα ημκ 

ζημπυ αοηυ πνεζάγμκηαζ ένεοκεξ, έηζζ χζηε κα αολδεεί δ δναζηζηυηδηα ημο ηαηαθφηδ 

ιεζχκμκηαξ ηδκ πμζυηδηα πμο πνδζζιμπμζείηαζ ηαζ επίζδξ κα αολδεμφκ μζ ηφηθμζ 

ηαηάθοζδξ αολάκμκηαξ ημκ πνυκμ γςήξ ημο ηαηαθφηδ.
77-79

 Δπζπεζνείηαζ επίζδξ πμθθέξ 

θμνέξ δ εφνεζδ κέςκ ηαηαθοηχκ.
80

 

 

1.1.8.3 Κπςειίδεο θαπζίκνπ πδξνγόλνπ κε ηθαλόηεηα αληηζηξνθήο ηεο αληίδξαζεο. 

Μία ηορεθίδα ηαοζίιμο ηφπμο ΡΔΜ ιπμνεί, εάκ ζπεδζαζηεί βζα ημκ ζημπυ 

αοηυ, κα θεζημονβήζεζ ηαζ πνμξ ηδκ ακηίεεηδ ηαηεφεοκζδ. Με άθθα θυβζα, ιπμνεί κα 

πνδζζιμπμζήζεζ δθεηηνζηή εκένβεζα βζα ηδκ δθεηηνυθοζδ κενμφ ηαζ παναβςβή 

οδνμβυκμο ηαζ μλοβυκμο. Αοηυ ημ δζπθυ ζφζηδια θεζημονβίαξ είκαζ βκςζηυ ςξ 

ακαβεκκδηζηυ ζφζηδια ηορεθίδαξ ηαοζίιμο (URFC).
82

 Ζ ακηζηαηάζηαζδ ηδξ 

ζοζηεοήξ δθεηηνυθοζδξ ηαζ ηδξ ηορεθίδαξ ηαοζίιμο απυ ημ ζφζηδια URFC εα 

ιεζχζεζ ηαηά πμθφ ημ αάνμξ εκυξ μπήιαημξ. Μζα URFC ζοζηεοή πνδζζιμπμζεί 

δζθεζημονβζηά δθεηηνυδζα, υπμο δ άκμδμξ ηαζ δ ηάεμδμξ ιπμνμφκ κα ακηζζηνέρμοκ 

ημοξ νυθμοξ ημοξ ιε ηδκ αμήεεζα ιζαξ ελςηενζηήξ ιπαηανίαξ. Ζ ηεπκμθμβία αοηή έπεζ 

πνδζζιμπμζδεεί απυ ηδκ NASA βζα ηδκ ηνμθμδμζία ιδ επακδνςιέκςκ αενμζηαθχκ 

πμο ηζκμφκηαζ ιε ηδκ πνήζδ δθζαηήξ εκένβεζαξ (Pathfinderηαζ Helios) ζε ιεβάθα 
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ορυιεηνα βζα ημκ έθεβπμ ηςκ επζημζκςκζχκ. Γίκμκηαζ πνμζπάεεζεξ βζα ηδκ εθανιμβή 

αοηήξ ηδξ ηεπκμθμβίαξ ηαζ ζε ημζκά μπήιαηα.
83

 Ζ ααζζηή θεζημονβία ιζαξ ηέημζαξ 

ζοζηεοήξ πενζθαιαάκεζ, ηδκ παναβςβή οδνμβυκμο ηαζ μλοβυκμο απυ ηδκ 

δθεηηνυθοζδ κενμφ, πνδζζιμπμζχκηαξ ςξ δθεηηνζηή εκένβεζα ηδκ εκένβεζα πμο 

θαιαάκεηαζ απυ έκα θςημαμθηασηυ πάκεθ, ηδκ απμεήηεοζδ ημο οδνμβυκμο ηαζ ημο 

μλοβυκμο ζε δμπεία ηαζ έπεζηα ηδκ πνήζδ ημο οδνμβυκμο βζα ηδκ παναβςβή 

δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ απυ ηδκ ίδζα ηδκ ζοζηεοή βζα ηδκ ηίκδζδ ημο μπήιαημξ. Ζ 

ακάπηολδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ αοηήξ εα αμδεήζεζ ζηδκ εκενβεζαηή αοημκμιία ηςκ 

μπδιάηςκ αηυια ηαζ ηδκ κφπηα ιε ηδκ ηαφζδ ημο οδνμβυκμο πμο εα πανάβεηαζ ηαηά 

ηδκ δζάνηεζα ηδξ διέναξ. 

 

1.1.8.4 Άιινη ηύπνη θπςειίδσλ θαπζίκνπ πδξνγόλνπ. 

Μέπνζ ζήιενα, έπμοκ ηαηαζηεοαζηεί πμθθμί ηφπμζ ηορεθίδςκ ηαοζίιμο 

οδνμβυκμο.
84

 Ζ θφζδ ημο δθεηηνμθφηδ ηαεμνίγεζ πμθθέξ ζδζυηδηεξ ηδξ ηορεθίδαξ 

ηαοζίιμο, ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ εενιμηναζίαξ θεζημονβίαξ ηδξ, δ μπμία είκαζ 

ιζα πμθφ ζδιακηζηή πανάιεηνμξ βζα ηζξ πζεακέξ εθανιμβέξ ηδξ.  

 

Ζ αθηαθζηέξ ηορεθίδεξ ηαοζίιμο (AFC) έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί ζε πμθθέξ 

εθανιμβέξ. Ζ NASA πνδζζιμπμζεί αθηαθζηέξ ηορεθίδεξ ηαοζίιμο απυ ηα ιέζα ηδξ 

δεηαεηίαξ ημο 1960, ζε απμζημθέξ ηδξ, ιε ζημπυ ηδκ παναβςβή δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ 

ηαζ πυζζιμο κενμφ. Οζ αθηαθζηέξ ηορεθίδεξ ηαοζίιμο πενζθαιαάκμοκ δφμ 

δθεηηνυδζα ζηα μπμία πανειαάθθεηαζ ιζα ιήηνα ημνεζιέκδ ιε οδαηζηυ αθηαθζηυ 

δζάθοια, υπςξ ΚΟΖ. Σα αθηαθζηά αοηά δζαθφιαηα είκαζ εφημθμ κα ακηζδνάζμοκ ιε 

ημ CO2 ηδξ αηιυζθαζναξ ηαζ κα παναπεμφκ ηα ακηίζημζπα ακεναηζηά άθαηα υπςξ βζα 

πανάδεζβια ημ K2CO3 πμο δδθδηδνζάγμοκ ηδκ ηορεθίδα. Ωξ εη ημφημο, μζ ηορεθίδεξ 

ηαοζίιμο αοηέξ θεζημονβμφκ ιυκμ ιε ηαεανυ μλοβυκμ ή ημοθάπζζημκ ιε ηαεανυ αένα 

ηαζ βζα ημκ θυβμ αοηυ πανέπμοκ εκένβεζα ορδθμφ ηυζημοξ.  

 

ηζξ ηορεθίδεξ ηαοζίιμο θςζθμνζημφ μλέμξ (PAFC) πνδζζιμπμζείηαζ οβνυ 

θςζθμνζηυ μλφ ςξ δθεηηνμθφηδξ. Σα δθεηηνυδζα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκα απυ 

άκεναηα, επζηαθοιιέκμ ιε ιζηνή πμζυηδηα ηαηαθφηδ θεοημπνφζμο. Σμ θςζθμνζηυ 

μλφ ζηενεμπμζείηαζ ζε εενιμηναζία 40 
μ
C (313 K), ηαεζζηχκηαξ δφζημθμ ημκ έθεβπμ 
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ηδξ θεζημονβίαξ ηςκ PAFCs. ηδκ πενζμπή θεζημονβίαξ απυ 150-200 
μ
C (423 έςξ 473 

Κ), ημ κενυ απμαάθθεηαζ ιε ηδκ ιμνθή αηιχκ. Πανάθθδθα πανάβεηαζ εενιυηδηα ιε 

απυδμζδ 80% πμο είκαζ ζοβηνίζζιδ ιε ηδκ απυδμζδ ηςκ ζοιααηζηχκ ζοζηδιάηςκ 

ηαφζδξ θοζζημφ αενίμο. Οζ ηορεθίδεξ αοηέξ δεκ επδνεάγμκηαζ απυ πνμζιίλεζξ 

ιμκμλεζδίμο ημο άκεναηα ζημ οδνμβυκμ. Ωξ εη ημφημο, ημ οδνμβυκμ πμο απαζηείηαζ 

ιπμνεί κα θδθεεί απυ ημ ιεεάκζμ. Κορεθίδεξ ηαοζίιμο θςζθμνζημφ μλέμξ 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε ανηεηέξ εθανιμβέξ, ηονίςξ βζα ηαηακαθςηέξ πμο πνεζάγμκηαζ 

ιζα ζηαεενή πανμπή δθεηηνζημφ νεφιαημξ, υπςξ μζ ηνάπεγεξ, ηα αενμδνυιζα, ηα 

κμζμημιεία ηαζ μζ ζηναηζςηζηέξ αάζεζξ.  

 

Κορεθίδεξ ηαοζίιμο ηδβιάηςκ ακεναηζηχκ αθάηςκ (MCFC) θεζημονβμφκ ζε 

εενιμηναζίεξ ημκηά ζημοξ 600 
μ
C (873 K). Οζ ηορεθίδεξ αοηέξ πνδζζιμπμζμφκ έκακ 

δθεηηνμθφηδ πμο απμηεθείηαζ απυ έκα ηήβια ακεναηζημφ άθαημξ πμο ανίζηεηαζ εκηυξ 

ιίαξ ιήηναξ ηαηαζηεοαζιέκδξ απυ πμνχδεξ ηεναιζηά. Απυ ηδκ ζηζβιή πμο 

θεζημονβμφκ ζε πμθφ ορδθέξ εενιμηναζίεξ, ιδ πμθφηζια ιέηαθθα ιπμνμφκ κα 

πνδζζιμπμζδεμφκ ςξ ηαηαθφηεξ ζηδκ άκμδμ ηαζ ηδκ ηάεμδμ, ιεζχκμκηαξ έηζζ ημ 

ηυζημξ ηδξ πανεπυιεκδξ εκένβεζαξ.  

 

Σμ ηφνζμ ιεζμκέηηδια ηδξ οπάνπμοζαξ ηεπκμθμβίαξ ηςκ MCFC είκαζ δ 

ιεζςιέκδ ακημπή θυβς ηδξ ορδθήξ εενιμηναζίαξ ηαζ ηςκ δζαανςηζηχκ ζδζμηήηςκ 

ημο δθεηηνμθφηδ. Οζ ηορεθίδεξ MCFC ανίζημκηαζ οπυ ζοκεπή ακάπηολδ βζα ηδκ 

παναβςβή δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ ιέζς ημο θοζζημφ αενίμο ηυζμ βζα αζμιδπακζηέξ 

υζμ ηαζ βζα ζηναηζςηζηέξ εθανιμβέξ.  

 

Σέθμξ, μζ ηορεθίδεξ ηαοζίιμο ζηενεχκ μλεζδίςκ (SOFC) οπυζπμκηαζ πμθθά 

βζα ηδκ πνήζδ ημοξ ιε ζημπυ ηδκ παναβςβή δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ, αθθά κέα οθζηά εα 

πνέπεζ κα ανεεμφκ βζα κα ιεζςεεί δ εενιμηναζία ηδξ θεζημονβίαξ ημοξ.
85 

  

 

1.1.8.5 Κπςειίδεο θαπζίκνπ αλακνξθσκέλεο κεζαλόιεο 

Πνμηεζιέκμο κα λεπεναζημφκ ηα πνμαθήιαηα πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ 

απμεήηεοζδ ηαζ δζακμιή ημο οδνμβυκμο, οβνά υπςξ δ ιεεακυθδ ιπμνμφκ κα 

πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ηδκ παναβςβή οδνμβυκμο ιέζς ηδξ ακαιυνθςζδξ αοηήξ. Οζ 
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ζοζηεοέξ πμο θεζημονβμφκ βζα ημκ ζημπυ αοηυ είκαζ βκςζηέξ ςξ ηορεθίδεξ ηαοζίιμο 

ακαιμνθςιέκδξ ιεεακυθδξ (RMFC).
18

 Σα απυαθδηα πνμσυκηα απυ αοημφξ ημοξ 

ηφπμοξ ηςκ ηορεθίδςκ ηαοζίιμο είκαζ ημ δζμλείδζμ ημο άκεναηα ηαζ ημ κενυ. Σμ οβνυ 

ηαφζζιμ εφημθα ιπμνεί κα δζαπεζνζζηεί ηαζ επίζδξ πενζέπεζ πενζζζυηενδ πμζυηδηα 

οδνμβυκμο ηαηά υβημ αηυια ηαζ απυ ημ ηαεανυ οδνμβυκμ (πενζέπμκηαζ 98.8 gr 

οδνμβυκμο ζε 1 θίηνμ ιεεακυθδξ ηαζ ζε εενιμηναζία δςιαηίμο ζε ζπέζδ ιε ηα 71 

grοδνμβυκμο ζε 1 θίηνμ ηαεανμφ οβνμφ οδνμβυκμο ζημοξ -253 
μ
C, 20.4 Κ). Σμ 

ζφζηδια ηδξ ακαιυνθςζδξ ςζηυζμ, αολάκεζ ηδκ πμθοπθμηυηδηα, ημ ηυζημξ ηαεχξ 

ηαζ ηζξ απαζηήζεζξ ζοκηήνδζδ ηςκ ζοζηδιάηςκ ηςκ ηορεθίδςκ. Δπζπνυζεεηα, εάκ ημ 

ζφζηδια ηδξ ακαιυνθςζδξ επζηνέπεζ ηδκ είζμδμ ημο CO ζηδκ άκμδμ, ιπμνεί κα 

ιεζςεεί ζηαδζαηά δ απυδμζδ ηδξ ηορεθίδαξ. Υνδζζιμπμζχκηαξ ηορεθίδεξ ηαοζίιμο 

ααζζζιέκεξ ζε μνοηηά ηαφζζια, υπςξ δ αεκγίκδ δεκ ιπμνεί κα αεθηζςεεί δ 

ηαηάζηαζδ ηςκ μζημθμβζηχκ πνμαθδιάηςκ μφηε ηςκ πνμαθδιάηςκ πμο πνμένπμκηαζ 

απυ ηδκ ιείςζδ ηςκ απμεειάηςκ ημοξ. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ δ ακαιυνθςζδ ηδξ 

αεκγίκδξ είκαζ ιζα δαπακδνή δζαδζηαζία ηαζ απαζηεί ορδθέξ εενιμηναζίεξ θυβς ημο 

βεβμκυημξ υηζ εα πνέπεζ κα βίκεζ δζάζπαζδ ηςκ δεζιχκ C-C. Ζ ακαιυνθςζδ ηδξ 

ιεεακυθδξ πνμζθένεζ πενζζζυηενα πθεμκεηηήιαηα, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ 

παιδθυηενςκ εενιμηναζζχκ (250-350 
μ
C, 523-623 K) ζηζξ μπμίεξ ειπμδίγεηαζ ηαζ 

δεκ θαιαάκεζ πχνα μ ζπδιαηζζιυξ μλεζδίςκ ημο αγχημο.
18

 Οζ ηορεθίδεξ RMFC 

πνμζθένμοκ πενζζζυηενα πθεμκεηηήιαηα απυ ηζξ ηορεθίδεξ ηαοζίιμο ιεεακυθδξ, 

ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ ορδθυηενδξ απμδμηζηυηδηαξ. Ζ ακαιυνθςζδ ηδξ 

ιεεακυθδξ είκαζ ιία ελχεενιδ ακηίδναζδ, δ μπμία είκαζ πνήζζιδ βζα κα 

εθαπζζημπμζδεεί δ ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ απυ ηδκ ηορεθίδα.  

 

Σμ ααζζηυ ιεζμκέηηδια ηδξ πνήζδξ ηορεθίδςκ RMFC ζε ζπέζδ ιε ηζξ 

ηορεθίδεξ ιεεακυθδξ είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ μζ πνχηεξ θεζημονβμφκ ζε ορδθυηενεξ 

εενιμηναζίεξ ηαζ ςξ εη ημφημο πνεζάγμκηαζ πζμ πνμδβιέκα ζοζηήιαηα βζα ηδκ 

δζαπείνζζδ ηδξ εενιυηδηαξ ηαζ ηδκ ιυκςζή ημοξ. ηδκ ζδακζηή πενίπηςζδ, δ 

ακηίδναζδ ηδξ ακαιυνθςζδξ εα πνέπεζ κα πανάβεζ ηδκ απαζημφιεκδ εκένβεζα βζα ηδκ 

δζαηήνδζή ηδξ, έκα θαζκυιεκμ βκςζηυ ςξ αοηυεενιδ ακαιυνθςζδ. Οζ ηορεθίδεξ 

RMFCέπμοκ πμθθέξ εθανιμβέξ εηηυξ απυ ηδκ παναβςβή οδνμβυκμο βζα ζημπμφξ 

ιεηαθμνάξ.
86-97  
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1.1.8.6 Κπςειίδεο θαπζίκνπ κεζαλόιεο 

ε ηορεθίδεξ ηαοζίιμο ιεεακυθδξ (DMFC), δ ιεεακυθδ πνδζζιμπμζείηαζ 

πςνίξ ακαιυνθςζδ ηαζ θεζημονβμφκ ζε εενιμηναζίεξ 90-120
μ
C (363-393 K). To 

ζδιείμ αναζιμφ ηδξ ιεεακυθδξ είκαζ 338 Κ. Σα πνμσυκηα ηδξ ακηίδναζδξ ηαφζδξ ηδξ 

ιεεακυθδξ είκαζ ημ δζμλείδζμ ημο άκεναηα ηαζ ημ κενυ. (εζηυκα 1.2). πςξ θαίκεηαζ 

ηαζ ζημ ζπήια, δ άκμδμξ εηηίεεηαζ ζε έκα ιίβια ιεεακυθδξ ηαζ κενμφ πμο πανέπεηαζ 

απυ έκα ελςηενζηυ δμπείμ.  

 

Δηθόλα-1.2: Σα ααζζηά ιένδ ιζαξ ηορεθίδαξ ηαοζίιμο ιεεακυθδξ.                        

(Πδβή: http://www.g-energy.com). 

 

Μεεακυθδ ηαζ κενυ πνμζνμθχκηαζ ζημκ ηαηαθφηδ (ζοκήεςξ ζςιαηζδίςκ 

θεοημπνφζμο ηαζ νμοεδκίμο) ηαζ πάκμοκ πνςηυκζα ιέπνζ κα ζπδιαηζζηεί CO2. 

Πνςηυκζα ιεηαθένμκηαζ ηαηά ιήημξ ηδξ ιειανάκδξ ακηαθθαβήξ πνςημκίςκ (ζοπκά 

Nafion) πνμξ ηδκ ηάεμδμ, υπμο ακηζδνμφκ ιε ημ μλοβυκμ βζα ηδκ παναβςβή κενμφ. Σα 

δθεηηνυκζα ιεηαθένμκηαζ ιέζς εκυξ ελςηενζημφ δθεηηνζημφ ηοηθχιαημξ απυ ηδκ 

άκμδμ πνμξ ηδκ ηάεμδμ πανέπμκηαξ δθεηηνζηή ζζπφ ζηζξ ζοκδεδειέκεξ ζοζηεοέξ.  
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Οζ ακηζδνάζεζξ πμο θαιαάκμοκ πχνα ζηδκ ηορεθίδα είκαζ μζ ελήξ: 

 

ζηδκ άκμδμ 

     ( )      ( )     ( )    
      

 

ηαζ ζηδκ ηάεμδμ 

 

 
  ( )    

          ( ) 

 

Καεανή ιεεακυθδ δεκ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί θυβς ηδξ ορδθήξ 

δζαπεναηυηδηά ηδξ δζαιέζμο ηδξ ιειανάκδξ, βεβμκυξ πμο ιεζχκεζ ηδκ απυδμζδ ηδξ 

ηορεθίδαξ. Γζα κα ιεζςεεί δ δζαπεναηυηδηα αοηή δ ιεεακυθδ πνδζζιμπμζείηαζ ζε 

παιδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ (απυ 1 Μ έςξ 3 Μ). Κάης απυ αοηέξ ηζξ ζοκεήηεξ, ηάεε 

πνςηυκζμ πμο ζπδιαηίγεηαζ ζηδκ άκμδμ δεζιεφεζ έκακ ανζειυ ιμνίςκ κενμφ ηαζ 

ιεηαηζκμφκηαζ πνμξ ηδκ ηάεμδμ. Νέα είδδ ιειανακχκ ακαιέκμκηαζ κα ιεζχζμοκ ηδκ 

δζαπεναηυηδηα ηδξ ιεεακυθδξ. Καηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ ακηίδναζδξ μλείδςζδξ ηδξ 

ιεεακυθδξ, CO ιπμνεί κα ζπδιαηίγεηαζ, ημ μπμίμ πνμζνμθάηαζ ζζπονά ζημκ 

ηαηαθφηδ θεοημπνφζμο, ιεζχκμκηαξ έηζζ ηδκ απυδμζδ ηδξ ηορεθίδαξ. Ζ πανμοζία 

κακμζςιαηζδίςκ νμοεδκίμο ιεζχκεζ ηδκ παναβςβή CO. Έκα άθθμ ιεζμκέηηδια είκαζ 

δ ιεζςιέκδ ζζπφξ πμο πανάβεηαζ. Οζ ηορεθίδεξ ηαοζίιμο ιεεακυθδξ πανέπμοκ 

ιεζςιέκδ ζζπφ, αθθά ιπμνμφκ κα απμεδηεφζμοκ ημ πμζυ ηδξ εκένβεζαξ βζα ιεβάθμ 

πνμκζηυ δζάζηδια ηαζ ζε ιζηνυ ζπεηζηά πχνμ. Αοηυ ηαεζζηά θζβυηενμ εθανιυζζιεξ 

ηδξ ηορεθίδεξ αοηέξ βζα μπήιαηα αθθά είκαζ ζδακζηέξ βζα ημκ ελμπθζζιυ ζοζηεοχκ 

πμο πνδζζιμπμζμφκ ιζηνή εκένβεζα ιε ιεβάθδ δζάνηεζα γςήξ, υπςξ ηζκδηά ηδθέθςκα, 

ρδθζαηέξ θςημβναθζηέξ ιδπακέξ ή θμνδημφξ οπμθμβζζηέξ.  

 

1.1.9 πκπεξάζκαηα 

Γεδμιέκμο υηζ δεκ οπάνπεζ ιμνζαηυ οδνμβυκμ ζηδκ Γδ, οδνμβυκμ δεκ ιπμνεζ 

κα „‟ελμνοπεεί‟‟, αθθά εα πνέπεζ κα παναπεεί πνδζζιμπμζχκηαξ εκένβεζα.
9
 Ωξ εη 

ημφημο, ημ οδνμβυκμ δεκ είκαζ ιζα εκαθθαηηζηή πδβή εκένβεζαξ, αθθά ιζα 

δεοηενεφμοζα ιμνθή εκένβεζαξ, υπςξ μ δθεηηνζζιυξ. Ακ ηαζ δ μνεή πνήζδ ημο 

οδνμβυκμο δεκ ακαιέκεηαζ κα πνμηαθέζεζ πενζααθθμκηζηά πνμαθήιαηα, δεκ ιπμνεί 
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ηακείξ κα ακαθένεζ ημ οδνμβυκμ ςξ πνάζζκδ ιμνθή εκένβεζαξ εάκ δεκ πανάβεηαζ απυ 

ακακεχζζιεξ εκενβεζαηέξ πδβέξ. Τδνμβυκμ ιπμνεί εφημθα κα παναπεεί απυ ηδκ 

ακαιυνθςζδ ηδξ αεκγίκδξ ή ημο θοζζημφ αενίμο, αθθά αοηυ δεκ εα αμδεήζεζ ζηδκ 

επίθοζδ ηςκ πνμαθδιάηςκ ηδξ ιείςζδξ ηςκ πυνςκ ηςκ μνοηηχκ ηαοζίιςκ ηαεχξ 

ηαζ ηςκ μζημθμβζηχκ πνμαθδιάηςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ πνήζδ ηςκ ηαοζίιςκ 

αοηχκ. Ζ παναβςβή οδνμβυκμο απυ ηδκ ακαιυνθςζδ ημο άκεναηα ζε ζοκδοαζιυ ιε 

ημκ ηφηθμ ημο άκεναηα βζα ηδκ δέζιεοζδ ημο CO2 πμο πανάβεηαζ είκαζ ιζα απμδεηηή 

ιέεμδμξ παναβςβήξ, αθθά είκαζ ιζα δζαδζηαζία δαπακδνή ηαζ μ άκεναηαξ είκαζ έκαξ 

ιδ ακακεχζζιμξ πυνμξ, έηζζ δ ιέεμδμξ αοηή είκαζ ιία ιυκμ πνμζςνζκή θφζδ.  

 

Ζ ηεπκδηή θςημζφκεεζδ, μζ θςημαζμθμβζηέξ ιέεμδμζ παναβςβήξ οδνμβυκμο, 

δ δζάζπαζδ ημο κενμφ ζε ορδθέξ εενιμηναζίεξ πμο θαιαάκμκηαζ ζε πονδκζηέξ 

εβηαηαζηάζεζξ ή ιμκάδεξ ζοθθμβήξ ηδξ δθζαηήξ εκένβεζαξ απμηεθμφκ πμθφ 

οπμζπυιεκεξ ιεευδμοξ ηαζ ακ λεπεναζημφκ μζ δοζημθίεξ βζα ηδκ πναηηζηή εθανιμβή 

ημοξ, δ ζδέα ηδξ πνήζδξ ημο οδνμβυκμο ςξ ηαοζίιμο εα εδναζςεεί ζδιακηζηά. 

Ωζηυζμ, δ παναβςβή οδνμβυκμο εα πνέπεζ ςξ επί ημ πθείζημκ κα ααζίγεηαζ ζηδκ 

δθεηηνυθοζδ ημο κενμφ.  

 

πςξ ακαθφεδηε ζηδκ οπμεκυηδηα 1.1.5 ημο ηεθαθαίμο αοημφ, δ δθεηηνζηή 

εκένβεζα πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ δθεηηνυθοζδ ημο κενμφ είκαζ ηενάζηζα. Έηζζ, ιζα 

πνςημβεκήξ πδβή εκένβεζα εα πνέπεζ κα ιεηαηναπεί ζε δθεηηνζηή εκένβεζα βζα ηδκ 

εθανιμβή ηδξ ζηδκ παναπάκς δζαδζηαζία. Ωζηυζμ, δ δθεηηνζηή εκένβεζα δεκ εα 

πνέπεζ κα πνμένπεηαζ απυ ηδκ ηαφζδ ηςκ μνοηηχκ ηαοζίιςκ αθθά απυ ακακεχζζιεξ 

πδβέξ εκένβεζαξ, έηζζ χζηε ηεθζηά ηαζ ημ οδνμβυκμ κα απμηεθεί έκακ θμνέα 

ακακεχζζιδξ εκένβεζαξ. Ζ οδνμδθεηηνζηή εκένβεζα ιπμνεί κα ζοιαάθεζ ιε έκα ιζηνυ 

πμζμζηυ ζηδκ ηάθορδ ηδξ εκενβεζαηήξ αοηήξ ακάβηδξ. Έηζζ, εα είκαζ απαναίηδηδ βζα 

ηδκ παναβςβή ιεβάθδξ πμζυηδηαξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ κα πνδζζιμπμζδεμφκ δ 

πονδκζηή εκένβεζα ηαεχξ ηαζ δ εκένβεζα απυ ακακεχζζιεξ πδβέξ, υπςξ δ αζμθζηή 

εκένβεζα ηαζ ηα θςημαμθηαїηά ζοζηήιαηα.
74

 ε μνζζιέκεξ πχνεξ υπςξ δ Γαθθία ηαζ 

μζ ΖΠΑ, έκα ιεβάθμ ιένμξ ηδξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ πμο πανάβεηαζ, πνμένπεηαζ απυ 

ζηαειμφξ πονδκζηήξ εκένβεζαξ. Ακ ηαζ πςνίξ εηπμιπέξ, δεκ ιπμνμφκ κα 

παναηηδνζζημφκ ςξ μζημθμβζηέξ δζαδζηαζίεξ. Ζ ζδέα ηδξ παναβςβήξ οδνμβυκμο απυ 
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πονδκζημφξ ακηζδναζηήνεξ εα ζήιαζκε ηδκ ηαηαζηεοή πζθζάδςκ ακηζδναζηήνςκ, 

ιεβεεφκμκηαξ έηζζ ηα πνμαθήιαηα πμο πνμένπμκηαζ απυ ηδκ πνήζδ ηδξ πονδκζηήξ 

εκένβεζαξ, υπςξ ηδξ αζθαθμφξ δζάεεζδξ ηςκ ναδζεκενβχκ απμαθήηςκ, ηδξ δζάδμζδξ 

ηςκ πονδκζηχκ υπθςκ, ημο πανμπθζζιμφ ηςκ ενβμζηαζίςκ, ηδξ έθθεζρδξ ημο 

μονακίμο η.α. Ζ παναβςβή οδνμβυκμο απυ ηδκ δθεηηνυθοζδ ημο κενμφ είκαζ ιζα 

θζθζηή πνμξ ημ πενζαάθθμκ δζαδζηαζία ιυκμ εάκ δ δθεηηνζηή εκένβεζα πνμένπεηαζ 

απυ ακακεχζζιεξ πδβέξ εκένβεζαξ. Καη΄ ανπήκ, δ αζμθζηή εκένβεζα, ηα θςημαμθηαїηά 

ηαζ μζ εβηαηαζηάζεζξ ζοθθμβήξ ηδξ δθζαηήξ εκένβεζαξ έπμοκ ηδκ δοκαηυηδηα κα 

πανάβμοκ ηενάζηζεξ πμζυηδηεξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ, αθθά εηηυξ απυ ηδκ αζμθζηή 

εκένβεζα εα πνέπεζ κα αεθηζςεμφκ μζ ηεπκμθμβίεξ βζα ηδκ εθανιμβή ηαζ ηςκ 

οπμθμίπςκ πδβχκ. Μζθχκηαξ ηακείξ βζα ηδκ ζδέα ηδξ πνήζδξ ημο οδνμβυκμο ςξ 

ηαοζίιμο, εα πνέπεζ κα ακαπηφλεζ έκα ζπέδζμ βζα ηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ ακακεχζζιςκ 

πδβχκ εκένβεζαξ βζα ημκ ζημπυ αοηυ.  

 

 
Δηθόλα- 1.3: Παναβςβή οδνμβυκμο ααζζζιέκδ ζε ακακεχζζιεξ πδβέξ εκένβεζαξ.
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Αθήκμκηαξ ηαηά ιένμξ ημ πνυαθδια ηδξ παναβςβήξ οδνμβυκμο, οπάνπμοκ 

ανηεηά ηεπκμθμβζηά ηαζ επζζηδιμκζηά πνμαθήιαηα πμο πνέπεζ κα θοεμφκ βζα ηδκ 

εδναίςζδ ηδξ πνμμπηζηήξ πνήζδξ ημο οδνμβυκμο ςξ ηαοζίιμο. Ζ ιεηαθμνά ηαζ δ 

απμεήηεοζδ ημο οδνμβυκμο είκαζ ζδιακηζηά ειπυδζα πμο πνέπεζ κα λεπεναζημφκ 

ιζαξ ηαζ ζπεηίγμκηαζ ιε αοζηδνά εέιαηα αζθάθεζαξ. Ζ απμεήηεοζδ ημο οδνμβυκμο 

ζηα μπήιαηα είκαζ ιία ηαθή ζδέα, υιςξ είκαζ πζεακυ κα δδιζμονβδεμφκ πνμαθήιαηα 

ζηζξ δελαιεκέξ ηςκ μπδιάηςκ ιε ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο. Σμ οδνμβυκμ εα πνέπεζ κα 

παναιέκεζ απμεδηεοιέκμ οπυ ορδθή πίεζδ ηαζ πμθφ παιδθέξ εενιμηναζίεξ ζηζξ 

δελαιεκέξ. Συζμ δ ζοβηεκηνςηζηή υζμ ηαζ δ ιδ ζοβηεκηνςηζηή δζακμιή ημο 

οδνμβυκμο έπμοκ μνζζιέκα πνμαθήιαηα, ηα μπμία εα πνέπεζ κα θοεμφκ έηζζ χζηε κα 

αολδεεί δ γήηδζδ βζα μπήιαηα οδνμβυκμο αθθά ηαζ βζα άθθεξ εθανιμβέξ.  

                                                                                                                                             

1.2 Φπζηθή θαη ηερλεηή θσηνζύλζεζε. 

Με ημκ υνμ θοζζηή θςημζφκεεζδ μκμιάγεηαζ δ δζαδζηαζία ηαηά ηδκ μπμία δ 

θςηεζκή εκένβεζα ημο ήθζμο δεζιεφεηαζ ηαζ ιεηαηνέπεηαζ ζε εκένβεζα πδιζηχκ 

δεζιχκ ζε μνβακζηά ιυνζα πμο απμηεθμφκ ηζξ δμιζηέξ ιμκάδεξ υθςκ ηςκ γςκηακχκ 

μνβακζζιχκ, ηαεχξ ηαζ ημο πεηνεθαίμο, ημο θοζζημφ αενίμο ηαζ ηςκ οπυθμζπςκ 

εκχζεςκ ημο άκεναηα. Αοηά ηα μνοηηά ηαφζζια είκαζ ηα πνμσυκηα ηδξ 

θςημζοκεεηζηήξ δζαδζηαζίαξ εηαημιιονίςκ πνυκςκ πνζκ, ηαζ ιαξ πανέπμοκ ημ 

ιεβαθφηενμ ιένμξ ηδξ εκένβεζαξ πμο απαζηείηαζ βζα κα ηνμθμδμηήζεζ ηζξ ηεπκμθμβίεξ 

ιαξ, ηδκ εένιακζδ ηςκ ζπζηζχκ ιαξ ηαεχξ επίζδξ πανάβμοκ έκα εονφ θάζια 

πδιζηχκ μοζζχκ ηαζ οθζηχκ πμο πνδζζιμπμζμφιε ζηδκ ηαεδιενζκυηδηά ιαξ. πςξ 

ακαθφεδηε εηηεκχξ ζημ πνμδβμφιεκμ οπμηεθάθαζμ, ανβά ή βνήβμνα, ηα άιεζα 

δζαεέζζια απμεέιαηα ηςκ μνοηηχκ ηαοζίιςκ εα βίκμοκ ζπάκζα ηαζ επζπθέμκ ςξ 

ζοκέπεζα ηδξ αολακυιεκδξ πνήζδξ ημο πεηνεθαίμο, θοζζημφ αενίμο ηαζ άκεναηα, 

ανζζηυιαζηε ακηζιέηςπμζ ιε ημ πνυαθδια ηςκ αολακυιεκςκ επζπέδςκ CO2 ηαζ 

άθθςκ αενίςκ ημο εενιμηδπίμο ζηδκ αηιυζθαζνα. Ζ ηθζιαηζηή αθθαβή είκαζ 

ζοκδεδειέκδ άιεζα ιε ημ παναπάκς πνυαθδια. Ζ επζηοπία ηδξ θςημζοκεεηζηήξ 

δζαδζηαζίαξ απμεήηεοζδξ εκένβεζαξ έβηεζηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ ηα αηαηένβαζηα οθζηά 

ηαζ δ εκένβεζα πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ ζφκεεζδ ηδξ αζμιάγαξ είκαζ δζαεέζζια ζε 

απενζυνζζηεξ πμζυηδηεξ. Ζθζαηυ θςξ, κενυ ηαζ CO2 οπάνπμοκ ζηδκ βδ ζε ηενάζηζεξ 
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πμζυηδηεξ. ημ επίηεκηνμ ηδξ θςημζοκεεηζηήξ δζαδζηαζίαξ ανίζηεηαζ δ δζάζπαζδ ημο 

κενμφ απυ ημ δθζαηυ θςξ ζε μλοβυκμ ηαζ οδνμβυκμ. Σμ μλοβυκμ απεθεοεενχκεηαζ 

ζηδκ αηιυζθαζνα, υπμο είκαζ δζαεέζζιμ βζα ηδκ ακαπκμή ηςκ γςκηακχκ μνβακζζιχκ 

ηαζ βζα ηδκ ηαφζδ ηςκ ηαοζίιςκ.  

 

Σμ οδνμβυκμ απυ ηδκ άθθδ ιενζά, πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ ακαβςβή ημο CO2 

πνμξ ζπδιαηζζιυ ζαηπάνςκ ηαζ άθθςκ μνβακζηχκ ιμνίςκ. ηακ ηαίιε ηαφζζια, 

υπςξ μνοηηά, αζμιάγα ηαεχξ ηαζ άθθα αζμηαφζζια βζα ηδκ απεθεοεένςζδ εκένβεζαξ, 

ημ οδνμβυκμ ηςκ εκχζεςκ αοηχκ εκχκεηαζ ιε ημ μλοβυκμ ηδξ αηιυζθαζναξ ηαζ 

ζπδιαηίγεηαζ κενυ, μθμηθδνχκμκηαξ έηζζ έκακ ηφηθμ πμο λεηίκδζε πνζκ εηαημιιφνζα 

πνυκζα πνζκ. Οιμίςξ, εκένβεζα απεθεοεενχκεηαζ επίζδξ απυ ηα μνβακζηά ιυνζα ηα 

μπμία απμηεθμφκ ηδκ ηνμθή ιαξ, υηακ ιεηααμθίγμκηαζ ιέζα ιαξ απυ ηδκ δζαδζηαζία 

ηδξ ακαπκμήξ. Έηζζ, ζημ αζμθμβζηυ ηυζιμ, δ θςημζφκεεζδ επζθένεζ ηδκ δζάζπαζδ 

ημο κενμφ ζε μλοβυκμ ηαζ οδνμβυκμ, εκχ δ ακαπκμή απμηεθεί ηδκ ακηίζηνμθδ 

δζαδζηαζία, ζοκδοάγμκηαξ μλοβυκμ ηαζ οδνμβυκμ ζε ιία εθεβπυιεκδ ηαζ ελαζνεηζηά 

απμηεθεζιαηζηή δζαδζηαζία βζα ηδκ παναβςβή ιεηααμθζηήξ εκένβεζαξ. Ωξ εη ημφημο, 

απυ ιζα εκενβεζαηή άπμρδ, δ ζφκεεζδ ηςκ μνβακζηχκ ιμνίςκ ακηζπνμζςπεφεζ έκακ 

ηνυπμ απμεήηεοζδξ οδνμβυκμο ηαζ ηαηά ζοκέπεζα απμεήηεοζδ ηδξ δθζαηήξ 

εκένβεζαξ ιε ηδκ ιμνθή ηςκ πδιζηχκ δεζιχκ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα-1.2: Ακαπανάζηαζδ ηδξ νμήξ εκένβεζαξ ζηδκ αζμθμβία. 
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πςξ θαίκεηαζ ηαζ ζημ πνμδβμφιεκμ ζπήια, μζ θςηεζκέξ ακηζδνάζεζξ ηδξ 

θςημζφκεεζδξ (απμννυθδζδ ημο θςηυξ, δζαπςνζζιυξ ηςκ θμνηίςκ, δζάζπαζδ ημο 

κενμφ, νμή δθεηηνμκίςκ ηαζ πνςημκίςκ) πανέπεζ ηα ακαβςβζηά ζζμδφκαια οπυ ηδκ 

ιμνθή δθεηηνμκίςκ ηαζ πνςημκίςκ βζα ηδκ ακαβςβή ημο CO2 ζε οδαηάκεναηεξ ηαζ 

άθθα μνβακζηά ιυνζα, πμο απμηεθμφκ ηδκ αζμιάγα. Οζ ίδζεξ θςημζοκεεηζηέξ 

ακηζδνάζεζξ δδιζμφνβδζακ ηα μνοηηά ηαφζζια πνζκ απυ εηαημιιφνζα πνυκζα. Ζ 

ηαφζδ ηςκ μνβακζηχκ αοηχκ ιμνίςκ είηε απυ ηδκ ακαπκμή (εθεβπυιεκδ μλείδςζδ 

ζημ εζςηενζηυ ηςκ μνβακζζιχκ) είηε απυ ηδκ ηαφζδ ηδξ αζμιάγαξ βζα ηδκ πανμπή 

εκένβεζαξ, είκαζ δ ακηίζηνμθδ θςημζφκεεζδ, ηαηά ηδκ μπμία απεθεοεενχκεηαζ CO2 

ηαζ ημ απμεδηεοιέκμ Ζ2 ζηζξ εκχζεζξ αοηέξ ακηζδνά ιε ημ Ο2, ζπδιαηίγμκηαξ κενυ. 

Με ημκ παναπάκς ηνυπμ βίκεηαζ απεθεοεένςζδ ηαζ ηδξ εκένβεζαξ ημο ήθζμο πμο είπε 

απμεδηεοεεί ζηα ιυνζα αοηά ηαηά ημκ ζπδιαηζζιυ ημοξ. 

 

1.2.1. Φπζηθή θσηνζύλζεζε 

 

1.2.1.1 Η απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο θπζηθήο θσηνζύλζεζεο. 

πςξ ημκίγεηαζ ζημ πνμδβμφιεκμ ζπήια, δ θςημζφκεεζδ είκαζ ιζα δζαδζηαζία 

ηαηά ηδκ μπμία ημ θςξ ιεηαηνέπεηαζ ζε εκένβεζα πδιζηχκ δεζιχκ ζε μνβακζηά ιυνζα 

αζμιάγαξ. Ζ αζμιάγα απμηεθείηαζ ηονίςξ απυ οδαηάκεναηεξ πμο ζοιαμθίγμκηαζ ςξ 

CH2O. Με ζημπυ κα εηηζιδεεί δ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ θςημζοκεεηζηήξ 

δζαδζηαζίαξ, δφμ ηφνζμζ πανάβμκηεξ εα πνέπεζ κα ελεηαζημφκ. 

 

Ωξ πνχημξ πανάβμκηαξ θαιαάκεηαζ δ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ δέζιεοζδξ ηδξ 

θςηεζκήξ εκένβεζαξ ζε υθα ηα ιήηδ ηφιαημξ ηδξ μναηήξ αηηζκμαμθίαξ απυ ημοξ 

θςημζοκεεηζημφξ μνβακζζιμφξ, ιε ζημπυ κα ηδκ πνδζζιμπμζήζμοκ βζα ηδκ δζάζπαζδ 

ημο κενμφ ηαζ ηδκ ακαβςβή ημο CO2 πνμξ ημκ ζπδιαηζζιυ ηςκ ζαηπάνςκ. Ζ πενζμπή 

ημο θάζιαημξ μναηήξ αηηζκμαμθίαξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα ημκ παναπάκς ζημπυ 

ακηζζημζπεί ζε ιήηδ ηφιαημξ ημκηά ζηδκ ηυηηζκδ πενζμπή. Σα θςηυκζα 

ιεηαηνέπμκηαζ ζε εενιυηδηα απυ ιία εζςηενζηή ιεηαηνμπή ζηζξ πνςζηζηέξ εκχζεζξ. 

Σμ επίπεδμ εκένβεζαξ ηδξ ηυηηζκδξ αηηζκμαμθίαξ είκαζ ηδξ ηάλδξ ημο 1.8 eV. Ωξ 

δεφηενμξ πανάβμκηαξ ηαεμνζζιμφ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηδξ θςημζφκεεζδξ 

θαιαάκεηαζ δ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ ιεηαθμνάξ δθεηηνμκίςκ ηαζ πνςημκίςκ πμο 
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ελάβμκηαζ απυ ημ κενυ ιέζς ηςκ θςημζοζηδιάηςκ. Τπάνπμοκ δφμ θςημζοζηήιαηα, 

ημ θςημζφζηδια ΗΗ (PSII), ημ μπμίμ πνδζζιμπμζεί ημ θςξ βζα κα εηηζκήζεζ ηδκ 

ελαβςβή ηςκ δθεηηνμκίςκ ηαζ πνςημκίςκ απυ ημ κενυ, ηαζ ημ θςημζφζηδια Η (PSI), 

ημ μπμίμ πνδζζιμπμζεί ημ θςξ βζα κα πανάζπεζ επζπνυζεεηδ εκένβεζα, έηζζ χζηε κα 

πνμςεδεεί δ δζαδζηαζία ηδξ ακαβςβήξ ημο CO2. πςξ θαίκεηαζ ηαζ ζηδκ εζηυκα πμο 

αημθμοεεί, ζηδκ θςημζφκεεζδ απαζηείηαζ ημοθάπζζημκ δ εκένβεζα μηηχ θςημκίςκ ιε 

ιήημξ ηφιαημξ πμο έβηεζηαζ ζηδκ ηυηηζκδ πενζμπή ημο δθεηηνμιαβκδηζημφ θάζιαημξ 

βζα ηάεε ιυνζμ Ο2 πμο απεθεοεενχκεηαζ ή βζα ακηίζημζπα βζα ηάεε ιυνζμ CO2 πμο 

ηαεδθχκεηαζ.  

 

 

Δηθόλα-1.4: Ζ απθμπμζδιέκδ Z-απεζηυκζζδ ηςκ θςηεζκχκ ακηζδνάζεςκ ηδξ 

θςημζφκεεζδξ. (Πεγή: http://en.wikipedia.org/wiki/photosynthesis). 

 

Γζα ηάεε δθεηηνυκζμ πμο ιεηαθένεηαζ απυ ημ κενυ ζημ CO2 είκαζ απαναίηδηδ δ 

απμννυθδζδ δφμ θςημκίςκ. Έκα θςηυκζμ απμννμθάηαζ απυ ημ θςημζφζηδια ΗΗ 

(PSII) δδιζμονβχκηαξ έκακ ζζπονυ μλεζδςηζηυ πανάβμκηα (P680*), μ μπμίμξ είκαζ ζε 

εέζδ κα ηαηεοεφκεζ ηδκ ακηίδναζδ δζάζπαζδξ ημο κενμφ ηαζ ηδκ ακαβςβή ηδξ 

θαζμθοηίκδξ (Pheo), ηδξ πθαζημηζκυκδξ (Q) πανάβμκηαξ πθαζημηζκυθδ (QH2). To 

θςημζφζηδια Η (PSI) πανάβεζ ζζπονμφξ ακαβςβζημφξ πανάβμκηεξ, NADPH, μζ μπμίμζ 

πανέπμοκ οδνίδζα ημο οδνμβυκμο ζημ CO2 βζα ηδκ παναβςβή ηςκ ζαηπάνςκ ηαζ 

άθθςκ μνβακζηχκ ιμνίςκ ηαζ ηαοηυπνμκα πανάβεηαζ έκα αζεεκήξ μλεζδςηζηυξ 

πανάβμκηαξ, P700*.  
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H νμή δθεηηνμκίςκ ηαζ πνςημκίςκ απυ ηδκ QH2 πνμξ ημ P700 οπμαμδεείηαζ 

απυ ημ ηοηυπνςια b6f (Cyt b6f) ηαζ ημ ζφιπθμημ ηδξ πθαζημηοακίκδξ (PC) ηαζ έπεζ 

ςξ απμηέθεζια ηδκ απεθεοεένςζδ εκένβεζαξ βζα ηδκ ιεηαηνμπή ημο ADP ζε ATP. Ζ 

ATP πμο πανάβεηαζ ηαζ ημ NADPH απαζημφκηαζ βζα ηδκ ιεηαηνμπή ημο CO2 ζε 

ζάηπανα. Δπεζδή δ παναβςβή ημο Ο2 απαζηεί ηδκ δζάζπαζδ δφμ ιμνίςκ κενμφ, δ 

ζοκμθζηή δζαδζηαζία πενζθαιαάκεζ ηδκ απμιάηνοκζδ δφμ δθεηηνμκίςκ ακά ιυνζμ 

κενμφ ηαζ επμιέκςξ ζφιθςκα ιε ηα πνμδβμφιεκα, απαζημφκηαζ ηέζζενα θςηυκζα κα 

απμννμθδεμφκ απυ ημ PSI ηαζ ηέζζενα θςηυκζα απυ ημ PSII. H ακαβςβή ημο 

μλεζδςιέκμο θςζθμνζημφ κζημηζκάιζδμ-αδεκζκζδζκμοηθεμηζδίμο (NADP*) απυ ημ PSI 

δζεοημθφκεηαζ ιε ιειανακμζφκδεηεξ πνςηεΐκεξ ζζδήνμο-εείμο (Fx, FA ηαζ FB) ηαεχξ 

ηαζ απυ ηδκ δζαθοηή πνςηεΐκδ ηδξ θενεδμλίκδ (FD).  

 

Έκα ηοπζηυ πνμσυκ ηδξ ηαεήθςζδξ ημο άκεναηα είκαζ δ βθοηυγδ (C6H12O6), δ 

πενζεηηζηυηδηα εκένβεζαξ ηδξ μπμίαξ ακένπεηαζ ζε 673 kcal mole
-1

 (2805 kJ mol
-1

) 

υηακ ηαίβεηαζ ζε έκα εενιζδυιεηνμ. Γζα ηδκ ζφκεεζδ εκυξ ιυκμ ιμνίμο βθοηυγδξ 

απαζημφκηαζ 48 θςηυκζα ιήημοξ ηφιαημξ 680 nm πμο ακηζζημζπμφκ ζε εκένβεζα 42 

kcal mol
-1

 (175 kJ mol
-1

), δίκμκηαξ έηζζ 30% απυδμζδ ζηδκ παναπάκς ιεηαηνμπή. Ακ 

ηαζ αοηή δ ηζιή ιμζάγεζ ανηεηά εκηοπςζζαηή, ζηδκ πναβιαηζηυηδηα, δ ζοκμθζηή 

ιεηαηνμπή ηδξ δθζαηήξ εκένβεζαξ πνμξ βθοηυγδ ηαζ ηδκ πμθφ ιεβάθδ πμζηζθία άθθςκ 

μνβακζηχκ ιμνίςκ πμο απμηεθμφκ ηδκ αζμιάγα, είκαζ πμθφ παιδθυηενδ. Ζ εκένβεζα 

πάκεηαζ ιέζς ηδξ ιεηαηνμπήξ ζε ιζηνυηενα ιήηδ ηφιαημξ (π.π. ιπθε αηηζκμαμθία), 

ιε ημκ ημνεζιυ ζδιακηζηχκ δζαδζηαζζχκ πμο ζοιααίκμοκ ζημοξ θςημζοκεεηζημφξ 

μνβακζζιμφξ, έηζζ χζηε κα δζαηδνήζμοκ ηδκ μνβάκςζή ημοξ, ημκ ιεηααμθζζιυ, ηδκ 

ακαπαναβςβή ημοξ ηαζ ηεθζηά ηδκ επζαίςζή ημοξ. Λαιαάκμκηαξ οπυρδ ημοξ 

παναπάκς πανάβμκηεξ, δ εηηζιχιεκδ ιέβζζηδ απυδμζδ ηδξ θςημζφκεεζδξ είκαζ 

πενίπμο 4.5%.
98-112

  

 

1.2.1.2 Οη κνξηαθέο δηαδηθαζίεο ηεο θπζηθήο θσηνζύλζεζεο. 

πςξ ημκίζηδηε ζηζξ πνμδβμφιεκεξ εκυηδηεξ, δ θςημζφκεεζδ είκαζ δ 

δζαδζηαζία πμο ηνμθμδμηεί ιε εκένβεζα ημκ πθακήηδ ηαζ ζοκηδνεί ηζξ ακενχπζκεξ 

ημζκςκίεξ ηαζ βεκζηυηενα ηδκ γςή. Ζ θςημζφκεεζδ οπμζηδνίγεηαζ απυ ηδκ 

θςημπδιζηή δζάζπαζδ ημο κενμφ ζημ ζφιπθμημ PSII ηςκ θοηχκ, θοηζχκ ηαζ 
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ηοακμααηηδνίςκ. Ζ δθζαηή εκένβεζα απμννμθάηαζ απυ ηδκ πθςνμθφθθδ ηαζ άθθεξ 

πνςζηζηέξ, ηαζ ιεηαθένεηαζ απμηεθεζιαηζηά ζημ εκενβυ ηέκηνμ ημο PSII, υπμο 

θαιαάκεζ πχνα δζαπςνζζιυξ θμνηίςκ. Αοηή δ ανπζηή ιεηαηνμπή ηδξ δθζαηήξ 

εκένβεζαξ ζε δθεηηνμπδιζηυ δοκαιζηυ πμο θαιαάκεζ πχνα ζημ εκενβυ ηέκηνμ ημο 

πνςηεσκζημφ ζοιπθυημο PSII, έπεζ ιέβζζηδ εενιμδοκαιζηή απυδμζδ πενίπμο 70% 

δδιζμονβχκηαξ πανάθθδθα έκα γεφβμξ νζγχκ, P680
*+ 

ηαζ Pheo
*-

, υπμο P680 είκαζ έκα 

ιυνζμ πθςνμθφθθδξ a ηαζ Pheo είκαζ έκα ιυνζμ θαζμθοηίκδξ a (πθςνμθφθθδ πςνίξ 

ζυκηα Mg ζημ εζςηενζηυ ηδξ μιάδαξ ημο ηεηναποννμθίμο). 

 

Σμ δοκαιζηυ μλεζδμακαβςβήξ ημο Ρ680
*+

 είκαζ ανηεηά μλεζδςηζηυ ηαζ 

εηηζιάηαζ υηζ είκαζ πενίπμο + 1.2 V, εκχ ημ δοκαιζηυ μλεζδμακαβςβήξ ημο Pheo
*-

 

είκαζ πενίπμο - 0.5 V. To ηεθεοηαίμ δοκαιζηυ είκαζ επανηχξ ανκδηζηυ, έηζζ χζηε, 

ηαη‟ ανπήκ εα ιπμνμφζε κα μδδβήζεζ ημ ζπδιαηζζιυ οδνμβυκμο. Ακη‟ αοημφ, ημ 

ακαβςβζηυ ζζμδφκαιμ δζένπεηαζ ηαηά ιήημξ ιίαξ αθοζίδαξ ιεηαθμνάξ δθεηηνμκίςκ 

ζημ PSI υπςξ θαίκεηαζ ηαζ ζημ πνμδβμφιεκμ ζπήια. ημ ζδιείμ αοηυ δ 

δθεηηνμκζαηή δζέβενζδ ημο PSI απυ ηδκ απμννυθδζδ εκυξ δεφηενμο θςημκίμο έπεζ 

ςξ απμηέθεζια ηδκ ιεηαηυπζζδ ημο δοκαιζημφ ημκηά ζημ - 1 V ή ηαζ πενζζζυηενμ. 

Με ημκ ηνυπμ αοηυ, επανηήξ εκένβεζα ζοζζςνεφεηαζ βζα κα μδδβήζεζ ζηδκ ακαβςβή 

ημο CO2, ιία δζαδζηαζία πμο απαζηεί ηδκ παναβςβή ημο ακαβςβζημφ πανάβμκηα 

NADPH (θςζθμνζηυ κζημηζκαιζδμ-αδεκζκμδζκμοηθεμηζδίμο) αθθά ηαζ ημ πθμφζζμ ζε 

εκένβεζα ιυνζμ ηδξ ηνζθςζθμνζηήξ αδεκμζίκδξ (ATP), πμο ζπδιαηίγεηαζ απυ ηδκ 

απεθεοεένςζδ εκένβεζαξ ηαηά ηδκ ιεηαθμνά δθεηηνμκίςκ απυ ημ PSII ζημ PSI.  

 

To Ρ680
*+

 πανάβεηαζ ζημ PSII ηαζ μδδβεί ζηδκ δζάζπαζδ ημο κενμφ απυ ημκ 

ηαηαθφηδ μλείδςζδξ ημο κενμφ (WOC). Ο ηαηαθφηδξ αοηυξ απμηεθείηαζ απυ έκα 

ζφιπθμημ ηεζζάνςκ ζυκηςκ ιαββακίμο (Mn) ηαζ εκυξ ζυκημξ αζαεζηίμο (Ca
+2

). Ζ 

δζάζπαζδ ημο κενμφ ζε μλοβυκμ ηαζ ακαβςβζηά ζζμδφκαια είκαζ ιζα δζαδζηαζία 

ηεζζάνςκ δθεηηνμκίςκ ηαζ ςξ εη ημφημο, ημ PSII εα πνέπεζ κα απμννμθήζεζ ηέζζενα 

θςηυκζα (4 hv) βζα κα πναβιαημπμζήζεζ ηδκ διζακηίδναζδ ηδξ μλείδςζδξ ηαζ ημ PSI 

εα πνέπεζ κα απμννμθήζεζ άθθα ηέζζενα θςηυκζα βζα κα πναβιαημπμζήζεζ ηδκ 

διζακηίδναζδ ηδξ ακαβςβήξ.  
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Ζ διζακηίδναζδ ηδξ μλείδςζδξ είκαζ δ ελήξ: 

 

               
      

 

Tα ακαβςβζηά ζζμδφκαια απμιαηνφκμκηαζ απυ ημ PSII ιε ηδκ ιμνθή ηδξ 

πθαζημηζκυθδξ (QH2), εκχ ημ μλοβυκμ απεθεοεενχκεηαζ ζηδκ αηιυζθαζνα.  

 

                

 

H απυδμζδ ηδξ ακηίδναζδξ αοηήξ είκαζ ορδθή, ζπεδυκ 55%, υηακ ηα θςηυκζα 

πμο πνμζπίπημοκ ζημ ζφζηδια ακηζζημζπμφκ ζε ιήηδ ηφιαημξ ημκηά ζηα 680 nm, 

αθθά ιεζχκεηαζ πενίπμο ζημ 20% θαιαάκμκηαξ οπυρδ ημ βεβμκυξ υηζ ημ θςξ πμο 

απμννμθάηαζ ακηζζημζπεί ζε υθα ηα ιήηδ ηφιαημξ ηδξ μναηήξ αηηζκμαμθίαξ. Φοζζηά, 

ζημοξ θςημζοκεεηζημφξ μνβακζζιμφξ, δ ακηίδναζδ ιπμνεί κα ζοκεπίγεηαζ υηακ ηα 

ιυνζα QH2 μλεζδχκμκηαζ απυ ημ PSI πμο δζεβείνεηαζ απυ ηδκ απμννυθδζδ ηδξ 

δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ επζηνέπμκηαξ έηζζ ηδκ ιεηαθμνά ηςκ ακαβςβζηχκ ζζμδοκάιςκ 

ζημ NADP
+ 

ηαζ ζηδκ ζοκέπεζα ζημ CO2. Δλαζηίαξ αοημφ ημο ημνεζιμφ, δ ηαακηζηή 

απυδμζδ ηδξ θςημζοκεεηζηήξ δζάζπαζδξ ημο κενμφ ιεζχκεηαζ πενζζζυηενμ. Ζ  

ιεηαθμνά ηςκ δθεηηνμκίςκ ηαζ πνςημκίςκ απυ ημ κενυ ζημ CO2 ηαηά ηδκ 

θςημζφκεεζδ ςεμφιεκδ απυ ηδκ απμννυθδζδ θςημκίςκ πενζθαιαάκεζ ιζα ζεζνά απυ 

αθθδθεπζδνάζεζξ ζοιπαναβυκηςκ μλείδςζδξ ηαζ ακαβςβήξ πμο ανίζημκηαζ ζημ PSII 

ηαζ PSI, υπςξ θαίκεηαζ ηαζ ζηδκ εζηυκα πμο αημθμοεεί.  

 

Ζ ιεηαθμνά ηςκ ακαβςβζηχκ ζζμδοκάιςκ απυ ημ PSII πνμξ ημ PSI 

οπμαμδεάηε απυ έκα ηνίημ πνςηεσκζηυ ζφιπθμημ βκςζηυ ςξ ζφιπθμημ ημο 

ηοημπνχιαημξ Cyt b6f. Σα ηνία πνςηεσκζηά ζοιπθέβιαηα, PSI, PSII ηαζ ημ Cyt b6f 

ανίζημκηαζ ζηδκ πθεονά ηδξ θςημζοκεεηζηήξ ιειανάκδξ, έηζζ χζηε δ νμδ 

δθεηηνμκίςκ απυ ημ κενυ πνμξ ημ NADP
+
 κα είκαζ βνήβμνδ ηαζ πανάθθδθα κα μδδβεί 

ζηδκ δδιζμονβία ιζαξ ααειίδςζδξ πνςημκίςκ ζηδκ επζθάκεζα ηδξ ιειανάκδξ. Αοηή δ 

ααειίδςζδ πναβιαημπμζείηαζ πδιεζμςζιςηζηά απυ έκα ηέηανημ πνςηεσκζηυ 

ζφιπθμημ, CF0-CF1, πνμάβμκηαξ ηδκ ζοκεάζδ ηδξ ΑΣΡ, έηζζ χζηε κα ιεηαηνέρεζ ηδκ 
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ADP ζε ATP. Ζ ΑΣΡ ηεθζηά πανέπεζ ηδκ εκένβεζα βζα κα πναβιαημπμζδεεί δ 

ακηίδναζδ ακαβςβήξ ημο CO2.
114 

 

 

 

Δηθόλα-1.5: Απεζηυκζζδ ηδξ νμήξ ιεηαθμνάξ ηςκ δθεηηνμκίςκ ηαζ ηςκ  

πνςημκίςκ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ θςημζφκεεζδξ ζηδκ ιειανάκδ ημο εοθαημεζδμφξ.  

(Πεγή: http://en.wikipedia.org/wiki/photosynthesis). 

 

Απυ πμθθέξ απυρεζξ, ηα ζοζηήιαηα ηδξ θςημζφκεεζδξ, 

ζοιπενζθαιαακμιέκςκ εηείκςκ ηςκ ακαενυαζςκ θςημζοκεεηζηχκ ααηηδνίςκ υπμο 

δεκ πνμηαθμφκ δζάζπαζδ ημο κενμφ, είκαζ ανηεηά απμδμηζηά ζημκ δζαπςνζζιυ ηςκ 

θμνηίςκ ιέζς απμννυθδζδξ ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ.
115

 Σμ ζφζηδια ιεηαθμνάξ 

ηςκ δθεηηνμκίςκ, υπμο ζοκμθζηά απμηεθείηαζ απυ πμθθμφξ ζοιπανάβμκηεξ έπεζ 

αεθηζζημπμζδεεί βζα ηδκ δζεοηυθοκζδ ηδξ νμήξ ηδξ εκένβεζαξ, έηζζ χζηε αοηή κα 

απμεδηεοηεί ςξ πδιζηή εκένβεζα ηαζ πανάθθδθα κα ειπμδίγεηαζ δ ακηίεεηδ 
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ακηίδναζδ. ηδκ αζαθζμβναθία οπάνπμοκ ζδιακηζηέξ πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε ηα 

θςημζοζηήιαηα αοηά υπμο πανμοζζάγμκηαζ μζ θεζημονβζηέξ ηαζ δμιζηέξ ημοξ 

ζδζυηδηεξ ηαζ ηα παναηηδνζζηζηά ημοξ.
116-117

 Ζ πθδεχνα ηςκ πθδνμθμνζχκ αοηχκ 

αμήεδζε ηεθζηά ζημκ ζπεδζαζιυ ηαζ ηδκ παναβςβή ζοζηδιάηςκ υπμο επζηεθμφκ 

„‟ηεπκδηή θςημζφκεεζδ‟‟. θα ηα ζοζηήιαηα απμννυθδζδξ ηδξ δθζαηήξ 

αηηζκμαμθίαξ ιε ζημπυ ηδκ ιεηαηνμπή ηαζ αλζμπμίδζδ αοηήξ ηδξ εκένβεζαξ 

πνδζζιμπμζμφκ ακάθμβεξ δμιέξ ηαζ θεζημονβίεξ ιε ηα θοζζηά ακάθμβα. Λεπημιενείξ 

θαζιαημζημπζηέξ ιεθέηεξ ηδξ δμιήξ ηςκ θοζζηχκ ζοζηδιάηςκ έπμοκ ζοιαάθεζ ηαζ 

αοηά ιε ηδκ ζεζνά ημοξ ζημκ ζπεδζαζιυ ηεπκδηχκ θςημζοζηδιάηςκ.
118 

 

 

Ζ ιίιδζδ ηδξ ακηίδναζδξ δζάζπαζδξ ημο κενμφ απυ ημ PSII απμηεθεί ηδκ 

ααζζηή ζδέα ηδξ ακάπηολδξ αζμειπκευιεκςκ ζοζηδιάηςκ βζα ηδκ ιεηαηνμπή ηδξ 

δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ ζε πνήζζιδ εκένβεζα. Δζδζηυηενα, δ παναβςβή οδνμβυκμο ηαζ 

ακδβιέκςκ ιμνθχκ ημο CO2 απμηεθμφκ ααζζηυ ζηυπμ ηςκ αζμειπκευιεκςκ 

ζοζηδιάηςκ. 

 

1.2.1.3 Σα θσηνζπζηήκαηα Ι θαη ΙΙ (PSΙ θαη PSII). 

H θςημζφκεεζδ, δ δζαδζηαζία ιεηαηνμπήξ ηδξ εκένβεζαξ ημο θςηυξ ζε πδιζηή 

εκένβεζα, πενζθαιαάκεζ δφμ ηφνζα αήιαηα. Πνχημκ, ηδκ απμννυθδζδ ηαζ ηδ 

ιεηαθμνά ηδξ εκένβεζαξ θςηυξ ηαηάθθδθμο ιήημοξ ηφιαημξ απυ ιυνζα πμο 

απμννμθμφκ ηδκ εκένβεζα αοηή ζημ ηέκηνμ ηδξ ακηίδναζδξ ηαζ δεφηενμκ, ηδκ 

θςημεπαβχιεκδ ιεηαθμνά δθεηηνμκίςκ (PET)  δ μπμία δδιζμονβεί δζαπςνζζιυ ηςκ 

θμνηίςκ πνδζζιμπμζχκηαξ ηδκ εκένβεζα ηδξ παναπάκς δζέβενζδξ.  

 

Σα ιυνζα πμο απμννμθμφκ ηδκ εκένβεζα ημο θςηυξ πενζθαιαάκμοκ 

πνςιμθυνεξ ζοζημζπίεξ ηαζ μ ιδπακζζιυξ ιεηαθμνάξ ηδξ εκένβεζαξ είκαζ μοζζαζηζηά 

έκαξ ιδπακζζιυξ Singlet-Singlet ακάιεζα ζηα πνςιμθυνα. Πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ 

ηα πνςιμθυνα αοηά πμζηίθμοκ απυ μνβακζζιυ ζε μνβακζζιυ ηαζ έπμοκ 

αεθηζζημπμζδεεί ζημ πενζαάθθμκ ζημ μπμίμ οπάνπμοκ ιε ζημπυ ηδκ απμδμηζηυηενδ 

δζαδζηαζία. Σμ ηέκηνμ ηδξ ακηίδναζδξ απυννμθά ηδκ εκένβεζα δζέβενζδξ ηαζ ηδκ 

ιεηαηνέπεζ ζε πδιζηή εκένβεζα ιε ηδ ιμνθή ημο δζαπςνζζιμφ θμνηίςκ δζαιειανάκδξ 
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ιέζς πμθθχκ ζηαδίςκ ακηίδναζδ ιεηαθμνάξ δθεηηνμκίςκ, υπςξ πανμοζζάζηδηε ηαζ 

ζηδκ πνμδβμφιεκδ εκυηδηα.  

 

Ζ απμεδηεοιέκδ εκένβεζα ζε ιμνθή θμνηίςκ δζαπςνζζιέκςκ εζδχκ 

(δθεηηνμπδιζηή εκένβεζα) ανβυηενα ιεηαηνέπεηαζ ζε άθθεξ ιμνθέξ εκένβεζαξ 

αζμθμβζηχξ πνήζζιεξ, υπςξ είκαζ δ ηζκδηήνζα δφκαιδ ηςκ πνςημκίςκ. οζηήιαηα ηα 

μπμία ιζιμφκηαζ ηζξ θςημζοκεεηζηέξ θεζημονβίεξ είκαζ πμθφ ζδιακηζηά βζα ηδκ 

ηαηακυδζδ ηςκ αζμπδιζηχκ δζενβαζζχκ ηαζ επζπθέμκ, θυβς ημο θάζιαημξ ηςκ 

εθανιμβχκ ημοξ ζηδκ ηεπκμθμβία. Οζ ημιείξ ηςκ εθανιμβχκ ηςκ ζοκεεηζηχκ 

εκχζεςκ πμο ιζιμφκηαζ ηδκ θςημζοκεεηζηή δζαδζηαζία είκαζ δ ιεηαηνμπή ηδξ 

δθζαηήξ εκένβεζαξ, δ ακάπηολδ ηδξ ιμνζαηήξ μπημδθεηηνμκζηήξ, υπςξ είκαζ βζα 

πανάδεζβια ηα θςημκζηά ηαθχδζα ηαζ μζ ιμνζαημί δζαηυπηεξ. 

 

 Οζ εκχζεζξ πμο ιζιμφκηαζ ηζξ θςημζοκεεηζηέξ δζαδζηαζίεξ ααζίγμκηαζ ςξ επί 

ημ πθείζημκ ζε πμνθονίκεξ πμο ζοκδέμκηαζ ιε ιία ή πενζζζυηενεξ μιάδεξ δμηχκ 

δθεηηνμκίςκ ηαζ δεηηχκ δθεηηνμκίςκ. Ζ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηαζ δ ηαακηζηή 

απυδμζδ δζαπςνζζιμφ θμνηίςκ ζε μνζζιέκα απυ αοηά ηα ζοζηήιαηα είκαζ 

ζοβηνίζζιεξ ιε εηείκεξ πμο ανέεδηακ ζε θοζζηά ηέκηνα ακηίδναζδξ. Δπζπθέμκ, 

ηέημζεξ εκχζεζξ πνμζθένμοκ ημ ηαηάθθδθμ δοκαιζηυ βζα ηδκ ηαηαζηεοή θςημκζηχκ, 

δθεηηνμκζηχκ ηαζ μπημδθεηηνμκζηχκ ζοζηεοχκ. ζμκ αθμνά ηδκ θςημζοκεεηζηή 

δζαδζηαζία, δ δέζιεοζδ εκένβεζαξ ημο θςηυξ είκαζ ημ ηθεζδί βζα ηδκ θςημζφκεεζδ. 

Σμ ανπζηυ αήια είκαζ δ απμννυθδζδ ημο θςηυξ απυ έκα ιυνζμ δέηηδ.  

 

Ο ααζζηυξ θςημτπμδμπέαξ ζημοξ πθςνμπθάζηεξ ηςκ πνάζζκςκ θοηχκ είκαζ δ 

πθςνμθφθθδ a. Σμ ιυνζμ αοηυ είκαζ έκα οπμηαηεζηδιέκμ ηεηναποννυθζμ υπςξ 

θαίκεηαζ ηαζ ζημ επυιεκμ ζπήια. οβηεηνζιέκα, ηα ηέζζενα άημια αγχημο ηςκ 

ποννμθίςκ ζπδιαηίγμοκ έκα ζφιπθμημ ζοκανιμβήξ ιε έκα ηεκηνζηυ άημιμ 

ιαβκδζίμο. ε ακηίεεζδ ιε ηζξ πμνθονίκεξ υπςξ δ αίιδ, δ πθςνμθφθθδ έπεζ έκακ 

ακδβιέκμ δαηηφθζμ ποννμθίμο. Έκα επζπθέμκ παναηηδνζζηζηυ ηδξ πθςνμθφθθδξ είκαζ 

δ φπανλδ ιζαξ πμθφ οδνυθμαδξ αθημυθδξ 20 αηυιςκ άκεναηα, ηδξ θοηυθδξ, πμο 

είκαζ εζηενμπμζδιέκδ ζε ιία πθεονζηή αθοζίδα μλέμξ. 
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ρήκα-1.3: Σμ ιυνζμ ηδξ πθςνμθφθθδξ a.                                                                      

(Πεγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Chlorophyll_a). 

 

 

Δηθόλα-1.6: Φοηζηά ηφηηανα υπμο δζαηνίκμκηαζ μζ πθςνμπθάζηεξ ημοξ.                          

(Πεγή: http://en.wikipedia.org/wiki/photosynthesis). 

 

Οζ πθςνμθφθθεξ απμηεθμφκ ζζπονμφξ δέηηεξ θςημκίςκ, δζυηζ απμηεθμφκηαζ 

απυ ζοζηήιαηα εκαθθαζζυιεκςκ ιμκχκ ηαζ δζπθχκ δεζιχκ. Οζ εκχζεζξ αοηέξ 

μκμιάγμκηαζ πμθοέκζα. Γεκζηά, ηα πμθοέκζα έπμοκ πμθφ ζζπονέξ γχκεξ απμννυθδζδξ 

ζηδκ πενζμπή ημο μναημφ θάζιαημξ, υπμο οπάνπεζ ημ ιέβζζημ πμζμζηυ ηδξ δθζαηήξ 

εκένβεζαξ δ μπμία θηάκεζ ζηδ Γδ. Μεηά απυ ηδκ απμννυθδζδ ημο θςηυξ απυ ηδκ 

πθςνμθφθθδ, δ εκένβεζα ημο θςηυξ δζεβείνεζ έκα δθεηηνυκζμ απυ ηδκ εειεθζχδδ 

ηαηάζηαζδ ημο ζε ιζα ηαηάζηαζδ δζέβενζδξ. Αοηυ ημ δθεηηνυκζμ ορδθήξ εκένβεζαξ 
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ιπμνεί κα ηαηαθήλεζ ζε δζάθμνεξ ηαηαζηάζεζξ. ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ηςκ 

εκχζεςκ πμο απμννμθμφκ θςξ, ημ δθεηηνυκζμ επζζηνέθεζ ζηδκ εειεθζχδδ 

ηαηάζηαζδ, εκχ δ απμννμθδεείζα εκένβεζα ιεηαηνέπεηαζ ζε εενιυηδηα. Δάκ υιςξ 

δίπθα ζηδκ έκςζδ οπάνπεζ έκαξ δέηηδξ δθεηηνμκίςκ, ημ δζεβενιέκμ δθεηηνυκζμ 

δφκαηαζ κα ιεηαηζκδεεί απυ ηδκ ανπζηή έκςζδ ζημ ιυνζμ-δέηηδ. 

 

Ζ παναπάκς δζενβαζία έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδκ δδιζμονβία εεηζημφ θμνηίμο 

ζημ ανπζηυ ιυνζμ, δζυηζ έπεζ απμιαηνοκεεί έκα δθεηηνυκζμ. Πανάθθδθα, ζημ ιυνζμ 

δέηηδ δδιζμονβείηαζ ανκδηζηυ θμνηίμ, αθμφ δέπεηαζ έκα δθεηηνυκζμ. Ζ δζαδζηαζία 

αοηή μκμιάγεηαζ θςημεπαβυιεκμξ δζαπςνζζιυξ θμνηίμο. Δπζπθέμκ, δ εέζδ υπμο 

θαιαάκεζ πχνα μ δζαπςνζζιυξ θμνηίςκ ηαθείηαζ ηέκηνμ ακηίδναζδξ. Έκα ζδιακηζηυ 

ζημζπείμ είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ ημ δθεηηνυκζμ πμο ιεηαθένεηαζ, ιπμνεί κα ακάβεζ άθθεξ 

πδιζηέξ εκχζεζξ απμεδηεφμκηαξ έηζζ ηδκ εκένβεζα ημο θςηυξ ιε πδιζηή ιμνθή.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα-1.4: Γζάβναιιαηζηή απεζηυκζζδ ηδξ απμννυθδζδξ θςηυξ  

ηαζ ημο θςημεπαβυιεκμο δζαπςνζζιμφ θμνηίςκ. 

 

Ζ θςημζφκεεζδ ζηα πνάζζκα θοηά δζεηπεναζχκεηαζ απυ δφμ είδδ 

ιειανακμζφκδεηςκ ηαζ θςημεοαίζεδηςκ ζοιπθεβιάηςκ. Πνχημκ, ημ θςημζφζηδια Η 

(PS I) ηαζ δεφηενμκ ημ θςημζφζηδια ΗΗ (PS II). To θςημζφζηδια Η πενζέπεζ ζοκήεςξ 

13 πμθοπεπηζδζηέξ αθοζίδεξ, 60 πενίπμο ιυνζα πθςνμθφθθδξ, ιζα ηζκυκδ (αζηαιίκδ 

Κ1) ηαεχξ ηαζ ηνία ζφιπθμηα 4Fe-4S. To θςημζφζηδια ΗΗ πενζέπεζ 10 

πμθοπεπηζδζηέξ αθοζίδεξ, 30 πενίπμο ιυνζα πθςνμθφθθδξ, έκα ιδ αζιζηυ ζυκ ζζδήνμο 

ηαζ ηέζζενα ζυκηα ιαββακίμο. O ιδπακζζιυξ ηςκ θςηεζκχκ ακηζδνάζεςκ ηαηά ηδκ 
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θςημζφκεεζδ είκαζ μ αηυθμοεμξ. Ζ πθςνμθφθθδ a Ρ680 πμο ανίζηεηαζ ζημ 

θςημζφζηδια ΗΗ δέπεηαζ θςξ, δζεβείνεηαζ ηαζ απμαάθθεζ δθεηηνυκζα (θμνηίγεηαζ 

εεηζηά). Σα δθεηηνυκζα (e
-
) πμο απoαάθθoκηαζ απυ ηδκ Ρ680 ιεηαθένμκηαζ ιέζς 

ιεηαθμνέςκ δθεηηνμκίςκ ζηδ πθςνμθφθθδ a Ρ700 πμο ανίζηεηαζ ζημ θςημζφζηδια 

Η, δ μπμία πνμδβμοιέκςξ είπε δζεβενεεί απυ ημ θςξ ηαζ είπε πάζεζ δθεηηνυκζα.  

 

Ζ πνυζθδρδ ηςκ δθεηηνμκίςκ ηδξ Ρ680 επακαθένεζ ηδκ Ρ700 ζηδκ μοδέηενή 

ηδξ ηαηάζηαζδ. Καηά ηδ ιεηαθμνά ηςκ δθεηηνμκίςκ απυ ηδκ Ρ680 ζηδκ Ρ700 

απεθεο-εενχκεηαζ δθεηηνζηή εκένβεζα πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ ακηίδναζδ ζφκεεζδξ 

ηδξ ΑΣΡ. Ζ πζμ πάκς ακηίδναζδ ηαηαθφεηαζ απυ ηδκ ΑΣΡ ζοκεεηάζδ. Γζα κα πάνεζ 

πίζς ηα δθεηηνυκζα πμο έπαζε ηαζ κα επζζηνέρεζ ζηδκ μοδέηενή ηδξ ηαηάζηαζδ, δ 

εεηζηά θμνηζζιέκδ Ρ680 εθηφεζ δθεηηνυκζα απυ ηα βεζημκζηά ηδξ ιυνζα κενμφ. Σα 

ιυνζα ημο κενμφ δζίζηακηαζ ζε πνςηυκζα (Ζ
+
) ηαζ ακζυκηα οδνμλοθίμο (ΟΖ

-
). Σα 

ακζυκηα οδνμλοθίμο απoαάθθoοκ δθεηηνυκζα πμο ηαηαθήβμοκ ζηδκ Ρ680 ηαζ ηδκ 

επακαθένμοκ ζηδκ μοδέηενδ ηαηάζηαζδ. Σμ θαζκυιεκμ ηαηά ημ μπμίμ δζαζπχκηαζ ηα 

ιυνζα ημο κενμφ ζε πνςηυκζα, δθεηηνυκζα ηαζ μλοβυκμ ιε ηδ αμήεεζα ημο θςηυξ 

μκμιάγεηαζ θςηυθοζδ. Σα δθεηηνυκζα πμο απμαάθθμκηαζ απυ ηδκ Ρ700 ιαγί ιε ηα 

πνςηυκζα πμο απμαάθθμκηαζ απυ ηδ θςηυθοζδ πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ ακηίδναζδ 

ακαβςβήξ ημο NADP
+
. 

 

Ζ πζμ πάκς πενζβναθή ακηζζημζπεί ζηδ ιδ ηοηθζηή θςημθςζθμνοθίςζδ. 

Ονζζιέκμζ ηαηχηενμζ μνβακζζιμί επζηεθμφκ έκα άθθμ είδμξ θςημθςζθμνοθίςζδξ 

πμο μκμιάγεηαζ ηοηθζηή θςημθςζθμνοθίςζδ. Καηά ηδ δζαδζηαζία αοηή δ 

πθςνμθφθθδ α Ρ700 πμο ανίζηεηαζ ζημ θςημζφζηδια Η δέπεηαζ θςξ, δζεβείνεηαζ ηαζ 

απμαάθθεζ δθεηηνυκζα ηα μπμία ιε ηδ αμήεεζα ηςκ ιεηαθμνέςκ δθεηηνμκίςκ 

επζζηνέθμοκ πίζς ζηδκ Ρ700 ηαζ ηδκ ηαεζζημφκ μοδέηενδ. Καηά ηδ ιεηαθμνά ηςκ 

δθεηηνμκίςκ απεθεοεενχκεηαζ δθεηηνζηή εκένβεζα πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ 

ακηίδναζδ ζφκεεζδξ ηδξ ΑΣΡ. 

 

Λυβς ηδξ ιεβάθδξ ζδιαζίαξ βζα ηδκ ηαηακυδζδ ηδξ πδιείαξ ηδξ ακηίδναζδξ 

δζάζπαζδξ ημο κενμφ απυ ημ PSII, πνδζζιμπμζείηαζ έκα εονφ θάζια ηεπκζηχκ βζα ηδκ 

εφνεζδ ηαζ ηδκ ελήβδζδ ηςκ ιμνζαηχκ ιδπακζζιχκ πμο θαιαάκμοκ πχνα ζημ 
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ηαηαθοηζηυ ηέκηνμ ημο θςημζοκεεηζημφ ζοζηήιαημξ.
120-121

 Πνυζθαηεξ ιεθέηεξ, μζ 

μπμίεξ πενζθαιαάκμοκ δεδμιέκα απυ θαζιαημζημπία απμννυθδζδξ αηηίκςκ Υ ηαζ 

X-ray ηνοζηαθθμβναθία έπμοκ ζοιαάθεζ ανηεηά ζηδκ ιεθέηδ ηδξ δμιήξ ημο    

PSII.
122-129

 Οζ ιεθέηεξ αοηέξ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηαακημιδπακζηέξ ακαθφζεζξ, έπμοκ 

πανάζπεζ ιζα πζμ αεθηζςιέκδ εζηυκα βζα ηδκ δμιή ηαζ ηδκ θεζημονβία ημο WOC, υπμο 

ζοιιεηέπεζ ζηδκ πδιεία δζάζπαζδξ ημο κενμφ ηαζ μδδβεί ζημκ ζπδιαηζζιυ δεζιχκ 

Ο-Ο.
130-140

 

 

Δίκαζ βκςζηυ υηζ δ ακηίδναζδ δζάζπαζδξ ημο κενμφ θαιαάκεζ πχνα ζε έκα 

ηαηαθοηζηυ ηέκηνμ, υπμο απμηεθείηαζ απυ ηνία ζυκηα Mn ηαζ έκα ζυκ Ca, 

ζπδιαηίγμκηαξ ιζα δμιή πμο ιμζάγεζ ιε ημοαάκζμ. ηδκ δμιή αοηή ηα ηέζζενα 

ιεηαθθζηά ζυκηα ζοκδέμκηαζ ιεηαλφ ημοξ ιέζς βεθονχκ μλοβυκμο. Έκα ηέηανημ ζυκ 

Mn ζοκδέεηαζ ιε ηδκ παναπάκς δμιή ιέζς δφμ υλμ-βεθονχκ δίπθα ζημ ζυκ Ca. Αοηή 

δ βεκζηή δμιή πνμηάεδηε βζα πνχηδ θμνά απυ ημκ Ferreira ηαζ ηςκ ζοκενβαηχκ ημο, 

εκχ πνυζθαηα επζαεααζχεδηε πεζναιαηζηά ιέζς αηηίκςκ Υ.
127,129

 Πενζθενεζαηά ημο 

cluster Mn4Ca οπάνπεζ έκαξ ανζειυξ ηαηαθμίπςκ αιζκμλέςκ, ηα μπμία εκχκμκηαζ ςξ 

οπμηαηαζηάηεξ είηε ιέζς δεζιχκ οδνμβυκμο ιε αοηυ. Σα ηαηάθμζπα ηςκ αιζκμλέςκ 

δζαδναιαηίγμοκ ααζζηυ νυθμ ζηδκ απμπνςημκίςζδ ηςκ ιμνίςκ ημο κενμφ. Με αάζδ 

ηζξ δζαεέζζιεξ ιέπνζ ηχνα πθδνμθμνίεξ, έπεζ δζαιμνθςεεί ιία νεαθζζηζηή εζηυκα βζα 

ηδκ πδιεία πμο θαιαάκεζ πχνα ηαηά ηδκ δζάζπαζδ ημο κενμφ ηαζ ημκ ζπδιαηζζιυ ημο 

ιμνζαημφ μλοβυκμο. Δίκαζ βκςζηυ πςξ βζα ηάπμζμ πνμκζηυ δζάζηδια, δδιζμονβμφκηαζ 

ζοκμθζηά πέκηε εκδζάιεζεξ ηαηαζηάζεζξ ηαηά ηδκ ακηίδναζδ δζάζπαζδξ ημο κενμφ. 

Οζ ηαηαζηάζεζξ αοηέξ είκαζ βκςζηέξ ςξ S-ηαηαζηάζεζξ.
141

  

 

Ζ δζαδμπζηή ελέθζλδ απυ ηδκ ηαηάζηαζδ S0 ζηδκ ηαηάζηαζδ S4 ςεείηαζ απυ 

ημοξ ακηίζημζπμοξ θςημπδιζημφξ ηφηθμοξ. Ζ ελέθζλδ ηαζ δ ηεθζηή δδιζμονβία ηδξ 

ηαηάζηαζδξ S4 έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδκ απμεήηεοζδ ηεζζάνςκ μλεζδςηζηχκ 

ζζμδοκάιςκ, ηα μπμία ακάβμκηαζ ζημ ηεθζηυ ζηάδζμ (S4-S0) απυ ηέζζενα δθεηηνυκζα 

πμο πνμένπμκηαζ απυ δφμ ιυνζα κενμφ. Σμ βεβμκυξ αοηυ έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδκ 

πανάθθδθδ παναβςβή ιμνζαημφ μλοβυκμο. Ακ ηαζ ηα δμιζηά παναηηδνζζηζηά ημο 

cluster Mn4Ca έπμοκ βίκεζ βκςζηά ιε ορδθή αηνίαεζα ηαεχξ ηαζ δ ζθαίνα 

ζοκανιμβήξ ημο, οπήνλε ανπζηά ιζα ακδζοπία υηζ αοηή ακηζπνμζςπεφεζ ιία πζμ 
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ακδβιέκδ δμιή απυ εηείκδ ηδξ ηαηάζηαζδξ S0, δζυηζ παναηδνήεδηε δ φπανλδ 

πενζζζυηενςκ δθεηηνμκίςκ ηαηά ηδκ δζάνηεζα πεζναιάηςκ ιέζς αηηίκςκ X. 

Πνυζθαηεξ ιεθέηεξ υιςξ ηαηαννίπημοκ ηδκ ακδζοπία αοηή.
142-145

 

 

Πανά ηζξ ηάπμζεξ ααεααζυηδηεξ ζπεηζηά ιε ηδκ αηνζαή δμιή ηςκ S-

ηαηαζηάζεςκ, έπεζ ακαπηοπεεί έκα ιμκηέθμ ιε αάζδ ημ μπμίμ ακαθφμκηαζ μζ πδιζημί 

ιδπακζζιμί βζα ηδκ μλείδςζδ ημο κενμφ ηαζ ημκ ζπδιαηζζιυ ημο ιμνζαημφ μλοβυκμο. 

Οζ εέζεζξ ηςκ ζυκηςκ ημο Mn ζηδκ δμιή ημο ημοαακίμο είκαζ άιεζα παναηείιεκεξ ιε 

εηείκδ ημο ζυκημξ ημο Ca υπμο ζηαεενμπμζμφκηαζ απυ μνζζιέκα ααζζηά αιζκμλέα. 

Δπζπνυζεεηα, ημ εκενβυ ηέκηνμ μλεζδμακαβςβήξ YZ πανέπεζ ιία επζθάκεζα βζα ηδκ 

δέζιεοζδ ημο οπμζηνχιαημξ κενμφ ηαζ ηδκ επαηυθμοεδ μλείδςζή ημο.  

 

Πνυζθαηδ ακάθοζδ ιέζς αηηίκςκ Υ απμηάθορε υηζ δφμ ιυνζα κενμφ 

εκχκμκηαζ ιε ηάεε έκα ζυκ ζηδκ παναπάκς δμιή. φιθςκα ιε ημκ επζηναηέζηενμ 

ιδπακζζιυ, ημ κενυ πμο ζοκδέεηαζ ιε ημ ημοαάκζμ απμπνςημκζχκεηαζ ηαηά ηδκ 

δζάνηεζα ηςκ θςημπδιζηχκ ηφηθςκ ζπδιαηίγμκηαξ ηεθζηά ιία ζδζαίηενα 

δθεηηνμκζυθζθδ υλμ-δμιή.
133-137

 Αοηυξ μ ιδπακζζιυξ ααζίγεηαζ ζηδκ ζηακυηδηα ημο 

Mn κα ιεηαπίπηεζ ζε ορδθέξ μλεζδςηζηέξ ηαηαζηάζεζξ, υπςξ Mn
+5

. Ζ ηαηάζηαζδ 

αοηή ειθακίγεηαζ ζημ ηεθεοηαίμ ζηάδζμ ηαηά ημκ ζπδιαηζζιυ ημο δεζιμφ O-O. Σα 

οπυθμζπα ηνία ζυκηα Mn απμηημφκ ζηαδζαηά ζεέκμξ ιέπνζ +4 ηαζ πνδζζιμπμζμφκηαζ 

ςξ μλεζδςηζηά ιέζα βζα ηδκ δζαηήνδζδ ηδξ μλεζδςηζηήξ ηαηάζηαζδξ ημο ηέηανημο 

ζυκημξ Mn. Με αοηυκ ημκ ηνυπμ, δ υλμ-δμιή παναιέκεζ ςξ έκα ζζπονυ μλεζδςηζηυ 

ιέζμ ηαζ ςξ ζηυπμξ πονδκυθζθδξ πνμζαμθήξ απυ ημ μλοβυκμ εκυξ δεφηενμο ιμνίμο 

κενμφ πμο ανίζηεηαζ εκηυξ ηδξ ζθαίναξ ζοκανιμβήξ ημο ζυκημξ Ca
+2

.  

 

Έκαξ εκαθθαηηζηυξ ιδπακζζιυξ πμο πνμηείκεηαζ απυ ημκ Siegbahn, ααζίγεηαζ 

ζε οπμθμβζζιμφξ DFT ηαζ δείπκεζ ημκ ζπδιαηζζιυ δναζηζηχκ νζγχκ ηδξ υλμ-δμιήξ 

ζημ ημοαάκζμ Mn3CaO4 πμο πνμζαάθεζ έκα μλοβυκμ βέθοναξ πανάβμκηαξ ηεθζηά 

έκακ δεζιυ Ο-Ο.
146-147

 Ανηεηά πεζναιαηζηά δεδμιέκα ζοιθςκμφκ ιε ημκ παναπάκς 

ιδπακζζιυ. 
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ρήκα-1.5: Ζ δμιή ημο cluster Mn4CaO5.
146

 

 

 
ρήκα-1.6:  Ζ ζθαίνα ζοκανιμβήξ ημο cluster Mn4CaO5 (a) μζ θςημπδιζημί  

ηφηθμζ ηςκ ηαηαζηάζεςκ S0-S4 (b) ηαζ μ ιδπακζζιυξ ηδξ ακηίδναζδξ ααζζζιέκμ ζε 

οπμθμβζζιμφξ DFT (c).
146 
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1.2.1.4 Οη Τδξνγελάζεο  

Πμθθμί ιζηνμμνβακζζιμί, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηαζ μνζζιέκςκ πμο ιπμνμφκ 

κα θςημζοκεέζμοκ, έπμοκ ηδκ ζηακυηδηα είηε κα ελάβμοκ δθεηηνυκζα απυ ιυνζα 

οδνμβυκμο βζα κα εκενβμπμζήζμοκ ημ ιεηααμθζζιυ ημοξ είηε κα ιεηαθένμοκ 

δθεηηνυκζα ζε πνςηυκζα απεθεοεενχκμκηαξ οδνμβυκμ. Αοηή δ ζζμννμπία ιεηαλφ 

παναβςβήξ ηαζ ηαηακάθςζδξ οδνμβυκμο θαιαάκεζ πχνα απυ εζδζηά ιεηαθθμέκγοια 

ηα μπμία μκμιάγμκηαζ οδνμβεκάζεξ.  

 

Οζ οδνμβεκάζεξ ιπμνμφκ κα ηαλζκμιδεμφκ ζε δφμ ηφνζεξ ηαηδβμνίεξ, ζηζξ 

[NiFe]-οδνμβεκάζεξ ηαζ ζηζξ [FeFe]-οδνμβεκάζεξ ακάθμβα ιε ηδκ πδιζηή ζφζηαζδ 

ηςκ ηαηαθοηζηχκ ηέκηνςκ ημοξ.
148-150 

Μία ηνίηδ ηαηδβμνία, μζ [Fe]-οδνμβεκάζεξ, 

ηαηαθφμοκ ηδκ ακηίδναζδ ακαβςβήξ ηδξ ιεεοθεκμ-ηεηναΰδνμιεεακμπηενίκδξ πνμξ 

ημκ ζπδιαηζζιυ ιεεοθμ-ηεηναΰδνμιεεακμπηενίκδξ.
151

 Σα ηαηαθοηζηά ηέκηνα ηςκ 

εκγφιςκ αοηχκ απμηεθμφκηαζ απυ έκα δζιεηαθθζηυ ζφιπθμημ, ζημ μπμίμ είκαζ 

ζοκανιμζιέκα ηαηάθμζπα ηοζηεΐκδξ, CO ηαζ CN
-
.
148-150 

Αοηέξ μζ ηαηαθοηζηέξ εέζεζξ 

ανίζημκηαζ εκηυξ ιίαξ ημζθυηδηαξ πμο ζπδιαηίγεηαζ απυ ηζξ πεπηζδζηέξ αθοζίδεξ ηδξ 

πνςηεΐκδξ, έηζζ χζηε κα νοειίγεηαζ δ ηαηαθοηζηή δναζηζηυηδηαξ ημοξ. Ζ ιεηαθμνά 

ηςκ πνςημκίςκ ηαζ ιμνζαημφ οδνμβυκμο δζεοημθφκεηαζ απυ έκα ηακάθζ ιεηαθμνάξ 

πνςημκίςκ ηαζ αενίμο, υπμο ηα clusters [FeS] ελαζθαθίγμοκ ηδκ ιεηαθμνά 

δθεηηνμκίςκ ιεηαλφ ηδξ θεννεδμλίκδξ.
152-153

  

 

Έκαξ απθμπμζδιέκμξ ιδπακζζιυξ βζα ηδκ ακηίδναζδ ακαβςβήξ ηςκ πνςημκίςκ 

πνμξ παναβςβή οδνμβυκμο απυ ηδκ [FeFe]-οδνμβεκάζδ πανμοζζάγεηαζ ζημ                

ζπήια 1.8.
154-156

 Σμ πνχημ αήια πζζηεφεηαζ υηζ είκαζ δ πνςημκίςζδ ημο 

αγαπνμπακεδζεεζμθζημφ οπμηαηαζηάηδ, ιεζχκμκηαξ έηζζ ημ δοκαιζηυ μλεζδμακαβςβήξ 

ημο ηαηαθφηδ, πμο ζοπκά ακαθένεηαζ ςξ Ζ-Cluster. Ζ ακαβςβή αοηήξ ηδξ 

πνςημκζςιέκδξ ιμνθήξ μδδβεί ζημκ ζπδιαηζζιυ εκυξ ελαζνεηζηά δναζηζημφ οδνζδίμο, 

πμο πανάβεζ αένζμ οδνμβυκμ βνήβμνα ιέζς εκυξ εηενμθοηζημφ ιδπακζζιμφ υηακ ζημ 

πενζαάθθμκ ημο μπμίμο ανεεεί έκα πνςηυκζμ. Σμ ζοβηεηνζιέκμ πενζαάθθμκ ηδξ 

πνςηεΐκδξ πζζηεφεηαζ υηζ εέηεζ ζηενεμπδιζημφξ πανειπμδζζιμφξ ζημ Ζ-Cluster ηαζ ημ 

οδνίδζμ δεκ ιπμνεί κα ακηζδνάζεζ ιε ημ CΟ ζπδιαηίγμκηαξ εενιμδοκαιζηά 

ζηαεενυηενεξ ιμνθέξ.
157

 Αοηυξ μ θυβμξ ηάθθζζηα εα ιπμνμφζε κα απμηεθεί ελήβδζδ 
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βζα ηδκ εκηοπςζζαηή ηαηαθοηζηή δναζηζηυηδηα ηςκ [FeFe]-οδνμβεκαζχκ, υπμο δ 

ζοπκυηδηα παναβςβήξ οδνμβυκμο, TOF λεπενκά ηα 9000 s
-1

.
158

 ηδκ πενίπηςζδ ηςκ 

[NiFe]-οδνμβεκαζχκ, δ εέζδ πνςημκίςζδξ εα ιπμνμφζε κα είκαζ άημια εείμο ηςκ 

ηαηαθμίπςκ ηοζηεΐκδξ, εκχ ημ μλεζδμακαβςβζηυ ηέκηνμ εα ιπμνμφζε κα είκαζ ημ 

Ni(II) ηαζ υπζ ημ Fe(II). Λεπημιένεζεξ βζα ημκ πνμηεζκυιεκμ ιδπακζζιυ παναβςβήξ 

οδνμβυκμο απυ ηα έκγοια ηςκ οδνμβεκαζχκ ιπμνμφκ κα ακηθδεμφκ απυ δεδμιέκα 

ηδξ πνυζθαηδξ αζαθζμβναθίαξ.
152,154,155,159

  

 

 

 

 

 

ρήκα-1.7: Σα ηαηαθοηζηά ηέκηνα ηςκ [FeFe]- ηαζ [NiFe]-οδνμβεκαζχκ (a),  

ηαζ ζπδιαηζηή ακαπανάζηαζδ ηδξ θεζημονβίαξ ηδξ [FeFe]–οδνμβεκάζδξ ηαηά  

ηδκ παναβςβή οδνμβυκμο (b).
154-176
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Οζ οδνμβεκάζεξ έπμοκ ιεθεηδεεί ςξ ηαηαθφηεξ ζε ζοζηεοέξ δθεηηνυθοζδξ 

ηαζ ζοβηεηνζιέκα ζε ηορεθίδεξ ηαοζίιμο οδνμβυκμο ιε ιειανάκδ ακηαθθαβήξ 

πνςημκίςκ ακηζηαεζζηχκηαξ ημοξ ηαηαθφηεξ θεοημπνφζμο.
160

 Ωζηυζμ, δ αφλδζδ ηδξ 

γήηδζδξ ιεβάθςκ πμζμηήηςκ απυ ημοξ ηαηαθφηεξ, δ εοαζζεδζία ηςκ εκγφιςκ αοηχκ 

ζημ μλοβυκμ, δ απαίηδζδ βζα ηαθθζένβεζα ημοξ ζε ιεβάθδ ηθίιαηα ηαζ μζ δοζημθίεξ 

βζα ηδκ απμιυκςζή ημοξ πανάθθδθα ιε ηδκ έθθεζρδ ακεεηηζηυηδηαξ βζα 

ιαηνμπνυεεζιδ θεζημονβία ημοξ, ηαεζζηά δφζημθδ ηδκ πνήζδ ημοξ ζηδκ αζμιδπακία.  

 

Παν‟ υθα αοηά, επεζδή μζ οδνμβεκάζεξ έπμοκ ζδζαίηενα ορδθέξ ηαηαθοηζηέξ 

δναζηζηυηδηεξ ηαζ επεζδή ηα ιέηαθθα πμο οπάνπμοκ ζημ εκενβυ ηέκηνμ ημοξ 

οπάνπμοκ άθεμκα ζηδκ θφζδ, βίκεηαζ πνμζπάεεζα ζφκεεζδξ ζφιπθμηςκ εκχζεςκ ηαζ 

εκχζεςκ ζοκανιμβήξ, μζ μπμίεξ ιζιμφκηαζ ηα θοζζηά ηαηαθοηζηά ηέκηνα ηςκ 

οδνμβεκαζχκ. Πνάβιαηζ, ζδιακηζηή πνυμδμξ έπεζ επζηεοπεεί πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ 

αοηή ζοκεέημκηαξ ηαηαθφηεξ πμο πενζέπμοκ Fe, Ni ηαζ Co ιε υιμζεξ δμιζηέξ ηαζ 

θεζημονβζηέξ ζδζυηδηεξ ιε εηείκεξ ηςκ ηαηαθοηζηχκ ηέκηνςκ ζηζξ οδνμβεκάζεξ.
161-164

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα-1.8: Ο πνμηεζκυιεκμξ ιδπακζζιυξ παναβςβήξ  

οδνμβυκμο απυ ηδκ [FeFe]–οδνμβεκάζδ.
154-176

 



107 

 

 

1.2.2 Σερλεηή θσηνζύλζεζε  

Δκχ έπεζ ζδιεζςεεί ανηεηά ιεβάθδ πνυμδμξ ζηδκ ζφκεεζδ εκχζεςκ πμο 

ιζιμφκηαζ ηα θοζζηά ζοζηήιαηα ηδξ θςημζφκεεζδξ, δεκ έπεζ αηυια ακαπηοπεεί έκα 

ζφζηδια, ημ μπμίμ κα ιζιείηαζ ζε ιεβάθδ ηθίιαηα ηδκ δζαδζηαζία ηδξ απμεήηεοζδξ 

ηδξ δθζαηήξ εκένβεζαξ ηαζ ηδξ ιεηαηνμπήξ ηδξ ζε εκένβεζα πδιζηχκ δεζιχκ, υπςξ 

ζοιααίκεζ ιε ηδκ θοζζηή θςημζφκεεζδ. Μέπνζ ζήιενα, μ ηφνζμξ ζηυπμξ ήηακ ηαζ 

παναιέκεζ μ ζπεδζαζιυξ ηαζ δ ζφκεεζδ δθεηηνμηαηαθοηχκ ηαζ μ ζοκδοαζιυξ ημοξ ιε 

έκα ζφζηδια απμννυθδζδξ ημο θςηυξ βζα δζαπςνζζιυ ηςκ θμνηίςκ.
165

 Οζ πνςζηζηέξ 

εκχζεζξ πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ημκ παναπάκς ζημπυ. Ζ πνήζδ ακυνβακςκ διζαβςβχκ 

πανέπεζ ιζα ανηεηά νεαθζζηζηή πνμζέββζζδ βζα ηδκ ηαηαζηεοή εκυξ ζοζηήιαημξ πμο 

απμηεθείηαζ απυ ημ μλεζδςηζηυ ιέζμ ηαζ ημ ακαβςβζηυ ιέζμ ιε ζημπυ ηδκ δζάζπαζδ 

ημο κενμφ. Πνάβιαηζ, μ μνεμθμβζηυξ ζπεδζαζιυξ διζαβςβχκ ηαζ μ ζοκδοαζιυξ ημοξ 

ιε πνςζηζηέξ βζα ηδκ απμννυθδζδ ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ ηαζ ηδκ απμηεθεζιαηζηή 

ιεηαηνμπήξ ηδξ ζε πδιζηή εκένβεζα, απμηεθεί ζήιενα ιία ιεβάθδ πνυηθδζδ βζα ηδκ 

επζζηήιδ ηςκ οθζηχκ.  

 

ηζξ εκυηδηεξ πμο αημθμοεμφκ, εα ζογδηήζμοιε ανπζηά, ημκ ζπεδζαζιυ ηαζ 

ηδκ πνήζδ διζαβςβχκ ςξ απθμφξ θςημηαηαθφηεξ βζα ηδκ δζάζπαζδ ημο κενμφ ηαεχξ 

ηαζ βζα ηδκ δζαδζηαζία παναβςβήξ οδνμβυκμο απυ ηα ακηίζημζπα ζοζηήιαηα. Σμ 

οδνμβυκμ, υπςξ ακαθφεδηε πνμδβμοιέκςξ, ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί άιεζα ςξ 

ηαφζζιμ, αθθά ηαζ ςξ ακαβςβζηυ ιέζμ βζα ηδκ ιεηαηνμπή ημο CO2 ζε ιονιδηζηυ μλφ, 

ιεεακυθδ, ηαεχξ ηαζ πνυδνμιςκ εκχζεςκ βζα ηδκ ζφκεεζδ ιεβαθφηενμο ιμνζαημφ 

αάνμοξ εκχζεςκ.
166

 ηδκ ζοκέπεζα, εα ιεθεηήζμοιε ημοξ ηαηαθφηεξ μλείδςζδξ ημο 

κενμφ πνμξ παναβςβή μλοβυκμο, πνςημκίςκ ηαζ ακαβςβζηχκ ζζμδοκάιςκ. ε ιία 

επυιεκδ οπμεκυηδηα εα αζπμθδεμφιε ιε ημοξ ηαηαθφηεξ ακαβςβήξ ηςκ πνςημκίςκ 

ζε οδνμβυκμ. Σέθμξ, εα ηθείζμοιε ιε ιία ιζηνή αζαθζμβναθζηή ακαθμνά ζηδκ 

ζφκεεζδ ζοζηδιάηςκ πμο ιζιμφκηαζ ηζξ δζαδζηαζίεξ ιεηαθμνάξ εκένβεζαξ ηαζ 

δθεηηνμκίςκ, υπςξ αηνζαχξ ζοιααίκεζ ιε ημ θοζζηυ θςημζοκεεηζηυ ηέκηνμ.  

 

1.2.2.1 Οη εκηαγσγνί σο θσηνθαηαιύηεο 

Ζιζαβςβμί ιε ηζξ ηαηάθθδθεξ δθεηηνμκζαηέξ ζδζυηδηεξ ιπμνμφκ κα 

απμννμθήζμοκ δθζαηή αηηζκμαμθία πνμηαθχκηαξ δζαπςνζζιυ θμνηίμο ζηζξ γχκεξ 
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ζεέκμοξ ηαζ αβςβζιυηδηαξ. Ωξ εη ημφημο, απυ ημ δοκαιζηυ πμο δδιζμονβείηαζ 

ιπμνμφκ κα θάαμοκ πχνα δζάθμνεξ πδιζηέξ ακηζδνάζεζξ ζηζξ επζθάκεζεξ ηςκ 

διζαβςβχκ. Με αοηυκ ημκ ηνυπμ έκαξ διζαβςβυξ ιπμνεί κα θεζημονβήζεζ ηαζ ςξ 

ηεπκδηυ ηέκηνμ θςημζφκεεζδξ.  

 

Ονζζιέκμζ διζαβςβμί ιε ηδκ απμννυθδζδ θςημκίςκ είκαζ ζε εέζδ κα 

πανάβμοκ ημ δθεηηνμπδιζηυ δοκαιζηυ πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ ακηίδναζδ μλείδςζδξ 

ημο κενμφ ηαζ ακαβςβήξ ηςκ πνςημκίςκ πςνίξ ηδκ εθανιμβή πνυζεεημο δοκαιζημφ. 

Δπζπνυζεεηα, μζ διζαβςβμί είκαζ ηονίςξ ακυνβακα οθζηά ηαζ ςξ ζοκήεςξ 

θςημπδιζηά ζηαεενά ηάκμκηάξ ημοξ ηαθμφξ οπμρδθίμοξ βζα ηδκ ακάπηολδ 

ηεπκμθμβζχκ βζα ιεβάθδξ ηθίιαηαξ παναβςβήξ δθζαηχκ ηαοζίιςκ. Μεηά απυ ηδκ 

πνςημπμνζαηή ενβαζία ηςκ Fujushima ηαζ Honda βζα ηδκ δζάζπαζδ ημο κενμφ 

πνδζζιμπμζχκηαξ ιία θςημάκμδμ TiO2, δζάθμνεξ ηαηδβμνίεξ διζαβςβχκ έπμοκ 

ιεθεηδεεί βζα ημκ ίδζμ ζημπυ.
167

 Ολείδζα ιεηάθθςκ (Cu2O, TiO2, Fe2O3, WO3, 

BiVO4), εεζμφπα ιέηαθθα (CdS, CdZnS) ηαζ παθημπονίηεξ (CulnS, CuGaS) έπμοκ 

ιεθεηδεεί εηηεκχξ βζα ημκ παναπάκς ζημπυ.
168-169

  

 

Μεβάθμ band-gap, πάκς απυ 3 eV, ημ μπμίμ είκαζ παναηηδνζζηζηυ βζα 

διζαβςβμφξ υπςξ ημ TiO2 ηαζ ημ κζηνίδζμ ημο άκεναηα ζε βναθίηδ (g-C3N4), είκαζ 

ηαηάθθδθμ βζα ηδκ εκενβμπμίδζδ ηδξ ακηίδναζδξ δζάζπαζδξ ημο κενμφ. Ωζηυζμ, 

αοηά ηα οθζηά είκαζ ζε εέζδ κα απμννμθήζμοκ αηηζκμαμθία πμο ειπίπηεζ ζηδκ 

οπενζχδδ πενζμπή ημο δθεηηνμιαβκδηζημφ θάζιαημξ ηαζ δ μπμία απμηεθεί έκα ιζηνυ 

ιυκμ ιένμξ ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ πμο πνμζπίπηεζ ζηδκ επζθάκεζα ηδξ Γδξ. 

διακηζηέξ πνμζπάεεζεξ έπμοκ βίκεζ βζα ηδκ ελέθζλδ ηςκ οθζηχκ αοηχκ ιε ζημπυ ηδκ 

απμννυθδζδ ιεβαθφηενμο ηιήιαημξ ηδξ δθεηηνμιαβκδηζηήξ αηηζκμαμθίαξ ζηδκ 

πενζμπή ημο μναημφ θςηυξ. Πνμζεήηδ πνςιμθυνςκ εκχζεςκ ζηα οθζηά αοηά, 

εκενβμπμίδζδ ηδξ επζθάκεζαξ ημοξ απυ ηδκ πνήζδ κακμζςιαηζδίςκ είκαζ μνζζιέκεξ 

ζηναηδβζηέξ βζα ηδκ αφλδζδ ηδξ απμννυθδζδξ ζε παιδθυηενα ιήηδ ηφιαημξ.
170-172 

Μζηνυ band-gap (2.0 eV-2.2 eV), παναηηδνζζηζηυ βζα οθζηά υπςξ ημ Fe2O3 ηαζ Cu2O 

απμννμθμφκ πενζζζυηενμ ζηδκ πενζμπή ημο μναημφ δθεηηνμιαβκδηζημφ θάζιαημξ. 

Ωζηυζμ, δ δζαθμνά εκένβεζαξ ιεηαλφ ηδξ γχκδξ ζεέκμοξ ηαζ ηδξ γχκδξ αβςβζιυηδηαξ 

ηςκ οθζηχκ αοηχκ δεκ είκαζ δ ηαηάθθδθδ βζα ηδκ εκενβμπμίδζδ ηδξ πθήνμοξ 
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ακηίδναζδξ δζάζπαζδξ ημο κενμφ, δδθαδή ηδξ ακηίδναζδξ βζα ηαοηυπνμκδ παναβςβή 

Ζ2 ηαζ Ο2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα-1.7: Ακαπανάζηαζδ ημο ηνυπμο ιε ημκ μπμίμ μζ διζαβςβμί ιπμνμφκ  

κα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ηδκ παναβςβή οδνμβυκμο ηαζ μλοβυκμο. 

 

Ονζζιέκα οθζηά, υπςξ βζα πανάδεζβια ημ a-Fe2O3, έπμοκ εκένβεζα 

αβςβζιυηδηαξ πμο ανίζηεηαζ ζε εεηζηυηενμ δοκαιζηυ ακαβςβήξ απυ εηείκμ πμο 

απαζηείηαζ βζα ηδκ ακαβςβή ηςκ πνςημκίςκ ζε οδνμβυκμ. Απυ ηδκ άθθδ ιενζά οθζηά 

υπςξ ημ Cu2O, έπμοκ εκένβεζα ζεέκμοξ πμο ανίζηεηαζ ζε ανκδηζηυηενμ δοκαιζηυ απυ 

εηείκμ πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ μλείδςζδ ημο κενμφ. Καηά ζοκέπεζα, αοηά ηα οθζηά 

ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ιυκμ βζα ηδκ ιία απυ ηζξ δφμ διζακηζδνάζεζξ ηδξ 

δζάζπαζδξ ημο κενμφ. Γζα ηδκ ηαηαζηεοή εκυξ μθμηθδνςιέκμο ζοζηήιαημξ 
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δζάζπαζδξ ημο κενμφ, απαζηείηαζ μ ζοκδοαζιυξ ηαζ ηςκ δφμ εζδχκ οθζηχκ, 

δδιζμονβχκηαξ ιία εκζφνιαηδ δζάηαλδ βκςζηή ςξ tandem, εοιίγμκηαξ ημκ 

ζοκδοαζιυ ημο PSII ηαζ ημο PSII. ε αοηή ηδκ πενίπηςζδ, υπςξ ζοιααίκεζ ηαζ ιε ηδκ 

θοζζηή θςημζφκεεζδ, απαζηείηαζ εκένβεζα δφμ θςημκίςκ βζα ηάεε ζοκμθζηή 

ιεηαθμνά εκυξ δθεηηνμκίμο, ιεζχκμκηαξ έηζζ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ημο 

δζαπςνζζιμφ θμνηίςκ ηαηά 50%. Άθθμ έκα γήηδια πμο πνμηφπηεζ ζπεηζηά ιε ημοξ 

διζαβςβμφξ ιζηνμφ band-gap ηαζ ιεθεηάηαζ αοηήκ ηδκ ζηζβιή είκαζ δ θςημπδιζηή 

αζηάεεζά ημοξ. Παν‟ υθα αοηά, μ μνεμθμβζηυξ ζπεδζαζιυξ μνζζιέκςκ κακμδμιχκ ηαζ 

μ ζοκδοαζιυξ ημοξ ιε ηα παναπάκς οθζηά απμηεθεί ιία ζδακζηή πνμζέββζζδ βζα κα 

λεπεναζηεί ημ πνυαθδια ηδξ αζηάεεζάξ ημοξ.
173-174

  

 

Δηθόλα-1.8: Ο δζαπςνζζιυξ θμνηίμο ζε διζαβςβυ οπμαμδεμφιεκμ απυ ηαηαθφηεξ. 

 

Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ, δ εκένβεζα ακαζοκδοαζιμφ πμο απαζηείηαζ ζηδκ 

επζθάκεζα ηςκ διζαβςβχκ, απμηεθεί έκακ ζδιακηζηυ πανάβμκηα εθέβπμο ηδξ 

απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ιεηαηνμπήξ ηδξ θςηεζκήξ εκένβεζαξ ζε πδιζηή εκένβεζα. ηδκ 

θοζζηή θςημζφκεεζδ, μ ακαζοκδοαζιυξ ζημ ηέκηνμ ηδξ ακηίδναζδξ θαιαάκεζ πχνα 

πμθφ βνήβμνα απυ ηδκ ιεηαθμνά δθεηηνμκίςκ. Ζ ίδζα θμβζηή ιπμνεί κα 

πνδζζιμπμζδεεί ηαζ ζηα ζοκεεηζηά ακάθμβα βζα έκακ απμηεθεζιαηζηυ δζαπςνζζιυ 

θμνηίςκ. Ο δζαπςνζζιυξ ηςκ θμνηίςκ ζημ εζςηενζηυ εκυξ διζαβςβμφ ιπμνεί κα 
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εκζζποεεί απυ έκακ ζοκδοαζιυ ιε άθθμοξ ηαηάθθδθμοξ διζαβςβμφξ. Σμ ζφζηδια πμο 

εα είκαζ ζε επαθή ιεηαλφ ημο ζοπκά μκμιάγεηαζ pn ζφζηδια.
173

 Δπζπνυζεεηα, μ 

ζοκδοαζιυξ ιε έκακ απμδέηηδ δθεηηνμκίςκ υπςξ βζα πανάδεζβια είκαζ ημ βναθέκζμ ή 

μζ κακμζςθήκεξ άκεναηα, ιπμνεί κα εκζζπφζεζ ημκ δζαπςνζζιυ ηςκ θμνηίςκ.
174-175

 

Δκίζποζδ ηδξ απυδμζδξ ημο δζαπςνζζιμφ θμνηίςκ ιπμνεί κα επζηεοπεεί ιε ηδκ 

πνμζεήηδ ζημζπείςκ ζημοξ διζαβςβμφξ, ή ιε ηδκ εκενβμπμίδζδ ηδξ επζθάκεζάξ ημοξ 

απυ έκα θεπηυ ζηνχια μλεζδίςκ.
176-180 

Γζα ηδκ επζηάποκζδ ηςκ πδιζηχκ ακηζδνάζεςκ 

ζηδκ επζθάκεζα ηςκ διζαβςβχκ, ιπμνμφκ κα πνμζηεεμφκ έκαξ ηαηαθφηδξ μλείδςζδξ 

ημο κενμφ (WOC) ηαζ έκαξ ηαηαθφηδξ έηθοζδξ οδνμβυκμο (ΖΔC). ε αοηά ηα 

οανζδζηά ζοζηήιαηα, μ WOC ηαζ μ HEC οπμαμδεμφκ ημκ δζαπςνζζιυ ηςκ θμνηίςκ, 

δδιζμονβχκηαξ ηα μλεζδςηζηά ηαζ ακαβςβζηά ζζμδφκαια. ε ιζα αηυθμοεδ εκυηδηα, 

εα ζογδηδεεί μ ζοκδοαζιυξ εκγφιςκ ηαζ αζμιζιδηζηχκ ζοκεεηζηχκ ακαθυβςκ ιε 

διζαβςβμφξ βζα ηδκ παναβςβή οανζδζηχκ θςημηαηαθοηχκ.  

 

1.2.2.2 Τβξηδηθά ζπζηήκαηα γηα νμείδσζε ηνπ λεξνύ θαη έθιπζε νμπγόλνπ. 

Σμ πνχημ πανάδεζβια εκυξ ιμνζαημφ ηαηαθφηδ, μ μπμίμξ ιπυνεζε 

δθεηηνμπδιζηά κα μλεζδχζεζ ημ κενυ πνμξ παναβςβή μλοβυκμο, πνςημκίςκ ηαζ 

δθεηηνμκίςκ ήηακ έκα δζπονδκζηυ ζφιπθμημ ημο νμοεδκίμο, βκςζηυ ςξ ιπθε 

δζιενέξ.
181

 Απυ ηυηε λεηίκδζε δ πνμζπάεεζα βζα ημκ ζπεδζαζιυ ηαηάθθδθςκ 

οπμηαηαζηαηχκ, μζ μπμίμζ εα πνμζέδζδακ ζδιακηζηή ζηαεενυηδηα ζημκ ηαηαθφηδ 

αολάκμκηαξ πανάθθδθα ηαζ ηδκ δναζηζηυηδηά ημο. Αοηή δ θμβζηή επεηηάεδηε ηαζ 

πένα απυ ημοξ ηαηαθφηεξ νμοεδκίμο. Ζ πζμ εεαιαηζηή επζηοπία ζηδκ ηαηεφεοκζδ 

αφλδζδξ ηδξ απυδμζδξ μλείδςζδξ ημο κενμφ, ακαθένεδηε πνυζθαηα απυ ημκ Sun ηαζ 

ημοξ ζοκενβάηεξ ημο, μζ μπμίμζ ζοκέεεζακ ιία οπενιμνζαηή έκςζδ ημο νμοεδκίμο 

πμο δνα ςξ ηαηαθφηδξ μλείδςζδξ ημο κενμφ ιε δναζηζηυηδηα ζοβηνίζζιδ ιε εηείκδ 

ημο θςημζοζηήιαημξ ΗΗ.
182

 Με δεδμιέκμ υηζ ημ νμοεήκζμ δεκ απμηεθεί έκα άθεμκμ 

ζημ πενζαάθθμκ ιέηαθθμ, δ πνμζμπή έπεζ πθέμκ επζηεκηνςεεί ζηδκ ζφκεεζδ ηαζ ημκ 

ζπεδζαζιυ ζφιπθμηςκ εκχζεςκ ημο Mn, Co ηαζ Fe πμο εα ιπμνμφζακ κα 

πνδζζιμπμζδεμφκ ςξ ηαηαθφηεξ μλείδςζδξ ημο κενμφ.
163,164,183

 Αλζμζδιείςηδ 

πνυμδμξ έπεζ επζηεοπεεί πνυζθαηα απυ ηζξ μιάδεξ ηςκ Agapie ηαζ Christou ζηδκ 

ζφκεεζδ Mn3CaO4-Clusters, πμο ιζιμφκηαζ δμιζηά ηαζ επμιέκςξ θεζημονβζηά ημ 

Mn4Ca-Cluster ημο θςημζοζηήιαημξ ΗΗ.
185

 Σα αζμιζιδηζηά αοηά ζφιπθμηα εα πνέπεζ 
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κα ιεθεηδεμφκ πεναζηένς βζα ηδκ εφνεζδ ημο ηαηάθθδθμο πενζαάθθμκημξ ζημ μπμίμ 

εα έπμοκ ιέβζζηδ δναζηζηυηδηα ηαζ πανάθθδθα εα πνέπεζ κα λεηζκήζεζ πνμζπάεεζα 

βζα πδιζηή ηνμπμπμίδζδ ηςκ ζθαζνχκ ζοκανιμβήξ ημοξ, έηζζ χζηε κα απμηηήζμοκ 

ιέβζζηδ θςημπδιζηή ζηαεενυηδηα ηαζ θςημηαηαθοηζηή δνάζδ. Οοζζαζηζηά, δ 

ζηαεενυηδηα ηςκ ηαηαθοηχκ ηαηά ηδκ θεζημονβία ημοξ ζε ορδθά μλεζδςηζηά 

δοκαιζηά, απμηεθεί έκα ηνίζζιμ γήηδια βζα υθεξ ηζξ μνβακμιεηαθθζηέξ εκχζεζξ πμο 

δνμοκ ςξ ηαηαθφηεξ μλείδςζδξ ημο κενμφ. Γζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο πνμαθήιαημξ 

αοημφ έπεζ πνμηαεεί δ πνήζδ ακυνβακςκ ηαηαθοηχκ, μζ μπμίμζ δεκ πενζέπμοκ 

μνβακζημφξ οπμηαηαζηάηεξ ζηδκ δμιή ημοξ, αολάκμκηαξ έηζζ ηδκ ζηαεενυηδηα ηςκ 

ζοιπθυηςκ ζε ορδθά μλεζδςηζηά δοκαιζηά. Γζα πανάδεζβια μ Hill ηαζ μζ ζοκενβάηεξ 

ημο πνδζζιμπμίδζακ πμθομλμιεηαθθζημφξ οπμηαηαζηάηεξ ιε ζημπυ κα 

ζηαεενμπμζήζμοκ ημκ δεζιυ Ο-Ο ζημ ζφιπθμημ Co4O4 πμο απμηεθεί ηαηαθφηδ 

παναβςβήξ μλοβυκμο.
186

  

 

ρήκα-1.9: Βζμιζιδηζημί δθεηηνμηαηαθφηεξ-ζοκεεηζηά ακάθμβα ημο Mn4Ca-Cluster. 

οκεεηζηά Clusters ηφπμο Mn3CaO4 απυ ημοξ Agapie
184

 (a) ηαζ Christou
185 

(b). To 

ζφιπθμημ Co4O16 ζηαεενμπμζδιέκμ ιέζς ημο οπμηαηαζηάηδ [PW9O34] ζπεδζαζιέκμ 

απυ ημκ Hill ηαζ ημοξ ζοκενβάηεξ ημο (c).
186

 O ηαηαθφηδξ ζηενεάξ ηαηάζηαζδξ, CoPi 

ζπεδζαζιέκμξ απυ ηδκ μιάδα ημο Nocera (d).
187

 οκεεηζηά ακάθμβα ηςκ [FeFe] ηαζ 
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[FeNi] ζοιπθυηςκ ζπεδζαζιέκα απυ ημοξ Pickett ηαζ Ogo (e) ηαζ (f).
188-189 

Βζμιζιδηζηά ακάθμβα ζπεδζαζιέκα απυ ημκ Dubois ηαζ ημοξ ζοκενβάηεξ ημο (g).
190

 

 

οζηήιαηα απμηεθμφιεκα απυ ζοκδοαζιμφξ εκχζεςκ ιε αάζδ ημ κζηέθζμ, ημ 

ημαάθηζμ ηαζ ακυνβακμοξ ακζμκηζημφξ οπμηαηαζηάηεξ πμο θεζημονβμφκ ςξ ηαθμί 

πανάβμκηεξ ιεηαθμνάξ πνςημκίςκ, έπμοκ ακαπηοπεεί απυ ημκ Nocera ηαζ ημοξ 

ζοκενβάηεξ ημο, ηαζ έπμοκ απμδεζπεεί ςξ εκηοπςζζαημί ηαηαθφηεξ μλείδςζδξ ημο 

κενμφ.
187-191

 φιπθμηα ημααθηίμο ιε μλοβυκμ ηαζ θςζθμνζηά ακζυκηα ςξ 

οπμηαηαζηάηεξ (CoPi), ιπμνμφκ κα πανάβμοκ μλοβυκμ ζε μοδέηενμ δζάθοια ιε ηδκ 

εθανιμβή ιυκμ 400mV ελςηενζημφ νεφιαημξ. Έκα εκδζαθένμκ ζημζπείμ ςξ πνμξ ημοξ 

ηαηαθφηεξ ζηενεάξ ηαηάζηαζδξ CoPi είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ απανηίγμκηαζ απυ ηοαζηέξ 

δμιέξ πμο πνμηφπημοκ απυ ηζξ βέθονεξ μλοβυκμο, επμιέκςξ έπμοκ βεςιεηνζηέξ 

μιμζυηδηεξ ιε ημ Mn4Ca-Cluster ημο PSII.
192-193 

Μζα πμθφ ζδιακηζηή ζδζυηδηα πμο 

παναηηδνίγεζ ημκ παναπάκς ηαηαθφηδ είκαζ δ ζηακυηδηα αοηυ-ακαβέκκδζδξ, δ μπμία 

εοιίγεζ ημ PSII πμο ηάκεζ ημ ίδζμ.
194 

 

 

Λαιαάκμκηαξ ιία δζαθμνεηζηή πνμζέββζζδ, oζ Frei ηαζ Jiao, πνδζζιμπμίδζακ 

δμιέξ πονζηίαξ βζα ηδκ ζηαεενμπμίδζδ ηαζ αφλδζδ ηδξ ηαηαθοηζηήξ δναζηζηυηδηαξ 

κακμζςιαηζδίςκ ημο μλεζδίμο ημο ημααθηίμο ηαζ ημο μλεζδίμο ημο ιαββακίμο ιε 

ζημπυ ηδκ παναβςβή μλοβυκμο.
195-196

 Ζ πνυζδεζδ εκυξ WOC πάκς ζε ιία επζθάκεζα 

n-type διζαβςβμφ είκαζ ζε εέζδ κα δδιζμονβήζεζ ιία θςημάκμδμ ή έκακ 

θςημηαηαθφηδ βζα ηδκ δζάζπαζδ ημο κενμφ. Ζ πνυζδεζδ αοηή ιπμνεί κα θάαεζ πχνα 

ιέζς δζαθμνεηζηχκ ζοκεεηζηχκ ζηναηδβζηχκ. Ονβακμιεηαθθζηέξ εκχζεζξ ιπμνμφκ 

κα πνμζνμθδεμφκ ιέζς θοζζηήξ δζαδζηαζίαξ ζε επζθάκεζεξ διζαβςβχκ.
197-198

 

Δκαθθαηηζηά ιπμνεί κα βίκεζ μιμζμπμθζηή ζφκδεζδ ιέζς ιίαξ ζζπονήξ μιάδαξ 

πνυζδεζδξ.
199-200

  

 

Ζ ηεθεοηαία πνμζέββζζδ απαζηεί πνμζεηηζηυ ζπεδζαζιυ ηαζ ζφκεεζδ εκχζεςκ 

πμο θένμοκ μιάδεξ πνυζδεζδξ πνμξ ημκ ηαηαθφηδ.
205

 Ωζηυζμ, ηα ζοζηήιαηα αοηά 

είκαζ πζεακυηενμ κα έπμοκ ζζπονυηενδ πνμζνυθδζδ ζε ζπέζδ ιε ζοζηήιαηα 

ααζζζιέκα ζηδ  θοζζηή πνμζνυθδζδ, θυβς ηδξ φπανλδξ ηςκ μιάδςκ πδιζηήξ 

πνυζδεζδξ. ηδκ πενίπηςζδ ηςκ ζοιπθυηςκ πςνίξ μνβακζημφξ οπμηαηαζηάηεξ, δ 
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θοζζηή πνμζνυθδζδ ζηδκ επζθάκεζα ηςκ διζαβςβχκ ιπμνεί κα είκαζ ανηεηά 

ζηακμπμζδηζηή. Γζα πανάδεζβια, ιε αάζδ ηδκ ζδέα αοηή, έπεζ ακαθενεεί δ 

εκζςιάηςζδ κακμζςιαηζδίςκ Co3O4 ζε οθζηά υπςξ ημ βναθέκζμ-C3N4, 

δδιζμονβχκηαξ έηζζ έκακ πμθφ απμηεθεζιαηζηυ ηαηαθφηδ (109).
206

 Δκαθθαηηζηά, 

ιέζς ηδξ οδνμεενιζηήξ ιεευδμο ιπμνεί κα βίκεζ μιμζμβεκήξ ζοκδοαζιυξ ημο 

ηαηαθφηδ Co3O4 ηαζ a-Fe2O3.
201

 Ζ δθεηηνμεκαπυεεζδ απμηεθεί ιζα ηαθή πνμζέββζζδ 

βζα ηδκ εζζαβςβή ηαηαθοηχκ ημααθηίμο ζε επζθάκεζεξ μλεζδίςκ υπςξ Fe2O3, ZnO, 

WO3 βζα ηδκ ηαηαζηεοή θςημακυδςκ.
207-209

  

 

 
 

ρήκα-1.10: Τανζδζημί θςημηαηαθφηεξ/θςημδθεηηνυδζα πμο δνμοκ ςξ WOC ή ςξ 

HEC ζε ζοκδοαζιυ ιε διζαβςβμφξ. WOC ηαηαθφηδξ ζνζδίμο, μιμζμπμθζηά 

ζοκδεδειέκμξ ζε διζαβςβυ TiO2 πμο θένεζ μιμζμπμθζηά επίζδξ ζοκδεδειέκδ ιζα 

πμνθονίκδ ςξ πνςιμθυνμ (a).
199-200

 Καηαθφηδξ WOC Co3O4 ζοκδοαζιέκμξ ιε  a-

Fe2O3 διζαβςβυ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ηδξ ακηίζημζπδξ θςημακυδμο (b).
201

 Τδνμβεκάζδ 

ηφπμο [NiFeSe] πδιζηά πνμζνμθδιέκδ ζε κακμζςιαηίδζα TiO2 (c).
202 

Πνμζνυθδζδ 

εκυξ ζοκεεηζημφ [FeFe] ιμνζαημφ ηαηαθφηδ HEC ζε δθεηηνυδζμ (d).
203 

Φςημάκμδμξ 

ηφπμο Si/MoS2 (e).
204

 



115 

 

 

1.2.2.3 Τβξηδηθά ζπζηήκαηα γηα αλαγσγή πξσηνλίσλ θαη έθιπζε πδξνγόλνπ. 

Έκα πανάδεζβια ζοκδοαζιμφ ιζαξ απμιμκςιέκδξ θοζζηήξ οδνμβεκάζδξ ιε 

έκακ διζαβςβυ βζα ηδκ δδιζμονβία εκυξ θςημηαηαθοηζημφ ζοζηήιαημξ πενζβνάθδηε 

βζα πνχηδ θμνά απυ ημκ Armstrong ηαζ ημοξ ζοκενβάηεξ ημο, υηακ ζηδκ επζθάκεζα 

κακμζςιαηζδίςκ ημο TiO2 πμο έθενε ιία πνςζηζηή νμοεδκίμο, εζζήβαβακ ιία 

[NiFeSe]-οδνμβεκάζδ, δ μπμία ήηακ απμιμκςιέκδ απυ ημ ιζηνμαζαηυ βέκμξ 

Desulfomicrobium baculatum (ζπήια 1.10 c).
202

  

 

To θςημηαηαθοηζηυ αοηυ ζφζηδια ανέεδηε υηζ πανάβεζ οδνμβυκμ, υηακ 

θςηίγεηαζ ιε μναηυ θςξ, οπυ ηδκ πανμοζία εκυξ δυηδ δθεηηνμκίςκ.  Ωζηυζμ, 

ελαζηίαξ ημο ιεβάθμο ιεβέεμοξ ηδξ οδνμβεκάζδξ, δ πνμζνυθδζδ ημο εκγφιμο ζημκ 

διζαβςβυ ήηακ παιδθή, πενζμνίγμκηαξ έηζζ ηδκ απυδμζδ ημο ηαηαθοηζημφ 

ζοζηήιαημξ. πςξ υιςξ ακαθένεδηε ζε πνμδβμφιεκδ οπμεκυηδηα, δ αζηάεεζα ηςκ 

απμιμκςιέκςκ εκγφιςκ ηαζ δ εοαζζεδζία ημοξ ζε πενζαάθθμκ μλοβυκμο, πενζμνίγεζ 

ηδκ ζηέρδ βζα ηδκ πνήζδ ημοξ ζε αζμιδπακζηυ επίπεδμ. Δπζπνυζεεηα, δ πμζυηδηα ημο 

εκγφιμο πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ παναβςβή ζηακμπμζδηζηήξ πμζυηδηαξ οδνμβυκμο 

είκαζ ανηεηά ιεβάθδ.  

 

Ζ επζηναηέζηενδ θφζδ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο παναπάκς πνμαθήιαημξ 

είκαζ μ ζπεδζαζιυξ ηαζ δ ζφκεεζδ αζμιζιδηζηχκ ζοζηδιάηςκ. Ζ ζφκεεζδ ηαηαθοηχκ 

πμο ιζιμφκηαζ ηδκ δνάζδ ηςκ οδνμβεκαζχκ εα ζοιαάθεζ ζηδκ ακάπηολδ πμθφ 

απμδμηζηχκ ζοζηδιάηςκ παναβςβήξ οδνμβυκμο.
189-190

 πςξ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ 

ιμνζαηχκ ηαηαθοηχκ μλείδςζδξ ημο κενμφ, μ ζοκδοαζιυξ ιε ημοξ διζαβςβμφξ εα 

ιπμνμφζε κα επζηεοπεεί είηε ιε ιία ιδ-μιμζμπμθζηή είηε ιε ιία μιμζμπμθζηή 

πνυζδεζδ ηςκ ηαηαθοηχκ ζημοξ διζαβςβμφξ.   

 

Ζ πνχηδ ακαθμνά βζα ηδκ πνμζέββζζδ ηδξ ιδ-μιμζμπμθζηήξ πνυζδεζδξ 

ηαηαθφηδ HEC ζε διζαβςβυ, έβζκε απυ ηδκ ενεοκδηζηή μιάδα ημο Nann, υηακ ζε 

ιεζμπμνχδεξ p-type θςημδθεηηνυδζμ πνυζδεζε ημ ζφιπθμημ Fe2S2(CO)6, ημ 

απθμφζηενμ δμιζηυ ακάθμβμ ημο ηαηαθοηζημφ ηέκηνμο ηδξ [FeFe]-οδνμβεκάζδξ 

(ζπήια 1.10 d).
203

 Άθθμ έκα αζμειπκευιεκμ απυ ηδκ οδνμβεκάζδ ζφιπθμημ, δ 

ημααθμλίιδ, ιπμνεί ζε ζοκδοαζιυ ιε έκα πνςιμθυνμ κα εκζςιαηςεεί ζε έκα 
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δθεηηνυδζμ ζπδιαηίγμκηαξ ιία θςημηάεμδμ. Ζ πνυζδεζδ ιπμνεί κα είκαζ είηε 

μιμζμπμθζηή είηε ιδ μιμζμπμθζηή.
210-211

 Ωζηυζμ, αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ, δ απυδμζδ 

ηςκ παναπάκς θςημηαευδςκ παναηηδνίγεηαζ ςξ ιέηνζα, ιζαξ ηαζ θαιαάκμκηαζ 

ιενζηά ιυκμ mA νεφιαημξ. Ανηεημί θυβμζ ιπμνμφκ κα ελδβήζμοκ αοηή ηδκ παιδθή 

απυδμζδ ιεηαηνμπήξ ηςκ θςημκίςκ ζε δθεηηνζηή εκένβεζα ζοιπενζθαιαακμιέκδξ 

ηδξ ιεζςιέκδξ απυδμζδξ ιεηαθμνάξ ηςκ θςημκίςκ απυ ηα πνςιμθυνα, ηδκ ιεζςιέκδ 

δναζηζηυηδηα ηςκ ηαηαθοηχκ ζε εθαθνχξ υλζκεξ ζοκεήηεξ, ηαεχξ ηαζ ημ ιεζςιέκμ 

οπενδοκαιζηυ πμο πανέπεηαζ απυ ηδκ γχκδ αβςβζιυηδηαξ ημο TiO2.  

 

Ωξ εη ημφημο, απαζημφκηαζ πεναζηένς πνμζπάεεζεξ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ 

ιεζςιέκδξ δναζηζηυηδηαξ ηςκ ηαηαθοηχκ ζε εθαθνχξ υλζκα οδαηζηά δζαθφιαηα. 

Δπζπνυζεεηα, δ μιμζμπμθζηή πνυζδεζδ ηςκ ιμνζαηχκ ηαηαθοηχκ ζε επζθάκεζεξ p-

type διζαβςβχκ, υπςξ Cu2O ή CuInS(Se) εα ιπμνμφζε κα αολήζεζ ηδκ απυδμζδ ιζαξ 

ηαζ ημ ακαβςβζηυ δοκαιζηυ πμο πανάβμοκ είκαζ ανηεηά ορδθυ. Ακ ηαζ δ πνήζδ ηςκ 

οδνμβεκαζχκ ηαζ ηςκ αζμιζιδηζηχκ ζοιπθυηςκ είκαζ αηυια ζηα πμθφ πνχζια 

ζηάδζα, μζ αζμιζιδηζημί ηαηαθφηεξ HEC θαίκεηαζ κα είκαζ μζ ηαθφηενμζ οπμρήθζμζ βζα 

ημκ ζπεδζαζιυ απμδμηζηχκ ζοζηδιάηςκ παναβςβήξ οδνμβυκμο.
213-214 

 

 

1.2.2.4 πζηήκαηα κεηαθνξάο ελέξγεηαο θαη ειεθηξνλίσλ.  

 

ηδκ αζαθζμβναθία οπάνπμοκ πμθθά παναδείβιαηα αζμειπκευιεκςκ 

ζοζηδιάηςκ ιεηαθμνάξ δθεηηνμκίςκ ηαζ εκένβεζαξ. Σα ζοζηήιαηα αοηά είκαζ 

ζοκεεηζηά ακάθμβα ημο θςημζοκεεηζημφ ηέκηνμο, ημ μπμίμ υπςξ ζογδηήεδηε ζε 

πνμδβμφιεκεξ εκυηδηεξ, πενζθαιαάκεζ δζαδζηαζίεξ ιεηαθμνάξ δθεηηνμκίςκ ηαζ 

ιεηαθμνάξ εκένβεζαξ.  

 

i)  C60-Im-ZnP-BDP 

 

To ηνζιενέξ C60-Im-ZnP-BDP απμηεθείηαζ απυ ιία πμνθονίκδ ζοκανιμζιέκδ 

ιε ρεοδάνβονμ, ιζα μιάδα BODIPY (BDP), δ μπμία ζοκδέεηαζ ιε ηδκ πμνθονίκδ 

μιμζμπμθζηά υπςξ θαίκεηαζ ηαζ ζημ ζπήια ηαεχξ ηαζ ιε ιία μιάδα C60Im πμο 

ζοκδέεηαζ ιε ημ δζιενέξ ιέζς ζοκανιμβήξ ηδξ ιε ημκ ρεοδάνβονμ.
248 
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ρήκα-1.11: H δμιή ημο ηνζιενμφξ C60-Im-ZnP-BDP.
248

 

 

ημπυξ ηςκ ενεοκδηχκ ζοκεέημκηαξ ημ ηνζιενέξ αοηυ ήηακ δ ακάπηολδ εκυξ 

ηεπκδημφ ζοζηήιαημξ ζοθθμβήξ θςηυξ εκςιέκμ ιε έκα ηέκηνμ θςημζοκεεηζηήξ 

ακηίδναζδξ. Έηζζ, ζοκηέεδηε έκα ζφιπθμημ ημ μπμίμ ήηακ ζηακυ κα απμννμθά ημ 

θςξ, ιεηαθένμκηαξ ηδκ εκένβεζα δζέβενζδξ ιέζς εκυξ μιμζμπμθζημφ ζοκδέζιμο, ζημ 

ηέκηνμ ηδξ ακηίδναζδξ ηαζ αοηυ είπε ςξ απμηέθεζια ηδκ εκενβμπμίδζδ ηδξ 

ιεηαθμνάξ δθεηηνμκίςκ απυ ημ ηέκηνμ ηδξ ακηίδναζδξ ζε έκακ δέηηδ δθεηηνμκίςκ. 

Με ημκ ηνυπμ αοηυ επζηεφπεδηε δ πνήζδ ιζαξ οπενιμνζαηήξ έκςζδξ-ζοιπθυημο ημ 

μπμίμ ιζιμφηακ ηδκ δζενβαζία  ιεηαθμνάξ  εκένβεζαξ ηαζ δθεηηνμκίςκ ζηα θοζζηά 

θςημζοζηήιαηα. οβηεηνζιέκα ςξ πνμξ ημ ηνζιενέξ, δ μιάδα ηδξ BDP απμννμθά 

ηδκ εκένβεζα ημο θςηυξ ηαζ ηδκ ιεηαθένεζ ζηδκ μιάδα ηδξ πμνθονίκδξ ημο 

ρεοδανβφνμο, πμο δνα ςξ δέηηδξ ηδξ εκένβεζαξ αοηήξ.  

ηδκ ζοκέπεζα, δθεηηνυκζα ηδξ δζεβενιέκδξ πμνθονίκδξ ιεηαθένμκηαζ ζημκ 

δέηηδ δθεηηνμκίςκ ημο ηνζιενμφξ πμο είκαζ ημ θμοθενέκζμ. Σμ θμοθενέκζμ ζε 

ακηίεεζδ ιε ηδκ μιάδα ηδξ BDP δεκ είκαζ ζοκδεδειέκμ μιμζμπμθζηά ιε ηδκ 

πμνθονίκδ, αθθά είκαζ ζοκανιμζιέκμ ζημ ζυκ ημο ρεοδανβφνμο ηδξ πμνθονίκδξ.  

ζμκ αθμνά ηδκ επζθμβή ηςκ παναπάκς μιάδςκ βζα ηδκ ιεηαθμνά εκένβεζαξ ηαζ 

δθεηηνμκίςκ αοηή βίκεηαζ θυβς δφμ ζδιακηζηχκ πθεμκεηηδιάηςκ. Πνχημκ, δ δοάδα 

BDP-ZnP βζα ηδκ ανπζηή ιεηαθμνά εκένβεζαξ, επζθέβεηαζ δζυηζ είκαζ πμθφ επζθεηηζηή 
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ςξ πνμξ ηδκ ζοπκυηδηα δζέβενζδξ. οβηεηνζιέκα, υηακ ημ ιυνζμ αηηζκμαμθείηαζ ιε 

θςξ ιήημοξ ηφιαημξ 388 nm ή 480-505 nm, ιυκμ δ μιάδα ηδξ BDP απμννμθά ηαζ 

δζεβείνεηαζ, εκχ δ πμνθονίκδ παναιέκεζ ζηδκ εειεθζχδδ ηδξ ηαηάζηαζδ.  

ηδκ παναπάκς πενίπηςζδ δ πμνθονίκδ ημο ρεοδανβφνμο ιπμνεί κα πανέπεζ 

δθεηηνυκζα ζημκ δέηηδ δθεηηνμκίςκ. Γεφηενμκ, ςξ δέηηδξ δθεηηνμκίςκ επζθέβεηαζ δ 

μιάδα ημο θμοθενεκίμο, θυβς ηδξ παιδθήξ εκένβεζαξ ακαδζμνβάκςζδξ ηαηά ηδκ 

δζενβαζία αοηή. Δπίζδξ, επζθέβεηαζ δ ζιζδαγμθζηή μιάδα ςξ μιάδα ζφκδεζδξ ημο 

θμοθενεκίμο ηαζ ηδξ πμνθονίκδξ, δζυηζ επζηοβπάκεηαζ ηαθφηενδ ζοκανιμβή ιε ημκ 

ρεοδάνβονμ απυ ηδκ άπμρδ ημο Self-assembled (αοημζοκανιμθυβζζδ) αθθά ηαζ ηδξ 

ηαακηζηήξ απυδμζδξ.  

ii) C60-C.Ether-ZnP-BDP 

 

To ηνζιενέξ αοηυ απμηεθείηαζ απυ ιία πμνθονίκδ ρεοδανβφνμο, εκςιέκδ 

μιμζμπμθζ-ηά ιε ιία μιάδα BODIPY ηαζ ιζα μιάδα πμο πενζθαιαάκεζ Crown Ether. 

Ζ ηεθεοηαία μιάδα είκαζ δεζιεοιέκδ ιε ιζα μιάδα θμοθενεκίμο.
249

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

ρήκα-1.12: H δμιή ημο ηνζιενμφξ C60-C.Ether-ZnP-BDP.
249
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ηδκ οπενιμνζαηή αοηή έκςζδ, δ μιάδα ηδξ BDP δζεβείνεηαζ επζθεηηζηά ηαηά 

ηδκ αηηζκμαυθδζδ ηδξ έκςζδξ ιε θςξ ιήημοξ ηφιαημξ 480-515 nm. Λυβς ηδξ ηαθήξ 

θαζιαηζηήξ επζηάθορδξ ηςκ εηπμιπχκ ηδξ BDP ηαζ ηδξ πμνθονίκδξ ημο 

ρεοδανβφνμο, θαιαάκεζ πχνα ηαζ ιε ιεβάθδ απυδμζδ δ Singlet-Singlet ιεηαθμνά 

εκένβεζαξ ζηδκ πμνθονίκδ. Δπζπθέμκ, υηακ μ δαηηφθζμξ αζεένςκ δεζιεφεηαζ ιε έκακ 

δέηηδ δθεηηνμκίςκ υπςξ είκαζ δ μιάδα ημο θμοθενεκίμο πμο πνδζζιμπμζείηαζ ηαζ 

πενζθαιαάκεζ ιζα μιάδα αθηοθμ-αιιςκίμο, ηυηε θαιαάκεζ πχνα δ θςημεπαβχιεκδ 

ιεηαθμνά δθεηηνμκίςκ απυ ηδκ δζεβενιέκδ πμνθονίκδ. 

Πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ δ έκςζδ αοηή δζαθένεζ απυ ακάθμβεξ εκχζεζξ, δζυηζ 

δ μιάδα-δέηηδξ δθεηηνμκίςκ δεκ είκαζ ζοκδεδειέκδ ιέζς εκυξ μιμζμπμθζημφ 

δεζιμφ, ακηίεεηα δεζιεφεηαζ ζημκ δαηηφθζμ αζεένςκ. Ζ ιεθέηδ ημο ζοβηεηνζιέκμο 

ζοζηήιαημξ, έδεζλε υηζ αμδεά ζηδκ ζηαεενμπμίδζδ ηδξ ηαηάζηαζδξ ημο δζαπςνζζιμφ 

δθεηηνμκίςκ, βεβμκυξ πμο ελδβεί ηα πμθφ εεηζηά απμηεθέζιαηα πμο ειθάκζζε ημ 

ηνζιενέξ ςξ πνμξ ηδκ ιεηαθμνά εκένβεζαξ ηαζ δθεηηνμκίςκ. Έκαξ επζπθέμκ 

πανάβμκηαξ πμο πνεζάζηδηε κα δζενεοκδεεί απυ ημοξ ιεθεηδηέξ μζ μπμίμζ ζοκέεεζακ 

ηδκ παναπάκς έκςζδ είκαζ δ επζθμβή ημο ηαηάθθδθμο δζαθφηδ έηζζ χζηε δ 

δεζιεοηζηή ζηακυηδηα ημο ζηέιιαημξ αζεένςκ κα είκαζ ιέβζζηδ ςξ πνμξ ηδκ μιάδα 

ημο θμοθενεκίμο. φιθςκα ιε ηα ακηίζημζπα απμηεθέζιαηα, μζ πμθζημί δζαθφηεξ 

υπςξ βζα πανάδεζβια ημ αεκγμκζηνίθζμ επζδνμφζε εεηζηά ςξ πνμξ ημκ παναπάκς 

ζηυπμ. 

iii)  (BPEA)2(BDP)2-HPB-(ZnP)2-C60 

To επηαιενέξ αοηυ απμηεθείηαζ απυ ιία ηεκηνζηή μιάδα ελαθαίκοθμαεκγμθίμο 

(HPB) πμο εκχκεηαζ μιμζμπμθζηά ιε δφμ μιάδεξ δζξ-(θαζκοθμαζεφκοθ) ακεναηεκίμο 

(BPEA), δφμ μιάδεξ BODIPY ηαεχξ ηαζ δφμ μιάδεξ πμνθονίκδξ ρεοδανβφνμο.
250 

Δπζπθέμκ ιία μιάδα θμοθενεκίμο θεζημονβεί ςξ οπμηαηαζηάηδξ βέθοναξ ιεηαλφ ηςκ 

δφμ ζυκηςκ ρεοδανβφνμο.  

Οζ μιάδεξ BPEA απμννμθμφκ ζε ιήηδ ηφιαημξ 400-500nm ηαζ μζ μιάδεξ 

BDP απμννμθμφκ ζε ιήηδ ηφιαημξ 450-550nm ηαζ 330-430 nm. οβηεηνζιέκα, μζ 

ηέζζενζξ παναπάκς μιάδεξ, δδθαδή μζ μιάδεξ BPEA ηαζ BDP απμννμθμφκ εκένβεζα 

ιε ζοπκυηδηεξ πμο ειπίπημοκ ζηα παναπάκς ιήηδ ηφιαημξ ηαζ ηδκ ιεηαθένμοκ 
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δζαιέζμο ηδξ μιάδαξ HPB ζηζξ δφμ μιάδεξ πμνθονζκχκ. Έπεζηα, δθεηηνυκζα 

ιεηαθένμκηαζ απυ ηζξ μιάδεξ ηςκ πμνθονζκχκ ζηδκ μιάδα ημο θμοθενεκίμο. Δπίζδξ, 

παναηδνείηαζ δ ιεηαθμνά δθεηηνμκίςκ απυ ηζξ μιάδεξ ηςκ πμνθονζκχκ ζηζξ μιάδεξ 

ηδξ BPD. Γδθαδή, παναηδνείηαζ ημ θαζκυιεκμ ηδξ ιεηαθμνάξ εκένβεζαξ ηαζ 

δθεηηνμκίςκ ζηζξ δφμ μιάδεξ. Σέθμξ, δθεηηνυκζα ιε πμθφ ανβυ νοειυ ιεηαθένμκηαζ 

απυ ημ θμοθενέκζμ ζηζξ πμνθονίκεξ. ηδκ δμιή ηδξ έκςζδξ πανμοζζάγμκηαζ υθεξ μζ 

δζενβαζίεξ πμο θαιαάκμοκ πχνα. Με ζοκεπή βναιιή θαίκεηαζ δ ιεηαθμνά εκένβεζαξ, 

εκχ ιε δζαηεημιιέκδ θαίκεηαζ δ ιεηαθμνά δθεηηνμκίςκ. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  

   ρήκα-1.13: H δμιή ημο επηαιενμφξ (BPEA)2 (BDP)2-HPB-(ZnP)2-C60.
250
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iv) (BDP)n-ZnP-Ιm-C60 

Έπμοκ ζοκηεεεί ηαζ ιεθεηδεεί οπενιμνζαηέξ εκχζεζξ πμο πενζέπμοκ ιία 

μιάδα πμνθονίκδξ ρεοδανβφνμο, ιία μιάδα θμοθενεκίμο πμο πενζέπεζ ζιζδαγυθζμ 

ζοκανιμζιέκμ ιε ημκ ρεοδάνβονμ ηαεχξ ηαζ 1, 2 ή 4 μιάδεξ BDP.
251

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα-1.14: Οζ δμιέξ ηςκ εκχζεςκ (BDP)n-ZnP ηαεχξ ηαζ ηδξ μιάδαξ ημο 

θμοθενεκίμο, Im-C60.
251

 

Σα ζοζηήιαηα αοηά υπςξ ηαζ ηα πνμδβμφιεκα πμο πανμοζζάζηδηακ 

ιζιμφκηαζ ημ ηέκηνμ ακηίδναζδξ ηδξ θςημζοκεεηζηήξ δζαδζηαζίαξ. Δπζπθέμκ απυ ηα 

απμηεθέζιαηα ημο παναηηδνζζιμφ ηςκ εκχζεςκ (BDP)n-ZnP-Im-C60, ηαθφηενδ 

απυδμζδ ζηδκ ιεηαθμνά εκένβεζαξ είπε ημ ζφιπθμημ ημ μπμίμ απμηεθμφκηαζ απυ 

ηέζζενζξ μιάδεξ BDP, δδθαδή ημ ζφιπθμημ (BDP)4-ZnP-Im-C60. ηδκ ζοκέπεζα δ 

εκένβεζα πμο ιεηαθένεηαζ ζηδκ πμνθονίκδ πνμηαθεί ηδκ ιεηαθμνά δθεηηνμκίςκ απυ 

ηδκ πμνθονίκδ πνμξ ηδκ μιάδα ημο θμοθενεκίμο, C60-Im. 
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v) (BDP)3-ZnP-C60 

Ζ οπενιμνζαηή αοηή έκςζδ απμηεθείηαζ απυ 4 μιάδεξ BDP πμο ζοκδέμκηαζ 

ιέζς ιζαξ ακεναηζηήξ αθοζίδαξ δ μπμία πενζθαιαάκεζ αζεενζηέξ παναηηδνζζηζηέξ 

μιάδεξ ηαζ μιάδεξ 1,2,3 ηνζαγμθχκ, ιε ιία μιάδα πμνθονίκδξ ρεοδανβφνμο. Δπίζδξ, 

δ πμνθονίκδ ζοκδέεηαζ μιμζμπμθζηά ιε ιία μιάδα θμοθενεκίμο.
252

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα-1.15: H δμιή ηδξ έκςζδξ (BDP)3-ZnP-C60.
252

 

ηδκ έκςζδ αοηή μζ μιάδεξ BDP απμννμθμφκ αηηζκμαμθία πμο ειπίπηεζ ζε 

ιήηδ ηφιαημξ 460-520 nm. Ζ εκένβεζα δζέβενζδξ ιεηαθένεηαζ πμθφ βνήβμνα ηαζ 

απμδμηζηά ζηδκ πμνθονίκδ δ μπμία δεκ απμννμθά ζηδκ πενζμπή αοηή ηαζ έηζζ ηαηά 

ηδκ ιεηαθμνά ηδξ εκένβεζαξ παναιέκεζ ζηδκ εειεθζχδδ ηδξ ηαηάζηαζδ. 

οβηεηνζιέκα, δ πμνθονίκδ απμννμθά αηηζκμαμθίεξ πμο ειπίπημοκ ζε ιήηδ ηφιαημξ 

400-450 nm ηαζ 530-620 nm. Ζ ιεηαθμνά ηδξ εκένβεζαξ ζηδκ πμνθονίκδ πνμηαθεί 

ηδκ ιεηαθμνά δθεηηνμκίςκ απυ ηδκ πμνθονίκδ ζημκ δυηδ δθεηηνμκίςκ πμο είκαζ δ 

μιάδα ημο θμοθενεκίμο. Αλζμζδιείςηδ δζαθμνά ηδξ οπενιμνζαηήξ αοηήξ έκςζδξ απυ 
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ηζξ πνμδβμφιεκεξ είκαζ δ πανμοζία 1,2,3 ηνζαγμθμ-μιάδςκ ζηζξ ιμκάδεξ 

μιμζμπμθζηήξ ζφκδεζδξ ηςκ μιάδςκ BDP ιε ηδκ πμνθονίκδ.  

vi) (BDP)n-ZnP  

Έπμοκ ζοκηεεεί ηαζ παναηηδνζζηεί οπενιμνζαηέξ εκχζεζξ μζ μπμίεξ πενζέπμοκ 

ιία, δφμ ή ηνεζξ μιάδεξ BODIPY εκςιέκεξ ιε πμνθονίκεξ ρεοδανβφνμο ιέζς 

δεζιχκ Click, δδθαδή ιέζς δεζιχκ 1,2,3 ηνζαγυθδξ.
253

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα-1.16: Οζ δμιέξ ηςκ εκχζεςκ (BDP)n-ZnP.
253

 

Πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ ηα ζοζηήιαηα αοηά ειθάκζζακ ηαπφηαηδ ιεηαθμνά 

εκένβεζαξ θυβς ηδξ έκημκδξ ζογοβίαξ ζηζξ ιμκάδεξ ζφκδεζδξ ηςκ μιάδςκ ηδξ 

πμνθονίκδξ ηαζ ηςκ BDP. 
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1.3 Οη Πνξθπξίλεο θαη νη εθαξκνγέο ηνπο. 

Οζ πμνθονίκεξ απμηεθμφκ ιζα μιάδα μνβακζηχκ εκχζεςκ πμο οπάνπμοκ 

εονέςξ ζηδκ θφζδ. Μζα απυ ηζξ πζμ βκςζηέξ πμνθονίκεξ είκαζ δ αίιδ πμο είκαζ δ 

πνςζηζηή μοζία ζηα ενοενά αζιμζθαίνζα.
234

 Δζδζηυηενα, δ αίιδ είκαζ έκαξ 

ζοιπανάβμκηαξ ηδξ πνςηεΐκδξ αζιμζθαζνίκδξ. Οζ πμνθονίκεξ είκαζ εηενμηοηθζηέξ 

ιαηνμηοηθζηέξ εκχζεζξ ηαζ απμηεθμφκηαζ απυ ηέζζενζξ ηνμπμπμζδιέκμοξ δαηηοθίμοξ 

ποννμθίμο πμο εκχκμκηαζ ιεηαλφ ημοξ ιέζς βεθονχκ ιεεζκίμο (=CH-). οκμθζηά ημ 

ιαηνμηοηθζηυ ζφζηδια ηςκ πμνθονζκχκ πενζέπεζ 26π δθεηηνυκζα. 

 

Οζ πμνθονίκεξ είκαζ ανςιαηζηά ζοζηήιαηα, δδθαδή, οπαημφμοκ ζημκ ηακυκα 

ημο Hückel βζα ανςιαηζηυηδηα, έπμκηαξ 4n+2π δθεηηνυκζα (n=4 βζα ηδ ζοκημιυηενδ 

ηοηθζηή δζαδνμιή ζημκ δαηηφθζμ).
235

 Δπμιέκςξ ηα ιαηνμηοηθζηά ζοζηήιαηα ηςκ 

πμνθονζκχκ είκαζ ελαζνεηζηά ζογοβή ζοζηήιαηα. Σα ιαηνμηοηθζηά αοηά ζοζηήιαηα 

έπμοκ πμθφ έκημκεξ γχκεξ απμννυθδζδξ ζηδκ μναηή πενζμπή ηαζ είκαζ έκημκα 

πνςιαηζζιέκα. 

 

 

 

 

 

 

 

                          

ρήκα-1.17: H δμιή ηδξ απθμφζηενδξ πμνθονίκδξ.
235

 

Μζα ιδ ζοκανιμζιέκδ πμνθονίκδ, δδθαδή ιζα πμνθονίκδ πςνίξ ηεκηνζηυ ιεηαθθζηυ 

ζυκ ζοιπενζθένεηαζ ςξ ιζα εθεφεενδ αάζδ. ημκ ακενχπζκμ μνβακζζιυ οπάνπμοκ 

ηνεζξ ιμνθέξ ηδξ πμνθονίκδξ, δ πνςημπμνθονίκδ (PROTO), δ μονμπμνθονίκδ 

(URO) ηαζ δ ημπνμπμνθονίκδ (COPRO).  
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H πνςημπμνθονίκδ μκμιάγεηαζ 2-πνμπζυκοθμ-2αίκοθμ-4ιεοεοθμπμνθονίκδ. 

H πμνθονίκδ αοηή ανίζηεηαζ ζε δφμ ζζμιενή, ηδκ αίιδ b ηαζ ηδκ αίιδ c. H αίιδ b 

οπάνπεζ ςξ εκενβυ ηέκηνμ ζε πνςηεΐκεξ, υπςξ μζ ηαηαθάζεξ, ημ ηοηυπνςια c, δ 

βθμαίκδ ηαζ μζ πενμλζδάζεξ. Ζ αίιδ c οπάνπεζ ςξ εκενβυ ηέκηνμ ζημ ηοηυπνςια c ηαζ 

ζηζξ μλεζδμακαβςβάζεξ.
236 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα-1.18: H αίιδ b, ημ εκενβυ ηέκηνμ πνςηεσκχκ υπςξ δ βθμαίκδ.                           

(Πεγή: http://en.wikipedia.org/wiki/porphyrins). 

ηδκ θφζδ οπάνπμοκ ηαζ μζ βεςπμνθονίκεξ, υπςξ δ πεηνμπμνθονίκδ. Οζ 

πμνθονίκεξ αοηέξ ειθακίγμκηαζ ζημ ανβυ πεηνέθαζμ, ημ πεηνέθαζμ ζπζζηυθζεμο ηαζ ζε 

ζγδιαημβεκή πεηνχιαηα. Ο αιπεθζμκίηδξ είκαζ ίζςξ ημ ιμκαδζηυ μνοηηυ πμο πενζέπεζ 

βεςπμνθονίκεξ. 

Ζ αζμζφκεεζδ ηςκ πμνθονζκχκ, δδθαδή δ ζφκεεζδ ημοξ ζημκ μνβακζζιυ 

απμηεθείηαζ απυ ιζα πθδεχνα αδιάηςκ ηαηαθουιεκςκ απυ δζάθμνα ζοιπθέβιαηα 

εκγφιςκ. Σα πνυδνμια ιυνζα βζα ηδκ ζφκεεζδ αοηή είκαζ δ βθοηίκδ ηαζ ημ ζμοηίκζθμ-

αηεημζοκέκγοιμ Α. ημ ζπήια 1.20 πανμοζζάγμκηαζ ηα ζηάδζα αζμζφκεεζδξ ηδξ 

αίιδξ b πμο απμηεθεί ηδκ ζοκανιμζιέκδ ιε ζίδδνμ ιμνθή ηδξ πνςημπμνθονίκδξ ΗX. 
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ρήκα-1.19: H αίιδ c απμηεθεί ημ εκενβυ ηέκηνμ πνςηεσκχκ υπςξ ημ ηοηυπνςια c. 

(Πεγή: http://en.wikipedia.org/wiki/porphyrins). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          

ρήκα-1.20: H αζμζφκεεζδ ηδξ αίιδξ b.                                                                        

(Πεγή: http://en.wikipedia.org/wiki/porphyrins). 
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H ενβαζηδνζαηή ζφκεεζδ ηςκ πμνθονζκχκ είκαζ ιζα πμθφ πζμ απθή 

δζαδζηαζία. Μία απυ ηζξ πζμ ημζκέξ ζοκεέζεζξ βζα πμνθονίκεξ ααζίγεηαζ ζηδκ ενβαζία 

ημο Paul Rothemund. Με αάζδ ηδκ ιέεμδμ αοηή ζηδνίγμκηαζ ηαζ μζ ζφβπνμκεξ 

ιέεμδμζ ζφκεεζδξ πμο πενζβνάθμκηαζ απυ ημοξ Adler ηαζ Longo.  

Ζ ζφκεεζδ ηςκ πμνθονζκχκ ηαηά Rothemund πενζθαιαάκεζ ιζα ζεζνά 

ακηζδνάζεςκ ζοιπφηκςζδξ ηαζ ιζα ζεζνά ακηζδνάζεςκ μλείδςζδξ. Πνυδνμια ιυνζα 

βζα ηδκ ζφκεεζδ αοηή είκαζ ημ ποννμθίμ ηαζ ιία αθδεΰδδ. ηδ ζφκεεζδ ηςκ 

πμνθονζκχκ απαζημφκηαζ υλζκεξ ζοκεήηεξ, βζα ημκ θυβμ αοηυ ηα ακηζδνχκηα 

δζαθφμκηαζ ζε ιονιδηζηυ μλφ, μλζηυ μλφ, πνμπζμκζηυ μλφ, ν-ημθμομθμζμοθθμκζηυ 

μλφ ή δζάθμνα μλέα ηαηά Lewis. Σα παναπνμσυκηα ηδξ ζφκεεζδξ αοηήξ ιπμνμφκ κα 

απμια-ηνοκεμφκ ιε ακαηνοζηάθθςζδ ή πνςιαημβναθία. 

 

 

 

 

 

ρήκα-1.21: Ζ βεκζηή ακηίδναζδ ζφκεεζδξ πμνθονζκχκ ηαηά Rothemund. 

Σμ θάζια εθανιμβχκ ηςκ πμνθονζκχκ είκαζ εονφ. Πμνθονίκεξ 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε ηθάδμοξ υπςξ δ ζαηνζηή, δ ιμνζαηή δθεηηνμκζηή, δ 

οπενιμνζαηή πδιεία, δ ηαηάθοζδ μνβακζηχκ ακηζδνάζεςκ, δ μνβακζηή βεςπδιεία ηαζ 

δ αζμπδιεία. 

ηδκ ζαηνζηή πνδζζιμπμζμφκηαζ πμνθονζκζηά πανάβςβα ζημ πθαίζζμ ηδξ 

θςημδοκαιζηήξ εεναπείαξ, δζυηζ ηα πανάβςβα αοηά απμννμθμφκ έκημκα θςξ ημ μπμίμ 

ζηδκ ζοκέπεζα ιεηαηνέπεηαζ ζε εκένβεζα ηαζ εενιυηδηα. Με ηδκ θςημδοκαιζηή 

εεναπεία ηαείζηαηαζ δοκαηή δ ακηζιεηχπζζδ πνμαθδιάηςκ υπςξ είκαζ δ εηθφθζζδ 

ηδξ ςπνάξ ηδθίδαξ. Σμ πμνθονζκζηυ πανάβςβμ πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ εεναπεία 

αοηή είκαζ δ αενηεπμνθφκδ. ημ επυιεκμ ζπήια πανμοζζάγεηαζ δ δμιή ημο ιμνίμο 



128 

 

 

ηδξ αενηεπμνθφκδξ, εκχ ζηδκ εζηυκα 1.9 πανμοζζάγμκηαζ ηα ααζζηά ζηάδζα ηδξ 

εεναπείαξ ιε ηδκ πνήζδ ημο πμνθονζκζημφ αοημφ παναβχβμο.  

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα-1.22: Σμ ιυνζμ ηδξ αενηεπμνθφκδξ ιε ιέβζζημ απμννυθδζδξ ζηα 693 nm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα-1.9: Σα ζηάδζα ηδξ θςημδοκαιζηήξ εεναπείαξ ιε ηδκ πνήζδ ηδξ 

αενηεπμνθφκδξ. (Πεγή: http://en.wikipedia.org/wiki/photodynamic_Therapy). 
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ηδκ ιμνζαηή δθεηηνμκζηή ηα πανάβςβα πμνθονζκχκ πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα 

ηδκ ηαηαζηεοή δθζαηχκ ηοηηάνςκ ηα μπμία πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηα θςημαμθηαїηά 

ζοζηή-ιαηα. ημκ ημιέα ηςκ θςημαμθηαїηχκ πνδζζιμπμζμφκηαζ ιεηαθθμπμνθονίκεξ 

ιε ζημπυ ηδκ απμννυθδζδ ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ ηαζ ηδκ ιεηαηνμπή ηδξ ζε 

δθεηηνζηή εκένβεζα.  

ημ εζςηενζηυ ηςκ δθζαηχκ ηορεθίδςκ οπάνπεζ δ ιεηαθθμπμνθονίκδ δ μπμία 

ηαεχξ απμννμθά ηδκ δθζαηή αηηζκμαμθία πανέπεζ έκα δθεηηνυκζμ ζημ δθεηηνυδζμ 

πμο είκαζ επζηαθοιιέκμ ιε μλείδζμ εκυξ ιεηάθθμο. ηδκ ζοκέπεζα, ημ δθεηηνυκζμ 

αοηυ νέεζ ιέζς ημο ηοηθχιαημξ πνμξ άθθμ δθεηηνυδζμ ζημ μπμίμ πναβιαημπμζείηαζ 

δ ακαβςβή ημο Η3
-
 πνμξ Η

-
. Έπεζηα, ιε ηδκ μλείδςζδ ημο Η

-
 ιεηαθένεηαζ έκα 

δθεηηνυκζμ ζηδκ ιεηαθθμπμνθονίκδ ηαζ έηζζ δ υθδ δζαδζηαζία απμηεθεί έκακ ηφηθμ. 

 

Δηθόλα-1.10: H θεζημονβία ηςκ δθζαηχκ ηορεθίδςκ. 
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ημκ ημιέα ηδξ οπενμιμνζαηήξ πδιείαξ
 
πναβιαημπμζείηαζ δ ζφκεεζδ ηαζ δ 

ιεθέηδ ιαηνμηοηθζηχκ πμθφπθμηςκ μνβακζηχκ ηαζ μνβακμιεηαθθζηχκ ιμνίςκ. ημκ 

ημιέα αοηυ ηα πμνθονζκζηά πανάβςβα πνδζζιμπμζμφκηαζ ηυζμ ςξ πνυδνμια ιυνζα 

υζμ ηαζ βζα ηαηαθφηεξ ηςκ ιαηνμηοηθζηχκ ακηζδνάζεςκ.
237

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα-1.23: Ζ δμιή εκυξ ιαηνμηοηθζημφ ιμνίμο απμηεθμφιεκμ απυ                       

ιεηαθθμ-πμνθονίκεξ.
237

 

Σα πμνθονζκζηά πανάβςβα πνδζζιμπμζμφκηαζ επίζδξ ηαζ ςξ ηαηαθφηεξ ζε 

μνβακζηέξ ακηζδνάζεζξ. οπκά μζ ακηζδνάζεζξ πμο ηαηαθφμοκ ηα πμνθονζκζηά 

πανάβςβα είκαζ πμθφπθμηεξ ηαζ ανηεηά εηθεηηζηέξ. Σμ ζδιακηζηυηενμ πθεμκέηηδια 

ηδξ ηαηάθοζδξ ιε πμνθονζκζηά πανάβςβα είκαζ υηζ ζημ ηέθμξ ηδξ ακηίδναζδξ μ 

ηαηαθφηδξ ακαηηάηαζ εφημθα ηαζ ημ πενζαάθθμκ δεκ επζαανφκεηαζ ιε απυαθδηα. 

Έηζζ, αοημφ ημο είδμοξ δ ηαηάθοζδ ζοιπενζθαιαάκεηαζ ζηδκ πνάζζκδ πδιεία.  ηδκ 

εζηυκα 1.11 πανμοζζάγεηαζ δ εηενμβεκήξ ηαηάθοζδ ιεηαηνμπήξ ημο cis-ζηζθαεκίμο ζε 

cis-ζηζθαεκμλεζδίμο. Ζ ηαηάθοζδ αοηή πναβιαημπμζείηαζ ζε επζθάκεζα πμνθονζκζηχκ 

παναβχβςκ πμο πενζέπμοκ ςξ ηεκηνζηυ ιέηαθθμ ημ ιαββάκζμ.
236

 

ημκ ημιέα ηδξ ζφκεεζδξ κέςκ οθζηχκ ηα πμνθονζκζηά πανάβςβα ηαηέπμοκ 

ζδιακηζηυ νυθμ.
238

 Σζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ έπμοκ παναπεεί πμνχδδ οθζηά ηα μπμία 

ανίζημοκ ιζα πθδεχνα εθανιμβχκ. Σα πμνχδδ αοηά οθζηά είκαζ πμθοιενή ηα μπμία 

πενζέπμοκ ζοπκά ςξ ιμκμιενή πμνθονζκζηά πανάβςβα. Σα πμθοιενή πμο 

ζπδιαηίγμκηαζ πνδζζιμπμζχκηαξ ςξ ιμκμιενή πμνθονζκζηά πανάβςβα ιπμνμφκ κα 

έπμοκ ιζα πθδεχνα δζαθμνεηζηχκ δμιχκ ηαζ επμιέκςξ ζδζμηήηςκ θυβς ηδξ 
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πμθφπθμηδξ δμιήξ πμο έπμοκ ηα πανάβςβα ηδξ πμνθονίκδξ. Σα οθζηά αοηά 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ θςημδθεηηνμκζηή, ζημκ δζαπςνζζιυ αένζςκ ιζβιάηςκ, ζηδκ 

εηενμβεκή ηαηάθοζδ, ζηδκ παναβςβή ηαζ απμεήηεοζδ οδνμβυκμο ηαζ ζηδκ 

θςημηαηάθοζδ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα-1.11: H εηενμβεκήξ ηαηάθοζδ ιεηαηνμπήξ ημο cis-ζηζθαεκίμο                                        

ζε cis-ζηζθαεκμλεζδίμο.
236

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα-1.12: Δηενμβεκήξ ηαηάθοζδ ιε ηδκ πνήζδ πμνθονζκζηχκ                          

πμθοιενχκ οθζηχκ.
238
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Δηηυξ απυ ημ ζοκεεηζηυ εκδζαθένμκ, ηα πανάβςβα ηςκ ιεηαθθμπνμθονζκχκ 

απμηε-θμφκ ιμκηέθα βζα ηδκ πνμζέββζζδ ηαζ ηαηακυδζδ ηςκ αζμθμβζηχκ 

δζενβαζζχκ.
239

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα-1.13: Οζ θεζημονβίεξ ηςκ ιεηαθθμπμνθονζκχκ ζηδκ θφζδ.
239

 

Oζ πμνθονίκεξ πμο οπάνπμοκ ζηδκ θφζδ αθθά ηαζ μζ ζοκεεηζηέξ πμνθονίκεξ 

έπμοκ ηδκ ααζζηή δμιή ηδξ πμνθονίκδξ ημο ηθεζζημφ ηεηναποννμθίμο. Ζ δμιή ημοξ 

πενζέπεζ έκακ ηεκηνζηυ δεηαελαιεθή δαηηφθζμ μ μπμίμξ απμηεθείηαζ απυ 12 άημια 

άκεναηα ηαζ 4 άημια αγχημο. Ζ ηαηδβμνία ηςκ ηθεζζηχκ ηεηναποννμθζηχκ 

παναβχβςκ πενζθαιαάκεζ ηζξ πμνθονίκεξ, ηζξ πθςνίκεξ, ηζξ ααηηδνζμπθςνίκεξ ηαζ ηζξ 

ημννίκεξ. Οζ πμνθονίκεξ πμο είκαζ ζοκανιμζιέκεξ ιε ζυκηα ζζδήνμο απμηεθμφκ ηα 

εκενβά ηέκηνα πμθφ ζδιακηζηχκ πνςηεσκχκ πμο μκμιάγμκηαζ αζιμπνςηεΐκεξ υπςξ δ 

αζιμζθαζνίκδ, δ ιομζθαζνίκδ, ηα ηοημπνχιαηα, μζ οπενμλεζδάζεξ, δ ηαηαθάζδ, μζ 

ενοενμηνμ-κμνίκεξ ηαζ μζ πθςνμηνμκμκίκεξ.
240

 

 

Οζ δαηηφθζμζ ηςκ πθςνζκχκ πνμένπμκηαζ απυ ημοξ δαηηοθίμοξ ηςκ 

πμνθονζκχκ ιε ακαβςβή εκυξ ποννμθζημφ δαηηοθίμο. ηδκ ηαηδβμνία ηςκ πθςνζκχκ 

πμο ζοκανιυγμκηαζ ιε ηαηζυκηα ιαβκδζίμο ακήημοκ μζ πθςνμθφθθεξ. Οζ 
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πθςνμθφθθεξ απμηεθμφκ θςημζοκεεηζηά ηέκηνα ζηα θοηά. ηα ιυνζα αοηά μ 

δαηηφθζμξ ηδξ πθςνίκδξ είκαζ εκςιέκμξ ιε ιζα αθεζθαηζηή αθημυθδ υπςξ δ θοηυθδ ή 

δ θανκεζυθδ.
241

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα-1.24: H ηαηαθάζδ, ιζα παναηηδνζζηζηή αζιμπνςηεΐκδ δ μπμία ηαηαθφεζ             

ηδκ δζάζπαζδ ημο οπενμλεζδίμο ημο οδνμβυκμο.
240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα-1.25: H δμιή ηδξ πθςνμθφθθδξ α ηαζ α ηαεχξ ηαζ ηα θάζιαηα UV-Vis 

αοηχκ.  (Πεγή: http://en.wikipedia.org/wiki/Chlorophyll). 
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Οζ δαηηφθζμζ ηςκ ααηηδνζμπθςνζκχκ πνμένπμκηαζ απυ ημοξ δαηηοθίμοξ ηςκ 

πμνθονζκχκ ιε ακαβςβή δφμ ποννμθζηχκ δαηηοθίςκ ζε απέκακηζ εέζεζξ. Οζ 

ααηηδνζμπθςνμθφθθεξ απμηεθμφκ θςημζοκεεηζηά ηέκηνα ζηα ααηηήνζα.
242

 ηδκ 

ηαηδβμνία ηςκ ημννζκχκ πμο ζοκανιυγμκηαζ ιε ζυκηα ημααθηίμο, ακήημοκ μζ 

ημααθηαιίκεξ. Μζα πμθφ ζδιακηζηή βζα ημοξ μνβακζζιμφξ ημααθηαιίκδ είκαζ  δ 

αζηαιίκδ Β12.
243

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα-1.26: H ζοκανιμζιέκδ ιε Mg
+2

 ααηηδνζμπθςνίκδ πμο απμηεθεί 

 θςημζοκεεηζηυ ηέκηνμ ααηηδνίςκ.
242

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα-1.27: Σμ ιυνζμ ηδξ αζηαιίκδξ Β12 ηαζ μ δαηηφθζμξ ημννίκδξ.
242
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1.4 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ ησλ πνξθπξηληθώλ παξαγώγσλ. 

 

1.4.1 Πεξίιεςε 

Μζα πθήνδξ ιεθέηδ ηαζ έκαξ επανηήξ παναηηδνζζιυξ πμνθονζκζηχκ 

παναβχβςκ πναβιαημπμζείηαζ ιέζς θήρδξ ηςκ θαζιάηςκ πονδκζημφ ιαβκδηζημφ 

ζοκημκζζιμφ (ΝΜR) ηυζμ 
13

C υζμ ηαζ 
1
Ζ, ιέζς θήρδξ ημο θάζιαημξ ιάγαξ ηδξ 

έκςζδξ, ιέζς θήρδξ ημο δζαβνάιιαημξ ηοηθζηήξ αμθηαιεηνίαξ (CV), ηαεχξ ηαζ ιε 

ηδκ θήρδ ηαζ ακάθοζδ ημο θάζιαημξ απμννυθδζδξ UV-Vis ηδξ έκςζδξ ζε 

δζάθμνμοξ δζαθφηεξ.  

διακηζηέξ ιέεμδμζ ιεθέηδξ ηςκ πμνθονζκζηχκ παναβχβςκ είκαζ δ 

θαζιαημζημπία θεμνζζιμφ, δ θαζιαημζημπία οπενφενμο (IR)  ηαζ δ 

θαζιαημζημπία πανμδζηήξ απoννυθδζδξ (Fs). Δπζπνυζεεηα, δ ιμνζαηή 

ιμκηεθμπμίδζδ ηςκ εκχζεςκ αοηχκ ηαείζηαηαζ ηνίζζιδ βζα ηδκ ηαηακυδζδ ηςκ 

ζδζμηήηςκ ημοξ ιε αάζδ ηα ιμνζαηά ηνμπζαηά ημοξ. Σέθμξ, δ ηνοζηαθθμβναθία 

πενίεθαζδξ αηηίκςκ Υ πανέπεζ πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε ηδκ εέζδ ηςκ αηυιςκ ηδξ 

εηάζημηε έκςζδξ ζημκ πχνμ, ηαεχξ ηαζ πθδνμθμνίεξ βζα ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ 

αθθδθεπζδνμφκ ηα ιυνζα ηδξ έκςζδξ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα-1.14: Οζ ααζζηέξ ιέεμδμζ παναηηδνζζιμφ ηςκ πμνθονζκζηχκ παναβχβςκ. 
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1.4.2.1 Φαζκαηνζθνπία απνξξόθεζεο UV-Vis 

Γζα κα θάαεζ πχνα ιζα δζέβενζδ δθεηηνμκίςκ απυ ιζα ααζζηή ηαηάζηαζδ ζε 

ιία δζεβενιέκδ, απαζηείηαζ εκένβεζα δ μπμία ακηζζημζπεί ζε αηηζκμαμθία ηδξ εββφξ 

οπένοενδξ ηαεχξ ηαζ ηδξ μναηήξ πενζμπήξ ημο θάζιαημξ. Οζ δθεηηνμκζαηέξ 

δζεβένζεζξ ημο ηεκηνζημφ αηυιμο ζε έκα ζφιπθμημ μκμιάγμκηαζ d-d δζεβένζεζξ ηαζ 

ελδβμφκηαζ ιε αάζδ ηδ εεςνία ημο ηνοζηαθθζημφ πεδίμο.
254 

 

Ζ αηηζκμαμθία hv δ μπμία απμννμθάηαζ ηαηακαθχκεηαζ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ 

δζέβενζδξ ημο δθεηηνμκίμο. Ζ αηηζκμαμθία αοηή έπεζ εκένβεζα δ μπμία είκαζ ίζδ ιε 

ηδκ εκένβεζα δζαθμνμπμίδζδξ ηςκ d ηνμπζαηχκ. Με αάζδ ηδ εεςνία ημο 

ηνοζηαθθζημφ πεδίμο ημ πνχια ηςκ εκχζεςκ ζοκανιμβήξ εα είκαζ ημ απμηέθεζια 

ηδξ δζαθμνμπμίδζδξ ηςκ d ηνμπζαηχκ ημο ηεκηνζημφ αηυιμο ή ζυκημξ. ηδνζγυιεκμζ 

ζηδκ εεςνία αοηή, ζφιπθμηα ιε ίδζμοξ οπμηαηαζηάζηεξ εα πνέπεζ κα πανμοζζάγμοκ 

δθεηηνμκζηά θάζιαηα, πμο κα έπμοκ δζαθμνέξ ιυκμ ςξ πνμξ ηζξ ηαζκίεξ απμννυθδζδξ 

δ μπμίεξ μθείθμκηαζ ζε d-d δζεβένζεζξ ημο ηεκηνζημφ αηυιμο ή ζυκημξ. Γεκζηά, μζ 

ηεπκζηέξ μζ μπμίεξ ααζίγμκηαζ ζηδκ αθθδθεπίδναζδ αηηζκμαμθίαξ ιε ηδκ φθδ 

πανέπμοκ πθδνμθμνίεξ  ηυζμ βζα ημκ πμζμηζηυ υζμ ηαζ βζα ημκ πμζμηζηυ 

πνμζδζμνζζιυ εκχζεςκ ζοκανιμβήξ.  

Ζ θαζιαημζημπία  μναημφ-οπενζχδμοξ (UV-Vis) πανέπεζ πθδνμθμνίεξ βζα 

ηδκ δμιή ηςκ εκχζεςκ έπεζηα απυ ιεθέηδ ηςκ θαζιάηςκ ηδξ ααζζηήξ αθθά ηαζ ηδξ 

δζεβενιέκδξ ηαηάζηαζδξ. Σμ ιήημξ ηφιαημξ ηδξ αηηζκμαμθίαξ ζηζξ δζεβένζεζξ αοηέξ 

ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ 200-800nm. ηδκ θαζιαημζημπία UV-Vis πνδζζιμπμζείηαζ μ 

κυιμξ ηςκ Beer-Lambert ζφιθςκα ιε ημκ μπμίμ δ απμννυθδζδ αηηζκμαμθίαξ απυ έκα 

δείβια είκαζ ακάθμβδ ιε ηδκ ζοβηέκηνςζδ ημο.
255

 Πζμ ζοβηεηνζιέκα ζζπφεζ: 

A = ε ∙b∙ c 

υπμο, Α είκαζ  δ απμννυθδζδ,  

b είκαζ ημ πάπμξ ηδξ ηορεθίδαξ,  

c είκαζ δ ζοβηέκηνςζδ ηδξ μοζίαξ ζημ δείβια ηαζ   

ε είκαζ ιμνζαηή απμννμθδηζηυηδηα. 
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Ζ ηζιή ημο ζοκηεθεζηή ε ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ  ζοιιεηνία ημο ζοιπθυημο.  

Μεβάθεξ ηζιέξ ημο ζοκηεθεζηή αοημφ εηθνάγμοκ ηζξ ζδιακηζηέξ απμηθίζεζξ απυ ηδκ 

ζδακζηή μηηαεδνζηή βεςιεηνία. Δπζπθέμκ, υηακ αολάκεηαζ δ ηζιή ημο ζοκηεθεζηή ε 

αολάκεηαζ δ πζεακυηδηα ιεηάπηςζδξ πμο μδδβεί ζε ιείςζδ ηδξ ζοιιεηνίαξ. ε έκα 

θάζια UV-Vis ηo ιέβζζημ ιήημξ ηφιαημξ απμννυθδζδξ, θmax ακηζζημζπεί ζε εκένβεζα 

ίζδ ιε ηδκ εκένβεζα δζαθμνμπμίδζδξ ηςκ d-ηνμπζαηχκ (10Dq) βζα ηάεε ζφιπθμημ. 

Δπζπθέμκ, ημ δζάβναιια ηδξ απμννυθδζδξ (Α) ή ηδξ δζαπεναηυηδηαξ (Σ) ζε 

ζοκάνηδζδ ιε ημ ιήημοξ ηφιαημξ (θ) αμδεά έηζζ χζηε κα δζαπζζηςεεί δ πανμοζία ή 

δ απμοζία παναηηδνζζηζηχκ μιάδςκ. 

Οζ πμνθονίκεξ ειθακίγμοκ έκημκδ απμννυθδζδ αηηζκμαμθίαξ ιήημοξ ηφιαημξ 

πμο έβηεζηαζ ζηδκ πενζμπή ημο μναημφ-οπενζχδμοξ. Σμ βεβμκυξ αοηυ μθείθεηαζ ζηδκ 

έκημκδ ζογοβία 18π δθεηηνμκίςκ πμο ειθακίγμοκ. Σα δθεηηνμκζηά θάζιαηα ηςκ 

πμνθονζκχκ απμηεθμφκηαζ απυ έκα ανζειυ ηαζκζχκ μζ μπμίεξ είκαζ παναηηδνζζηζηέξ 

βζα ηάεε πμνθονίκδ, επεζδή ημ θάζια ελανηάηαζ απυ ηδ θφζδ ηςκ οπμηαηαζηαηχκ 

αθθά ηαζ απυ ημ ιέηαθθμ ηςκ ιμνίςκ αοηχκ. Οζ ηαζκίεξ απμννυθδζδξ πμο 

ειθακίγμοκ ηα πμνθονζκζηά πανάβςβα ιπμνμφκ κα ηαλζκμιδεμφκ ζε δφμ μιάδεξ.
256

 

ηα θάζιαηα ηςκ πμνθονζκχκ ειθακίγεηαζ δ ηαζκία Soret ή Β ηαζ μζ ηαζκίεξ 

Q. H ηαζκία Soret ή Β είκαζ ιζα ηαζκία ιε ιεβάθδ απμννυθδζδ ηαζ ειθακίγεηαζ ζηδκ 

πενζμπή 380-420 nm. Ζ μιάδα ηςκ Q ηαζκζχκ απμηεθείηαζ απυ 4 ηαζκίεξ ιζηνήξ 

απμννυθδζδξ βζα ηδκ εθεφεενδ πμνθονίκδ, δδθαδή ηδκ πμνθονίκδ δ μπμία δεκ έπεζ 

ζοκανιμζηεί ιε ιέηαθθμ. ημ θάζια ηςκ ιεηαθθμπμνθονζκχκ ειθακίγμκηαζ ιυκμ 

δφμ ηαζκίεξ Q, δζυηζ δ ζοιιεηνία ηςκ ιεηαθθμπμνθονζκχκ είκαζ ιεβαθφηενδ ζε ζπέζδ 

ιε ηδκ ζοιιεηνία ηδξ ιδ ιεηαθθςιέκδξ πμνθονίκδξ. Οζ ηαζκίεξ Q ειθακίγμκηαζ ζηδκ 

πενζμπή 500-700 nm. 

ηδκ μιάδα ηςκ Q ηαζκζχκ δ ηαζκία ιζηνυηενδξ εκένβεζαξ μκμιάγεηαζ α ηαζ 

πνμένπεηαζ απυ ηδκ δθεηηνμκζαηή ιεηάααζδ Q (0,0) ηδξ παιδθυηενδξ εκενβεζαηά 

απθήξ (S) ηαηάζηαζδξ. Ζ ορδθυηενδξ εκένβεζαξ ηαζκία μκμιάγεηαζ α ηαζ πνμένπεηαζ 

απυ ηδκ δθεηηνμκζαηή ιεηάααζδ Q (1,0). Πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ δ ηαζκία Β 

ακαθένεηαζ ζε ζζπονχξ επζηνεπηή ιεηάααζδ εκχ δ μιάδα ηαζκζχκ Q ζε θζβυηενμ 

επζηνεπηέξ ιεηααάζεζξ. Ζ φπανλδ οπμηαηαζηαηχκ μζ μπμίμζ είκαζ ζζπονμί ζ ηαζ π 
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δυηεξ, αολάκεζ ηδκ έκηαζδ ηδξ ηαζκίαξ α. Οζ ηαζκίεξ αοηέξ μθείθμκηαζ ζε π→π* 

ιεηαπηχζεζξ. ημ επυιεκμ δζάβναιια πανμοζζάγμκηαζ ηα ηνμπζαηά ηςκ πμνθονζκχκ 

βζα πζεακέξ δθεηηνμκζαηέξ ιεηααάζεζξ. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

Γηάγξακκα-1.2: Σα ηνμπζαηά ηςκ πμνθονζκχκ ζηα μπμία θαιαάκμοκ πχνα 

δθεηηνμκζαηέξ ιεηααάζεζξ. 

ημ επυιεκμ δζάβναιια πανμοζζάγεηαζ ημ δθεηηνμκζηυ θάζια ιζαξ ιδ 

ιεηαθθςιέκδξ πμνθονίκδξ (ΣPPH2). 

                     

 

 

 

 

Γηάγξακκα-1.3: Σμ δθεηηνμκζηυ θάζια ηδξ ΣPPH2. 

a1u a2u 

LUMO 

HOMO 

eg 
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Πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ ζηζξ ιεηααάζεζξ πμο ακηζζημζπμφκ ζηζξ ηαζκίεξ Q ηα 

δίπμθα αθθδθμακαζνμφκηαζ ηαζ βζα ημκ θυβμ αοηυ μζ απμννμθήζεζξ είκαζ παιδθέξ, 

ακηίεεηα ζηδκ ιεηάααζδ πμο ακηζζημζπεί ζηδκ ηαζκία Β θαιαάκεζ πχνα βναιιζηυξ 

ζοκδοαζιυξ ηςκ δίπμθςκ ηαζ έηζζ πναβιαημπμζείηαζ ζζπονή απμννυθδζδ. Δάκ θάαεζ 

πχνα ιεηάθθςζδ ηδξ πμνθονίκδξ εα αολδεεί δ ζοιιεηνία ημο ιμνίμο απυ D2h ζε D4h, 

δζυηζ εα απμιαηνοκεμφκ ηα δφμ πνςηυκζα. ηδκ πενίπηςζδ αοηή μζ ηαζκίεξ Q απυ 4 

ιεζχκμκηαζ ζε 2 θυβς ημο ηακυκα Laporte ζφιθςκα ιε ημκ μπμίμ ηαεχξ αολάκεηαζ δ 

ζοιιεηνία ιεζχκμκηαζ μζ επζηνεπηέξ ιεηααάζεζξ δθεηηνμκίςκ. Δπζπθέμκ εα οπάνπμοκ 

ιεηαημπίζεζξ ηςκ ημνοθχκ αοηχκ αθθά ηαζ ηδξ ημνοθήξ Soret θυβς ηδξ 

αθθδθεπίδναζδξ ημο ιεηάθθμο ιε ηα ηνμπζαηά ζοιιεηνίαξ a1u ηαζ a2u.  

Γεκζηά, ηα ιέηαθθα αθθδθεπζδνμφκ ιέζς ζογοβζαημφ ή επαβςβζημφ 

θαζκμιέκμο ιε ηδ ζοκεζζθμνά εκυξ ηνμπζαημφ ζημ π ζογοβζαηυ ζφζηδια ηςκ 

πμνθονζκχκ (αθθδθεπίδναζδ ηεκχκ ή ζοιπθδνςιέκςκ dπ ηαζ pπ ηνμπζαηχκ ιε ηα 

ηαηάθθδθδξ ζοιιεηνίαξ a2u ηαζ eg ηνμπζαηά). Πνέπεζ κα ζδιεζςεεί, υηζ ζηδκ 

ιεηαθθςιέκδ πμνθονίκδ ιπμνμφκ κα θάαμοκ πχνα ιεηαπηχζεζξ εηηυξ απυ π→π*, 

dΜ-dΜ ηαζ dΜ→πΠ*. ημ επυιεκμ δζάβναιια πανμοζζάγμκηαζ ηα θάζιαηα UV-Vis βζα 

ηζξ ιεηαθθμπμνθονίκεξ ημο ημααθηίμο Co(TPP), Co(TTP)(NO) ηαζ 

(DMSΟ)Co(TTP)(NO). 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα-1.4: Σα θάζιαηα UV-Vis ηςκ ιεηαθθμπμνθονζκχκ                         

Co(TPP), Co(TTP)(NO) ηαζ (DMSΟ)Co(TTP)(NO). 

1 

1 

2 

2 

3 

3 
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ηα παναπάκς θάζιαηα παναηδνμφιε ηζξ δφμ μιάδεξ ηαζκζχκ, ηδκ Β ή Soret 

ηαζ ηδκ μιάδα ηςκ Q ηαζκζχκ. ηδκ πενίπηςζδ αοηή παναηδνμφιε επίζδξ υηζ ηαεχξ 

αολάκεηαζ δ έκηαλδ ημο ιεηαθθζημφ ηέκηνμο αολάκμκηαζ ηαζ μζ ηαζκίεξ απμννυθδζδξ 

ζηζξ μιάδεξ Q. Αοηυ οπμδδθχκεζ υηζ ζηαδζαηά πενκάιε ζε ζφιπθμηα ιεζςιέκδξ 

ζοιιεηνίαξ ιε αάζδ ηα πνμδβμφιεκα. ηδκ ζοβηεηνζιέκδ πενίπηςζδ αοηυ ζοιααίκεζ 

δζυηζ μζ οπμηαηαζηάηεξ δίκμοκ δθεηηνμκζαηή ποηκυηδηα ζημ ζυκ ημο ημααθηίμο 

παναιμνθχκμκηαξ έηζζ ηα ηνμπζαηά ημο. 

Ζ Β ηαζκία πμο αθμνά ημ ζφιπθμημ Co(TPP) ειθακίγεζ ιέβζζημ ζηα 414 nm, 

δ ίδζα ηαζκία βζα ημ ζφιπθμημ Co(TPP)(NO) ειθακίγεηαζ ιε ιέβζζημ ζηα 416 nm ηαζ 

ηέθμξ βζα ημ ζφιπθμημ (DMSΟ)Co(TPP)(NO) ζηα 427 nm. To ζφιπθμημ Cu(TPP) 

ζφιθςκα ιε ηα θάζιαηα ηςκ οπυθμζπςκ μιάδςκ ειθακίγεζ ηδκ ηαζκία Β ιε ιέβζζημ 

ζηα 416 nm.  ζμ ακαθμνά ηζξ ηαζκίεξ Q ημ ζφιπθμημ Cu(TPP) ειθακίγεζ ιία ηαζκία 

απμννυθδζδξ ιε ιέβζζημ ζηα 538 nm εκχ ημ ζφιπθμημ Cμ(ΣPP) ιία ηαζκία ιε 

ιέβζζημ ζηα 541 nm. οβηνίκμκηαξ ηα δφμ αοηά θάζιαηα παναηδνμφιε υηζ ημ 

ιέηαθθμ επδνεάγεζ ηδκ απμννυθδζδ ημο πμνθονζκζημφ δαηηοθίμο.  

 

 

 

 

ρήκα-1.28: H δμιή ηδξ πμνθονίκδξ Co(TPP). 

 

 

 

 

                            

ρήκα-1.29: H δμιή ηδξ πμνθονίκδξ Co(TPP)(ΝΟ). 
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                    ρήκα-1.30: H δμιή ηδξ πμνθονίκδξ (DMSΟ)Co(TPP)(ΝΟ). 

 

1.4.2.2 Λήςε θάζκαηνο απνξξόθεζεο UV-Vis 

Σμ θαζιαηoθςηυιεηνμ πμο πνδζζιμπμζμφιε ζημ πείναια ηαηαβναθήξ ηδξ 

απμννυθδζδξ ηςκ δζαθοιάηςκ ηςκ εκχζεςκ πμο ζοκεέημοιε είκαζ ημ PharmaSpect 

UV- 1700. Σμ θαζιαημθςηυιεηνμ αοηυ απμηεθείηαζ απυ ιζα πδβή αηηζκμαμθίαξ, ημ 

ιμκμπνςιάημνα, ηδκ ηορεθίδα υπμο ημπμεεημφκηαζ ηα δείβιαηα πμο πνυηεζηαζ κα 

ελεηαζημφκ, έκακ ακζπκεοηή ηαζ έκα ιεηαηνμπέα ημο ζήιαημξ απυ ακαθμβζηυ ζε 

ρδθζαηυ.
284

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα-1.15: Σμ θαζιαημθςηυιεηνμ PharmaSpect ιαγί ιε ιία ηορεθίδα μναημφ. 
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Ζ πδβή αηηζκμαμθίαξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ελανηάηαζ απυ ηδκ πενζμπή ημο 

δθεηηνμ-ιαβκδηζημφ θάζιαημξ πμο ιεθεηάηαζ. ηδκ πενζμπή ημο μναημφ (ιεβαθφηενμ 

απυ 340 nm) πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ ηαηαβναθή ημο θάζιαημξ ςξ πδβή ιζα θάιπα 

αμθθναιίμο (Wl) δ μπμία πανάβεζ θςξ βζα ηδκ πενζμπή ημο θάζιαημξ αοημφ. 

Ακηίεεηα, βζα ηδκ ηαηαβναθή ημο θάζιαημξ ζηδκ πενζμπή ημο οπενζχδμοξ 

πνδζζιμπμζείηαζ ςξ πδβή θάιπα δεοηενίμο (D2), θοπκίεξ λέκμο (Xe) ή οδνμβυκμο 

(Ζ2). ηα ζοβηεηνζιέκα πεζνάιαηα ιεθεηάηαζ δ απμννυθδζδ ζηδκ πενζμπή ημο 

μναημφ μπυηε πνδζζιμπμζείηαζ θάιπα αμθθναιίμο (Wl). Μζα θεοηή δέζιδ θςηυξ 

πανάβεηαζ ανπζηά απυ ηδκ πδβή εκχ ζηδκ ζοκέπεζα ιε ηδκ αμήεεζα εκυξ 

ζοβηεκηνςηζημφ ηαηυπηνμο (Μ1) δζένπεηαζ απυ ηδκ ζπζζιή εζζυδμο ηαζ ηαηαθήβεζ 

ζημκ ιμκμπνςιάημνα (ζπήια 1.31).   

O ιμκμπνςιάημναξ απμηεθείηαζ απυ έκα πενζεθαζηζηυ θνάβια ακάηθαζδξ 

(1/600 nm) ημ μπμίμ είκαζ ζοβηθίκμκ. Ζ πενζζηνμθή ημο θνάβιαημξ αοημφ 

ιεηααάθθεζ ημ ιήημξ ηφιαημξ ηδξ πενζεθχιεκδξ δέζιδξ. Ζ δέζιδ ημο θςηυξ 

ιεηαηνέπεηαζ ζε ιμκμπνςιαηζηή ιε ηδκ αμήεεζα εκυξ θίθηνμο. ημκ ιμκμπνςιάημνα 

επζπθέμκ οπάνπεζ έκα ζφκμθμ απυ έβπνςια θίθηνα ηαζ ζπζζιέξ εζζυδμο ηαζ ελυδμο μζ 

μπμίεξ έπμοκ ηδκ δοκαηυηδηα κα αολμιεζχκμοκ ημ πθάημξ ηδξ δέζιδξ. Ζ 

ιμκμπνςιαηζηή δέζιδ θςηυξ πνμζπίπηεζ ζε έκα πανααμθζηυ ηάημπηνμ (Μ2) ηαζ ιε 

ηδκ αμήεεζα εκυξ διζδζαπεναημφ ηαενέπηδ δζαπςνίγεηαζ ζε δομ δέζιεξ. Ζ ιία απυ 

ηδξ δέζιεξ αοηέξ πνδζζιμπμζείηαζ ςξ δέζιδ ακαθμνάξ δ μπμία ακαηθάηαζ ζημκ 

ηαενέπηδ Μ4 ηαζ ακζπκεφεηαζ ζηδκ ζοκέπεζα ζημκ ακζπκεοηή 2. Ζ δεφηενδ δέζιδ είκαζ 

αοηή πμο δζένπεηαζ απυ ημ δείβια ημ μπμίμ ιεθεηάηαζ. Ζ αηηίκα δζένπεηαζ απυ ημκ 

ηαενέπηδ Μ3, πνμζπίπηεζ ζημ δείβια, ζηδκ ζοκέπεζα δζένπεηαζ απυ θαηυ ηαζ ηεθζηά 

πνμζπίπηεζ ζημκ ακζπκεοηή 1, μ μπμίμξ είκαζ ακζπκεοηήξ θςημδζυδμο ηαζ ημ ζήια πμο 

πανάβεζ είκαζ δθεηηνζηυ. Ο θυβμξ ηςκ ζδιάηςκ ηςκ δομ αηηζκχκ ζηαεενμπμζείηαζ 

ηαθφηενα ζε ακηίεεζδ ιε έκα θαζιαημθςηυιεηνμ απθήξ δέζιδξ. Σμ μπηζηυ ζήια 

ιεηαηνέπεηαζ ζε δθεηηνζηυ ζημκ ακζπκεοηή εκζζπφεηαζ ηαζ ζηδκ ζοκέπεζα απυ 

ακαθμβζηυ βίκεηαζ ρδθζαηυ ζήια πμο έπεζ θμβανζειζηή ιμνθή έηζζ χζηε κα εηθνάγεζ 

ηα δεδμιέκα ηδξ απμννυθδζδξ.  

Οζ ηορεθίδεξ ζηζξ μπμίεξ ημπμεεημφκηαζ ηα δείβιαηα είκαζ απυ παθαγία υηακ 

μζ ιεηνήζεζξ βίκμκηαζ ζηδκ πενζμπή ημο οπενζχδμοξ, εκχ απυ βοαθί ή πθαζηζηυ βζα 
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ηδκ πενζμπή ημο μναημφ. Γζα ηδκ θήρδ ηςκ θαζιάηςκ, ανπζηά δ ηορεθίδα πμο 

πνδζζιμπμζμφιε βζα ηδξ ιεηνήζεζξ βειίγεηαζ ιε ημ δζαθφηδ ηδξ έκςζδξ πμο ιεθεηάιε. 

Ροειίγεηαζ ημ θαζιαημθςηυιεηνμ ηαζ πνμζδζμνίγμκηαζ βζα ηδκ πενζμπή 290-900 nm 

μζ απμηθίζεζξ πμο εζζάβμκηαζ απυ ηδκ ηορεθίδα ηαζ ημκ δζαθφηδ. ηδκ ζοκέπεζα, 

ιεηαθένμοιε ημ δζάθοια πμο πνυηεζηαζ κα ακαθφζμοιε ζηδκ ηορεθίδα. Ζ 

ζοβηέκηνςζδ ημο δζαθφιαημξ εα πνέπεζ κα είκαζ ηέημζα έηζζ χζηε δ ιέβζζηδ 

απμννυθδζδ κα είκαζ πενίπμο ίζδ ιε ηδκ ιμκάδα. Πνζκ απυ ηάεε ιέηνδζδ 

ηαεανίγμοιε ηζξ πθεονέξ ηδξ ηορεθίδαξ ιε έκα ιαθαηυ πανηί ηαζ πνμζέπμοιε έηζζ 

χζηε κα ιδκ αββίλμοιε ηζξ δφμ πθεονέξ απυ ηζξ μπμίεξ δζένπεηαζ δ αηηζκμαμθία. 

Έπεζηα ημπμεεημφιε ηδκ ηορεθίδα ζηδκ εζδζηή οπμδμπή ημο θαζιαημθςημιέηνμο ηαζ 

παίνκμοιε ημ θάζια ημο ελεηαγυιεκμο δζαθφιαημξ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα-1.31: Γζαβναιιαηζηή απεζηυκζζδ ημο μπηζημφ                                                            

ιένμοξ ημο θαζιαημθςημιέηνμο. 
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1.4.3.1 Φαζκαηνκεηξία κάδαο-MALDI-TOF 

Ζ θαζιαημιεηνία ιάγαξ παναηηδνίγεηαζ ςξ ιία εοαίζεδηδ ηεπκζηή βζα ημκ 

πμζμηζηυ ηαζ πμζμηζηυ πνμζδζμνζζιυ πδιζηχκ εκχζεςκ.
257

 Ζ θαζιαημιεηνία ιάγαξ 

ζηδνίγεηαζ ζημκ δζαπςνζζιυ ηςκ ιαγχκ θμνηζζιέκςκ ζςιαηζδίςκ (ηονίςξ 

ηαηζυκηςκ) ιε ηδκ αμήεεζα ηαηάθθδθδξ δζάηαλδξ (ιαβκδηζηή, ηεηναπυθμο, πνυκμο 

πηήζδξ) ηαζ ηδκ εφνεζδ ηδξ ακηζζημζπίαξ ηςκ ιαγχκ ηςκ θαιαακμιέκςκ ζυκηςκ ιε 

ηδκ δμιή ηδξ πνυδνμιδξ έκςζδξ. Ζ ακηζζημζπία αοηή πνμτπμεέηεζ ηδκ βκχζδ ηςκ 

δζαδζηαζζχκ ζμκζζιμφ ηαζ επζπθέμκ ημο ιδπακζζιμφ ηδξ πζεακήξ εναοζιαημπμίδζδξ 

ηςκ ζυκηςκ. 

Ο ζμκζζιυξ ηςκ ιμνίςκ ιπμνεί κα θάαεζ πχνα ιε δζάθμνεξ ηεπκζηέξ, ιε 

ζοκδεέζηενεξ ηζξ α) δθεηηνμκζαηή πνυζηνμοζδ (Electron impact ionization, EI) ιε 

ηαπέςξ ηζκμφιεκα δθεηηνυκζα ζε δθεηηνζηυ πεδίμ, α) θςημσμκζζιυξ (Photoionization, 

PI), ιε ηδκ αμήεεζα θςηυξ ζηδκ οπενζχδδ πενζμπή ημο δθεηηνμιαβκδηζημφ θάζιαημξ 

ηαζ β) πδιζηυξ ζμκζζιυξ (Chemical ionization, CI), ιέζς ηνμφζεςξ ιε άθθα ζυκηα. Ο 

πνμζδζμνζζιυξ ηδξ ιμνζαηήξ ιάγαξ πναβιαημπμζείηαζ πζμ εφημθα απυ ηδξ θήρδ ημο 

ηαηζυκημξ ηδξ πδιζηήξ έκςζδξ πμο μκμιάγεηαζ ιδηνζηυ ζυκ, ηαζ πμο πνμτπμεέηεζ ηδκ 

αζςζζιυηδηα ημο ζοβηεηνζιέκμο ηαηζυκημξ. Δπζπθέμκ, πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ ζε 

πενζπηχζεζξ ακάθοζδξ πδιζηχκ εκχζεςκ ιε ίδζμ ιμνζαηυ αάνμξ ή ζζμιενχκ, δ 

εναοζιαημπμίδζδ ημο ανπζημφ ιδηνζημφ ζυκημξ ζε ζυκηα ιζηνυηενδξ ιάγαξ, πανέπεζ 

πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε ηδκ δμιή ηςκ πδιζηχκ εκχζεςκ. 

Ζ εναοζιαημπμίδζδ (fragmentation) ημο ιδηνζημφ ζυκημξ είκαζ ακαπυθεοηηδ 

βζα ηδκ πθδεχνα ηςκ πδιζηχκ εκχζεςκ πμο ζμκίγμκηαζ ιε ηδκ απθμφζηενδ ηαζ 

ζοπκυηενα απακημφιεκδ ηεπκζηή ηδξ πνυζηνμοζδξ δθεηηνμκίςκ ιε ηζκδηζηή εκένβεζα 

ζηδκ πενζμπή 40 - 70 eV. Οζ εκένβεζεξ ζμκζζιμφ ηςκ πδιζηχκ εκχζεςκ είκαζ ηζξ 

πενζζζυηενεξ θμνέξ ιζηνυηενεξ απυ 15 eV ηαζ ελανηχκηαζ απυ ηδκ δμιή ηδξ πδιζηήξ 

έκςζδξ.
258

  

Ωξ απμηέθεζια ημο παναπάκς βεβμκυημξ είκαζ υηζ ημ ιδηνζηυ ζυκ ανίζηεηαζ 

δζεβενιέκμ έπμκηαξ έκα ιεβάθμ πμζμζηυ ηδξ ανπζηήξ ηζκδηζηήξ εκένβεζαξ ηςκ 

δθεηηνμκίςκ ( > 25 eV) ηαζ αημθμοεεί πμνείεξ ιμκμιμνζαηήξ δζάζπαζδξ ζε 

ιζηνυηενα ζςιαηίδζα (εναφζιαηα), ηαζ αοηά ιε ηδκ ζεζνά ημοξ ζε άθθα ιζηνυηενα, 
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ιέπνζ είηε ζμκζζιέκα άημια, ή ζδζαίηενα ζηαεενά εεηζηά ζυκηα. Οζ πμνείεξ δζάζπαζδξ 

ελανηχκηαζ απυ ηδκ πδιζηή δμιή ηάεε ζυκημξ ηαζ ιπμνμφκ κα είκαζ είηε α) 

ζζμιενείςζδ ζυκημξ ή α) δζάζπαζδ ζυκημξ ζε άθθμ ιζηνυηενμ ζυκ ηαζ μοδέηενμ 

ζςιαηίδζμ. Οζ πανάιεηνμζ, μζ μπμίμζ ηαεμνίγμοκ ηδκ ζοκεζζθμνά ηάεε πμνείαξ είκαζ: 

α) δ ζηαεενυηδηα πνμδνυιμο ζυκημξ ηαζ πνμσυκηςκ (ζζμιενέξ ή εναφζιαηα) α) ημ 

ακηίζημζπμ εκενβεζαηυ θνάβια ηδξ εναφζδξ ημο ζυκημξ ηαζ β) δ εζςηενζηή εκένβεζα 

ημο πνμδνυιμο ζυκημξ.  

Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ, δ άιεζδ πνυαθερδ υθςκ ηςκ δζαδζηαζζχκ 

εναοζιαημπμίδζδξ εκυξ ζυκημξ δεκ είκαζ απθή, ζδζαίηενα ιάθζζηα ακ ημ πμζμζηυ 

εναοζιαημπμίδζδξ ζε ηάεε πμνεία είκαζ ημ ηονίςξ γδημφιεκμ. Μία απθή πμζμηζηή 

πνυαθερδ ηςκ ηονζμηένςκ πμνεζχκ είκαζ δοκαηυκ κα επζηεοπεεί ιε βκχιμκα ηδκ 

πδιζηή δμιή ημο ζυκημξ ηαεχξ ηαζ ηςκ πνμσυκηςκ εναοζιαημπμίδζδξ πνδζζιμπμζχ-

κηαξ επζπεζνήιαηα βεκζηήξ ηαζ μνβακζηήξ πδιείαξ. 

Ζ ζηαεενυηδηα εκυξ εεηζηά θμνηζζιέκμο ζυκημξ ελανηάηαζ απυ ηδκ εοημθία 

ελάπθςζδξ ημο θμνηίμο ζε πενζζζυηενα απυ έκα άημια ημο ιμνίμο (απεκηυπζζδ 

θμνηίμο, υπςξ βζα πανάδεζβια δ ζηαεενυηδηα ηαηζυκηςκ ζε ζογοβζαηά ή ανςιαηζηά 

ζοζηήιαηα) ηαζ ηδκ φπανλδ μιάδςκ πμο εοκμμφκ ή απςεμφκ ημ εεηζηυ θμνηίμ (π.π. 

άημια F απςεμφκ ημ εεηζηυ θμνηίμ θυβς έκημκδξ δθεηηνανκδηζηυηδηαξ, εκχ άημια 

N, Ο εοκμμφκ ηδκ φπανλδ εεηζημφ θμνηίμο θυβς ηςκ γεοβχκ δθεηηνμκίςκ πμο 

δζαεέημοκ ζε ανηεηά ορδθέξ εκενβεζαηέξ ζηάειεξ- ιαηνζά απυ ημοξ πονήκεξ, εφημθα 

ζμκηζγυιεκα).  

ηδκ πενίπηςζδ φπανλδξ εεηζημφ θμνηίμο ζε άημιμ πμο εκχκεηαζ ιε άθθεξ 

μιάδεξ, δ εοημθία απεκημπζζιμφ ημο εεηζημφ θμνηίμο ζηζξ μιάδεξ ιέζς 

οπενζογοβζαημφ θαζκμιέκμο (π.π. ζηαεενυηδηεξ ηαναμηαηζυκηςκ (CH3)3C
+
 > 

(CH3)2CH
+
 > CH3CH2

+
) είκαζ ζηαεενμπμζδηζηυξ πανάβμκηαξ ημο ηαηζυκημξ ηαζ 

μδδβεί ζε εηθεηηζηή δζάζπαζδ, πανάβμκηαξ ημ ζηαεενυηενμ ηαηζυκ ή μδδβεί ζε 

ζζμιενίςζδ ζε ζηαεενυηενμ ηαηζυκ. Δπζπθέμκ, δ δζάζπαζδ εκυξ ηαηζυκημξ ιε 

παναβςβή ιζηνμφ ζηαεενμφ μοδεηένμο ιμνίμο (π.π. H2O, CO2, CO, HCN) εοκμείηαζ 

ελαζηίαξ ηδξ ζοκμθζηήξ ιείςζδξ ηδξ εκένβεζαξ ημο ζοζηήιαημξ ιε ηδκ απμαμθή ημο 

ζηαεενμφ ιμνίμο.
259 
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ημ ζδιείμ αοηυ, αλίγεζ κα ακαθένμοιε μνζζιέκεξ ααζζηέξ παναιέηνμοξ, μζ 

μπμίεξ θαιαάκμκηαζ οπυρδ ζηδκ θαζιαημιεηνία ιάγαξ. πςξ ακαπηφπεδηε ηαζ 

πνμδβμοιέκςξ, δ θαζιαημιεηνία ιάγαξ απμηεθεί ιζα μζημβέκεζα ηεπκζηχκ βζα ημκ 

πνμζδζμνζζιυ εκχζεςκ ηαζ ζημζπείςκ, μζ μπμίεξ ααζίγμκηαζ ζημκ ζμκηζζιυ αηυιςκ ή 

ιμνίςκ ή ηδκ παναβςβή ζμκηζηχκ εναοζιάηςκ ιμνίςκ ηαζ ηδκ ηαηαβναθή ηδξ 

ζπεηζηήξ έκηαζδξ ημο ζμκηζημφ νεφιαημξ πμο ακηζζημζπεί ζε ηάεε θυβμ ιάγαξ πνμξ 

θμνηίμ (m/z).   

 

ρήκα-1.32: H βεκζηή ανπή θεζημονβίαξ εκυξ θαζιαηυιεηνμο ιάγαξ.
257

 

O θυβμξ ιάγα πνμξ θμνηίμ (m/z) θαιαάκεηαζ ιε ηδκ δζαίνεζδ ηδξ αημιζηήξ ή 

ιμνζαηήξ ιάγαξ εκυξ ζυκημξ (m) ιε ημκ ανζειυ (z) ηςκ θμνηίςκ πμο θένεζ. Γζα  

πανάδεζβια,  ζημ  ζυκ 
12

C
1
H4

+
, o θυβμξ m/z είκαζ ίζμξ ιε m/z=16,035/1=16,035. 

Δπίζδξ, ζημ ζυκ 
12

C
1
H4

2+
 μ θυβμξ m/z είκαζ ίζμξ ιε m/z=16,035/2=8,018. 
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Ζ δζαηνζηζηή ζηακυηδηα (Resolving Power, R)
 
ημο θαζιαημιέηνμο ιαγχκ 

μνίγεηαζ ςξ δ ζηακυηδηα ημο μνβάκμο κα δζαηνίκεζ δφμ ιυθζξ δζαπςνζγυιεκεξ 

ημνοθέξ, m + Γm.
260

 H ζπέζδ απυ ηδκ μπμία θαιαάκεηαζ δ παναπάκς πανάιεηνμξ 

είκαζ δ ελήξ: R=m/Γm.   

Ωξ πνμξ ηδκ μνβακμθμβία, μ θαζιαημβνάθμξ ιάγαξ απμηεθείηαζ απυ ηα 

αηυθμοεα ααζζηά ηιήιαηα: α) πενζμπή ζμκζζιμφ α) θίθηνμ ιαγχκ ηαζ β) ακζπκεοηήξ 

ζυκηςκ. Ζ πενζμπή ζμκζζιμφ είκαζ μ πχνμξ ζημκ μπμίμ έκα ιένμξ ημο δείβιαημξ (ζηζξ 

πενζζζυηενεξ ηεπκζηέξ ζμκζζιμφ απαζηείηαζ κα ανίζηεηαζ ζηδκ αένζα θάζδ) ζμκίγεηαζ 

ηαζ ηα παναβυιεκα ζυκηα μδδβμφκηαζ ζημ θίθηνμ ιαγχκ.
261

 Ο ζημπυξ ημο θίθηνμο 

ιαγχκ είκαζ μ δζαπςνζζιυξ ηςκ ζυκηςκ ζφιθςκα ιε ηδκ ιμνζαηή ημοξ ιάγα ηαζ ηδκ 

επζθμβή ηςκ ζυκηςκ ιε ιάγα ζε ζοβηεηνζιέκδ πενζμπή (ιε εφνμξ ζοκήεςξ 1 amu, 

δζαηνζηζηή ζηακυηδηα 1 amu) ηα μπμία ζοκεπίγμοκ ηδκ πμνεία ημοξ ζημκ ακζπκεοηή 

ζυκηςκ. Ο ακζπκεοηήξ ζηδκ ζοκέπεζα, ζοθθαιαάκεζ ηα πνμζπίπημκηα ζυκηα, εκζζπφεζ 

ημ θαιαακυιεκμ αζεεκέξ ζήια ηαζ ημ μδδβεί ζηδκ ηεκηνζηή ζοζηεοή εθέβπμο ηαζ 

ιέηνδζδξ. Ζ θαζιαημβναθία ιάγαξ απμηεθεί ιία πμζμηζηή ακαθοηζηή ηεπκζηή ιε ιία 

ζοκεπχξ ακακεχιεκδ πμζηζθία ιεευδςκ ζμκζζιμφ, δζαπςνζζιμφ ιαγχκ ηαζ 

ακίπκεοζδξ ζυκηςκ.
262

 

Οζ ηονζυηενεξ ιέεμδμζ εζζαβςβήξ ηςκ πνςηεσκχκ ηαζ άθθςκ ιαηνμιμνίςκ 

ζημ θαζιαηυιεηνμ ιάγαξ είκαζ μ δθεηηνμρεηαζιυξ ηαζ μ ζμκηζζιυξ εηνυθδζδξ ιε 

θέζγεν οπμαμδεμφιεκμξ απυ ιήηνα (MALDI). H ηεπκζηή MALDI ζοκήεςξ 

πνδζζιμπμζείηαζ ζε ζοκδοαζιυ ιε θαζιαηυιεηνμ ιάγαξ πνυκμο πηήζεςξ (ΣΟF), ημ 

μπμίμ ιπμνεί κα ιεηνά m/z έςξ ηαζ 10
6
.
263

 οκήεςξ, 1ιL δζαθφιαημξ 10ιM 

ακαιεζβκφεηαζ ιε 1ιL δζαθφιαημξ 1-100 mM πμο πενζέπεζ ιζα έκςζδ πμο απμννμθά 

ζημ οπενζχδεξ, υπςξ είκαζ ημ 2,5 δζοδνμλοαεκγμїηυ μλφ (δ ιήηνα), ηαηεοεείακ ζε ιία 

αηίδα δ μπμία πςνά ιέζα ζηδκ πδβή ημο θαζιαημθςημιέηνμο. Μεηά ηδκ ελάηιζζδ 

ημο δζαθφηδ, έκα θεπηυημηημ ιείβια ηδξ ιήηναξ ηαζ ημο ακαθφηδ παναιέκεζ ζηδκ 

αηίδα.  

Γζα ηδκ εζζαβςβή ηςκ ζυκηςκ ζηδκ αένζα θάζδ ημο θαζιαημιέηνμο, 

ηαηεοεφκεηαζ ζημ δείβια έκαξ ζφκημιμξ παθιυξ (600ps) οπένοενδξ ή οπενζχδμοξ 

αηηζκμαμθίαξ Laser. Ζ ιήηνα ελαηιίγεηαζ ηαζ ελαπθχκεηαζ ζηδκ αένζα θάζδ, 
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ιεηαθένμκηαξ ιαγί ηδξ ηαζ ημκ ακαθφηδ.
264

 Ο ανηεηά ιεβάθμξ θυβμξ 

ιήηναξ/δείβιαημξ ειπμδίγεζ ηδκ αθθδθεπίδναζδ ιεηαλφ ηςκ ιμνίςκ ημο ακαθφηδ ηαζ 

πανέπεζ πνςημκζςιέκα ή ζμκηζζιέκα ιυνζα ηα μπμία ιεηαθένμοκ θμνηία ζημκ 

ακαθφηδ, ηα πενζζζυηενα απυ ηα μπμία είκαζ ιμκμζεεκή. Έπεζηα, πναβιαημπμζείηαζ 

ελάπθςζδ ηςκ ζυκηςκ ιέζα ζηδκ πδβή ηαζ εθανιυγεηαζ έκαξ παθιυξ δοκαιζημφ ζηδκ 

πίζς πθάηα, μ μπμίμξ ςεεί ηα ζυκηα πνμξ ημ θαζιαηυιεηνμ.
265

 Ζ δζαπςνζζηζηή ζζπφξ 

είκαζ 10
3
-10

4
 ηαζ δ αηνίαεζα ιάγαξ ιπμνεί κα είκαζ 0,005 - 0,05%. 

ηδκ ηεπκζηή αοηή δ πνήζδ ηδξ ιήηναξ πναβιαημπμζείηαζ ιε ζημπυ ηδκ 

απμννυθδζδ ηδξ εκένβεζαξ ηδξ αηηίκαξ ημο Laser, ηαζ επμιέκςξ απμθοβή 

απμζημδυιδζδξ ημο πμθοιενμφξ. Δπίζδξ, βίκεηαζ  ζζπονή απμννυθδζδ ζημ ιήημξ 

ηφιαημξ θεζημονβίαξ ημο laser, ζημ μπμίμ μ ακαθφηδξ δεκ απμννμθά ζδιακηζηά. Έκα 

επζπθέμκ πθεμκέηηδια είκαζ δ απμιυκςζδ ημο εκυξ ιμνίμο ημο πμθοιενμφξ απυ ηα 

άθθα ηαζ δ εθαπζζημπμίδζδ ηςκ δζαιμνζαηχκ αθθδθεπζδνάζεςκ πένα απυ αοηέξ 

ιήηναξ-ακαθφηδ, άνα θαιαάκεζ πχνα δ ιείςζδ ηδξ εκένβεζαξ ελαένςζδξ. Ζ ιήηνα 

ζοιιεηέπεζ ζηδκ δδιζμονβία ηςκ ζυκηςκ είηε ςξ ιέζμ πνςημκίςζδξ (ακίπκεοζδ 

ηαηζυκηςκ) είηε ςξ ιέζμ απμπνςημκίςζδξ (ακίπκεοζδ ακζυκηςκ). Σέθμξ, ιε ηδκ 

πνήζδ ιήηναξ πναβιαημπμζείηαζ ακίπκεοζδ ζοβηεκηνχζεςκ ηδξ ηάλδξ ηςκ picomoles 

ή ηαζ ιζηνυηενεξ.  

 

Δηθόλα-1.16: H δζαδζηαζία ζμκηζζιμφ ιε ηδκ ιέεμδμ MALDI.
266
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ζμκ αθμνά ηζξ ζδζυηδηεξ πμο εα πνέπεζ κα έπεζ δ ιήηνα πμο πνδζζιμπμζείηαζ 

είκαζ μζ αηυθμοεεξ. Πνχημκ, εα πνέπεζ κα είκαζ δζαθοηή ζε δζάθοια ιε ημκ ακαθφηδ. 

Γεφηενμκ, εα πνέπεζ κα έπεζ ιεβάθμ ζοκηεθεζηή απμννυθδζδξ ζημ ζοβηεηνζιέκμ 

ιήημξ ηφιαημξ θεζημονβίαξ ημο Laser. Σνίημκ, εα πνέπεζ κα ιδκ ειθακίγεζ πδιζηή 

δναζηζηυηδηα ιε ημκ ακαθφηδ ηαζ ηέηανημκ, εα πνέπεζ κα έπεζ ιζηνή ηάζδ 

ελάπκςζδξ.
266

 

                                  

ρήκα-1.33: Ανςιαηζηέξ εκχζεζξ μζ μπμίεξ πνδζζιμπμζμφκηαζ ζοκήεςξ ςξ               

ιήηνεξ ζηδκ θαζιαημιεηνία ιάγαξ ΜALDI. 



150 

 

 

πςξ ακαθένεδηε ηαζ πνμδβμοιέκςξ ζηδκ ηεπκζηή MALDI, ζοκήεςξ 

πνδζζιμπμζείηαζ ςξ ιέεμδμξ δζαπςνζζιμφ ηςκ ζυκηςκ, δ θαζιαημιεηνία ιάγαξ 

πνυκμο πηήζδξ (ΣOF). Δζδζηυηενα, δ ιέεμδμξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ ηεπκζηή αοηή 

ζηδνίγεζ ηδκ θεζημονβία ηδξ ζηδ ζπέζδ ιεηαλφ θυβμο ιάγαξ πνμξ θμνηίμ εκυξ 

θμνηζζιέκμο ζςιαηζδίμο ηαζ ημο πνυκμο πμο απαζηείηαζ βζα κα δζακφζεζ ιζα 

ζοβηεηνζιέκδ απυζηαζδ υηακ επζηαποκεεί δζα ιέζμο ζηαεενμφ μιμβεκμφξ πεδίμο. Ζ 

ζπέζδ πμο εηθνάγεζ ημκ πνυκμ πηήζδξ εκυξ ζυκημξ ζε ζοκάνηδζδ ιε ηδκ ιάγα ημο 

είκαζ δ ελήξ: 


















02

2

eV

m
L

eE

md
t , υπμο m είκαζ δ ιάγα ημο ζςιαηζδίμο, e 

είκαζ ημ δθεηηνζηυ θμνηίμ, E είκαζ δ έκηαζδ αζημφιεκμο δθεηηνμζηαηζηυ πεδίμ, d 

είκαζ ημ ιήημξ πενζμπήξ επζηάποκζδξ, L είκαζ ημ ιήημξ πενζμπήξ εθεφεενδξ 

δθεηηνζημφ πεδίμο ηαζ Vo είκαζ ημ εθανιμγυιεκμ δοκαιζηυ.
261

  

Δπμιέκςξ, μ απαζημφιεκμξ πνυκμξ ελανηάηαζ απυ ηδκ ιάγα ημο ζυκημξ ηαζ ςξ 

εη ημφημο επζηοβπάκεηαζ δ δζάηνζζδ ηςκ ζυκηςκ ακάθμβα ηδξ ιάγαξ ημοξ. Ζ ηεπκζηή 

πνμαπαζηεί ημκ αηνζαή ηαεμνζζιυ ημο πνυκμο εηηίκδζδξ ημο ζυκημξ απυ ηδκ πδβή 

ζμκζζιμφ. 

 Δίκαζ ζαθέξ υηζ δ δδιζμονβία ζυκηςκ ηαζ δ ηεθζηή ακίπκεοζδ ημοξ δεκ είκαζ 

δοκαηυκ κα βίκεηαζ ιε ζοκεπή ηνυπμ, αθθά ιυκμ ιε ηδκ ιμνθή παθιχκ. Άνα, δ 

ηεπκζηή ζοκζζηάηαζ ζηδκ πδιζηή ακάθοζδ δζαδζηαζζχκ πμο εηηεθμφκηαζ παθιζηά 

(θςημδζάζπαζδ ηαζ απυλεζδ επζθακεζχκ, ιε παθιζηυ Laser). Σα πθεμκεηηήιαηα ηδξ 

ιεευδμο αοηήξ είκαζ ηα αηυθμοεα. Πνχημκ, εεςνδηζηά έπεζ άπεζνμ εφνμξ ηζιχκ 

ακζπκεουιεκςκ ιαγχκ. Γεφηενμκ, είκαζ ζδακζηή υπμο έπμοιε ζμκζζιυ πνμηαθμφιεκμ 

απυ παθιυ ή αοηυξ είκαζ πςνμηαλζηά πενζμνζζιέκμξ. Σνίημκ, θαιαάκμοιε μθμηθδ-

νςιέκμ θάζια ιαγχκ βζα ηάεε πενίπηςζδ ζμκζζιμφ. Σέηανημκ, πανέπεηαζ ορδθή 

αηνίαεζα θυβς ορδθήξ ηαπφηδηαξ ιεηάααζδξ ζυκηςκ πνμξ ημκ ακζπκεοηή ηαζ δεκ 

οπάνπεζ ακάβηδ ζάνςζδξ ηδξ αηηίκαξ ζυκηςκ. Πέιπημκ, ημ θάζια θαιαάκεηαζ ηαζ ιε 

ελαζνεηζηά ιζηνέξ πμζυηδηεξ δείβιαημξ ( < 10 - 18 mole ζηα πζμ ζφβπνμκα υνβακα) 

ηαζ έηημκ, δ ιέεμδμξ έπεζ ζπεηζηά παιδθυ ηυζημξ.  
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Δηθόλα-1.17:  H ανπή θεζημονβίαξ ημο θαζιαηυιεηνμο ιάγαξ                                         

πνυκμο πηήζδξ (TOF).
282

 

1.4.3.2 Λήςε ηνπ θάζκαηνο κάδαο MALDI-TOF 

Ζ θαζιαημιεηνία ιάγαξ, υπςξ ακαθφεδηε ζηδκ πνμδβμφιεκδ οπμεκυηδηα, 

είκαζ ιία εοαίζεδηδ ηεπκζηή ιε ζημπυ ημκ πμζμηζηυ ηαζ πμζμηζηυ πνμζδζμνζζιυ 

πδιζηχκ εκχζεςκ. Ζ θαζιαημιεηνία ιάγαξ ααζίγεηαζ ζημκ δζαπςνζζιυ ηςκ ιαγχκ 

θμνηζζιέκςκ ζςιαηζδίςκ ιε ηδκ αμήεεζα ηαηάθθδθδξ δζάηαλδξ αθθά ηαζ ημκ 

πνμζδζμνζζιυ ηδξ ακηζζημζπίαξ ηςκ ιαγχκ ηςκ θαιαακμιέκςκ ζυκηςκ ιε ηδκ δμιή 

ηδξ ανπζηήξ έκςζδξ. Ζ θαζιαημιεηνία ιάγαξ ζηα πεζνάιαηα πμο έθααακ πχνα ζημ 

ενβαζηήνζμ πναβιαημπμζήεδηε ιε θαζιαημβνάθμ MALDI-TOF.
282

 

 

O θαζιαημβνάθμξ ιάγαξ απμηεθείηαζ απυ ηα ελήξ ααζζηά ηιήιαηα, πνχημκ 

ηδκ πενζμπή ζμκηζζιμφ, δεφηενμκ ημ θίθηνμ ιαγχκ ηαζ ηνίημκ ημκ ακζπκεοηή ζυκηςκ. Ζ 

πενζμπή ζμκζζιμφ είκαζ μ πχνμξ ζημκ μπμίμ έκα ιένμξ ημο δείβιαημξ ζμκίγεηαζ ηαζ ηα 

παναβυιεκα ζυκηα μδδβμφκηαζ ζημ θίθηνμ ιαγχκ. ημκ πχνμ ζμκηζζιμφ εζζένπεηαζ 

αένζμ Ν2 απυ ελςηενζηή θζάθδ, έηζζ χζηε ηα ζυκηα πμο πανάβμκηαζ κα ιδκ ακηζδνμφκ 

ιε ημ μλοβυκμ ημο αένα ημ μπμίμ εα οπήνπε ζημκ πχνμ. ημκ πχνμ ημο ζμκηζζιμφ 

εζζένπεηαζ μ δίζημξ ιε ηζξ αηίδεξ πμο πενζέπμοκ ηα δείβιαηα. ηδκ ζοκέπεζα, απυ ημκ 

ηεκηνζηυ οπμθμβζζηή δίκεηαζ δ εκημθή έηζζ χζηε ζε ηάπμζμ ζοβηεηνζιέκμ ζδιείμ κα 

αηηζκμαμθήζεζ ημ Laser.  

 

Πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ ζημκ πχνμ ζμκηζζιμφ ηαζ ιπνμζηά απυ ηδκ εέζδ πμο 

ημπμεεηείηαζ μ δίζημξ ιε ηζξ αηίδεξ, οπάνπεζ ιζα ιζηνή ηάιενα, δ μπμία εθέβπεηαζ 

απυ ημκ ηεκηνζηυ οπμθμβζζηή, έηζζ χζηε κα επζζδιαίκεηαζ αηνζαχξ δ πενζμπή ζηδκ 
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μπμία εα αηηζκμαμθήζεζ ημ Laser. Καεχξ δ αηηίκα ημο Laser πνμζπίπηεζ επάκς ζημ 

επζεοιείημ δείβια, ζυκηα ηςκ εκχζεςκ πμο πενζέπεζ ελένπμκηαζ απυ ηδκ αηίδα ηαζ 

εζζένπμκηαζ ζημκ ζςθήκα πηήζδξ ημο θαζιαημιέηνμο. οβηεηνζιέκα, πενίπμο 3.000 

έςξ 20.000 θμνέξ ημ δεοηενυθεπημ, εθανιυγεηαζ δοκαιζηυ 5000 V ζημ πίζς ιένμξ 

παναβςβήξ ηςκ ζυκηςκ (ζε έκα δθεηηνυδζμ), χζηε κα επζηαποκεμφκ ηα ζυκηα ηαζ κα 

εηδζςπεμφκ απυ ηδκ πδβή ζμκηζζιμφ πνμξ ηδκ πενζμπή πηήζδξ, υπμο δεκ οπάνπεζ 

δθεηηνζηυ ή ιαβκδηζηυ πεδίμ ηαζ ηα ζυκηα δεκ επζηαπφκμκηαζ πεναζηένς.  

 

ε ζδεχδεξ ζοκεήηεξ, υθα ηα ζυκηα έπμοκ ηδκ ίδζα ηζκδηζηή εκένβεζα, δ μπμία 

είκαζ (1/2)mο
2
, υπμο m είκαζ δ ιάγα ημο ζυκημξ ηαζ ο δ ηαπφηδηά ημο. Δάκ ηα ζυκηα 

έπμοκ ηδκ ίδζα ηζκδηζηή εκένβεζα, αθθά δζαθμνεηζηέξ ιάγεξ, ηα εθαθνφηενα 

ιεηαηζκμφκηαζ βνδβμνυηενα απυ ηα αανφηενα. Ο ζςθήκαξ πηήζδξ ημο 

θαζιαημιέηνμο ιάγαξ είκαζ απθά έκαξ ιαηνφξ εοεφβναιιμξ ζςθήκαξ οπυ ηεκυ ιε 

ηδκ πδβή ζμκηζζιμφ ζημ έκα άηνμ ηαζ ημκ ακζπκεοηή ζημ άθθμ άηνμ.   

 

ημ θαζιαηυιεηνμ οπάνπμοκ δφμ πενζμπέξ πηήζεζξ. Ζ πνχηδ πενζμπή πηήζδξ 

ζηαιαηά ζε ιία πενζμπή υπμο οπάνπεζ έκα δθεηηνμζηαηζηυ ηάημπηνμ ή αθθζχξ 

ακαηθαζηήξ. ηδκ πενζμπή αοηή οπάνπμοκ ημίθμζ δαηηφθζμζ πμο είκαζ ημπμεεηδιέκμζ 

ηάεεηα ζηδκ δζαδνμιή ηςκ ζυκηςκ. Οζ δαηηφθζμζ αοημί είκαζ θμνηζζιέκμζ έηζζ χζηε 

κα θεζημονβμφκ ςξ έκαξ ποηκςηήξ πμο εηηνέπεζ ηεθζηά ηδκ πμνεία ηςκ ζυκηςκ. Σα 

ζυκηα εζζένπμκηαζ ιεηά ηδκ εηηνμπή ημοξ ζε ιζα δεφηενδ πενζμπή πηήζδξ, πενκμφκ 

απυ έκα βεζςιέκμ πθέβια (δθεηηνυδζμ) ηαζ πνμζπίπημοκ ζημκ ακζπκεοηή.
283

 To ζήια 

πμο θηάκεζ ζημκ ακζπκεοηή εκζζπφεηαζ ηαζ πανμοζζάγεηαζ ζημκ ηεκηνζηυ οπμθμβζζηή.  

 

Γζα ηδκ θήρδ ημο θάζιαημξ ιάγαξ ιζαξ έκςζδξ, ανπζηά ιε ιία πζπέηα 

Hamilton ημπμεεημφιε ζε ιζα εθεφεενδ αηίδα ημο πθαηζδίμο MALDI, 1ιL ημο 

ιίβιαημξ πμο ιεθεηάιε, ζηδκ ζοκέπεζα ζηδκ ίδζα αηίδα ιε ιία άθθδ πζπέηα 

ημπμεεημφιε 1ιL δζαθφιαημξ ηδξ έκςζδξ ιήηναξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ. Γζα ιεβάθα 

μνβακζηά ιυνζα υπςξ μζ πμνθονίκεξ ςξ ιήηνα πνδζζιμπμζείηαζ ημ DCTP (trans-2-[3-

(4-tert-Butylphenyl)-2 methyl-2-propenylidene] malononitrile).  
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Δηθόλα-1.18: Σα ααζζηά ηιήιαηα ηαζ δ θεζημονβία ημο θαζιαηυιεηνμο ιάγαξ 

MALDI-TOF.
283 

 

Αθμφ ελαηιζζηεί ημ ιίβια, εζζάβμοιε ημ πθαηίδζμ πνμζεηηζηά ζημ 

θαζιαηυιεηνμ. Δθέβπμοιε εάκ ημ αένζμ Ν2 είκαζ ακμζπηυ ηαζ πνμβναιιαηίγμοιε ηδκ 

ακάθοζδ ζημκ ηεκηνζηυ οπμθμβζζηή. ηακ ημ θαζιαηυιεηνμ είκαζ έημζιμ βζα 

θεζημονβία, ειθακίγεηαζ εζδζηή έκδεζλδ ζημκ οπμθμβζζηή. ηακ ημ θαζιαηυιεηνμ 

είκαζ έημζιμ βζα θεζημονβία, ειθακίγεηαζ εζδζηή έκδεζλδ ζημκ οπμθμβζζηή. Απυ ημκ 

οπμθμβζζηή επζθέβμοιε ηδκ αηίδα αθθά ηαζ αηνζαχξ ηδκ εέζδ υπμο εα αηηζκμαμθήζεζ 

ημ Laser. Δζζάβμοιε ημ υνζμ ηςκ επζεοιδηχκ ιαγχκ ζημ θάζια ηαεχξ ηαζ ηδκ ζζπφ 

ημο Laser. Αθμφ θάαμοιε ημ επζεοιδηυ θάζια ημ απμεδηεφμοιε ζημκ οπμθμβζζηή. 

Γίκμοιε ηδκ εκημθή υηζ ζηαιάηδζε δ ακάθοζδ ηαζ ιεηά απυ ημ εζδζηυ ζήια 

αθαζνμφιε πνμζεηηζηά ημ πθαηίδζμ ημο MALDI. Σέθμξ ηθείκμοιε ηδκ πανμπή ημο 

αενίμο Ν2. 
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Δηθόλα-1.19: Σμ θαζιαηυιεηνμ ιάγαξ ηφπμο MALDI-TOF ηαζ ημ πθαηίδζμ MALDI. 

 

1.4.4.1  Φαζκαηνζθνπία ππξεληθνύ καγλεηηθνύ ζπληνληζκνύ NMR (
1
H, 

13
C). 

Ο πονήκαξ ηςκ αηυιςκ ειθακίγεζ δφμ θαζκυιεκα, ημ πονδκζηυ spin (nuclear 

spin) ηαζ ηδ ζηνμθμνιή (angular momentum) πμο είκαζ ημ απμηέθεζια ηδξ 

πενζζηνμθήξ ημο βφνς απυ ημκ άλμκα.
268

 Σμ πονδκζηυ spin είκαζ δ ζοκζζηχζα ηςκ 

spin ηςκ πνςημκίςκ ηαζ ηςκ κεηνμκίςκ ημο πονήκα. Απμηέθεζια ημο πονδκζημφ spin 

είκαζ δ ιαβκδηζηή νμπή (ι) ημο πονήκα, δζυηζ έκα πενζζηνεθυιεκμ ζςιαηίδζμ 

απμηεθεί έκα ηοηθζηυ δθεηηνζηυ νεφια πμο δδιζμονβεί έκα ιαβκδηζηυ δίπμθμ, 

δδθαδή ημ θμνηζζιέκμ ζςιαηίδζμ ζοιπενζθένεηαζ ζακ έκαξ ιζηνμζημπζηυξ ιαβκήηδξ 

πμο είκαζ ημπμεεηδιέκμξ ηαηά ημκ άλμκα ημο spin. 

φιθςκα ιε ηδκ ηαακημιδπακζηή, ημ spin εκυξ θμνηζζιέκμο ζςιαηζδίμο, 

υπςξ είκαζ μ πονήκαξ ηςκ αηυιςκ, είκαζ δ εζςηενζηή ζηνμθμνιή ημο, δδθαδή ημ 

ηιήια εηείκμ ηδξ ζηνμθμνιήξ πμο οθίζηαηαζ αηυιδ ηαζ υηακ ημ ζςιαηίδζμ αδνακεί, 

δζαπςνίγεηαζ έηζζ απυ ημ άθθμ ηιήια ηδξ ζηνμθμνιήξ, ηδκ ηνμπζαηή ζηνμθμνιή, πμο 

μθείθεηαζ ζηδκ πενζθμνά ημο ζςιαηζδίμο ζε ιζα ηνμπζά. Ζ μθζηή ζηνμθμνιή εκυξ 

ζςιαηζδίμο είκαζ ημ άενμζζια ημο spin ηαζ ηδξ ηνμπζαηήξ ζηνμθμνιήξ. 
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ρήκα-1.34: Φμνηίμ πενζζηνεθυιεκμ ζε ηοηθζηή ηνμπζά ηαζ άκοζια ιαβκδηζηήξ 

νμπήξ (ι). Σμ ι είκαζ ζοββναιιζηυ ιε ημ άκοζια ηδξ ζδζμζηνμθμνιήξ, Ρ, εκχ δ θμνά 

ημο ελανηάηαζ απυ ημκ βονμιαβκδηζηυ θυβμ.
268

 

  φιθςκα ιε ηζξ βεκζηέξ ανπέξ ηδξ ηαακημιδπακζηήξ, ημ ιέβζζημ ηδξ ηζιήξ ηδξ 

ζηνμθμνιήξ εκυξ ζςιαηζδίμο πνέπεζ κα είκαζ έκαξ αηέναζμξ ανζειυξ ή ημ ½ αηέναζμο 

ανζειμφ ηδξ ηνμπμπμζδιέκδξ ζηαεενάξ ημο Planck ћ (h/2π). Έηζζ, ημ πονδκζηυ spin 

ιπμνεί κα πάνεζ ηζξ ηζιέξ 0, ½, 1, 1+ ½, 2, … η.θπ, ζε ιμκάδεξ ћ = h/2π. Ζ ηζιή ημο 

spin εκυξ πονήκα ελανηάηαζ απυ ημ ιαγζηυ ηαζ αημιζηυ ημο ανζειυ.
269

 ηακ μ ιαγζηυξ 

ημο ανζειυξ είκαζ πενζηηυξ (1, 3, 5, ηθπ) ηαζ μ αημιζηυξ ανζειυξ πενζηηυξ ή άνηζμξ 

ηυηε ημ spin (Η) έπεζ ηζιέξ 1/2, 3/2, 5/2,… ηακ είκαζ ηαζ μζ δφμ ανζειμί άνηζμζ ηυηε ημ 

spin είκαζ ιδδέκ. ηακ μ ιαγζηυξ ανζειυξ είκαζ άνηζμξ ηαζ μ αημιζηυξ πενζηηυξ ηυηε 

ημ spin έπεζ ηζιέξ 1, 2, 3,… Έηζζ, μζ πονήκεξ 
1
H, 

19
F, 

13
C, 

15
N, η.θπ έπμοκ Η=1/2, εκχ 

μζ πονήκεξ 
1
H, 

12
C, 

16
Ο, ηαζ 

32
S ιε άνηζμ ιαγζηυ ανζειυ ηαζ πενζηηυ αημιζηυ ανζειυ 

έπμοκ spin (Η) ιδδέκ. 

Οζ πονήκεξ είκαζ εεηζηά θμνηζζιέκα ζςιαηίδζα (+) ηαζ ελαζηίαξ ηδξ 

πενζζηνμθήξ ημοξ βφνς απυ ημκ εαοηυ ημοξ ζοιπενζθένμκηαζ ςξ ιαβκδηζηά δίπμθα. 

Ζ πονδκζηή ιαβκδηζηή νμπή ημοξ (ι) (nuclear magnetic moment) δίκεηαζ απυ ηδκ 

ελίζςζδ: 

  
     

  
     

υπμο, p είκαζ δ ζηνμθμνιή. 
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Δηηυξ ιαβκδηζημφ πεδίμο δ ζοιπενζθμνά ημο πονήκα απυ εκενβεζαηή πθεονά 

είκαζ εκηεθχξ δζαθμνεηζηή απυ υηζ υηακ ανεεεί ιέζα ζε έκα ελςηενζηυ ιαβκδηζηυ 

πεδίμ. ηακ ανεεμφκ ιέζα ζε έκα ιαβκδηζηυ πεδίμ, μζ πονήκεξ ζοιπενζθένμκηαζ ςξ 

ιζηνμζημπζημί ιαβκήηεξ ηαζ πνμζακαημθίγμκηαζ ακάθμβα ιε ημ άκοζια ηςκ 

ιαβκδηζηχκ βναιιχκ. φιθςκα ιε ημοξ ηακυκεξ ηδξ ηαακημιδπακζηήξ, ημ άκοζια 

ηδξ πονδκζηήξ ιαβκδηζηήξ νμπήξ (ι) επζηνέπεζ κα πάνεζ ιυκμ μνζζιέκεξ ηαηεοεφκζεζξ 

ζε ζπέζδ ιε ημ ελςηενζηυ ιαβκδηζηυ πεδίμ.
280

 

Ακάθμβα ιε ημ spin ημο, έκαξ πονήκαξ ιπμνεί κα πάνεζ ιυκμ 2Η+1 

επζηνεπυιεκμοξ πνμζακαημθζζιμφξ. Οζ ηζιέξ αοηέξ εηθνάγμκηαζ ιε ημκ ιαβκδηζηυ 

ηαακηζηυ ανζειυ ημο spin (mI) (magnetic quantum number of spin). Ο mI ιπμνεί κα 

έπεζ ηζιέξ –Η, -Η+1, …, Η-2, Η-1, Η. Γδθαδή, έκαξ πονήκαξ ιε spin Η=3/2 έπεζ ηέζζενζξ 

ηζιέξ (2 x 3/2 + 1 = 4): mI  =  -3/2, - 1/2, +1/2 ηαζ +3/2, εκχ, βζα πανάδεζβια, πονήκαξ 

ιε spin Η = 1/2 έπεζ ιυκμ δφμ ηζιέξ  mI = - 1/2, +1/2. 

ηακ μζ πονήκεξ ανεεμφκ ιέζα ζε έκα ελςηενζηυ ιαβκδηζηυ πεδίμ ηα 

ακφζιαηα ηδξ ιαβκδηζηήξ ημοξ νμπήξ πνμζακαημθίγμκηαζ, ακ ηαζ δεκ 

εοεοβναιιίγμκηαζ απυθοηα ιε ηζξ βναιιέξ ημο ιαβκδηζημφ πεδίμο, υζμ ζζπονυ ηαζ ακ 

είκαζ. Οζ πονήκεξ ιε εεηζηυ mI πνμζακαημθίγμκηαζ πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ημο 

ελςηενζημφ ιαβκδηζημφ πεδίμο ηαζ ηαηά ζοκέπεζα ανίζημκηαζ ζε παιδθυηενδ 

εκενβεζαηή ηαηάζηαζδ (ή ζηάειδ), εκχ μζ πονήκεξ ιε ανκδηζηυ mI 

πνμζακαημθίγμκηαζ πνμξ ακηίεεηδ ηαηεφεοκζδ ηςκ ιαβκδηζηχκ βναιιχκ ηαζ 

ανίζημκηαζ ζε ορδθυηενδ εκενβεζαηή ηαηάζηαζδ. 

 

 

 

 

 

ρήκα-1.35: Σα εκενβεζαηά επίπεδα spin πςνίξ ελςηενζηυ ιαβκδηζηυ                                   

πεδίμ ηαζ ιέζα ζε ελςηενζηυ ιαβκδηζηυ πεδίμ.
270
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Ζ εκένβεζα ηςκ πονήκςκ ιεηά ηδκ επίδναζδ ημο ελςηενζημφ ιαβκδηζημφ 

πεδίμο είκαζ ακάθμβδ ηδξ ιαβκδηζηήξ νμπήξ (ι) ηαζ ηδξ ζζπφμξ ημο ιαβκδηζημφ πεδίμο 

(Ζμ), δδθαδή E   ι Ζo . Ακηζηαεζζηχκηαξ   
     

  
 ηαζ Η ιε mI δ ελίζςζδ βίκεηαζ: 

                                              
     

  
            .  

Πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ ημ ανκδηζηυ πνυζδιμ πνμηφπηεζ απυ ηδκ δζαθμνά ΔΖμ=0-ΔΖμ.  

Ο δζαπςνζζιυξ ηςκ ηαακηζηχκ εκενβεζαηχκ επζπέδςκ βζα πονήκεξ ιε spin I=1/2, I=1 

ηαζ I=3/2 πανμοζζάγμκηαζ ζημ επυιεκμ ζπήια. 

Ο ηαακημιδπακζηυξ ηακυκαξ επζθμβήξ ζημκ πονδκζηυ ιαβκδηζηυ ζοκημκζζιυ 

είκαζ υηζ, μζ ιεηααάζεζξ απυ ηδ ιία εκενβεζαηή ζηάειδ ζε ιία άθθδ πνέπεζ κα 

ζοκμδεφμκηαζ ιε ιεηααμθή ημο mI ηαηά ιία μθυηθδνδ ιμκάδα, δδθαδή ΓmI =  ± 1. Ζ 

ιεηααμθή εκένβεζαξ είκαζ:  

    
   

  
    

,υπμο mI = 1, Ζμ είκαζ δ έκηαζδ ημο ιαβκδηζημφ πεδίμο (ιε ιμκάδεξ ζημ CGS Gauss 

ηαζ ζημ SI Tesla υπμο 1Tesla = 10
4
G), ι είκαζ δ πονδκζηή ιαβκδηζηή νμπή (ιε 

ιμκάδεξ ζημ CGS erg/Gauss ηαζ ζημ SI Ampere/m
2
 ) ηαζ β είκαζ μ βονμιαβκδηζηυξ 

θυβμξ (ιε ιμκάδεξ ζημ CGS Gauss/s ηαζ ζημ SI radian/Tesla x s).
271 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  

ρήκα-1.36: Καακηζηέξ εκενβεζαηέξ ζηάειεξ βζα πονήκεξ ιε I=1/2, 1 ηαζ 3/2. 

Γναθζηή πανάζηαζδ (ι είκαζ δ ιαβκδηζηή νμπή, ιΖ ηα ακφζιαηα ηδξ ιαβκδηζηήξ 

νμπήξ).
272
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 Γζα ιία εκενβεζαηή ιεηάααζδ απυ ιία ζηάειδ ζε ιία βεζημκζηή απαζηείηαζ 

εκένβεζα (απυ παιδθυηενδ ζε ορδθυηενδ ζηάειδ) πμο ιπμνεί κα απμννμθδεεί απυ 

ιία δέζιδ δθεηηνμιαβκδηζηήξ αηηζκμαμθίαξ. Ζ αηηζκμαμθία εηπέιπεηαζ βζα πηχζδ 

απυ ορδθή εκενβεζαηή ζηάειδ ζε παιδθυηενδ. Ζ ζοπκυηδηα ηδξ αηηζκμαμθίαξ 

δίκεηαζ απυ ηδκ ελίζςζδ: 

       
   

  
      

 

  
    

Απυ ηδκ ελίζςζδ θαίκεηαζ υηζ δ ζοπκυηδηα ηδξ αηηζκμαμθίαξ (εηπειπυιεκδ ή 

απμννμθμφιεκδ) είκαζ ακάθμβδ ημο ελςηενζημφ ιαβκδηζημφ πεδίμο. Ζ ζπέζδ αοηή 

είκαζ ααζζηή βζα ηδ θαζιαημζημπία NMR. διαίκεζ υηζ ιπμνμφκ κα θδθεμφκ 

θάζιαηα πονήκςκ ιε δζαθμνεηζηυ βονμιαβκδηζηυ θυβμ (β), αθθάγμκηαξ ηδκ έκηαζδ 

ημο ελςηενζημφ ιαβκδηζημφ πεδίμο (Ζμ) ή ηδ ζοπκυηδηα (κ) ηδξ αηηζκμαμθίαξ ιε ηδκ 

μπμία αμιαανδίγεηαζ ημ δείβια. ηα ζδιενζκά θαζιαημθςηυιεηνα NMR πνδζζιμ-

πμζμφκηαζ ιαβκήηεξ έκηαζδξ 10-100 KGauss πμο απαζημφκ ζοπκυηδηεξ δζέβενζδξ, βζα 

ημοξ πενζζζυηενμοξ πονήκεξ αηυιςκ πμο ελεηάγμκηαζ, ζηδκ πενζμπή 5-400 Hz. 

Γζα ηδ ιεθέηδ ηδξ ιαβκδηζηήξ νμπήξ εκυξ πονήκα, πμο πνμηφπηεζ απυ ηδκ 

ζδζμπενζζηνμθή ημο ιέζα ζε έκα ελςηενζηυ ιαβκδηζηυ πεδίμ, ιπμνεί κα 

πνδζζιμπμζδεεί δ ηθαζζηή πενζβναθή ηςκ ιεηαααηζηχκ θαζκμιέκςκ ηαζ ηςκ 

δζενβαζζχκ ακηαθθαβήξ. Με ηδκ ηαακηζηή πενζβναθή ιπμνμφκ κα ελδβδεμφκ δ 

πδιζηή ιεηαηυπζζδ (chemical shift) ηαζ δ ζφγεολδ spin (spin couplings), ζηα μπμία 

οπεζζένπμκηαζ μζ έκκμζεξ ηςκ ηαακηζηχκ εκενβεζαηχκ ηαηαζηάζεςκ. Δάκ οπάνπεζ 

ιαβκδηζηυ πεδίμ Ζμ (ηοπζηυ πανάδεζβια 10000 −25000 Gauss) ηαζ έκαξ πονήκαξ ιε 

ιαβκδηζηή νμπή ι, ημο μπμίμο ημ spin ηαζ ημ πεδίμ ηδξ δθεηηνμιαβκδηζηήξ 

αηηζκμαμθίαξ, Ζ1, πνμηαθεί ηζξ ιεηααάζεζξ ιεηαλφ ηςκ ηαακηζηχκ εκενβεζαηχκ 

ζηαειχκ.
272

 

H ιαβκδηζηή νμπή ι, ημο πονήκα ανίζηεηαζ ηαηά ιία βςκία ∂ ζε ζπέζδ ιε ηδκ 

ηαηεφεοκζδ ημο ιαβκδηζημφ πεδίμο Ζμ. Ζ επίδναζδ ημο Ζμ ζηδ ι, πανάβεζ νμπή 

ζηνέρδξ πμο ηείκεζ κα δχζεζ ηθίζδ ζημ άκοζια ηδξ ι πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ημο Ζμ. 

Δπεζδή μ πονήκαξ πενζζηνέθεηαζ βφνς απυ ημκ εαοηυ ημο δε ιπμνεί κα ιεηααάθεζ ηδ 

βςκία ∂, αθθά ημ άκοζια ηδξ ιαβκδηζηήξ νμπήξ οπυηεζηαζ ζε ιεηάπηςζδ (precess) 



159 

 

 

βφνς απυ ημ ιαβκδηζηυ πεδίμ, υπςξ θαίκεηαζ απυ ημ δζαηεημιιέκμ ηφηθμ πμο 

δζαβνάθεζ ημ αέθμξ ι ζημ επυιεκμ ζπήια. 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα-1.37: Δθανιμβή ημο ιαβκδηζημφ Ζμ ηαζ δθεηηνμιαβκδηζημφ Ζ1                     

πεδίμο ζε έκα πονήκα ιε Η=1/2.
273

 

Μαεδιαηζηά, δ νμπή ζηνέρδξ, L, πνμηφπηεζ απυ ηδκ ηθαζζηή ιαβκδηζηή 

εεςνία:       .
273

 Δάκ εέζμοιε υπμο ι = β∙p ηαζ L=dp/dt , ηυηε ηαηαθήβμοιε 

ζηδκ ελίζςζδ: 

  

  
        

πμο είκαζ δ ελίζςζδ πενζβναθήξ ηδξ δζενβαζίαξ ηδξ ιεηάπηςζδξ (δδθαδή ηοηθζηήξ 

πενζθμνάξ βφνς απυ ημ Ζμ). Μία άθθδ ελίζςζδ πμο πενζβνάθεζ ηδκ ηίκδζδ ηδξ 

ιεηάπηςζδξ είκαζ:   

  

  
      

υπμο ςμ είκαζ δ βςκζαηή ηαπφηδηα ηδξ ιεηάπηςζδξ ζε radians·s
−1

 (αηηίκζα ακά 

δεοηενυθεπημ). οβηνίκμκηαξ ηζξ παναπάκς ελζζχζεζξ πνμηφπηεζ ςμ=β·Ζμ. Απυ υθα 

αοηά πνμηφπηεζ υηζ δ πονδκζηή ιαβκδηζηή νμπή οπυηεζηαζ ζε ιεηάπηςζδ βφνς απυ ημ 

Ζμ ιε ζοπκυηδηα: 
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Ζ ελίζςζδ αοηή ηαθείηαζ ελίζςζδ Larmor. Ζ ζοπκυηδηα πενζθμνάξ ηαηά ηδ 

ιεηάπηςζδ ηαθείηαζ ζοπκυηδηα ιεηάπηςζδξ Larmor, ηαζ είκαζ ακάθμβδ ημο 

εθανιμγυιεκμο ελςηενζημφ ιαβκδηζημφ πεδίμο Ζμ ηαζ ημο βονμιαβκδηζημφ θυβμο β 

ημο πονήκα. Δάκ εθανιμζεεί έκα δεφηενμ, ιζηνυηενμ δθεηηνμιαβκδηζηυ πεδίμ Ζ1, 

ηάεεημ πνμξ ημ Ζμ, ιε ζοπκυηδηα κμ, ηυηε ημ άκοζια ηδξ ιαβκδηζηήξ νμπήξ ι πμο 

ανίζηεηαζ ιεηαλφ ηςκ δφμ επζπέδςκ εα αθθάγεζ βςκία ∂ ηαηά Γ∂.  

Ζ αθθαβή ηδξ βςκίαξ ∂ πνμηαθεί ηδκ απμννυθδζδ εκένβεζαξ απυ ημ πεδίμ Ζ1 

ημο ζοζηήιαημξ ηςκ πονδκζηχκ spin. Ζ εκένβεζα ημο ζοζηήιαημξ spin ελανηάηαζ απυ 

ηδ βςκία ∂. Δάκ ημ Ζ1 έπεζ ζοπκυηδηα δζαθμνεηζηή ηδξ κμ ηυηε ανίζηεηαζ ζε 

δζαθμνεηζηή θάζδ ιε ηδ ζοπκυηδηα πενζθμνάξ ηδξ ι, δδθαδή ηδξ ζοπκυηδηαξ Larmor, 

ηαζ ημ ζφζηδια δεκ απμννμθά εκένβεζα. Φαίκεηαζ θμζπυκ υηζ δ απμννυθδζδ 

εκένβεζαξ είκαζ έκα θαζκυιεκμ ζοκημκζζιμφ, πμο ζοκδοάγεηαζ ηαακηζηά ιε ηδ θοζζηή 

πονδκζηή ζοπκυηδηα ηδξ ιεηάπηςζδξ κμ.  

ηδκ πνάλδ, ιε ηδκ ηεπκζηή NMR ααπηίγεηαζ ημ δείβια, πμο έπεζ ήδδ 

πνμζακαημθζζιέκα ιενζηχξ ηα spin ηςκ πονήκςκ απυ ημ ελςηενζηυ ιαβκδηζηυ πεδίμ, 

ζε έκα βναιιζηά πμθςιέκμ δθεηηνμιαβκδηζηυ πεδίμ (πμο πανάβεηαζ ιε ημ πέναζια 

ημο δθεηηνζημφ νεφιαημξ ζοπκυηδηαξ κ ιέζα απυ έκα πδκίμ).   

ηακ δ ζοπκυηδηα Ζ1 ζοκημκίγεηαζ ιε ηδ ζοπκυηδηα ιεηάπηςζδξ Larmor ημο 

ζοβηεηνζιέκμο πονήκα, ηυηε ζοιααίκεζ απμννυθδζδ δθεηηνμιαβκδηζηήξ 

αηηζκμαμθίαξ ηαζ ειθάκζζδ ηςκ θαζιαηζηχκ βναιιχκ NMR. Σμ ελςηενζηυ 

ιαβκδηζηυ πεδίμ είκαζ ζοκήεςξ 10 - 25 KGauss.  

Οζ ζοπκυηδηεξ Larmor ζε ηέημζα πεδία είκαζ, βζα ημοξ πενζζζυηενμοξ πονήκεξ, 

ζηδκ πενζμπή ναδζμζοπκμηήηςκ, ιενζηά Megahertz (1 MHz = 10
6
 Hz, υπμο 1 Hz = 

cps :έκαξ ηφηθμξ ακά δεοηενυθεπημ). Οζ ηζιέξ ηδξ κμ βζα Ζμ=14100G ηςκ πζμ 

ζδιακηζηχκ πονήκςκ ζηδκ πδιεία θαίκμκηαζ ζημ επυιεκμ δζάβναιια. 

 

 



161 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα-1.5: οπκυηδηεξ ζοκημκζζιμφ Larmor ζε 14100 G.
273

 

Ζ ιεθέηδ ηςκ πονήκςκ NMR είκαζ δοκαηή απυ ιζα παναηηδνζζηζηή 

πανάιεηνμ ηςκ πδιζηχκ μοζζχκ πμο εηθνάγεζ απυθοηα ηδ δμιή ημο ιμνίμο ημο 

δείβιαημξ ηαζ ηαθείηαζ πδιζηή ιεηαηυπζζδ (chemical shift). ηακ έκα ιυνζμ πμο 

πενζέπεζ ημκ παναηδνμφιεκμ πονήκα ημπμεεηδεεί ιέζα ζε έκα ιαβκδηζηυ πεδίμ, ηα 

δθεηηνυκζα ημο ιμνίμο “εςναηίγμοκ” ημοξ πονήκεξ απυ ημ ελςηενζηυ πεδίμ. Έηζζ, ημ 

πνμηαθμφιεκμ ιαβκδηζηυ πεδίμ ζημκ πονήκα, είκαζ δ δζαθμνά ημο εθανιμγυιεκμο 

πεδίμο ηαζ ημο πεδίμο ημο δείβιαημξ, πμο ηαθείηαζ πονδκζηή εςνάηζζδ (nuclear 

shielding).
274

 Ζ δζαθμνά αοηή είκαζ ακάθμβδ ημο εθανιμγυιεκμο ελςηενζημφ 

ιαβκδηζημφ πεδίμο. Ζ πδιζηή ιεηαηυπζζδ θμζπυκ μνίγεηαζ ςξ πονδκζηή εςνάηζζδ 

δζαζνειέκδ απυ ημ εθανιμγυιεκμ ελςηενζηυ ιαβκδηζηυ πεδίμ:  

  
            

     
        

,υπμο Ζεθανι μκμιάγεηαζ ηαζ ιαβκδηζηυ πεδίμ ακαθμνάξ (reference) ηαζ Ζδεζβι είκαζ ημ 

ιαβκδηζηυ πεδίμ πμο πνμηαθείηαζ βφνς απυ ημκ πονήκα θυβς ηδξ εςνάηζζδξ (sample 

or induced field). 

Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ ημ πεδίμ βφνς απυ ημκ πονήκα είκαζ ακάθμβμ ημο 

εθανιμγυιεκμο ελςηενζημφ πεδίμο ηαζ δίκεηαζ απυ ηδκ ελίζςζδ:                                  

Ζδείβι = ζ·Ζεθανι,  υπμο ζ είκαζ μ ζοκηεθεζηήξ εςνάηζζδξ (shielding or screening 

factor). Έηζζ, ημ απμηεθεζιαηζηυ ιαβκδηζηυ πεδίμ (effective) ζημκ πονήκα είκαζ δ 

δζαθμνά Ζεθανι − Ζδείβι. Δάκ ακηζηαηαζηήζμοιε ηδ ζπέζδ ηδξ ελίζςζδξ βζα ημ 

Ζαπμηεθ έπμοιε: Ζαπμηεθ = Ζεθανι − Ζδείβι = Ζεθανι (1−ζ). Δίκαζ βκςζηυ υηζ 

πονήκεξ ιε s δθεηηνυκζα πανμοζζάγμοκ ζθαζνζηή δθεηηνμκζηή ζοιιεηνία. 

Ζθεηηνυκζα θμζπυκ πμο πενζζηνέθμκηαζ βφνς απυ έκα πονήκα δδιζμονβμφκ 
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δθεηηνζηυ νεφια πμο πανάβεζ ιαβκδηζηυ πεδίμ, ακηζηζεέιεκμ  ζημ  εθανιμγυιεκμ  

ελςηενζηυ ιαβκδηζηυ πεδίμ. Γζα κα δδιζμονβδεμφκ ζοκεήηεξ ζοκημκζζιμφ πνέπεζ κα 

αολήζμοιε εθαθνά ημ ελςηενζηυ ιαβκδηζηυ πεδίμ (υπςξ εηθνάγεηαζ ιε ηδκ 

παναπάκς ελίζςζδ.  

 

 

 

 

 

 

ρήκα-1.38: Μαβκδηζηυ πεδίμ πμο πνμηφπηεζ απυ ηδ δζαιαβκδηζηή ηοηθμθμνία δθε-

ηηνμκζημφ κέθμοξ βφνς απυ ημκ πονήκα ηαζ πμο ακηζηίεεηαζ ζημ εθανιμγυιεκμ 

ελςηενζηυ πεδίμ Ζμ. 
274

 

Πονήκεξ ιε s δθεηηνυκζα δείπκμοκ ιεηαηυπζζδ πνμξ ορδθά ιαβκδηζηά πεδία, 

πμο ηαθείηαζ δζαιαβκδηζηή ιεηαηυπζζδ (diamagnetic shift) ηαζ ημ θαζκυιεκμ 

δζαιαβκδηζζιυξ (diamagnetism). Ακηίεεηα, πονήκεξ ιε p δθεηηνυκζα ζε p ηνμπζαηά 

ηαζ βζα ιδ ζθαζνζηά ιυνζα πμο ηα πενζέπμοκ δεκ οπάνπεζ ζθαζνζηή ζοιιεηνία. Σα 

δθεηηνυκζα αοηά πανάβμοκ ιεβάθα ιαβκδηζηά πεδία βφνς απυ ημκ πονήκα, πμο υηακ 

ηαηακειδεμφκ ζε υθδ ηδκ έηηαζδ ηςκ ιμνζαηχκ ηζκήζεςκ δίκμοκ ιεηαηυπζζδ πνμξ 

παιδθά ιαβκδηζηά πεδία. Σμ θαζκυιεκμ αοηυ πνμηαθεί απμεςνάηζζδ ημο πονήκα ηαζ 

ηαθείηαζ παναιαβκδηζηή ιεηαηυπζζδ (paramagnetic shift). 

Παθαζυηενα, μζ ιεηνήζεζξ ηδξ πδιζηήξ ιεηαηυπζζδξ βίκμκηακ ζε ιμκάδεξ 

ζοπκυηδηαξ, ηφηθμζ ακά δεοηενυθεπημ (Hz = cps) απυ ηδκ μοζία ακαθμνάξ ηαζ ζε 

ζπέζδ ιε ημ εθανιμγυιεκμ ελςηενζηυ ιαβκδηζηυ πεδίμ. Δίκαζ θμζπυκ πναηηζηά 

επζεοιδηυ, μζ ηζιέξ ηδξ πδιζηήξ ιεηαηυπζζδξ κα εηθναζεμφκ ζε ιμκάδεξ πςνίξ 

δζαζηάζεζξ, υπςξ ιένδ ακά εηαημιιφνζμ (ppm), πμο είκαζ ακελάνηδηεξ ηδξ 

ναδζμζοπκυηδηαξ ηαζ ηδξ ζζπφμξ ημο ελςηενζημφ ιαβκδηζημφ πεδίμο. Ζ ελίζςζδ ηδξ 
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ζοπκυηδηαξ Larmor, υηακ ζοιπενζθδθεεί δ ζηαεενά εςνάηζζδξ, ακηζηαεζζηχκηαξ ημ 

Ζμ ιε ημ απμηεθεζιαηζηυ ιαβκδηζηυ πεδίμ Ζαπμηεθ, βίκεηαζ:  

    
 

  
  (   ) 

Ακάθμβα ιε ημ πμζυξ πανάβμκηαξ (Ζμ ή RF) ιεηααάθθεηαζ έπμοιε: 

(α) Δάκ ημ Ζμ είκαζ ζηαεενυ ηαζ δ ναδζμζοπκυηδηα RF ιεηααάθθεηαζ ηαηά ηδ ζάνςζδ 

ημο δείβιαημξ, ηυηε κδ=(β/2π) Ζμ(1−ζδ) ηαζ κα=(β/2π)Ζμ(1−ζα), ζοπκυηδηεξ 

ζοκημκζζιμφ δείβιαημξ ηαζ ακαθμνάξ ακηίζημζπα. Ζ πδιζηή ιεηαηυπζζδ ζε ηθίιαηα 

πςνίξ δζαζηάζεζξ ζοιαμθίγεηαζ ιε ημ δ ηαζ ηαεμνίγεηαζ ςξ: 

     
     
  

        

(α) ηδκ πενίπηςζδ πμο δ ναδζμζοπκυηδηα κμ είκαζ ζηαεενή ηαζ ημ ιαβκδηζηυ πεδίμ 

ιεηααάθθεηαζ, ηυηε μζ ζοπκυηδηεξ ζοκημκζζιμφ είκαζ: κμ =(β/2π)Ζδ(1−ζδ) ηαζ 

κμ=(β/2π) Ζα(1−ζα) ηαζ δ πδιζηή ιεηαηυπζζδ: 

  
     
  

        

Απυ ηζξ δφμ ελζζχζεζξ πνμηφπημοκ: (α) υζμ πζμ εςναηζζιέκμξ είκαζ μ πονήκαξ απυ 

δθεηηνμκζηυ κέθμξ (δδθαδή ιεβάθδ ηζιή ημο ζ), ηυζμ δ ζοπκυηδηα ζοκημκζζιμφ εα 

ανίζηεηαζ ζε ορδθά εθανιμγυιεκα ιαβκδηζηά πεδία υηακ ζανχκμοιε ημ ιαβκδηζηυ 

πεδίμ, αθθά ζε παιδθυηενδ ζοπκυηδηα, υηακ ιεηααάθθεηαζ δ ναδζμζοπκυηδηα ηαζ (α) 

υζμ θζβυηενμ εςναηζζιέκμξ είκαζ έκαξ πονήκαξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ μοζία ακαθμνάξ 

ηυζμ ιεβαθφηενδ δ ηζιή ηδξ πδιζηήξ ιεηαηυπζζδξ ζε ιμκάδεξ δ.  

Δίκαζ θακενυ θμζπυκ υηζ μζ ελζζχζεζξ βζα ημ δ αθθάγμοκ, χζηε δ ηζιή ημο κα 

αολάκεζ ιε αολακυιεκδ εςνάηζζδ ημο πονήκα. Ωξ μοζία ακαθμνάξ βζα θάζιαηα 
1
H 

NMR πνδζζιμπμζείηαζ ημ ηεηναιεεοθμπονίηζμ (ή ηεηναιέεοθμζζθάκζμ), TMS, βζαηί 

πανμοζζάγεζ ηα πζμ εςναηζζιέκα πνςηυκζα απυ μπμζαδήπμηε άθθδ μνβακζηή έκςζδ 

(δ=0). Οζ ηζιέξ δ ηςκ δζαθυνςκ  μοζζχκ  ιεηνμφκηαζ  ιε  αάζδ  ημ TMS ζε ιζα 

ηθίιαηα απυ 1-12 ηαζ είκαζ πάκημηε εεηζημί ανζειμί. Δπεζδή υιςξ ζηδκ ηθίιαηα 

ηζιχκ δ έπμοιε αολακυιεκδ πδιζηή ιεηαηυπζζδ πνμξ ιζηνέξ ηζιέξ δ, δδιζμονβήεδηε 
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ιζα εκαθθαηηζηή θφζδ ιε ηδκ ηθίιαηα η, πμο είκαζ ανηεηά δζαδεδμιέκδ ζηα θάζιαηα 

NMR. Ζ ζπέζδ πμο ζοκδέεζ ηζξ δφμ παναιέηνμοξ είκαζ δ ελήξ: η=10−δ. 

ημ ζδιείμ αοηυ αλίγεζ κα ακαθενεμφιε εζδζηυηενα ζηζξ πδιζηέξ ιεηαημπίζεζξ 

ηςκ πνςημκίςκ ζημ θάζια NMR. Σμ πνςηυκζμ είκαζ εζδζηή πενίπηςζδ πονήκα, δζυηζ 

πςνίξ p δθεηηνυκζα ζηενείηαζ παναιαβκδηζηχκ ζδζμηήηςκ. Αοηυξ είκαζ ηαζ μ θυβμξ 

πμο δ πδιζηή ιεηαηυπζζδ ημο 
1
H ζηζξ δζάθμνεξ μνβακζηέξ εκχζεζξ πενζμνίγεηαζ ζηδκ 

πενζμπή ηςκ 10 ppm, εκχ μζ άθθμζ πονήκεξ πανμοζζάγμοκ πδιζηέξ ιεηαημπίζεζξ ιέπνζ 

200ppm. Ο ααειυξ εςνάηζζδξ ελανηάηαζ απυ ηδκ δθεηηνμκζηή ποηκυηδηα, έηζζ μζ 

πδιζηέξ ιεηαημπίζεζξ ηδξ CΖ3Υ, υπμο Υ είκαζ δθεηηνανκδηζηυ ζημζπείμ, 

ιεηαημπίγμκηαζ πνμξ παιδθά ιαβκδηζηά πεδία ηαεχξ αολάκεηαζ δ 

δθεηηνανκδηζηυηδηα (μζ ηζιέξ ηδξ δΖ αολάκμκηαζ).
275

 Δπίζδξ, δ πδιζηή ιεηαηυπζζδ 

ημο 
1
H ελανηάηαζ άιεζα απυ ηδ ιμνθή ημο ιμνίμο ηαζ εζδζηά απυ ημ άημιμ ημο 

άκεναηα ιε ημ μπμίμ είκαζ εκςιέκμ ηαζ απυ άθθα άημια πμο ημ πενζαάθθμοκ. 

Γζα ιζα βεκζηή εηηίιδζδ ηδξ πδιζηήξ ιεηαηυπζζδξ οπάνπμοκ μζ ηακυκεξ 

Shoolery πμο αμδεμφκ, ιε δζάθμνεξ ειπεζνζηέξ παναιέηνμοξ, κα πνμαθέρμοιε ηδ 

πδιζηή ιεηαηυπζζδ εκχζεςκ ηδξ ιμνθήξ: CH2XY ηαζ CHXYZ, υπμο X, Y, Z είκαζ 

δζαθμνεηζημί οπμηαηαζηάηεξ. Με αοηυ ημκ ηνυπμ έπμοκ οπμθμβζζηεί μζ πδιζηέξ 

ιεηαημπίζεζξ μθεθζκχκ ηαζ ανςιαηζηχκ εκχζεςκ ιε έκα αεκγμθζηυ δαηηφθζμ.  

ηδκ πενίπηςζδ ηςκ ανςιαηζηχκ εκχζεςκ, είκαζ θακενυ υηζ δ πδιζηή 

ιεηαηυπζζδ ημο θαζκοθίμο (C6H5-) επδνεάγεηαζ απυ ηδκ δθεηηνανκδηζηυηδηα ηςκ 

οπμηαηαζηαηχκ. Οζ πζμ δθεηηνανκδηζημί απμεςναηίγμοκ ηα πνςηυκζα ηαζ ζηδκ 

πενίπηςζδ πμο ανίζημκηαζ ζε μνεμ- ηαζ πανα- εέζεζξ ημ θαζκυιεκμ απμεςνάηζζδξ 

βίκεηαζ ιεβαθφηενμ θυβς ζοκημκζζιμφ. Σμ ακηίεεημ θαιαάκεζ πχνα ιε 

οπμηαηαζηάηεξ δθεηηνμκζμδυηεξ ή ιζηνήξ δθεηηνανκδηζηυηδηαξ. Ωζηυζμ, οπάνπμοκ 

ηαζ άθθμζ πανάβμκηεξ ηαζ θαζκυιεκα πμο επζδνμφκ πάκς ζηδ πδιζηή ιεηαηυπζζδ ιε 

απμηέθεζια κα ιδκ έπμοιε αηνζαή πμζμηζηή ελήβδζδ ηδξ επίδναζδξ ηςκ 

οπμηαηαζηαηχκ. Έκα ζδιακηζηυ ιένμξ ηδξ πδιζηήξ ιεηαηυπζζδξ ζηζξ ανςιαηζηέξ 

εκχζεζξ μθείθεηαζ ζηδκ εζςαημιζηή ηοηθμθμνία ηςκ π δθεηηνμκίςκ ιέζα απυ ημ 

επίπεδμ ημο αεκγμθζημφ δαηηοθίμο, πμο ζπδιαηίγεζ έκα ιζηνυ ιαβκδηζηυ πεδίμ 
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ακηίεεηδξ ηαηεφεοκζδξ ζε ζπέζδ ιε ημ εθανιμγυιεκμ, δδιζμονβχκηαξ έηζζ ιεβάθδ 

πδιζηή ιεηαηυπζζδ πνμξ ορδθά ιαβκδηζηά πεδία.  

Ακηίεεηα, δ ηοηθζηή ηίκδζδ ηςκ s δθεηηνμκίςκ βφνς απυ ηα πνςηυκζα ημο 

αεκγμθζημφ δαηηοθίμο δδιζμονβεί δθεηηνζηυ νεφια πμο πανάβεζ ιαβκδηζηυ πεδίμ 

ηαηά ηδκ ηαηεφεοκζδ ημο εθανιμγυιεκμο, πνμηαθχκηαξ πδιζηή ιεηαηυπζζδ ζε 

παιδθά ιαβκδηζηά πεδία. ηδκ πνάλδ, ηα ιυνζα πενζζηνέθμκηαζ ηαπφηαηα ιέζα ζημ 

δζάθοια ηαζ δ πδιζηή ιεηαηυπζζδ ημο NMR είκαζ μ ιέζμξ υνμξ ηςκ δζαθυνςκ 

ηαηεοεφκζεςκ ημο ιμνίμο ςξ πνμξ ημ εθανιμγυιεκμ ιαβκδηζηυ πεδίμ (ελςηενζηυ). 

 

ρήκα-1.39: Πνμζηαζία ημο αεκγμθζημφ δαηηοθίμο ελαζηίαξ ημο δεοηενεφμκημξ 

ιαβκδηζημφ πεδίμο, ημ μπμίμ ζπδιαηίγεηαζ απυ ημ θαζκυιεκμ ημο “νεφιαημξ-πεδίμο”, 

ζε ζπέζδ ιε ημ ελςηενζηά εθανιμγυιεκμ Ζz.
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ρήκα-1.40: Απμεςνάηζζδ θυβς ημο δεοηενεφμκημξ ιαβκδηζημφ πεδίμο αηεηοθεκίμο 

ηαζ αεκγμθίμο (δζαθμνεηζηή ακαπανάζηαζδ δθεηνμκζαημφ κέθμοξ). Σμ θαζκυιεκμ 

ηαθείηαζ δζαιαβκδηζηή ακζζμηνμπία.
286
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Σμ παναπάκς θαζκυιεκμ είκαζ πζμ έκημκμ ζημκ πμνθονζκζηυ δαηηφθζμ, δζυηζ 

ημ π ανςιαηζηυ ζφζηδια ημο δαηηοθίμο είκαζ εκημκυηενμ θυβς ηδξ φπανλδξ ηςκ 22π 

δθεηηνμκίςκ.  

 

ρήκα-1.41: Ζ ηίκδζδ ημο π-δθεηηνμκζαημφ κέθμοξ ζημκ πμνθονζκζηυ δαηηφθζμ 

πνμζθένεζ ζζπονή εςνάηζζδ ζηα εζςηενζηά πνςηυκζα ημο δαηηοθίμο ηαζ πανάθθδθα 

ζζπονή απμπνμζηαζία ζηα πνςηυκζα ημο ελςηενζημφ ζηεθεημφ ημο δαηηοθίμο.
286

 

 

1.4.4.2  Λήςε θαζκάησλ NMR (
1
H, 

13
C). 

Σα θαζιαηυιεηνα NMR πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζήιενα είκαζ δφμ εζδχκ: ηα 

ζοκεπμφξ ηφιαημξ (CW, continuous wave) ηαζ ηα θαζιαηυιεηνα παθιζηήξ ηεπκζηήξ 

ιεηαζπδιαηζζιμφ Fourier (FT-NMR, Pulse Fourier Transform Spectrometer). Σα 

ααζζηά ζοζηαηζηά βζα υθα ηα θαζιαηυιεηνα ορδθήξ δζαπςνζζηζηήξ ζηακυηδηαξ 

(High–resolution NMR) ζημ NMR είκαζ ιζα πδβή ηδξ δθεηηνμιαβκδηζηήξ 

αηηζκμαμθίαξ ζηδκ πενζμπή ναδζμζοπκμηήηςκ (RF) ιε ηδκ μπμία αμιαανδίγεηαζ ημ 

δείβια ηαζ έκαξ ζζπονυξ ιαβκήηδξ πμο πνέπεζ κα έπεζ ιεβάθμ ααειυ ζηαεενυηδηαξ 

ηαζ μιμζμβέκεζαξ (ακηζηαηάζηαζδ ιε οπεναβχβζιμοξ).
285

 

Σμ δείβια οπυ ιμνθή δζαθφιαημξ ζε ηαηάθθδθμ δεοηενζςιέκμ δζαθφηδ 

ιεηαθένεηαζ ιε έκα ιζηνυ ζζθχκζμ ζε έκα βοάθζκμ ζςθήκα NMR (δζάιεηνμξ 5mm) ιε 

μιμζμβεκή ημζπχιαηα ηαζ ημπμεεηείηαζ ζε έκα ιεηαθθζηυ ηάεεημ ζςθήκα πμο 

ανίζηεηαζ ιεηαλφ ηςκ πυθςκ ημο ιαβκήηδ. Ζ αηηζκμαμθία ναδζμζοπκμηήηςκ (RF) 

εηπέιπεηαζ απυ έκα πδκίμ πμο είκαζ πενζηοθζβιέκμ βφνς απυ ημ δείβια ηαζ ιεηά ηδκ 
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απμννυθδζδ εκένβεζαξ ηαηαβνάθεζ ημ ίδζμ ημ ζήια (single-coil spectrometer) ή απυ 

άθθμ πδκίμ (cross-coil spectrometer).
286

  

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα-1.20: Σα ααζζηά ηιήιαηα ημο θαζιαηυιεηνμ Πονδκζημφ Μαβκδηζημφ 

οκημκζζιμφ (NMR).
286

 

Γζα κα επζηεοπεεί ζοκημκζζιυξ, δ αηηζκμαμθία ναδζμζοπκμηήηςκ 

ιεηααάθθεηαζ ζζβά-ζζβά ηαηά ηδ ζάνςζδ. Σμ ζήια ηδξ απμννυθδζδξ RF 

ζοθθαιαάκεηαζ απυ ημκ ακζπκεοηή, εκζζπφεηαζ ηαζ ηαηαβνάθεηαζ. Σμ θαζιαημ-

βναθζηά δεδμιέκα NMR είκαζ εζδζηά ααειμθμβδιέκα ηαζ δ ηαηαβναθή ημο θάζιαημξ 

βίκεηαζ αθμφ πνμδβμοιέκςξ νοειζζηεί ημ „ιδδέκ‟ ιε ιία μοζία ακαθμνάξ, ζοκήεςξ 

ημ ηεηναιεεοθμζοθάκζμ, TMS. 

Ζ ζηαεενυηδηα ηαζ δ μιμζμβέκεζα ημο ιαβκήηδ ηαζ ηδξ πδβήξ 

ναδζμζοπκμηήηςκ είκαζ ζδιακηζημί πανάβμκηεξ βζα ηδκ ορδθή δζαπςνζζηζηή 

ζηακυηδηα ημο μνβάκμο. Γζαπςνζζηζηή ζηακυηδηα 0,5 Hz ζε υνβακμ 60 ΜHz, δδθαδή 

1/10
8
, ήηακ ζοκδεζζιέκδ ζηα παθαζά θαζιαηυιεηνα NMR. Δπεζδή υιςξ πνέπεζ κα 

δζαηδνδεεί δ ζηακυηδηα αοηή ζε υθμ ημ ιήημξ ημο δείβιαημξ βζα αοηυ μ βοάθζκμξ 

ζςθήκαξ πενζζηνέθεηαζ ιε ηδ αμήεεζα νεφιαημξ αένα. Ο ιυκζιμξ ιαβκήηδξ ή 

δθεηηνμιαβκήηδξ ιπμνεί κα θηάζεζ ηα 25 ΚGauss, αθθά ιε οπεναβχβζια πδκία (ζε 

παιδθέξ εενιμηναζίεξ) ιπμνμφκ κα επζηεοπεμφκ ζζπονυηενα ιαβκδηζηά πεδία.  

Γζα θάζιαηα 
1
H NMR ηα παθαζά υνβακα θεζημονβμφζακ ζε 60, 80, 90, 100 

ΜHz, εκχ ιε οπεναβχβζια πδκία ανπίγμοκ απυ 200, 300, 360 ηαζ πνυζθαηα 500 ή 

ηαζ 800 ΜHz. Παθαζυηενα δ μιμζμβέκεζα επζηοβπάκμκηακ ιε ιαβκήηεξ πμο μζ πυθμζ 
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ημοξ είπακ δζάιεηνμ 20 cm ηαζ ηαθά βοαθζζιέκεξ επζθάκεζεξ. Δπίζδξ, 

πνδζζιμπμζμφκηακ εζδζηά δθεηηνζηά δεοηενεφμκηα πδκία βφνς απυ ημ ιαβκήηδ, ιέζα 

απυ ηα μπμία πενκμφζακ αζεεκή δθεηηνζηά νεφιαηα πμο δζυνεςκακ ηζξ εηηνμπέξ απυ 

ηδκ μιμζμβέκεζα. Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ θεζημονβίαξ ημο ιαβκήηδ πανάβεηαζ 

εενιυηδηα, βζα αοηυ απαζηείηαζ εενιμζηάηδξ ιε ζφζηδια ρφλδξ. Οζ δζάθμνμζ 

πονήκεξ ιπμνμφκ κα ιεθεηδεμφκ ιε ημ ίδζμ υνβακμ  (πμθοπονδκζηά NMR, 

multinuclear NMR) ιε απθή αθθαβή ημο ηνοζηαθθζημφ ηαθακηςηή πμο πανάβεζ 

ζοβηεηνζιέκδ ναδζμζοπκυηδηα (ζοκήεςξ βζα οδνμβυκμ, θευνζμ ηαζ θχζθμνμ). 

Γζα ηδκ θήρδ ημο θάζιαημξ ΝΜR, ημ δείβια δζαθφεηαζ ζε ηαηάθθδθμ δζαθφηδ 

(υπςξ CDCl3 βζα 
1
H NMR) ηαζ ημπμεεηείηαζ ζε βοάθζκμ ζςθήκα NMR (ιήημξ 15 cm 

ηαζ δζάιεηνμ 0,5 cm) ιαγί ιε 2-3 ζηαβυκεξ μοζίαξ ακαθμνάξ (TMS) ηαζ ημπμεεηείηαζ 

ζηδκ ηαηάθθδθδ οπμδμπή ιεηαλφ ηςκ πυθςκ ημο ιαβκήηδ (απυζηαζδ πυθςκ 2-3cm) 

ηαζ πενζζηνέθεηαζ ιε ~30 ζηνμθέξ/s (βζα ορδθυηενδ δζαηνζηζηή ζηακυηδηα 100- 

200c/s).  

ηα κέα ιδπακήιαηα NMR ιε οπεναβχβζιμοξ ιαβκήηεξ ηαζ Ζ/Τ δ 

απμννυθδζδ ημο δζαθφηδ εζζάβεηαζ δθεηηνμκζηα. Καηά ηδκ ηαηαβναθή ημο 

θάζιαημξ, δ πδβή δθεηηνμιαβκδηζηήξ αηηζκμαμθίαξ ααπηίγεζ ημ δείβια ιε RF (π.π. 

παθαζά ζηα 60 ΜHz), εκχ ημ ιαβκδηζηυ πεδίμ έπεζ νοειζζεεί ζηα 1,4 Tesla ηαζ 

ιεηααάθθεηαζ ζζβά-ζζβά (ζάνςζδ) ιε ηδ αμήεεζα δθεηηνζημφ νεφιαημξ πμο 

πανάβεηαζ απυ ηδ βεκκήηνζα ζάνςζδξ–πεδίμο (fieldsweep generator) ηαζ 

ηνμθμδμηείηαζ απυ ηα δεοηενεφμκηα πδκία βφνς απυ ημοξ πυθμοξ. Σμ θάζια ζηδκ 

πενίπηςζδ αοηή ηαθείηαζ θάζια ζάνςζδξ-πεδίμο (field-sweep spectrum), εκχ ζηδκ 

πενίπηςζδ πμο ιεηααάθθεηαζ δ αηηζκμαμθία ναδζμζοπκμηήηςκ ηαθείηαζ θάζια 

ζάνςζδξ-ζοπκυηδηαξ (frequency-sweep spectrum). Ζ δεφηενδ πενίπηςζδ είκαζ πζμ 

δφζημθδ, αθθά εοκμεί πεζνάιαηα δζπθήξ ζοπκυηδηαξ.  

Καηά ηδ ζάνςζδ, ηάεε πονήκαξ ημο δείβιαημξ (π.π. πνςηυκζμ) θένεηαζ ζημ 

ζηάδζμ ημο ζοκημκζζιμφ, απμννμθά εκένβεζα απυ ημκ ηαθακηςηή ηδξ αηηζκμαμθίαξ 

RF ηαζ ηαεχξ μ πονήκαξ επακένπεηαζ ζηδκ ανπζηή ημο ηαηάζηαζδ, δ εηπειπυιεκδ 

εκένβεζα ζοβηεκηνχκεηαζ απυ ημ πδκίμ ημο ακζπκεοηή (πμο ανίζηεηαζ ηοθζβιέκμξ 

βφνς απυ ημ δείβια) εκζζπφεηαζ ηαζ ηαηαβνάθεηαζ. 
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Ζ πμζυηδηα ημο δείβιαημξ είκαζ ζοκήεςξ 10-20 mg βζα 
1
Ζ, 

19
F ηαζ 

31
P ζε 

0,5ml δζαθφηδ ηαζ μ πνυκμξ ζάνςζδξ είκαζ 5min. Γζα άθθμοξ πονήκεξ ιε ιζηνυηενδ 

θοζζηή αθεμκία, υπςξ μ 
13

C (θ.α. 1.108%) απαζημφκηαζ δείβιαηα ιε πάκς απυ 

100mg. Ωζηυζμ, ημ δείβια δεκ ηαηαζηνέθεηαζ ηαζ ιεηά ηδκ ελάηιζζδ ημο δζαθφηδ 

ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί λακά. ηα θαζιαηυιεηνα FT-NMR πμο είκαζ πμθφ 

εοαίζεδηα (ιε πενζζζυηενεξ ζανχζεζξ) πμζυηδηα 1-10 mg βζα θάζιαηα 1Ζ είκαζ 

ανηεηή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα-1.21: To θαζιαηυιεηνμ ΝΜR ηαζ μ ζςθήκαξ ημο δείβιαημξ.
286

 

 

1.4.5.1  Κπθιηθή βνιηακεηξία  

Ζ ηοηθζηή αμθηαιεηνία είκαζ ιζα ιέεμδμξ, δ μπμία πνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ 

δθεηηνμπδιεία. Ζ ιέεμδμξ αοηή πανέπεζ πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ μλεζδςηζηή ή ηδκ 

ακαβςβζηή δζαδζηαζία. Δπζηνέπεζ ηδκ ηαηακυδζδ πενίπθμηςκ δνάζεςκ ιεηαθμνάξ 

δθεηηνμκίςκ ζηδ αζμπδιεία ηαζ ζηδ πδιεία ιαηνμιμνίςκ.
276

 Ζ ηοηθζηή αμθηαιεηνία 

απμηεθείηαζ απυ ηδ ηεκηνζηή ιμκάδα ηαζ ηδκ δθεηηνμπδιζηή ηορεθίδα. Ζ 

δθεηηνμπδιζηή ηορεθίδα απμηεθείηαζ απυ ημ δθεηηνυδζμ ενβαζίαξ (working 

electrode) ημ μπμίμ ιπμνεί κα είκαζ απυ Pt, Au, Ag, ημ αμδεδηζηυ δθεηηνυδζμ 

(counter electrode) ημ μπμίμ ηθείκεζ ημ ηφηθςια ηαζ ημ δθεηηνυδζμ ακαθμνάξ. 
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Σμ ζφζηδια λεηζκάεζ ιε έκα ανπζηυ δοκαιζηυ ζημ μπμίμ δεκ θαιαάκεζ πχνα 

ηαιία δζαδζηαζία μλεζδμακαβςβήξ. ε ιία ηζιή δοκαιζημφ ζηδ δζάνηεζα ηδξ ζάνςζδξ 

ημ δθεηηνμεκενβυ ζοζηαηζηυ ανπίγεζ κα ακάβεηαζ, εκχ ηαηά ηδκ ακηίζηνμθδ 

δζαδζηαζία μλεζδχκεηαζ. Σμ δοκαιζηυ ζημ δθεηηνυδζμ ενβαζίαξ αολάκεζ απυ ιζα 

ανπζηή ηζιή δοκαιζημφ ζε ιζα ακχηαηδ επζεοιδηή ηζιή ηαζ ζηδ ζοκέπεζα εθαηηχκεηαζ 

βναιιζηά ζηδκ ανπζηή ημο ηζιή. ε ηάεε δθεηηνμπδιζηή δζαδζηαζία πμο θαιαάκεζ 

πχνα ζημ ζδιείμ επαθήξ ηςκ δφμ θάζεςκ, δ ιεηαθμνά ιάγαξ ηςκ δθεηηνμεκενβχκ 

εζδχκ ζηδ ημζκή επζθάκεζα πναβιαημπμζείηαζ ιε δζάποζδ ή ιεηακάζηεοζδ. Ζ 

ιεηακάζηεοζδ ειπμδίγεηαζ απυ ηδ πνήζδ “θένμκ δθεηηνμθφηδ” μ μπμίμξ ιεηαηνέπεζ 

ημ δζάθοια ζε ηαθυ ζμκζηυ αβςβυ. 

ηδκ ηοηθζηή αμθηαιεηνία (cyclic voltammetry, CV) ηαηαβνάθεηαζ ημ νεφια 

ημ μπμίμ δζαννέεζ έκα ιζηνυ ζηαηζηυ δθεηηνυδζμ ζε αηίκδημ δζάθοια, υηακ ζημ 

δθεηηνυδζμ επζαάθθεηαζ ιζα ηνζβςκζηή ηοιαημιμνθή δοκαιζημφ. Έκα ηέημζμ 

δοκαιζηυ θαίκεηαζ ζημ επυιεκμ δζάβναιια. 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα-1.6: Πανάδεζβια ζήιαημξ δζέβενζδξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ιε                          

ζημπυ κα θδθεεί ημ ακηίζημζπμ αμθηαιμβνάθδια. 

ημ πανάδεζβια αοηυ ανπζηά ημ δοκαιζηυ ιεηααάθθεηαζ βναιιζηά απυ                    

+ 0,8 V ζε - 0,15 V (ςξ πνμξ ημ SCE) ηαζ ζηδκ ζοκέπεζα δ θμνά ζάνςζδξ αθθάγεζ 

ηαζ έηζζ ημ δοκαιζηυ επζζηνέθεζ ζηδκ ανπζηή ημο ηζιή. Ζ ηαπφηδηα ζάνςζδξ ηαζ πνμξ 

ηζξ δφμ ηαηεοεφκζεζξ είκαζ 50 mV/s. Πνέπεζ κα ζδιεζςεεί, υηζ αοηυξ μ ηφηθμξ 

δζέβενζδξ ιπμνεί κα επακαθαιαάκεηαζ πμθθέξ θμνέξ. Σα δοκαιζηά ζηα μπμία 
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πναβιαημπμζείηαζ δ ακαζηνμθή μκμιάγμκηαζ δοκαιζηά ακαζηνμθήξ (switching 

potentials). ημ παναπάκς πανάδεζβια ηα δοκαιζηά αοηά είκαζ ημ -0,15 V ηαζ ημ 

+0,8V. H επζθεβυιεκδ βζα έκα πείναια πενζμπή ιεηαλφ ηςκ δοκαιζηχκ ακαζηνμθήξ 

είκαζ εηείκδ ζηδκ μπμία θαιαάκεζ πχνα ιζα εθεβπυιεκδ απυ δζάποζδ μλείδςζδ ή 

ακαβςβή ιίαξ ή ηαζ πενζζζυηενςκ μοζζχκ. Δπζπθέμκ, δ ηαηεφεοκζδ ηδξ ανπζηήξ 

ζάνςζδξ ιπμνεί κα είκαζ είηε πνμξ ηζξ ανκδηζηέξ ηζιέξ, είηε πνμξ ηζξ εεηζηέξ, ακάθμβα 

ιε ηδ ζφζηαζδ ημο δείβιαημξ. άνςζδ πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ πενζζζυηενμ ανκδηζηχκ 

δοκαιζηχκ μκμιάγεηαζ ζάνςζδ μνεήξ θμνάξ (forward scan), εκχ ζάνςζδ πνμξ ηδκ 

ακηίεεηδ ηαηεφεοκζδ μκμιάγεηαζ ζάνςζδ ακάζηνμθδξ θμνάξ (reverse scan). Γεκζηά, 

μ πνυκμξ πμο απαζηείηαζ βζα έκα πθήνδ ηφηθμ ζανχζεςκ ανίζηεηαζ ζηδκ πενζμπή απυ 

1ms ή θζβυηενμ έςξ 100s ή πενζζζυηενμ. ημ πνμδβμφιεκμ πανάδεζβια μ πνυκμξ ημο 

ηφηθμο είκαζ 40s. ημ ζδιείμ αοηυ αξ δμφιε έκα πανάδεζβια ηοηθζηήξ αμθηαιεηνίαξ. 

ημ επυιεκμ δζάβναιια πανμοζζάγεηαζ δ απυηνζζδ νεφιαημξ υηακ δζάθοια 

K3Fe(CN)6 6mM ηαζ ΚΝΟ3 1Μ οπυηεζηαζ ζημ ζήια ηοηθζηήξ δζέβενζδξ ημο 

πνμδβμοιέκμο ζπήιαημξ. Σμ δθεηηνυδζμ ενβαζίαξ ιπμνεί κα είκαζ έκα 

ιζηνμδθεηηνυδζμ θεοημπνφζμο ηαζ ημ δθεηηνυδζμ ακαθμνάξ έκα ημνεζιέκμ 

δθεηηνυδζμ ηαθμιέθακα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα-1.7: Έκα ηοπζηυ ηοηθζηυ αμθηαιμβνάθδια.
276
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ημ ανπζηυ δοκαιζηυ ηςκ + 0,8 V (ζδιείμ Α) παναηδνείηαζ έκα εθάπζζημ 

ακμδζηυ νεφια, ημ μπμίμ αιέζςξ ιεζχκεηαζ ζε ιδδέκ ηαεχξ ζοκεπίγεηαζ δ ζάνςζδ. 

Αοηυ ημ ανκδηζηυ νεφια είκαζ απμηέθεζια ηδξ μλείδςζδξ ημο φδαημξ πνμξ μλοβυκμ 

ζε πενζζζυηενμ εεηζηά δοκαιζηά, αοηυ ημ νεφια αολάκεζ βνήβμνα ηαζ βίκεηαζ ανηεηά 

ιεβάθμ ζηα + 0,9 V. Δπζπθέμκ, δεκ παναηδνείηαζ νεφια ιεηαλφ ηςκ + 0,7 ηαζ + 0,4 V 

δζυηζ δεκ οπάνπεζ μοζία πμο ακάβεηαζ ή μλεζδχκεηαζ ζηδκ πενζμπή αοηή ηςκ 

δοκαιζηχκ. ηδκ ζοκέπεζα υηακ ημ δοκαιζηυ ιεζςεεί ειθακίγεηαζ έκα ηαεμδζηυ 

νεφια (ζδιείμ Β), πμο μθείθεηαζ ζηδκ ακαβςβή:         

                                      Fe(CN)6
-3

 +e
-⇔ Fe(CN)6

-4
.   

ηδκ πενζμπή ακάιεζα ζημ ζδιείμ Β ηαζ D θαιαάκεζ πχνα ιζα ηαπεία αφλδζδ 

ζημ νεφια, δζυηζ δ επζθακεζαηή ζοβηέκηνςζδ ημο Fe(CN)6
-3

 βίκεηαζ ζοκεπχξ ηαζ 

ιζηνυηενδ. Σμ νεφια πμο ηαηαβνάθεηαζ ζηδκ ημνοθή απμηεθείηαζ απυ δφμ 

ζοζηαηζηά. Σμ πνχημ είκαζ δ ανπζηή άκμδμξ ημο νεφιαημξ ημ μπμίμ πνεζάγεηαζ βζα κα 

ηνμπμπμζήζεζ ηδκ επζθακεζαηή ζοβηέκηνςζδ ημο ακηζδνχκημξ ζφιθςκα ιε ηδκ 

ελίζςζδ ημο Nernst. Σμ δεφηενμ είκαζ ημ ηακμκζηυ νεφια ημ μπμίμ πενζμνίγεηαζ απυ 

ηδκ δζάποζδ. Σμ πνχημ νεφια ηαηαννέεζ βνήβμνα (ζδιεία D ηαζ F), δζυηζ δ ζηζαάδα 

δζάποζδξ επεηηείκεηαζ μθμέκα ηαζ ιαηνφηενα απυ ηδκ επζθάκεζα ημο δθεηηνμδίμο. 

ημ ζδιείμ - 0,15 V (F) βίκεηαζ ακαζηνμθή ηδξ θμνάξ ζάνςζδξ. Ωζηυζμ, ημ νεφια 

ελαημθμοεεί κα είκαζ ηαεμδζηυ ακ ηαζ δ ζάνςζδ πναβιαημπμζείηαζ πνμξ πενζζζυηενμ 

εεηζηά δοκαιζηά, δζυηζ ηα δοκαιζηά αοηά είκαζ αηυια ανηεηά ανκδηζηά ηαζ επμιέκςξ 

ακάβμοκ ηα ζυκηα Fe(CN)6
-3

. 

Απυ ηδκ ζηζβιή πμο ημ δοκαιζηυ βίκεηαζ ανηεηά εεηζηυ, έηζζ χζηε κα 

ζηαιαηήζεζ δ ακαβςβή ηςκ ζυκηςκ Fe(CN)6
-3

, ημ νεφια βίκεηαζ ιδδέκ ηαζ έπεζηα 

βίκεηαζ ακμδζηυ. Πνέπεζ κα ζδιεζςεεί, υηζ ημ ακμδζηυ νεφια είκαζ απμηέθεζια ηδξ 

μλείδςζδξ ηςκ ζυκηςκ Fe(CN)6
-4

. Σα ζυκηα αοηά έπμοκ ζοζζςνεοηεί ημκηά ζηδκ 

επζθάκεζα υηακ έθααε πχνα δ μνεή ζάνςζδ. Δπζπθέμκ, ημ ακμδζηυ νεφια ζηδκ 

δζαδζηαζία αοηή ημνοθχκεηαζ ηαζ έπεζηα ιεζχκεηαζ δζυηζ ημ ζοζζςνεοιέκμ Fe(CN)6
-4

 

ηαηακαθχκεηαζ απυ ηδκ ακμδζηή ακηίδναζδ. 
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ε έκα δζάβναιια ηοηθζηήξ αμθηαιεηνίαξ ζοιακηζηέξ πανάιεηνμζ είκαζ ημ 

δοκαιζηυ ηαεμδζηήξ ημνοθήξ Δpc, ημ δοκαιζηυ ακμδζηήξ ημνοθήξ Epa, ημ νεφια 

ηαεμδζηήξ ημνοθήξ ipc, ημ νεφια ακμδζηήξ ημνοθήξ ipa. Γζα ακηζζηνεπηέξ 

δθεηηνμδζαηέξ ακηζδνάζεζξ, ηα νεφιαηα ηςκ ακμδζηχκ ηαζ ηαεμδζηχκ ημνοθχκ είκαζ 

ίζα ζε απυθοηδ ηζιή ηαζ ιε ακηίεεημ πνυζδιμ, εκχ δ δζαθμνά ζηα δοκαιζηά ηςκ 

ημνοθχκ είκαζ 0,0592/n, υπμο n είκαζ μ ανζειυξ ηςκ δθεηηνμκίςκ πμο ζοιιεηέπμοκ 

ζηδκ διζακηίδναζδ. Ζ ηοηθζηή αμθηαιεηνία πνδζζιμπμζείηαζ ηονίςξ ςξ έκα ενβαθείμ 

βζα εειεθζχδεζξ ηαζ δζαβκςζηζηέξ ιεθέηεξ. Ζ ιέεμδμξ αοηή πανέπεζ πμζμηζηέξ 

πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε ηζξ δθεηηνμπδιζηέξ δζενβαζίεξ ηάης απυ δζάθμνεξ ζοκεήηεξ. 

Ακ ηαζ δ ηοηθζηή αμθηαιεηνία δεκ πνδζζιμπμζείηαζ βζα πμζμηζηέξ ακαθφζεζξ, 

εκημφημζξ, είκαζ έκα ζδιακηζηυ ενβαθείμ βζα ηδ ιεθέηδ ιδπακζζιχκ ηαζ ηαποηήηςκ 

μλεζδμακαβςβζηχκ δζενβαζζχκ, εζδζηά ζε μνβακζηά ηαζ μνβακμιεηαθθζηά ζοζηήιαηα, 

υπςξ είκαζ μζ πμνθονίκεξ. Απμηεθεί ηδκ πνχηδ ηεπκζηή πμο επζθέβεηαζ βζα ηδκ 

δθεηηνμπδιζηή δζενεφκδζδ εκυξ ζοζηήιαημξ. οπκά, ιε ηδκ ηοηθζηή αμθηαιεηνία 

απμηαθφπηεηαζ δ πανμοζία εκδζάιεζςκ εκχζεςκ ζε δζάθμνεξ μλεζδμακαβςβζηέξ 

ακηζδνάζεζξ. ημ ζδιείμ αοηυ αλίγεζ κα πνμζεέζμοιε μνζζιέκεξ έκκμζεξ μζ μπμίεξ 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ ιέεμδμ ηδξ ηοηθζηήξ αμθηαιεηνίαξ. Έζης δ ακηίδναζδ 

μλεζδμακαβςβήξ:   

                                              Ο+e
-

  
⇐
  
⇒  R. 

Ζ ακηίδναζδ ιπμνεί κα είκαζ ακηζζηνεπηή (Β) ή διζακηζζηνεπηή (Α). To ηοηθζηυ 

αμθηαιμβνάθδια ιζαξ ακηζζηνεπηήξ ακηίδναζδξ ηαζ ιζαξ διζακηζζηνεπηήξ 

ακηίδναζδξ θαίκεηαζ ζημ επυιεκμ δζάβναιια.  

 

 

 

 

Γηάγξακκα-1.8: To ηοηθζηυ αμθηαιμβνάθδια ιζαξ ακηζζηνεπηήξ (Β)                                 

ηαζ ιζαξ διζακηζζηνεπηήξ ακηίδναζδξ (Α).
286
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ηδκ ιδ ακηζζηνεπηή δζενβαζία, δ ιεηαθμνά θμνηίμο ζημ δθεηηνυδζμ είκαζ 

ανβή ηαζ ελανηάηαζ απυ ημ δοκαιζηυ, έηζζ παναηδνείηαζ ιυκμ ιία ημνοθή. Σμ νεφια 

ηαεμνίγεηαζ απυ ηδκ ηαπφηδηα ηδξ δζενβαζίαξ ιεηαθμνάξ θμνηίμο (charge transfer 

control), έηζζ εάκ Kf >> Kr παναηδνμφιε ιία ακμδζηή ημνοθή, εάκ Κf << Kr 

παναηδνμφιε ιία ηαεμδζηή ημνοθή. ηδκ δζενβαζία αοηή ημ Ep εα είκαζ ίζμ ιε: 

    
  

  

    
⌈       

  

√ 
   √(

     

  
)⌉ 

υπμο, α είκαζ μ ζοκηεθεζηήξ δζάποζδξ, 

nα είκαζ μ ανζειυξ ηςκ δθεηηνμκίςκ πμο ειπθέημκηαζ ζηδκ ιεηαθμνά θμνηίμο, 

k
o
 είκαζ δ εηενμβεκήξ ζηαεενά ηαπφηδηαξ,  

F είκαζ δ ζηαεενά Faraday (96,485 sA/mol), 

κ είκαζ δ ηαπφηδηα ζάνςζδξ, 

T είκαζ δ εενιμηναζία ζε Kelvin,   

R είκαζ δ παβηυζιζα ζηαεενά ηςκ αενίςκ (8,314 JK
-1

mol
-1

) ηαζ  

D είκαζ μ ζοκηεθεζηήξ δζάποζδξ ζε cm
2
s

-1
. 

ηδκ διζακηζζηνεπηή δζενβαζία, δ έκηαζδ ημο νεφιαημξ επδνεάγεηαζ ηυζμ 

απυ ιεηαθμνά ιάγαξ θυβς δζάποζδξ υζμ ηαζ απυ ιεηαθμνά θμνηίμο. Σμ ζπήια ημο 

ηοηθζημφ αμθηαιμβναθήιαημξ είκαζ ακάθμβμ ημο πανάβμκηα k
o
/√(παD) (υπμο                        

a = nFv/RT). Με αφλδζδ ημο δ ζοκμθζηή δζαδζηαζία πνμζεββίγεζ αοηήκ ηδξ 

ακηζζηνεπηήξ. Γζα ιζηνέξ ηζιέξ k
o
/√(παD) (δδθαδή ιεβάθεξ ηαπφηδηεξ ζάνςζδξ) ημ 

ζφζηδια πανμοζζάγεζ ζοιπενζθμνά ιίαξ ιδ ακηζζηνεπηήξ δνάζδξ. 

Ωξ πνμξ ηζξ πμνθονίκεξ, μ δαηηφθζμξ ημοξ μλεζδχκεηαζ ακηζζηνεπηά ζε δφμ 

ζηάδζα ζε ιδ οδαηζηά δζαθφιαηα:  P P
+
 (π-ηαηζμκζηή νίγα),  P

+ P
+2 

(δζηαηζυκ). 

Δπζπθέμκ, ακάβεηαζ ζε δφμ ζηάδζα: P P
- 
(π-ακζμκζηή νίγα), P

- P
-2 

(δζακζυκ). Πνέπεζ 

κα ζδιεζςεεί, υηζ μζ πμνθονίκεξ ορδθήξ δθεηηνμκζαηήξ ποηκυηδηαξ μλεζδχκμκηαζ 
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εφημθα ηαζ ακάβμκηαζ δφζημθα.  Απυ ηδκ άθθδ, δ εζζαβςβή οπμηαηαζηαηχκ πμο 

δζαηανάζζμοκ ημ επίπεδμ ηςκ ιμνίςκ αοηχκ ηείκμοκ κα εοκμήζμοκ ηδκ ακαβςβή ηαζ 

κα ειπμδίζμοκ ηδκ μλείδςζδ.  

ηζξ ιεηαθθμπμνθονίκεξ μλεζδχκμκηαζ ηαζ ακάβμκηαζ ηυζμ ημ ιέηαθθμ υζμ 

ηαζ μ πμνθονζκζηυξ δαηηφθζμξ. Ζ ΓΔredox βζα ηδκ πνχηδ μλείδςζδ ηαζ ηδκ πνχηδ 

ακαβςβή είκαζ εκυξ δθεηηνμκίμο είκαζ 2,25 ± 0,15 V (εεςνδηζηή ηζιή 2,17 V) 

ακελάνηδηα απυ ηζξ εκδζάιεζεξ αθθαβέξ ζηζξ μλεζδςηζηέξ ηαηαζηάζεζξ ημο ηεκηνζημφ 

ζυκημξ. Δπζπθέμκ, δ δζαθμνά ιεηαλφ ημο πνχημο δθεηηνμκίμο ηαζ ηδξ πνμζεήηδξ ή 

αθαίνεζδξ ημο δεφηενμο αημθμοεεί ζε έκα δζάζηδια ηδξ ηάλδξ ηςκ 0,3 V.  

Ζ ηφνζα επίδναζδ ημο δαηηοθίμο ζημ ηεκηνζηυ ιεηαθθζηυ ζυκ είκαζ κα 

ζηαεενμπμζεί ζπεηζηά ορδθέξ μλεζδςηζηέξ ηαηαζηάζεζξ, υηακ πενζέπμοκ 

οπμηαηαζηάηεξ δυηεξ δθεηηνμκίςκ. Δπίζδξ, μζ ιεηαθθμπμνθονίκεξ μλεζδχκμκηαζ ή 

ακάβμκηαζ ζε ζηάδζα εκυξ δθεηηνμκίμο πμο δζαπςνίγμκηαζ πενζζζυηενμ απυ 100 mV. 

Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί, υηζ ζηδκ μλείδςζδ ιεηαθθμπμνθονζκχκ ιε ιέηαθθμ δζζεεκμφξ 

θμνηίμο ζοκήεςξ ζπδιαηίγεηαζ π-ηαηζμκζηή νίγα (μλείδςζδ ζημ δαηηφθζμ) ή ζημ 

ηεκηνζηυ ιέηαθθμ (+2 ζε +3). Σέθμξ, υηακ μζ δθεηηνμπδιζηέξ ακηζδνάζεζξ είκαζ 

ακηζζηνεπηέξ ειθακίγμκηαζ ζζμζαεζηζηά ζδιεία ζηα θάζιαηα UV-Vis ζε 

δζαθμνεηζηέξ μλεζδςηζηέξ ηαηαζηάζεζξ. Ζ ηοηθζηή αμθηαιεηνία είκαζ έκα ιέζμ 

εθέβπμο ηδξ ιεηαηίκδζδξ ηςκ ΖΟΜΟ ηνμπζαηχκ ηςκ πμνθονζκχκ. Οζ ιδ επίπεδεξ 

πμνθονίκεξ μλεζδχκμκηαζ πζμ εφημθα ακηακαηθχκηαξ ηδκ απμζηαεενμπμίδζδ ηςκ 

ΖΟΜΟ, εκχ δ ακαβςβή επδνεάγεηαζ θζβυηενμ ζε ζοιθςκία ιε εεςνδηζηέξ ιεθέηεξ 

υηζ ηα LUMO δεκ είκαζ ηυζμ εοαίζεδηα ζε παναιμνθχζεζξ ημο δαηηοθίμο.   

 

 

 

 

Γηάγξακκα-1.9: Γζάβναιια HOMO ηαζ LUMO ηνμπζαηχκ ηαηά ηδκ                      

δζάνηεζα ηδξ μλείδςζδξ ηαζ ηδξ ακαβςβήξ ημοξ.
276
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Ζ ζφκεεζδ πμνθονζκχκ ιε “πνμζπεδζαζιέκδ” ιδ επίπεδδ δζαιυνθςζδ 

απμηεθεί έκα κέμ πεδίμ, θυβς ηςκ αθθαβχκ ζε δοκαιζηά μδεζδμακαβςβήξ, υπςξ 

επίζδξ ηαζ ζε μπηζηέξ, ιαβκδηζηέξ ηαζ ζε ζδζυηδηεξ ηςκ δζεβενιέκςκ ηαηαζηάζεςκ. 

Δπζπθέμκ, είκαζ έκα ενβαθείμ ιεθέηδξ in vitro ηςκ ζηεθεηζηχκ δζαιμνθχζεςκ πμο 

παναηδνμφκηαζ ζε ηνοζηαθθζηέξ δμιέξ πνςηεїκζηχκ ζοιπθυηςκ πμο απμηεθμφκηαζ 

απυ πμνθονζκζηά πνςιμθυνα αθθά ηαζ πνμζεεηζηέξ μιάδεξ. 

1.4.5.2  Λήςε θπθιηθνύ βνιηακνγξαθήκαηνο   

Ζ ηοηθζηή αμθηαιεηνία υπςξ ακαθφεδηε ζηδκ πνμδβμφιεκδ οπμεκυηδηα, 

πνδζζιμπμζείηαζ ιε ζημπυ κα οπμθμβζζημφκ ηα δοκαιζηά μλεζδμακαβςβήξ ηςκ 

εκχζεςκ, μ ανζειυξ ηςκ μλεζδχζεςκ ηαζ ηςκ ακαβςβχκ αθθά ηαζ δ εκενβεζαηή 

δζαθμνά ηςκ HOMO ηαζ LUMO ηνμπζαηχκ πμο ζοιπίπηεζ ιε ηδκ δζαθμνά ΓΔredox. H 

ηοηθζηή αμθηαιεηνία πναβιαημπμζείηαζ ιε ηδκ πνήζδ εκυξ πμηεκζζμζηάηδ.  

 

 

 

 

 

Δηθόλα-1.22: H ζοζηεοή ημο πμηεκζζμζηάηδ. 

Πζμ ζοβηεηνζιέκα βζα ηδκ θήρδ ημο ηοηθζημφ αμθηαιμβναθήιαημξ 

πνδζζιμπμζείηαζ ιζα βοάθζκδ ηορεθίδα ιε ηέζζενζξ οπμδμπείξ. ηδκ εηάζημηε 

οπμδμπή ημπμεεημφκηαζ ηα ακηίζημζπα δθεηηνυδζα. Σμ δθεηηνυδζμ ενβαζίαξ πμο είκαζ 

δθεηηνυδζμ Hg ιε Pt ηαζ έπεζ ιαφνμ πνχια, ημ αμδεδηζηυ δθεηηνυδζμ πμο είκαζ 

ζφνια Pt ηαζ έπεζ θεοηυ πνχια ηαζ ημ δθεηηνυδζμ ακαθμνάξ πμο είκαζ δθεηηνυδζμ 

ηαθμιέθακμξ ζε εζςηενζηυ δζάθοια KCl ηαζ έπεζ ιπθε πνχια. Σμ δθεηηνυδζμ 

ακαθμνάξ δεκ ημπμεεηείηαζ απεοεείαξ ζηδκ ηορεθίδα αθθά ιέζα ζε ιζηνυ βοάθζκμ 

δειυ ηαηάθθδθμο ζπήιαημξ, έηζζ χζηε κα ιπμνεί κα εζζένπεηαζ ζηδκ ηορεθίδα. Αοηυ 

πναβιαημπμζείηαζ, έηζζ χζηε ημ δθεηηνυδζμ κα ιδκ πνςιαηίγεηαζ απυ ηδκ μοζία πμο 

ιεθεηάηαζ.  
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ηδκ ηέηανηδ οπμδμπή ηδξ ηορεθίδαξ εζζένπεηαζ πανμπή αενίμο Ανβμφ, έηζζ 

χζηε ημ αένζμ αοηυ πμο έπεζ ιεβαθφηενμ αάνμξ απυ ημκ αηιμζθαζνζηυ αένα κα ημκ 

απμιαηνφκεζ απυ ηδκ ηορεθίδα ιε ζημπυ ηδκ απμιάηνοκζδ ηδξ οβναζίαξ ηαζ ημο 

μλοβυκμο πμο εα επδνέαγακ ηδκ αηνίαεζα ηςκ ιεηνήζεςκ. Ακάιεζα ζηδκ ηεκηνζηή 

πανμπή ημο αενίμο ηαζ ηδκ πανμπή ημο αενίμο ζηδκ ηορεθίδα πανειαάθθεηαζ ιζα 

παβίδα. Ζ παβίδα αοηή ζημ επάκς ιένμξ ηδξ ζοκδέεηαζ ιε ηδκ ηεκηνζηή πανμπή ημο 

αενίμο, εκχ ζημ άθθμ αηνμθφζζμ ηδξ ζοκδέεηαζ ιε ημ θάζηζπμ πμο εζζένπεηαζ ζηδ 

ηορεθίδα. ημ εζςηενζηυ ηδξ παβίδαξ εζζάβμοιε δζαθφηδ ιε ζημπυ ημ ζφζηδια ηδξ 

παβίδαξ κα είκαζ ημνεζιέκμ ηαζ κα ιδκ απμιαηνφκεζ δζαθφηδ απυ ηδκ ηορεθίδα.  

Ωξ δζαθφηδ ηαηά ηζξ ιεηνήζεζξ πνδζζιμπμζείηαζ δζαθφηδξ πμο μλεζδχκεηαζ 

πενίπμο ζηα 2Volt. Πνέπεζ κα ζδιεζςεεί, υηζ ηαηά ηζξ ιεηνήζεζξ αοηέξ μ δζαθφηδξ εα 

πνέπεζ κα έπεζ ορδθυηενμ δοκαιζηυ μλείδςζδξ απυ ηδκ μοζία πμο ιεθεηάηαζ, ιε 

ζημπυ ηδκ θήρδ αλζυπζζηςκ απμηεθεζιάηςκ. Πνζκ απυ ηζξ ιεηνήζεζξ ηςκ μοζζχκ, εα 

πνέπεζ κα βίκεζ θήρδ ηςκ ακηίζημζπςκ ιεηνήζεςκ ημο δζαθφηδ. Έηζζ ανπζηά εα πνέπεζ 

ζηδκ πενίπηςζδ αοηή κα θδθεεί ημ αμθηαιμβνάθδια ημο δζαθφηδ. ηδκ ηορεθίδα μ 

υβημξ ημο δζαθφηδ είκαζ 2ml ηαζ ζημκ βοάθζκμ δειυ επίζδξ 2 ml. Ο δζαθφηδξ πμο 

πνδζζιμπμζείηαζ εα πνέπεζ κα είκαζ άκοδνμξ ηαζ εζζάβεηαζ ζηδκ ζοζηεοή ιε ηδκ 

αμήεεζα ιζηνμζφνζββαξ.  

ημ εζςηενζηυ ηδξ ηορεθίδαξ εζζάβεηαζ πμζυηδηα δθεηηνμθφηδ. Ο 

δθεηηνμθφηδξ είκαζ απαναίηδημξ, δζυηζ δζαθμνεηζηά δεκ ιπμνμφκ κα θάαμοκ πχνα 

μλεζδμακαβςβζηέξ ακηζδνάζεζξ, ιζαξ ηαζ δεκ εα οπάνπεζ νμή δθεηηνμκίςκ. Έκαξ 

δθεηηνμθφηδξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζοκήεςξ είκαζ δ έκςζδ [CH3(CH2)3]4NBF4. Ο 

δθεηηνμθφηδξ δζαθφεηαζ ζημ εζςηενζηυ ηδξ ηορεθίδαξ ιε ηδκ νμή ημο αενίμο, δ 

μπμία δδιζμονβεί θοζαθίδεξ. Αθμφ δζαθοεεί μ δθεηηνμθφηδξ ιε ηδκ αμήεεζα πζπέηαξ, 

βίκεηαζ ιεηαθμνά ημο δζαθφιαημξ ζημκ δειυ ηαζ εζζάβεηαζ ημ δθεηηνυδζμ ακαθμνάξ. 

ηδκ ζοκέπεζα απμιαηνφκεηαζ ημ θάζηζπμ ημο αένα ηυζμ έηζζ χζηε κα ιδκ δδιζμονβεί 

θοζαθίδεξ ζημ δζάθοια. οκδέμκηαζ υθα ηα δθεηηνυδζα ιε ηζξ ακηίζημζπεξ οπμδμπέξ 

ημοξ ζημκ πμηεκζζμζηάηδ ηαζ ηαηαβνάθεηαζ ημ αμθηαιμβνάθδια ημο δζαθφηδ. 

Μεηά απυ ηδκ θήρδ ημο βναθήιαημξ αοημφ, πνμζηίεεηαζ ζηδκ ηορεθίδα 

ιζηνή πμζυηδηα ηδξ ιεθεημφιεκδξ έκςζδξ. Σμ δζάθοια ηδξ ηορεθίδαξ πνςιαηίγεηαζ 
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εθαθνά, εκχ ημ δζάθοια ημο δειμφ παναιέκεζ άπνςιμ. Αημθμοεχκηαξ ηδκ ίδζα 

δζαδζηαζία ζηδκ ζοζηεοή θαιαάκεηαζ ημ βνάθδια ηδξ έκςζδξ πμο ιεθεηάηαζ. Έπεζηα 

εζζάβεηαζ αηυιδ θίβδ πμζυηδηα ηδξ έκςζδξ, έηζζ χζηε κα αολδεεί ημ ζήια ηαζ κα 

ιεζςεεί μ ευνοαμξ. Σμ δζάβναιια ηδξ μλείδςζδξ ηαζ ηδξ ακαβςβήξ ιπμνεί κα θδθεεί 

λεπςνζζηά. Δπίζδξ, ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί δ ιέεμδμξ x
2
. ηδκ ιέεμδμ x

2
 δ 

δζαηνζηζηή ζηακυηδηα είκαζ ιεβαθφηενδ ηαζ ηα δοκαιζηά ειθακίγμκηαζ απεοεείαξ ζημ 

δζάβναιια, ακηίεεηα ζηδκ ηακμκζηή ιέεμδμ πνεζάγεηαζ μ οπμθμβζζιυξ ημο ιέζμο 

υνμο βζα ηδκ θήρδ ηςκ ακηίζημζπςκ ηζιχκ. 

ημ ηέθμξ ηςκ ιεηνήζεςκ θαιαάκεηαζ ημ αμθηαιμβνάθδια ημο θεννμηεκίμο, 

ημ μπμίμ θεζημονβεί ςξ πνυηοπμ βζα ημκ πμηεκζζμζηάηδ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ εθέβπεηαζ 

δ αλζμπζζηία ηςκ απμηεθεζιάηςκ.  

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα-1.23:  Μζα ηοπζηή ηορεθίδα ιεηνήζεςκ ηοηθζηήξ αμθηαιεηνίαξ. 

 

1.5 Φσηνθαηαιπηηθή παξαγσγή πδξνγόλνπ κε ζπζηήκαηα βαζηζκέλα 

ζε πνξθπξίλεο. 

1.5.1 Πεξίιεςε 

ηδκ οπμεκυηδηα αοηή πναβιαημπμζείηαζ ιία ζφκημιδ αζαθζμβναθζηή 

ακαζηυπδζδ ζε ζοζηήιαηα θςημπδιζηήξ παναβςβήξ οδνμβυκμο ααζζζιέκα ζε 

πμνθονίκεξ ή ιεηαθθμπμνθονίκεξ. Σα πμνθονζκζηά πανάβςβα ιπμνμφκ κα 

θεζημονβήζμοκ ηυζμ ςξ θςημεοαζζεδημπμζδηέξ υζμ ηαζ ςξ ηαηαθφηεξ παναβςβήξ 

οδνμβυκμο. Σα ζοζηήιαηα θςημπδιζηήξ παναβςβήξ οδνμβυκμο πανμοζζάγμοκ ιζα 
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πμζηζθμιμνθία ηυζμ απυ ιδπακζζηζηή άπμρδ υζμ ηαζ ςξ πνμξ ηδκ απυδμζή ημοξ. 

Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ μζ πμνθονίκεξ είκαζ ανηεηά οπμζπυιεκεξ εκχζεζξ βζα ηδκ 

πνήζδ ημοξ ηυζμ ςξ θςημεοαζζεδημπμζδηέξ υζμ ηαζ ςξ θςημηαηαθφηεξ.  

1.5.2 Φσηνθαηαιπηηθά ζπζηήκαηα παξαγσγήο πδξνγόλνπ 

Σμ εκδζαθένμκ βζα ημ οδνμβυκμ ςξ ζοκεεηζηυ ηαφζζιμ άνπζζε κα αολάκεηαζ ημ 

1970, δδθαδή έκακ αζχκα ιεηά απυ ηδκ μναιαηζηή θνάζδ ημο Ημοθίμο Bενκ.
287-289

 

Έκα ανπζηυ ηίκδηνμ βζα ηδκ αφλδζδ ημο εκδζαθένμκημξ πνμξ ημ οδνμβυκμ απμηέθεζε 

δ ακδζοπία βζα ηδκ ελάκηθδζδ ηςκ απμεειάηςκ ηςκ μνοηηχκ ηαοζίιςκ. ηδκ 

ζοκέπεζα, ημ πνυαθδια ηςκ εηπμιπχκ CO2 ηαζ ηδξ οπενεένιακζδξ ημο πθακήηδ 

θυβς ηςκ ακενςπμβεκχκ δζαδζηαζζχκ, απμηέθεζε ιε ηδκ ζεζνά ημο έκακ ιείγμκα 

πανάβμκηα βζα ηδκ αφλδζδ ημο εκδζαθένμκημξ πνήζδξ ημο οδνμβυκμο ςξ ιεθθμκηζημφ 

ηαοζίιμο. οκμρίγμκηαξ ηα πθεμκεηηήιαηα ηδξ πνήζδξ ημο οδνμβυκμο ςξ ηαοζίιμο 

ιπμνεί ηακείξ κα ακαθένεζ, πνχημκ, ηδκ αθεμκία ημο οδνμβυκμο ζηδκ βδ, δεφηενμκ, 

ηδκ δζαδζηαζία ηαφζδξ ημο οδνμβυκμο ηαηά ηδκ μπμία πανάβεηαζ εενιυηδηα, ηνίημκ, 

ηδκ δζαδζηαζία παναβςβήξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ ηαζ εενιυηδηαξ ζε ηορεθίδεξ 

ηαφζζιμο ζηζξ μπμίεξ ακηζδνά ιμνζαηυ οδνμβυκμ ηαζ μλοβυκμ, ηαζ ηέηανημκ, ημ 

ιμκαδζηυ παναπνμσυκ ηςκ παναπάκς δζαδζηαζζχκ είκαζ ημ κενυ.
290

  

Με αάζδ ηδκ παναπάκς ζδέα, εάκ ημ οδνμβυκμ πανάβεηαζ απυ ημ κενυ, 

πνδζζιμπμζχκηαξ ιζα πδβή ακακεχζζιδξ εκένβεζαξ, ηυζμ ηα εκενβεζαηά υζμ ηαζ ηα 

πενζααθθμκηζηά πνμαθήιαηα ημο πθακήηδ εα είκαζ ζε εέζδ κα ακηζιεηςπζζημφκ. 

οβηνίκμκηαξ ηακείξ ηζξ δζαεέζζιεξ ακακεχζζιεξ πδβέξ εκένβεζαξ, δ δθζαηή εκένβεζα 

είκαζ πνμθακχξ δ πζμ εθηοζηζηή θυβς ηδξ αθεμκίαξ ηδξ αθθά ηαζ ηδξ 

πνμζααζζιυηδηάξ ηδξ.
291-293

 πςξ ακαθένεδηε ζε πνμδβμφιεκεξ εκυηδηεξ ημο 

ηεθαθαίμο αοημφ, ημ οδνμβυκμ ιπμνεί κα παναπεεί ιε έιιεζμ ηνυπμ, δδθαδή, απυ ηα 

θςημαμθηαїηά ζοζηήιαηα ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ δθεηηνυθοζδ ημο κενμφ, αθθά ηαζ ιε 

άιεζμ ηνυπμ απυ ηδκ θςημδθεηηνμπδιζηή ιεηαηνμπή ηδξ δθζαηήξ εκένβεζαξ ζε 

οδνμβυκμ απυ ηδκ δζάζπαζδ ημο κενμφ. Ζ ηεθεοηαία δζαδζηαζία βκςζηή ςξ „‟ηεπκδηή 

θςημζφκεεζδ‟‟, ακ ηαζ είκαζ δφζημθδ δζαδζηαζία, είκαζ ιαηνάκ δ πζμ εθηοζηζηή 

ιέεμδμξ παναβςβήξ οδνμβυκμο.  
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Έκα απθμπμζδιέκμ ζφζηδια θςημπδιζηήξ παναβςβήξ οδνμβυκμο 

πανμοζζάγεηαζ ζημ ζπήια 1.42 ηαζ πενζθαιαάκεζ ςξ ααζζηυ ζοζηαηζηυ ημκ 

θςημεοαζζεδημπμζδηή, δδθαδή, έκα πνςιμθυνμ πμο απμννμθά θςηυκζα. Ζ 

δζεβενιέκδ ηαηάζηαζδ ημο θςημεοαζζεδημπμζδηή, δ μπμία απμηεθείηαζ απυ 

δθεηηνυκζα ορδθήξ εκένβεζαξ ηαζ μπέξ παιδθήξ εκένβεζαξ, ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζηδκ 

δζάζπαζδ ημο κενμφ ιέζς ανπζηά ηδξ ακαβςβήξ ηςκ πνςημκίςκ ηαζ ζηδκ ζοκέπεζα 

ηδξ μλείδςζδξ ημο κενμφ ή ακηίζηνμθα, ιέζς ηδξ μλείδςζδξ ημο κενμφ ηαζ έπεζηα 

ηδξ ακαβςβήξ ηςκ πνςημκίςκ.  

 

ρήκα-1.42: Ακαπανάζηαζδ εκυξ θςημηαηαθοηζημφ ζοζηήιαημξ δζάζπαζδξ ημο 

κενμφ (πνάζζκμ πνχια) ηαζ εκυξ θςημηαηαθοηζημφ ζοζηήιαημξ παναβςβήξ 

οδνμβυκμο (βαθάγζμ πνχια). 
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Ζ εκένβεζα πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ δζάζπαζδ ημο κενμφ είκαζ 1.23 eV ηαζ 

ανηεηέξ εκχζεζξ πμο απμννμθμφκ ζημ μναηυ ηιήια ημο δθεηηνμιαβκδηζημφ 

θάζιαημξ (1.5 – 3.1 eV) δζαεέημοκ ηδκ εκενβεζαηή αοηή απαίηδζδ βζα ηδκ 

πναβιαημπμίδζδ ηδξ παναπάκς θςημπδιζηήξ ακηίδναζδξ.  Ωζηυζμ, ακ ηαζ ημ 

εενιμδοκαιζηυ ιένμξ ηδξ ακηίδναζδξ ηαθφπηεηαζ, δεκ ζοιααίκεζ ημ ίδζμ ηαζ ιε ημ 

ηζκδηζηυ ιένμξ. Πμθθά πνμαθήιαηα ηζκδηζηήξ θφζεςξ πνέπεζ κα ακηζιεηςπζζημφκ βζα 

ηδκ πναβιαημπμίδζδ ηδξ θςημπδιζηήξ δζάζπαζδξ ημο κενμφ.
295

 Πζμ ζοβηεηνζιέκα, 

εκχ μ δζαπςνζζιυξ ηςκ θμνηίςκ ζημκ θςημεοαζζεδημπμζδηή πνμηαθείηαζ απυ ηδκ 

απμννυθδζδ θςημκίςκ ηαζ ςξ εη ημφημο είκαζ ιζα πμθφ βνήβμνδ δζαδζηαζία, δ 

μλείδςζδ ηαζ δ ακαβςβή ημο κενμφ είκαζ εββεκχξ, ανβέξ ηαζ πμθοδθεηηνμκζαηέξ 

δζαδζηαζίεξ. Έηζζ, εειεθζχδδξ απαίηδζδ βζα ηδκ θςημπδιζηή δζάζπαζδ ημο κενμφ 

είκαζ δ απμεήηεοζδ ηςκ δθεηηνμκίςκ ηαζ ηςκ μπχκ απυ ημοξ ηαηαθφηεξ ηαζ εκ 

ζοκεπεία, δ ιεηαθμνά ημοξ ζηα οπμζηνχιαηα ιέζς δζενβαζζχκ παιδθήξ εκένβεζαξ 

εκενβμπμίδζδξ. ηζξ ιένεξ ιαξ, ανηεηέξ ενεοκδηζηέξ μιάδεξ αζπμθμφκηαζ ιε ημκ 

ζπεδζαζιυ ηαζ ηδκ ζφκεεζδ απμηεθεζιαηζηχκ ηαηαθοηχκ έηθοζδξ οδνμβυκμο (HEC) 

ηαζ ηαηαθοηχκ μλείδςζδξ ημο κενμφ (WOC).
296-300

 

Ζ δζαδζηαζία δζάζπαζδξ ημο κενμφ υπςξ πενζβνάθδηε παναπάκς απμηεθεί 

ιία πμθφπθμηδ δζαδζηαζία πμο εέηεζ πμθθμφξ πενζμνζζιμφξ. Γζα ημκ θυβμ αοηυ, δ 

ενεοκδηζηή ημζκυηδηα έπεζ ζηναθεί ζημκ ζπεδζαζιυ ζοζηδιάηςκ πμο πενζθαιαάκμοκ 

ιυκμ ακαβςβή ηςκ πνςημκίςκ (ζπήια 1.42) ή ζοζηδιάηςκ μλείδςζδξ ημο κενμφ. 

Οοζζαζηζηά ζηα ζοζηήιαηα αοηά πναβιαημπμζείηαζ δ ιία απυ ηζξ δφμ διζακηζδνάζεζξ 

δζάζπαζδξ ημο κενμφ. οβηεηνζιέκα, πμθθέξ θμνέξ δ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ 

δζάζπαζδξ ημο κενμφ είκαζ πενζμνζζιέκδ, θυβς μνζζιέκςκ δζενβαζζχκ 

ακαζοκδοαζιμφ ηςκ θμνηίςκ. 

 Ζ πνήζδ ζοζηδιάηςκ πμο επζηεθμφκ ηδκ ιία απυ ηζξ δφμ διζακηζδνάζεζξ, έπεζ 

ςξ ζημπυ ηδκ αφλδζδ ηδξ απυδμζδξ ηδξ ακαβςβήξ ηαζ ηδξ μλείδςζδξ ακηίζημζπα ημο 

κενμφ. ηδκ πενίπηςζδ ζοζηδιάηςκ μλείδςζδξ ημο κενμφ, ημκ ηαηαθφηδ ακαβςβήξ 

ηςκ πνςημκίςκ ημκ ακηζηαεζζηά ιία έκςζδ, δ μπμία είκαζ δέηηδξ δθεηηνμκίςκ, ιε 

ζημπυ ηα δθεηηνυκζα απυ ηδκ δζαδζηαζία ηδξ μλείδςζδξ κα ιεηαθένμκηαζ ζηδκ 

έκςζδ αοηή δζαιέζμο ημο θςημεοαζζεδημπμζδηή. Απυ ηδκ άθθδ ιενζά, ζηα 

ζοζηήιαηα παναβςβήξ οδνμβυκμο, ημκ ηαηαθφηδ μλείδςζδξ ημο κενμφ ημκ 
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ακηζηαεζζηά ιία έκςζδ, δ μπμία είκαζ δυηδξ δθεηηνμκίςκ, ιε ζημπυ κα πανέπεζ ζημκ 

ηαηαθφηδ έθηοζδξ οδνμβυκμο, δζαιέζμο ημο θςημεοαζζεδημπμζδηή, ηα απαναίηδηα 

δθεηηνυκζα βζα ηδκ ακαβςβή ηςκ πνςημκίςκ. Καζ ζηζξ δφμ πενζπηχζεζξ, ηυζμ μ 

δέηηδξ υζμ ηαζ μ δυηδξ δθεηηνμκίςκ ιεηαηνέπμκηαζ ηαπέςξ ζε ακδβιέκεξ ή 

ακηίζημζπα ζε μλεζδςιέκεξ ιμνθέξ ημοξ, ηάκμκηαξ ηδκ ηαηαθοηζηή δζαδζηαζία 

μοζζαζηζηά ιδ ακαζηνέρζιδ. Ωξ δυηεξ δθεηηνμκίςκ (SED) πνδζζιμπμζμφκηαζ 

ζοκήεςξ αθεζθαηζηέξ αιίκεξ, εεζυθεξ ηαζ αζημναζηυ μλφ, ακάθμβα ιε ηζξ ζοκεήηεξ 

ημο εηάζημηε θςημηαηαθοηζημφ ζοζηήιαημξ. ηα ζοζηήιαηα μλείδςζδξ ημο κενμφ, 

ςξ δέηηεξ δθεηηνμκίςκ (SEA) πνδζζιμπμζμφκηαζ ζοκήεςξ οπενεεζζηά ζυκηα ή 

εκχζεζξ ζοκανιμβήξ ημο δζζεεκμφξ ημααθηίμο ιε αιίκεξ. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί, υηζ ιία 

εθπζδμθυνμξ ιέεμδμξ βζα ημκ ζοκδοαζιυ ηςκ δφμ διζακηζδνάζεςκ είκαζ δ πνήζδ 

δθεηηνμδίςκ ηαζ δ ηαηαζηεοή θςημδθεηηνμπδιζηχκ ηορεθίδςκ (PEC).
301-303

  

Οζ ηαηαθφηεξ έηθοζδξ οδνμβυκμο ιπμνμφκ κα ηαλζκμιδεμφκ ζε δφμ βεκζηέξ 

ηαηδβμνίεξ, ημοξ εηενμβεκείξ ηαζ ημοξ μιμβεκείξ ηαηαθφηεξ.
304

 Ωξ εηενμβεκήξ 

ηαηαθφηδξ έπεζ πνδζζιμπμζδεεί ζε πάνα πμθθά ζοζηήιαηα μ ιεηαθθζηυξ 

θεοηυπνοζμξ, ζοκήεςξ ιε ηδκ ιμνθή ημθθμεζδχκ ζςιαηζδίςκ ζε δζάθοια ή ςξ 

ζοζηαηζηυ δζάθμνςκ οθζηχκ.
305-310

 Δκαθθαηηζημί εηενμβεκείξ ηαηαθφηεξ, μζ μπμίμζ 

δεκ ειπενζέπμοκ εοβεκή ιέηαθθα ηαζ ςξ εη ημφημο είκαζ πενζζζυηενμ ηαηάθθδθμζ βζα 

εονείαξ ηθίιαηαξ πνήζδ είκαζ ηα ζμοθθίδζα ηςκ Mo ηαζ W ηαεχξ ηαζ ηνάιαηα 

ιεηάθθςκ υπςξ ημ NiMoZn.
311-313

 Απυ ηδκ άθθδ ιενζά ςξ ιμνζαημί ηαηαθφηεξ 

έηθοζδξ οδνμβυκμο ζε μιμβεκή δζαθφιαηα, έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί ανηεηά ζφιπθμηα 

ζζδήνμο-εείμο, [2Fe2S], ηα μπμία απμηεθμφκ έιπκεοζδ ηςκ θοζζηχκ 

οδνμβεκαζχκ.
314-316

 Δπζπθέμκ, θςημηαηαθοηζηά ζοζηήιαηα έπμοκ ζπεδζαζηεί 

πνδζζιμπμζχκηαξ ςξ ηαηαθφηεξ εκχζεζξ ζοκανιμβήξ ημο κζηεθίμο, ζοκήεςξ ιε 

θςζθίκεξ.
317

 Σμκ πζμ ζδιακηζηυ νυθμ ιέπνζ ζηζβιήξ ζηδκ θςημηαηαθοηζηή παναβςβή 

οδνμβυκμο ηαηέπμοκ μζ ιαηνμηοηθζηέξ εκχζεζξ ζοκανιμβήξ ημο ημααθηίμο ηαζ πζμ 

εζδζηά μζ εκχζεζξ ημο ιε ηδκ δζιεεοθμβθομλίιδ, βκςζηέξ ςξ ημααθμλίιεξ.
319-323

  

Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί, υηζ πνυζθαηα, ιεηαθθμπμνθονίκεξ ημο ημααθηίμο 

πνδζζιμπμζήεδηακ ςξ ηαηαθφηεξ ζε απμδμηζηά θςημηαηαθοηζηά ζοζηήιαηα 

παναβςβήξ οδνμβυκμο.  
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ζμκ αθμνά ημοξ θςημεοαζζεδημπμζδηέξ ζε ζοζηήιαηα παναβςβήξ 

οδνμβυκμο, έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί ηυζμ μνβακζηά ιυνζα υζμ ηαζ εκχζεζξ ζοκανιμβήξ. 

Δκχζεζξ ζοκανιμβήξ ημο Ru (II) ιε πμθοπονίδοθμ-μιάδεξ, υπςξ ημ Ru(bpy)3
+2

, 

ηαηέπμοκ λεπςνζζηυ νυθμ ζηα ζοζηήιαηα θςημπδιζηήξ παναβςβήξ οδνμβυκμο.
322 

Ακάθμβεξ εκχζεζξ πνδζζιμπμζχκηαξ ςξ ιεηαθθζηά ηέκηνα ζυκηα Re (I), Ir (III), ηαζ Pt 

(II) ηαηέπμοκ ελίζμο ζδιακηζηυ νυθμ ςξ θςημεοαζζεδημπμζδηέξ.
323-325

 Αλίγεζ κα 

ζδιεζςεεί, υηζ ακ ηαζ μζ παναπάκς εκχζεζξ πνδζζιμπμζμφκηαζ εονέςξ βζα 

ιδπακζζηζηέξ ιεθέηεξ, ιεζμκεηημφκ βζα πζεακέξ εθανιμβέξ, δζυηζ ειπενζέπμοκ εοβεκή 

ιέηαθθα ηαζ δεκ είκαζ ιέπνζ ζηζβιήξ ανηεηά απμδμηζηέξ. Απυ ηδκ άθθδ ιενζά, ιζα 

πθδεχνα μνβακζηχκ εκχζεςκ έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί ςξ θςημεοαζζεδημπμζδηέξ 

παναβςβήξ οδνμβυκμο ζδζαίηενα απυ ηδκ ενεοκδηζηή μιάδα ημο Eisenberg.
327-328

 Οζ 

μνβακζηέξ εκχζεζξ πμο έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί είκαζ ζπεηζηά θεδκέξ, ςζηυζμ είκαζ 

θζβυηενμ ζηαεενέξ ζε ζπέζδ ιε ηζξ ακυνβακεξ πνςζηζηέξ ζηζξ ζοκεήηεξ παναβςβήξ 

οδνμβυκμο. Δπζπνυζεεηα, ηα μνβακζηά πνςιμθυνα θεζημονβμφκ ιέζς ιζαξ ηνζπθά 

εηθοθζζιέκδξ ηαηάζηαζδξ ιεβάθμο πνυκμο γςήξ, πάκμκηαξ έηζζ έκα ζδιακηζηυ 

πμζμζηυ εκένβεζαξ πμο δζαπέεηαζ ιέζς ιεηααάζεςκ απθήξ-ηνζπθήξ ηαηάζηαζδξ.  

Οζ πμνθονίκεξ ηαζ μζ ιεηαθθμπμνθονίκεξ, θυβς ηδξ μιμζυηδηάξ ημοξ ιε ηα 

θοζζηά πνςιμθυνα ηδξ θοζζηήξ θςημζφκεεζδξ, έπμοκ ενεοκδεεί εηηεκχξ υζμκ 

αθμνά ηζξ δζαδζηαζίεξ θςημεπαβχιεκδξ ιεηαθμνάξ δθεηηνμκίςκ ηυζμ ζε ιμνζαηυ 

υζμ ηαζ ζε οπενιμνζαηυ επίπεδμ.
331-333

 Σα πμνθονζκζηά πανάβςβα έπμοκ ανεζ 

ζοβηνζηζηά ιζηνή εθανιμβή ςξ αζμθμβζημί θςημεοαζζεδημπμζδηέξ βζα 

θςημηαηαθοηζηή δζάζπαζδ ημο κενμφ.
334-336

 Οζ θυβμζ ηδξ πενζμνζζιέκδξ πνήζδξ ημοξ 

πζεακχξ ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ιεζςιέκδ δζαθοηυηδηα ημοξ ζε οδαηζηά δζαθφιαηα ηαεχξ 

ηαζ ιε ηζξ μλεζδμακαβςβζηέξ ημοξ ζδζυηδηεξ. Παν‟ υθα αοηά, έπεζ λεηζκήζεζ κα 

δδιζμονβείηαζ πθέμκ έκα κέμ ηφια εκδζαθένμκημξ βζα ηδκ πνήζδ θςημηαηαθοηζηχκ 

ζοζηδιάηςκ πμο ααζίγμκηαζ ζε πμνθονζκζηά πανάβςβα είηε ςξ θςημεοαζζεδ-

ημπμζδηέξ είηε ςξ ηαηαθφηεξ. Ζ ζπεηζηή εοημθία ηνμπμπμίδζδξ ηςκ πμνθονζκζηχκ 

παναβχβςκ ηυζμ ςξ πνμξ ηζξ πθεονζηέξ μιάδεξ ημοξ υζμ ηαζ ςξ πνμξ ημ ηεκηνζηυ 

ιεηαθθζηυ ζυκ πμο πνδζζιμπμζείηαζ δίκεζ εοεθζλία ζηδκ ηνμπμπμίδζδ ηςκ ζδζμηήηςκ 

ημοξ. Σμ βεβμκυξ αοηυ ηαεζζηά ηα πμνθονζκζηά πανάβςβα ηαηάθθδθα ιυνζα βζα 

πενεηαίνς ένεοκα υζμ ακαθμνά ηα θςημηαηαθοηζηά ζοζηήιαηα.  
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1.5.3 Οη πνξθπξίλεο σο θσηνεπαηζζεηνπνηεηέο 

Απυ ηα ηέθδ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1970 ιέπνζ ηαζ ζήιενα, έπεζ ακαπηοπεεί έκαξ 

ιεβάθμξ ανζειυξ θςημηαηαθοηζηχκ ζοζηδιάηςκ παναβςβήξ οδνμβυκμο. Σα 

θςημηαηαθοηζηά αοηά ζοζηήιαηα απμηεθμφκηαζ ζοκήεςξ απυ έκακ δυηδ 

δθεηηνμκίςκ (SED), έκακ θςημεοαζζεδημπμζδηή (PS ή P), απυ ημκ ηαηαθφηδ έηθοζδξ 

οδνμβυκμο (HEC) ηαζ ζε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ απυ έκα ζφζηδια ιεηαθμνάξ 

δθεηηνμκίςκ απυ ημκ θςημεοαζζεδημπμζδηή πνμξ ημκ ηαηαθφηδ.  

Σα θςημηαηαθοηζηά ζοζηήιαηα παναβςβήξ οδνμβυκμο ιπμνμφκ κα 

πςνζζημφκ ζε δφμ ηαηδβμνίεξ ακάθμβα ιε ημκ ιδπακζζιυ πμο αημθμοεμφκ. 

οβηεηνζιέκα, ακάθμβα ιε ημ πμζα δζενβαζία πνμδβείηαζ, αοηή ηδξ μλείδςζδξ ημο 

δζεβενιέκμο θςημεοαζζεδημπμζδηή ή αοηή ηδξ ακαβςβήξ ημο, ηα ζοζηήιαηα 

ηαλζκμιμφκηαζ ζε ζοζηήιαηα ιε μλεζδςηζηυ ιδπακζζιυ ή ιε ακαβςβζηυ ιδπακζζιυ 

ακηίζημζπα. ε έκακ μλεζδςηζηυ ιδπακζζιυ παναβςβήξ οδνμβυκμο, δ δζεβενιέκδ 

ηαηάζηαζδ ημο πνςιμθυνμο, δίκεζ έκα δθεηηνυκζμ πνμξ ημκ ηαηαθφηδ (ζε μνζζιέκεξ 

πενζπηχζεζξ δζαιέζμο ημο ζοζηήιαημξ ιεηαθμνάξ δθεηηνμκίςκ) ηαζ έπεζηα, δ 

μλεζδςιέκδ ιμνθή ημο θςημεοαζζεδημπμζδηή ακαβεκκάηαζ απυ ηδκ πνυζθδρδ εκυξ 

δθεηηνμκίμο απυ ημκ SED. Απυ ηδκ άθθδ ιενζά, ζε έκακ ακαβςβζηυ ιδπακζζιυ, δ 

δζεβενιέκδ ηαηάζηαζδ ημο πνςιμθυνμο πνμζθαιαάκεζ έκα δθεηηνυκζμ απυ ημκ SED 

ηαζ αοηή δ ακδβιέκδ ιμνθή ημο θςημεοαζζεδημπμζδηή ακαβεκκάηαζ ιε ηδκ απυδμζδ 

εκυξ δθεηηνμκίμο ζημκ ηαηαθφηδ παναβςβήξ οδνμβυκμο.  

Ζ πνήζδ ηαηάθθδθςκ θςημεοαζζεδημπμζδηχκ είκαζ πμθφ ζδιακηζηή βζα ημκ 

ζπεδζαζιυ ηαζ ηδκ παναβςβή απμηεθεζιαηζηχκ ζοζηδιάηςκ. Δίκαζ απαναίηδημ μ 

θςημεοαζζεδημπμζδηήξ κα απμννμθά έκα ζδιακηζηυ ηθάζια ημο δθζαημφ θςηυξ, ζε 

υθμ ημ μναηυ ηιήια ημο δθεηηνμιαβκδηζημφ θάζιαημξ, ηαεχξ ηαζ ζε πενζμπέξ ημο 

εββφξ οπενφενμο. Έκα άθθμ παναηηδνζζηζηυ πμο εα πνέπεζ κα έπεζ έκαξ 

θςημεοαζζεδημπμζδηήξ είκαζ δ ζηαεενυηδηα ηαηά ηδκ παναηεηαιέκδ απμεήηεοζή ημο 

ζε οδαηζηυ δζάθοια, πςνίξ κα ζοιιεηέπεζ ζε πανάπθεονεξ θςημπδιζηέξ ακηζδνάζεζξ. 

Ο απμηεθεζιαηζηυξ δζαπςνζζιυξ θμνηίςκ ζημκ θςημεοαζζεδημπμζδηή ηαηά ηδκ 

αηηζκμαυθδζή ημο ηαζ οπυ ηδκ πανμοζία εκυξ δυηδ ηαζ εκυξ δέηηδ δθεηηνμκίςκ 

απμηεθεί έκα ημιαζηυ ηνζηήνζμ βζα ηδκ πνήζδ ημο ζε θςημηαηαθοηζηά ζοζηήιαηα 
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παναβςβήξ οδνμβυκμο. Οοζζαζηζηά εα πνέπεζ μ πνυκμξ γςήξ ηδξ δζεβενιέκδξ 

ηαηάζηαζδξ δζαπςνζζιέκςκ θμνηίςκ κα είκαζ ανηεηυξ, έηζζ χζηε κα θαιαάκεζ 

απμηεθεζιαηζηή ιεηαθμνά ηςκ δθεηηνμκίςκ πνμξ ημκ ηαηαθφηδ.  

Ζ ζφκεεζδ οδαημδζαθοηχκ πμνθονζκζηχκ παναβχβςκ είκαζ ζπεηζηά ιία 

εφημθδ δζαδζηαζία. Τδαημδζαθοηέξ πμνθονίκεξ ιπμνμφκ κα παναζηεοαζημφκ ιε 

ζμοθθμκίςζδ, ηαναμλοθίςζδ ή ιε αθηοθίςζδ Ν-πονίδοθμ μιάδςκ.
335

 ηδκ 

αζαθζμβναθία οπάνπεζ ιία πθδεχνα ακαθμνχκ ζπεηζηά ιε ηα θάζιαηα απμννυθδζδξ 

ιδ ιεηαθθςιέκςκ πμνθονζκχκ.
336-337

 Οζ ηαζκίεξ ιεζςιέκδξ απμννυθδζδξ 

μκμιάγμκηαζ Q ηαζκίεξ, υπςξ ακαθφεδηε ζημ πνμδβμφιεκμ οπμηεθάθαζμ, εκχ δ ηαζκία 

ιε ιεβάθδ ηζιή απμννυθδζδξ μκμιάγεηαζ ηαζκία Soret. H ηαζκία Soret μθείθεηαζ ζηδκ 

δεφηενδ απθή ιεηάααζδ ηαζ ειθακίγεζ ιέβζζηδ ηζιή απμννυθδζδξ ημκηά ζηα 420 nm. 

Οζ ηαζκίεξ Q βζα ιία ιεηαθθςιέκδ πμνθονίκδ είκαζ δφμ, ιζα παιδθυηενδξ ηαζ ιία 

ορδθυηενδξ εκένβεζαξ. ζμκ αθμνά ηδκ ζφκεεζδ πμνθονζκχκ ςξ 

θςημεοαζζεδημπμζδηχκ, δ ένεοκα επζηεκηνχκεηαζ ζε πμνθονίκεξ ημο Zn (ΗΗ) βζα ηζξ 

μπμίεξ ημ ηθάζια απμννυθδζδξ ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ είκαζ ηδξ ηάλδξ ημο 30%. 

Ωζηυζμ, ιεηαθθςιέκεξ πμνθονίκεξ ιε ζυκηα υπςξ Mg (II), Pd (II), Cd (II), Pt (II),           

Al (III) ή Sn (IV), έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί επζηοπχξ ςξ θςημεοαζζεδημπμζδηέξ ζε 

θςημηαηαθοηζηά ζοζηήιαηα παναβςβήξ οδνμβυκμο, δζυηζ δζαεέημοκ ιζα ηνζπθή 

δζεβενιέκδ ηαηάζηαζδ ηαηάθθδθμο πνυκμο γςήξ βζα ηδκ παναβςβή Ζ2.  

Με ηδκ ηνμπμπμίδζδ ηςκ πενζθενεζαηχκ οπμηαηαζηαηχκ ζε έκα πμνθονζκζηυ 

πανάβςβμ ηαζ ιε ηδκ επζθμβή ημο ηαηάθθδθμο ιεηαθθζημφ ζυκημξ δφκαηαζ κα 

πναβιαημπμζδεεί έθεβπμξ ηςκ μλεζδμακαβςβζηχκ ζδζμηήηςκ ημο παναβχβμο αοημφ ιε 

απμηέθεζια ηδκ αφλδζδ ηδξ δναζηζηυηδηάξ ημο ζε έκα θςημηαηαθοηζηυ ζφζηδια.
337

 

Ζ ηαακηζηή απυδμζδ βζα ημκ ζπδιαηζζιυ ηδξ ηνζπθά εηθοθζζιέκδξ ηαηάζηαζδξ (ΦT) 

βζα ιζα πμνθονίκδ ημο ρεοδανβφνμο είκαζ πενίπμο 0.9 ηαζ δ ηζιή αοηή ιπμνεί κα 

αολδεεί ιε ηδκ πνήζδ ιεηαθθζηχκ ζυκηςκ ιεβαθφηενμο αάνμοξ.  

1.5.3.1 Οη πνξθπξίλεο σο θσηνεπαηζζεηνπνηεηέο θαη ν ιεπθόρξπζνο σο 

θαηαιύηεο. 

Ο θεοηυπνοζμξ, υπςξ ακαθένεδηε ηαζ πνμδβμοιέκςξ, απμηεθεί έκακ 

ηθαζζζηυ εηενμβεκή ηαηαθφηδ παναβςβήξ οδνμβυκμο. Σμ ιέηαθθμ αοηυ 
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πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ παναβςβή οδνμβυκμο ζοκήεςξ ιε ηδκ ιμνθή ημθθμεζδχκ 

ζςιαηζδίςκ αθθά ηαζ ςξ ζοζηαηζηυ δζάθμνςκ οθζηχκ. ηδκ εκυηδηα αοηή εα 

πενζβναθμφκ θςημηαηαθοηζηά ζοζηήιαηα παναβςβήξ οδνμβυκμο, πμο πενζέπμοκ 

πμνθονίκεξ ςξ θςημεοαζζεδημπμζδηέξ ηαζ θεοηυπνοζμ ςξ ηαηαθφηδ. Ζ ενεοκδηζηή 

μιάδα ημο Harriman, ήηακ απυ ηζξ πνχηεξ μιάδεξ πμο πνδζζιμπμίδζακ ημθθμεζδή 

ζςιαηίδζα θεοημπνφζμο ςξ ηαηαθφηεξ παναβςβήξ οδνμβυκμο ζε ζοκδοαζιυ ιε 

δζάθμνεξ ιεηαθθμπμνθονίκεξ ςξ θςημεοαζζεδημ-πμζδηέξ.
334

 Ωξ δυηεξ δθεηηνμκίςκ 

πνδζζιμπμζήεδηακ εκχζεζξ, υπςξ δ βθοηυγδ, δ αζεακυθδ, ημ H2S, ημ ακδβιέκμ 

κζημηζκάιζδμ-αδέκζκμ δζκμοηθεμηίδζμ (NADH), δ οδνμλοθαιίκδ, ημ βαθαηηζηυ μλφ 

ηαεχξ ηαζ δζάθμνα ηαναμλοθζηά μλέα. Ο ιδπακζζιυξ παναβςβήξ οδνμβυκμο ζηα 

παναπάκς ζοζηήιαηα είκαζ ιδπακζζιυξ ακαβςβζηήξ απυζαεζδξ ηδξ ηνζπθήξ 

δζεβενιέκδξ ηαηάζηαζδξ ηδξ πμνθονίκδξ.  

ζμκ αθμνά ηδκ απυδμζδ ηδξ παναβςβήξ οδνμβυκμο ζηα παναπάκς 

θςημηαηαθοηζηά ζοζηήιαηα, δ εοημθία μλείδςζδξ ημο δυηδ δθεηηνμκίςκ είκαζ έκαξ 

ααζζηυξ πανάβμκηαξ πμο ηδκ ηαεμνίγεζ. οζηήιαηα πμο πενζθαιαάκμοκ NADH 

ειθακίγμοκ ανηεηά ιεβάθδ απμηεθεζιαηζηυηδηα, υπςξ επίζδξ ηαζ ζοζηήιαηα πμο 

πενζθαιαάκμοκ βθοηυγδ ςξ δυηδ δθεηηνμκίςκ.
339-341

 Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί, υηζ έπμοκ 

ακαθενεεί ζηδκ αζαθζμβναθία απμδμηζηά ζοζηήιαηα παναβςβήξ οδνμβυκμο ηα μπμία 

ζοκδοάγμοκ βθοηυγδ ςξ δυηδ δθεηηνμκίςκ, ημ έκγοιμ αθοδνμβμκάζδ ηδξ βθοηυγδξ, 

έηζζ χζηε κα αμδεά ζηδκ μλείδςζή ηδξ ηαζ ιία οδνμβεκάζδ βζα ηδκ ακαβςβή ηςκ 

πνςημκίςκ.
342-343  

Με αάζδ ηδκ ίδζα ζδέα, δ μιάδα ηςκ Saiki ηαζ Amao ιεθέηδζακ έκα 

αζμζφζηδια παναβςβήξ οδνμβυκμο ζημ μπμίμ ζοκδφαζακ έκακ πμθοζαηπανίηδ, υπςξ 

δ ιαθηυγδ ή δ ζμοηνυγδ, ιία ζιαενηάζδ βζα ηδκ δζάζπαζδ ηςκ πμθοζαηπανζηχκ πνμξ 

βθοηυγδ ηαεχξ ηαζ ηδκ αθοδνμβμκάζδ ηδξ βθοηυγδξ.
344

 ημ ζφζηδια αοηυ ημθθμεζδή 

ζςιαηίδζα θεοημπνφζμο πνδζζιμπμζήεδηακ ςξ ηαηαθφηδξ έηθοζδξ οδνμβυκμο, εκχ δ 

οδαημδζαθοηή πμνθονίκδ ημο ρεοδανβφνμο meso-ηεηνάηζξ (p-ζμοθθμκαημ-θαίκοθμ) 

πμνθονίκδ (1) (ζπήια 1.43)  ςξ θςημεοαζζεδ-ημπμζδηήξ. Δπζπνυζεεηα, ημ 

ηαηαθοηζηυ ζφζηδια πενζθάιαακε ηαζ methylviologen (MV
2+

), ςξ δθεηηνμκζαηή 

βέθονα ακάιεζα ζημκ θςημεοαζζεδημπμζδηή, ηα ημθθμεζδή ζςιαηίδζα ημο ηαηαθφηδ 

ηαζ ημκ δυηδ ηςκ δθεηηνμκίςκ.  
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ρήκα-1.43: Οζ δμιέξ ηςκ πμνθονζκχκ 1-7. 
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οκεπήξ έηθοζδ οδνμβυκμο παναηδνήεδηε ιε αηηζκμαυθδζδ μναημφ θςηυξ 

ζημ ζφζηδια πμο πενζείπε ηδκ πμνθονίκδ 1 ςξ θςημεοαζζεδημπμζδηή, ημθθμεζδή 

ζςιαηίδζα θεοημπνφζμο ςξ ηαηαθφηδ, ζιαενηάζδ, αθοδνμβμκάζδ ηδξ βθοηυγδξ, 

πμθοζαηπανίηδ, NAD
+
 ηαζ MV

2+
. οβηεηνζιέκα, φζηενα απυ ζοκεπή αηηζκμαυθδζδ 

ημο ζοζηήιαημξ βζα 240 θεπηά, πανάπεδηακ ζοκμθζηά 3.1 ιmol ηαζ 0.35 ιmol Ζ2 

πνδζζιμπμζχκηαξ ιαθηυγδ ή ακηίζημζπα ζμοηνυγδ ςξ δυηδ δθεηηνμκίςκ. Ζ 

ενεοκδηζηή μιάδα ημο Harada, ζπεδίαζε έκα θςημηαηαθοηζηυ ζφζηδια πμο 

ζοιπενζθάιαακε πένακ ηςκ άθθςκ ηαζ έκα ακηίζςια, ημ ιμκμηθςκζηυ ακηίζςια 

2B6, ημ μπμίμ ιπμνεί κα δεζιεοηεί ςξ οπμηαηαζηάηδξ ζημ ιεηαθθζηυ ηέκηνμ ιζαξ 

ιεηαθθμπμνθονίκδξ.
345

 

οβηεηνζιέκα, πνδζζιμπμζήεδηε ιζα πμνθονίκδ ημο ρεοδανβφνμο, δ meso-

ηεηνάηζξ (p-ηαναμλο-θαίκοθμ)-πμνθονίκδ (2) (ζπήια 1.43) ηαζ ημ ιμκμηθςκζηυ 

ακηίζςια ιπμνμφζε κα δεζιεοηεί ιε ημ ζυκ ημο ρεοδανβφνμο ζημ δζάθοια ηδξ 

θςημηαηαθοηζηήξ ακηίδναζδξ. Ζ δέζιεοζδ ημο ακηζζχιαημξ ςξ αλμκζημφ 

οπμηαηαζηάηδ είπε ςξ απμηέθεζια ηδκ αφλδζδ ημο πνυκμο γςήξ ηδξ ηνζπθήξ 

δζεβενιέκδξ ηαηάζηαζδξ ηδξ ιεηαθθμπμνθονίκδξ απυ 0.5 ζε 1.2 ms. Όζηενα απυ 

αηηζκμαυθδζδ μναημφ θςηυξ ζημ ηαηαθοηζηυ ζφζηδια πμο πενζείπε ΜV
2+

, ηδκ 

πμνθονίκδ 2, ημ ακηίζςια 2Β6, ημ αζεοθεκμδζαιζκμηεηναμλζηυ μλφ ςξ δυηδ 

δθεηηνμκίςκ ηαζ ημθθμεζδή ζςιαηίδζα θεοημπνφζμο ςξ ηαηαθφηδ παναηδνήεδηε 

έηθοζδ οδνμβυκμο ιε ζοπκυηδηα ηαηαθοηζηχκ ηφηθςκ ίζδ ιε 5.0 x 10
-3 

s
-1

. Αλίγεζ κα 

ζδιεζςεεί, υηζ δ πανμοζία ημο ακηζζχιαημξ ζοκέααθε ζηδκ απμηεθεζιαηζηυηενδ 

δνάζδ ημο θςημεοαζζεδημπμζδηή αολάκμκηαξ ημκ πνυκμ γςήξ ηδξ ηαηάζηαζδξ ηδξ 

πμνθονίκδξ πμο ιεηαθένεζ δθεηηνυκζα πνμξ ημκ ηαηαθφηδ. ε ακάθμβμ 

θςημηαηαθοηζηυ ζφζηδια πςνίξ ηδκ πανμοζία ημο ακηζζχιαημξ ή παναβςβή 

οδνμβυκμο ιεζχεδηε ηαηά 80%.  

Μία άθθδ πνμζέββζζδ βζα θςημηαηαθοηζηή παναβςβή οδνμβυκμο 

πενζθαιαάκεζ οθζηά ηα μπμία ζοκδοάγμοκ πμνθονίκεξ, υπςξ δ meso-ηεηνάηζξ- (p-

ζμοθθμκαημ-θαίκοθμ) πμνθονίκδ (3) (ζπήια 1.43) ςξ θςημεοαζζεδημπμζδηέξ ηαζ 

κακμζςιαηίδζα πθαηίκαξ ςξ ηαηαθφηεξ.
346

 Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί, υηζ ζηδκ πενίπηςζδ 

αοηή δ πμνθονίκδ δνα ηαζ ςξ πανειπμδζζηήξ ζηδκ δδιζμονβία ζοζζςιαηςιάηςκ 

ηςκ κακμζςιαηζδίςκ Pt. Ζ δδιζμονβία ζοζζςιαηςιάηςκ εα είπε ςξ απμηέθεζια ηδκ 
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ιείςζδ ηδξ ηαηαθοηζηήξ δνάζδξ. Φςημδθεηηνμπδιζηέξ ιεθέηεξ απέδεζλακ ηδκ 

απμηεθεζιαηζηή ιεηαθμνά εκένβεζαξ ηαζ δθεηηνμκίςκ απυ ηδκ πμνθονίκδ πνμξ ηα 

κακμζςιαηίδζα ημο θεοημπνφζμο. Ζ έηθοζδ οδνμβυκμο φζηενα απυ ζοκεπή 

αηηζκμαυθδζδ 12 ςνχκ ημο ζοζηήιαημξ ήηακ ανηεηά ορδθή. οβηεηνζιέκα, μ 

ανζειυξ ηςκ ηαηαθοηζηχκ ηφηθςκ ςξ πνμξ ημκ ηαηαθφηδ (ΣΟΝPt), ςξ πνμξ ημκ 

θςημεοαζζεδημπμζδηή (TONPS) ηαζ δ ηαακηζηή απυδμζδ παναβςβήξ Ζ2 (ΦΖ2) ήηακ 

ακηίζημζπα, 44, 11056 ηαζ 1.8%.  

Ζ ενεοκδηζηή μιάδα ημο Rosseinsky ζοκέεεζε έκα οδαημδζαθοηυ πμνχδεξ 

οθζηυ ΜΟF-πμνθονίκδξ, ημ μπμίμ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί βζα θςημηαηαθοηζηή 

παναβςβή οδνμβυκμο.
347

 Σμ ιζηνμηνοζηαθθζηυ πμνχδεξ οθζηυ ζπδιαηίζηδηε απυ ηδκ 

ακηίδναζδ ημο AlCl3•6H2O ιε ηδκ meso-ηεηνάηζξ-(p-ηαναμλο-θαίκοθμ) πμνθονίκδ 

(4) (ζπήια 1.43). Δπζπνυζεεηα ζοκηέεδηε ημ ακάθμβμ MOF-πμνθονίκδξ 

ρεοδανβφνμο (2) ηαζ ιεθεηήεδηε ημ ζφζηδια MOF/MV
2+

/EDTA/Pt (ζπήια 1.44). 

Καζ βζα ηα δφμ ζοζηήιαηα παναηδνήεδηε έηθοζδ ιζηνήξ πμζυηδηαξ Ζ2, εκχ δ 

ηαακηζηή απυδμζδ φζηενα απυ αηηζκμαυθδζδ 15 ςνχκ ανέεδηε κα είκαζ ιζηνυηενδ 

απυ 0.01%. Ζ παιδθή απυδμζδ ηςκ ζοζηδιάηςκ απμδίδεηαζ ζηδκ πενζμνζζιέκδ 

δζάποζδ ημο MV
2+

 ζημοξ πυνμοξ ημο MOF, εκχ πανάθθδθα ηα κακμζςιαηίδζα Pt 

έπμοκ ιέβεεμξ ιεβαθφηενμ απυ ημοξ πυνμοξ ηαζ έηζζ δ απμδμπή δθεηηνμκίςκ απυ ημκ 

θςημεοαζζεδημπμζδηή είκαζ πενζμνζζιέκδ. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί, υηζ πανάθθδθα ιε ημ 

παναπάκς ζφζηδια ιεθεηήεδηε ημ ζφζηδια πμο δεκ πενζέπεζ MV
2+

 ηαζ δ παναβςβή 

Ζ2 ζε αοηυ ήηακ ορδθυηενδ, αθμφ ημ ζφζηδια ακαβηάγεηαζ κα αημθμοεήζεζ έκακ 

ιδπακζζιυ ακαβςβζηήξ απυζαεζδξ.  

Μζα άθθδ ζοζηδιαηζηή ιεθέηδ υζμκ αθμνά ζοζηήιαηα παναβςβήξ 

οδνμβυκμο ααζζζιέκα ζε πμνθονίκεξ ηαζ κακμζςιαηίδζα θεοημπνφζμο έπεζ 

πναβιαημπμζδεεί ζοκεέημκηαξ πμνθονίκεξ πμο θένμοκ μιάδεξ-δυηεξ εκένβεζαξ.
348

 

Πμνθονζκζηά πανάβςβα δυηδ-βέθοναξ-δέηηδ, υπςξ ηα πανάβςβα 5 ηαζ 6 ημο 

ζπήιαημξ 1.43, έπμοκ ζοκηεεεί ηαζ ιεθεηδεεί ςξ θςημεοαζζεδημπμζδηέξ βζα 

παναβςβή οδνμβυκμο. ηζξ ζοβηεηνζιέκεξ πενζπηχζεζξ, μζ μιάδεξ ηδξ 

ηνζθαζκοθαιίκδξ θεζημονβμφκ ςξ δυηεξ εκένβεζαξ ζημκ εηάζημηε πμνθονζκζηυ 

δαηηφθζμ. Ζ ιεηαθμνά δθεηηνμκίςκ απυ ηζξ πμνθονίκεξ αοηέξ ζηα κακμζςιαηίδζα 

θεοημπνφζμο είκαζ ανηεηά απμηεθεζιαηζηή. οβηεηνζιέκα, ανέεδηε υηζ ζημ ζφζηδια 
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Pt-πμνθονίκδξ 6 (Pt-6), δ θςημεπαβχιεκδ ιεηαθμνά δθεηηνμκίςκ είκαζ απμηεθεζια-

ηζηυηενδ ζε ζπέζδ ιε ημ ζφζηδια Pt-5. Γζα ημκ θυβμ αοηυ ηαζ δ παναβςβή 

οδνμβυκμο ζημ πνχημ ζφζηδια είκαζ ιεβαθφηενδ ζε ζπέζδ ιε ημ δεφηενμ θςημηαηα-

θοηζηυ ζφζηδια. Σα ηαθφηενα απμηεθέζιαηα ημο πνχημο ζοζηήιαημξ απμδίδμκηαζ 

ζημ βεβμκυξ υηζ ςξ βέθονα ζημ πμνθονζκζηυ πανάβςβμ 6 πνδζζιμπμζείηαζ ιζα μιάδα 

ιε ζογοβία, εκχ ςξ βέθονα ζημ πμνθονζκζηυ πανάβςβμ 5 πνδζζιμπμζείηαζ ιζα 

εζηενζηή μιάδα, ιεζχκμκηαξ έηζζ ηδκ απυδμζδ θςημεπαβχιεκδξ ιεηαθμνάξ 

δθεηηνμκίςκ.  

 

ρήκα-1.44: i) Φςημηαηαθοηζηυ ζφζηδια απυ ηδκ πμνθονίκδ 2, ημ MV
2+

, 

κακμζςιαηίδζα Pt ηαζ EDTA, ii) θςημηαηαθοηζηυ ζφζηδια απυ ηδκ πμνθονίκδ 4, 

κακμζςιαηίδζα Pt, ηαζ EDTA.
347

 

 

οζηήιαηα δυηδ-δέηηδ δθεηηνμκίςκ μιμζμπμθζηά ζοκδεδειέκςκ έπμοκ 

ζοκηεεεί ιε ζημπυ ηδκ ιίιδζδ ηδξ θςημεπαβχιεκδξ ιεηαθμνάξ δθεηηνμκίςκ ζημ 

θςημζοκεεηζηυ ηέκηνμ ακηίδναζδξ.
349

 Λυβς ηδξ δοζημθίαξ ζφκεεζδξ ηέημζςκ 

ζοζηδιάηςκ, δ αοηυ-μνβάκςζδ ημο δυηδ ηαζ ημο δέηηδ απμηεθεί έκακ πζμ 

πνμζεββίζζιμ ζπεδζαζιυ θςημηαηαθοηζηχκ ζοζηδιάηςκ. ημ πθαίζζμ αοηυ, μ Yang 

ηαζ μζ ζοκενβάηεξ ημο ζπεδίαζακ έκα θςημηαηαθοηζηυ ζφζηδια πμο ααζζγυηακ ζηδκ 

αοηυ-μνβάκςζδ ηδξ 5,10,15,20-ηεηνάηζξ-(p-οδνμλοθμ-θαίκοθμ) πμνθονίκδξ (ΣPPH) 

(7) (ζπήια 1.43) ζε κακμζςιαηίδζα Pt ιε ηδκ αμήεεζα ημο ζμοθθμκζημφ μλέμξ ημο 

πονεκίμο (PSA). Σμ ζφζηδια Pt-TPPH-PSA πμο πνμέηορε ειθάκζζε θςημηαηαθοηζ-
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ηή δνάζδ υηακ ζημ δζάθοια πνμζηέεδηε EDTA ςξ δυηδξ δθεηηνμκίςκ.
350

 Δίκαζ 

πθέμκ απμδεδεζβιέκμ, υηζ έκα ζφζηδια πμο δεκ πενζέπεζ ηάπμζα βέθονα δθεηηνμκίςκ 

εηηυξ ημο υηζ είκαζ απθμφζηενμ,  ιεζχκεζ ημ πμζμζηυ ηςκ ακηίζηνμθςκ ακηζδνάζεςκ, 

μζ μπμίεξ ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ιεηαθμνά δθεηηνμκίςκ απυ ηαζ πνμξ ηδκ βέθονα.
351

 ημ 

παναπάκς ζφζηδια δζαπζζηχεδηε δ θςημεπαβχιεκδ ιεηαθμνά εκένβεζαξ απυ ηδκ 

δζεβενιέκδ ηαηάζηαζδ ημο πονεκίμο πνμξ ηδκ πμνθονίκδ ηαζ δ πανάθθδθδ ιεηαθμνά 

δθεηηνμκίςκ απυ ηδκ δζεβενιέκδ πμνθονίκδ πνμξ ημκ ηαηαθφηδ θεοημπνφζμο. Ο 

ανζειυξ ηςκ ηαηαθοηζηχκ ηφηθςκ ςξ πνμξ ημκ ηαηαθφηδ (ΣΟΝPt), ςξ πνμξ ημκ 

θςημεοαζεδημπμζδηή (ΣΟΝPS) ηαζ δ ηαακηζηή απυδμζδ παναβςβήξ Ζ2 (ΦΖ2) ήηακ 

ακηίζημζπα 63, 6311 ηαζ 2.65%. Ζ απμδμηζηή παναβςβή οδνμβυκμο πμο 

παναηδνήεδηε απυ ημ ζφζηδια αοηυ άκμζλε ημκ δνυιμ βζα ημκ ζπεδζαζιυ ηαζ άθθςκ 

ζοζηδιάηςκ αοηυ-μνβάκςζδξ δυηδ ηαζ δέηηδ δθεηηνμκίςκ ζε κακμζςιαηίδζα ιε 

ζημπυ ηδκ παναβςβή Ζ2. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί, υηζ δ θςημπδιζηή παναβςβή ζημ 

ζφζηδια Pt-TPPH-PSA βίκεηαζ ιυκμ ιε ηδκ πνήζδ οπενζχδμοξ θςηυξ, υπμο 

απμννμθά δ μιάδα ημο PSA, εκχ ιε ηδκ πνήζδ μναημφ θςηυξ, υπμο απμννμθά δ 

ΣPPH ημ ζφζηδια δεκ είκαζ απμδμηζηυ.  

 

ρήκα-1.45: Πνμηεζκυιεκεξ δζαδζηαζίεξ ιεηαθμνάξ εκένβεζαξ ηαζ δθεηηνμκίςκ ζημ 

ζφζηδια Pt-TPPH-PSA.
350

 

Ζ ενεοκδηζηή μιάδα ημο Yang ακέθενε ημκ ζπεδζαζιυ εκυξ κέμο 

θςημηαηαθοηζημφ ζοζηήιαημξ, ημ μπμίμ ααζζγυηακ ζηδκ αοηυ-μνβάκςζδ δυηδ ηαζ 

δέηηδ δθεηηνμκίςκ. οβηεηνζιέκα, δυηδξ δθεηηνμκίςκ ήηακ δ πμνθονίκδ 8, υπςξ 

θαίκεηαζ ζημ επυιεκμ ζπήια, εκχ δέηηδξ ήηακ κακμζςιαηίδζα Pt.
352

 Ζ 
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αθθδθεπίδναζδ ηςκ αηυιςκ αγχημο ημο πμνθονζκζημφ δαηηοθίμο ιε ηα 

κακμζςιαηίδζα θεοημπνφζμο απμηέθεζε ηζκδηήνζα δφκαιδ βζα ημκ ζπδιαηζζιυ ιζαξ 

ζηζαάδαξ απυ ιυνζα πμνθονίκδξ βφνς απυ ηα κακμζςιαηίδζα Pt.  

Μέζς ακάθοζδξ θαζιάηςκ εηπμιπήξ ηαζ θςημδθεηηνμπδιζηχκ θαζιάηςκ 

απμδείπηδηε δ ιεηαθμνά εκένβεζαξ απυ ηδκ δζεβενιέκδ ηαηάζηαζδ ημο ακεναηεκίμο 

πνμξ ημκ πμνθονζκζηυ δαηηφθζμ ηαζ δ πανάθθδθδ δζαδζηαζία ιεηαθμνάξ δθεηηνμκίςκ 

απυ ηδκ δζεβενιέκδ ηαηάζηαζδ ηδξ πμνθονίκδξ πνμξ ηα κακμζςιαηίδζα 

θεοημπνφζμο. Οοζζαζηζηά ημ πμνθονζκζηυ πανάβςβμ 8 θεζημονβεί ςξ ζοθθέηηδξ 

δθζαηήξ εκένβεζαξ, δ μπμία ιεηαθένεηαζ ζηα κακμζςιαηίδζα ιε ηδκ ιμνθή 

δθεηηνμκίςκ. Ζ παναβςβή Ζ2 φζηενα απυ ζοκεπή αηηζκμαμθία μναημφ-οπενζχδμοξ 

ζημ παναπάκς ζφζηδια ακήθεε ζε 175.3 mmol Ζ2. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί, υηζ ςξ δυηδξ 

δθεηηνμκίςκ ζημ θςημηαηαθοηζηυ αοηυ ζφζηδια πνδζζιμπμζήεδηε δ αζεακυθδ.  

 

 

ρήκα-1.46: Πνμηεζκυιεκδ αοηυ-μνβάκςζδ ηδξ πμνθονίκδξ 8 ιε                       

κακμζςιαηίδζα Pt.
352

 

Οζ Kalyanasundaram ηαζ Grätzel ζπεδίαζακ βζα πνχηδ θμνά έκα 

θςημηαηαθοηζηυ ζφζηδια ημ υπμζμ πενζθάιαακε δζαζπανιέκμ Pt ζε πμθοαζκοθμ 

αθημυθδ (PVA) ςξ ηαηαθφηδ. ημ ίδζμ ζφζηδια, ςξ πνςιμθυνμ πνδζζιμπμζήεδηε 

βζα πνχηδ θμνά ιζα οδαημδζαθοηή πμνθονίκδ ημο ρεοδανβφνμο, δ ηέηνα-ιέεοθμ-

πφνζδοθμ πμνθονίκδ ρεοδανβφνμο 9 (ζπήια 1.47) ηαζ EDTA ςξ δυηδξ 

δθεηηνμκίςκ.
353

 Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί, υηζ δ ηαακηζηή απυδμζδ παναβςβήξ οδνμβυκμο 

ημο ζοζηήιαημξ, ΦΗ2 ανέεδηε κα είκαζ ίζδ ιε 0.6 ζηδκ πενίπηςζδ πμο ςξ 

= Pt 
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θςημεοαζζεδημπμζδηήξ θεζημονβμφζε δ έκςζδ [Ru(bpy)3]
+2

. ηζξ αέθηζζηεξ ζοκεήηεξ 

ζοβηέκηνςζδξ ημο ηαηαθφηδ Pt-PVA (C = 8  10
-4

 M), οπήνλε ζδιακηζηή παναβςβή 

οδνμβυκμο ζημ ζφζηδια πμο πενζείπε οδαηζηυ δζάθοια ηδξ έκςζδξ 9 (C = 2  10
-6

 M) 

ζε pH 5.5 ηαζ ιε δυηδ δθεηηνμκίςκ EDTA (C = 0.1 M). Σμ παναπάκς 

θςημηαηαθοηζηυ ζφζηδια έδεζλε ανηεηά ιεβάθμ πνυκμ γςήξ ζε ζπέζδ ιε ημ 

ακηίζημζπμ ζφζηδια πμο πενζθάιαακε εηηυξ ηςκ άθθςκ ηαζ MV
2+

.  

 

Ζ πνμζεήηδ MV
2+ 

αφλδζε ηδκ ηαακηζηή απυδμζδ  ΦΗ2, ςζηυζμ δ ζοκμθζηή 

παναβςβή οδνμβυκμο ηαζ βζα ηα δφμ ζοζηήιαηα ήηακ πενίπμο ίδζα.
337

 Βαζζηυ 

ιεζμκέηηδια ηςκ παναπάκς θςημηαηαθοηζηχκ ζοζηδιάηςκ απμηεθεί δ απαίηδζδ 

ορδθήξ ζοβηέκηνςζδξ ηαηαθφηδ ιε ζημπυ ηδκ παναβςβή ζηακμπμζδηζηήξ πμζυηδηαξ 

Ζ2. οκέπεζα ηδξ ένεοκαξ πμο αημθμφεδζε ήηακ δ ζοζηδιαηζηή ιεθέηδ ηδξ 

απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηςκ οδαημδζαθοηχκ πμνθονζκχκ ημο ρεοδανβφνμο ςξ 

πνςιμθυνςκ (9-12) (ζπήια 1.47) ζε θςημηαηαθοηζηά ζοζηήιαηα πμο πενζείπακ 

επζπθαηζκςιέκμ TiO2.
354

   

 

Έπεζ απμδεζπεεί υηζ δ παναβςβή οδνμβυκμο πμζηίθεζ ακάθμβα ιε ηδκ 

ζοβηέκηνςζδ ημο θεοημπνφζμο, ηδξ πμνθονίκδξ ημο ρεοδανβφνμο ηαζ ημο δυηδ ηςκ 

δθεηηνμκίςκ ζε ζοζηήιαηα πμο πενζθαιαάκμοκ δζμλείδζμ ημο ηζηακίμο. Δπζπνυζεεηα, 

οπάνπεζ ιεβάθδ επίδναζδ ημο pH ημο δζαθφιαημξ ζηδκ απυδμζδ ημο εηάζημηε 

ηαηαθοηζημφ ζοζηήιαημξ. Γζα πανάδεζβια, ιέβζζηδ παναβςβή οδνμβυκμο βζα έκα 

ζφζηδια πμο πνδζζιμπμζεί EDTA, ή μλαθμλζηυ μλφ, ή αζημναζηυ μλφ, παναηδνείηαζ 

βζα έκα εφνμξ pH 4-5, υπμο μζ δυηεξ πνμζνμθμφκηαζ πζμ εφημθα ζηδκ επζθάκεζα ημο 

TiO2. Απυ ηδκ άθθδ ιενζά, ζοζηήιαηα πμο πνδζζιμπμζμφκ ςξ δυηδ δθεηηνμκίςκ ηδκ 

ηνζαζεακμθαιίκδ (TEOA), δ παναβςβή οδνμβυκμο αολάκεηαζ ζε αθηαθζηά δζαθφιαηα, 

ζηα μπμία ηα ιυνζα ηδξ ΣΔΟΑ είκαζ απμπνςημκζςιέκα. Ζ ζηαεενυηδηα ημο 

θςημεοαζζεδημπμζδηή αολάκεηαζ ηαηά πμθφ ιε ηδκ πνήζδ εκυξ διζαβςβμφ, υπςξ ημ 

TiO2. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί, υηζ μζ ανζειμί ηαηαθοηζηχκ ηφηθςκ (ΣΟΝ) ζε ζοζηήιαηα 

πμο πενζθαιαάκμοκ πμνθονίκεξ ρεοδανβφνμο ςξ θςημεοαζζεδημπμζδηέξ πμζηίθμοκ 

απυ 50, φζηενα απυ ζοκεπή αηηζκμαυθδζδ 12 ςνχκ βζα ηδκ οδαημδζαθοηή  πμνθονίκδ 
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9 έςξ ηαζ πάκς απυ 150-185, φζηενα απυ αηηζκμαυθδζδ 9 ςνχκ βζα ιδ 

οδαημδζαθοηέξ πμνθονίκεξ (10-12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα- 1.47: Οζ δμιέξ ηςκ πμνθονζκχκ 9-12. 

 

Ωξ θςημεοαζζεδημπμζδηέξ ζε ζοζηήιαηα θςημηαηαθοηζηήξ παναβςβήξ Ζ2 

έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί δζάθμνεξ πμνθονίκεξ ηαζζζηένμο. Γζα πανάδεζβια, δ 

οδαημδζαθοηή πμνθονίκδ ημο ηαζζζηένμο (SnP) 13 (ζπήια 1.48) πνδζζιμπμζήεδηε ςξ 

θςημεοαζζεδημπμζδηήξ ζε έκα ζφζηδια πμο πενζθάιαακε επζπθαηζκςιέκα 
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κακμζςιαηίδζα TiO2 ςξ ηαηαθοηζηά ηέκηνα.
355

 Απμηεθεζιαηζηή παναβςβή Ζ2 

οπήνλε ζε έκα ιεβάθμ εφνμξ pH (3-11), υπμο δ πμνθονίκδ ζοκδευηακ ζζπονά ζηδκ 

επζθάκεζα ημο TiO2. O ανζειυξ ηςκ ηαηαθοηζηχκ ηφηθςκ φζηενα απυ 9 χνεξ 

ζοκεπμφξ αηηζκμαμθίαξ ανέεδηε ίζμξ ιε 410. Ζ απυδμζδ θςημκίςκ ζηα 550 nm 

οπμθμβίζηδηε ίζδ ιε 35%.  

 

ρήκα-1.48: Ζ δμιή ηδξ πμνθονίκδξ 13 ηαζ μζ δζαδζηαζίεξ ιεηαθμνάξ δθεηηνμκίςκ 

πνμξ ημ θςημηαηαθοηζηυ ηέκηνμ.
355

 

Ο ιδπακζζιυξ ηδξ θςημπδιζηήξ παναβςβήξ Ζ2 ζημ παναπάκς ζφζηδια 

πενζθαιαάκεζ ημκ ζπδιαηζζιυ ηδξ π-ακζμκηζηήξ νίγαξ ηδξ πμνθονίκδξ (SnP·-). Σμ 

εκδζάιεζμ αοηυ ιεηαθένεζ δθεηηνυκζα ζημ TiO2. Ζ δζάνηεζα γςήξ ηδξ ακζμκηζηήξ 

νίγαξ, ιέζς πεζναιάηςκ πανμδζηήξ απμννυθδζδξ δζεβενιέκδξ ηαηάζηαζδξ, ανέεδηε 

κα είκαζ ανηεηά ορδθή. Έηζζ, δεκ είκαζ απαναίηδηδ δ πνυζδεζδ ηδξ πμνθονίκδξ ζηδκ 

επζθάκεζα ημο διζαβςβμφ ιε ζημπυ ηδκ επίηεολδ απμηεθεζιαηζηήξ ιεηαθμνάξ 

δθεηηνμκίςκ πνμξ ημκ ηαηαθφηδ, ιζαξ ηαζ θυβς ημο ιεβάθμο πνυκμο γςήξ ηα 

δθεηηνυκζα ιπμνμφκ κα ιεηαθένμκηαζ δζαιέζμο ημο δζαθφηδ.  

Σζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ έπεζ ζπεδζαζηεί ηαζ ιεθεηδεεί έκα ανηεηά ιεβάθμ 

πθήεμξ ζοκεεηζηχκ ακαθυβςκ ημο θςημζοκεεηζημφ ηέκηνμο. ηα πενζζζυηενα απυ ηα 

ζοκεεηζηά ακάθμβα, πμνθονίκεξ ζοκδέμκηαζ ιε μιάδεξ viologen, μζ μπμίεξ 

παναθαιαάκμοκ δθεηηνυκζα απυ ηζξ θςημδζεβεζνυιεκεξ πμνθονίκεξ ηαζ ηα 

ιεηαθένμοκ δζαιέζμο ημο ζογοβζαημφ ημοξ ζοζηήιαημξ.
356-359

 ημ πανεθευκ έπμοκ 

θάαεζ πχνα ιεθέηεξ θςημδθεηηνζηήξ ιεηαηνμπήξ ζηζξ μπμίεξ δθεηηνυδζα 

ηαθφπημκηαζ ιε ηαζκίεξ Langmuir-Blodgett (LB). Οζ ηαζκίεξ αοηέξ απμηεθμφκηαζ απυ 

πμνθονίκεξ ζοκδεδειέκεξ ιε μιάδεξ viologen ιε ζημπυ ηδκ ιίιδζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ 
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ιεηαθμνάξ δθεηηνμκίςκ πμο πναβιαημπμζμφκηαζ ζημ θςημζοκεεηζηυ ηέκηνμ ηδξ 

ακηίδναζδξ.
360-362

  

 

 

ρήκα- 1.49: Οζ δμιέξ ηςκ πμνθονζκχκ 14-15. 

 

Σμ ανκδηζηά θμνηζζιέκμ ζυκ PtCl6
2−

 ιπμνεί κα απμννμθδεεί ζηζξ ηαζκίεξ LB 

ηαζ κα αθθδθεπζδνάζεζ ιε ημ εεηζηυ θμνηίμ ηςκ μιάδςκ ημο viologen. Έηζζ, ιε 

απμννυθδζδ θςημκίςκ απυ ηδκ πμνθονίκδ ηαζ ιε ηδκ ιεηαθμνά ηςκ δθεηηνμκίςκ 

ηδξ ζηα ζυκηα αοηά ιέζς ηςκ μιάδςκ viologen δφκαηαζ κα θάαεζ πχνα ακαβςβή ηςκ 

πνςημκίςκ ιζαξ ηαζ ηα ζυκηα PtCl6
2−

 ιπμνμφκ κα δνάζμοκ ςξ ηαηαθοηζηά ηέκηνα 

παναβςβήξ Ζ2.
337,363-365

 ε ιία επυιεκδ ιεθέηδ πενζβνάθεηαζ δ  θςημπδιζηή 

παναβςβή Ζ2 πνδζζιμπμζχκηαξ ηαζκίεξ LB ααζζζιέκεξ ζε ιία ιδ ιεηαθθςιέκδ 

πμνθονίκδ (14) (ζπήια 1.49) ζε ζοκδοαζιυ ιε έκακ ηαηαθφηδ ηαζ πνδζζιμπμζχκηαξ 

ςξ δυηδ δθεηηνμκίςκ ημ EDTA.
366-367

 Ζ παναβςβή Ζ2 πμο ηαηαβνάθδηε 

πνδζζιμπμζχκηαξ ςξ θςημεοαζζεδημπμζδηή ηδκ πμνθονίκδ 14 ήηακ ανηεηά 

ιεβαθφηενδ ζε ζπέζδ ιε ηα ακηίζημζπα απμηεθέζιαηα πνδζζιμπμζχκηαξ ηδκ 

πμνθονίκδ 15, ηυζμ υζμκ αθμνά ημκ ανζειυ ημκ ηαηαθοηζηχκ ηφηθςκ υζμ ηαζ ηδκ 

δζάνηεζα γςήξ ημο θςημηαηαθοηζημφ ζοζηήιαημξ.  
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ε παθαζυηενδ ιεθέηδ έπεζ ακαθενεεί μ ζπεδζαζιυξ εκυξ θςημηαηαθοηζημφ 

ζοζηήιαημξ παναβςβήξ Ζ2 πνδζζιμπμζχκηαξ ηδκ ηεηνα-θαίκοθμ-πμνθονίκδ 

ρεοδανβφνμο (ZnTPP) (16) (ζπήια 1.50) ςξ θςημεοαζζεδημπμζδηή ηαζ εκυξ 

δθεηηνμδίμο Pt ςξ ηαηαθφηδ. οβηεηνζιέκα, δ πμνθονίκδ είπε εκαπμηεεεί ζε ιία 

ιειανάκδ ηφπμο Nafion
®
 ηαζ δ ιειανάκδ ηάθοπηε ημ δθεηηνυδζμ ημο 

θεοηυπνοζμο.
368

 ηακ ημ παναπάκς ζφζηδια αηηζκμαμθείηαζ ιε μναηυ θςξ (θ > 390 

nm), πανάβεηαζ δθεηηνζηυ νεφια ιε ηδκ εθανιμβή εκυξ δοκαιζημφ 0.10 

(v.Ag/AgCl). Ζ πμζυηδηα ημο Ζ2 πμο πανάβεηαζ αολάκεηαζ ιε ηδκ εθανιμβή 

ηαεμδζηχκ δοκαιζηχκ. Με αάζδ ηα ζοβηεηνζιέκα δεδμιέκα, βίκεηαζ ακηζθδπηυ, υηζ δ 

παναβςβή Ζ2 πναβιαημπμζείηαζ ιέζς εκυξ ιδπακζζιμφ ακαβςβζηήξ απυζαεζδξ. 

Δζδζηυηενα, δ πμνθονίκδ θςημδζεβείνεηαζ ηαζ ζηδκ ηνζπθή δζεβενιέκδ ηαηάζηαζδ 

πνμζθαιαάκεζ έκα δθεηηνυκζμ ιέζς ημο δθεηηνζημφ ηοηθχιαημξ. Έπεζηα, ημ 

δθεηηνυκζμ αοηυ ιεηαθένεηαζ ζηδκ επζθάκεζα ημο Pt, υπμο ηαζ θαιαάκεζ πχνα μ 

ζπδιαηζζιυξ ημο ιμνζαημφ οδνμβυκμο.  

Ζ ενεοκδηζηή μιάδα ημο Kusumoto πενζέβναρε ημκ ζπεδζαζιυ εκυξ 

θςημηαηαθοηζημφ ζοζηήιαημξ ημ μπμίμ πενζεθάιαακε ιζα ιδ οδαημδζαθοηή 

πμνθονίκδ ημο ημααθηίμο (17) (ζπήια 1.50) ςξ θςημεοαζζεδημπμζδηή, EDTA ςξ 

δυηδ δθεηηνμκίςκ ηαζ ημθθμεζδή ζςιαηίδζα Pt πνμζνμθδιέκα ζηδκ ανκδηζηά 

θμνηζζιέκδ πμθοπεπηζδζηή αθοζίδα πμθφ-(L-βθμοηαιζημφ) ςξ ηαηαθοηζηά ηέκηνα.
369

 

Σμ πμθοπεπηίδζμ αοηυ ζηαεενμπμζεί ηα ημθθμεζδή ζςιαηίδζα Pt ηαζ αθθδθεπζδνά 

ιέζς δθεηηνμζηαηζηχκ δοκάιεςκ ιε ζυκηα υπςξ ημ πθςνζμφπμ δεηαηοθαιιχκζμ 

(DeAC) ζπδιαηίγμκηαξ ιζα μοδέηενμο θμνηίμο επζθάκεζα. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί, υηζ δ 

πμνθονίκδ πμο πνδζζιμπμζείηαζ, δζαθοημπμζείηαζ ζημ δζάθοια ημο πμθοπεπηζδίμο 

θυβς ζπδιαηζζιμφ οδνυθμαςκ αθθδθεπζδνάζεςκ ιε ηζξ αθεζθαηζηέξ αθοζίδεξ ημο 

DeAC. Απυ ηα πεζνάιαηα παναβςβήξ οδνμβυκμο ζημ παναπάκς ζφζηδια, ανέεδηε 

υηζ δ ζοβηέκηνςζδ ημο DeAC δζαδναιαηίγεζ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ απμδμηζηυηδηα 

ημο ζοζηήιαημξ. οβηεηνζιέκα, ιε ιείςζδ ημο πμζμζημφ ηδξ έκςζδξ DeAC 

ιεζχκεηαζ ηαζ δ πμζυηδηα ημο παναβυιεκμο Ζ2. Ζ πμνθονίκδ 17 ζημ ζφιπθμημ ηδξ 

πμθοπεπηζδζηήξ αθοζίδαξ ηαζ ημο DeAC ιπμνεί κα δνάζεζ ςξ θςημεοαζζεδημπμζδηήξ 

βζα ηδκ παναβςβή οδνμβυκμο. Ζ πμζυηδηα ημο DeAC ηαεμνίγεζ ηδκ δζαθοηυηδηα ηδξ 

πμνθονίκδξ ηαεχξ ηαζ ηδκ ζηαεενυηδηά ηδξ ηαηά ηδκ ηαηαθοηζηή δζαδζηαζία. Γεκζηά, 
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μζ πμνθονίκεξ ημο ημααθηίμο δεκ πνδζζιμπμζμφκηαζ ζοπκά ςξ θςημεοαζζεδημπμζδηέξ 

παναβςβήξ Ζ2, δζυηζ δ ηνζπθή δζεβενιέκδ ημοξ ηαηάζηαζδ έπεζ πμθφ ιζηνυ πνυκμ 

γςήξ ηδξ ηάλδξ ηςκ 10
-12 

s. 

 

ρήκα- 1.50: Οζ δμιέξ ηςκ πμνθονζκχκ 15-18. 

 

ε ιία επυιεκδ ιεθέηδ, δ ενεοκδηζηή μιάδα ημο Yang ζπεδίαζε βζα πνχηδ 

θμνά έκα θςημηαηαθοηζηυ ζφζηδια παναβςβήξ οδνμβυκμο ζημ μπμίμ θφθθα 

βναθεκίμο πνδζζιμπμζήεδηακ βζα ηδκ δζαζπμνά ηςκ οπυθμζπςκ ζοζηαηζηχκ ημο 

ζοζηήιαημξ.
370

 οβηεηνζιέκα, πνδζζιμπμζήεδηε ιζα πμνθονίκδ ςξ θςημεοαζζεδημ-

πμζδηήξ ηαζ κακμζςιαηίδζα Pt ςξ ηαηαθφηδξ. Καζ ηα δφμ ζοζηαηζηά εκαπμηέεδηακ 

ζηα θφθθα ημο βναθεκίμο. Ζ πμνθονίκδ 7 ζοκδέεδηε ιέζς οπενιμνζαηχκ δοκάιεςκ 
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ζηα θφθθα ημο μλεζδίμο ημο βναθεκίμο (RGO), ζπδιαηίγμκηαξ εέζεζξ TPPH-RGO. 

Φςημδθεηηνμπδιζηέξ ιεθέηεξ ηαζ ιεθέηεξ θεμνζζιμφ έδεζλακ ηδκ ηαπφηαηδ 

ιεηαθμνά δθεηηνμκίςκ απυ ηδκ θςημδζεβενιέκδ πμνθονίκδ 7 πνμξ ηα θφθθα ημο 

μλεζδίμο ημο βναθεκίμο (ζπήια 1.51).  

 

 

 

ρήκα-1.51: Ακαπανάζηαζδ ημο ιδπακζζιμφ ιεηαθμνάξ δθεηηνμκίςκ ζημ ζφζηδια 

TPPH-RGO-CTAB-Pt.
370

 

 

Σμ θςημηαηαθοηζηυ αοηυ ζφζηδια ειθάκζζε ιεβάθδ απμδμηζηυηδηα. Οζ 

δθεηηνμπδιζηέξ ζδζυηδηεξ ημο βναθεκίμο απμηέθεζακ ηδκ αάζδ βζα ημ ζπεδζαζιυ 

αοημφ ημο απμηεθεζιαηζημφ θςημηαηαθοηζημφ ζοζηήιαημξ. Δζδζηυηενα, δ ηαπφηαηδ 

ιεηαθμνά δθεηηνμκίςκ απυ ηδκ πμνθονίκδ πνμξ ηα θφθθα RGO ηαζ δ επίζδξ 

ηαπφηαηδ ιεηαθμνά ηςκ δθεηηνμκίςκ ζηα ηαηαθοηζηά ηέκηνα Pt αφλδζακ ηδκ 

απυδμζδ ημο ζοζηήιαημξ. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί, υηζ ιε ηδκ πνμζεήηδ ζημ παναπάκς 

ζφζηδια ανςιζμφπμο ηέηοθμ-ηνζιέεοθμ-αιιςκίμο (CTAB) ςξ επζθακεζμδναζηζημφ, 

ηυζμ δ ηαηαθοηζηή δναζηζηυηδηα υζμ ηαζ δ ζηαεενυηδηα ημο ζοζηήιαημξ αολήεδηε, 

δζυηζ ιεζχεδηακ ηα ζοζζςιαηχιαηα ακάιεζα ζηδκ πμνθονίκδ ηαζ ηα θφθθα RGO. 

Με αάζδ ηα δεδμιέκα απυ FT-IR ιεθέηεξ, απμδείπεδηε δ αθθδθεπίδναζδ ηςκ 
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ηαναμλοθζηχκ μιάδςκ ηςκ θφθθςκ RGO ιε ηα ζςιαηίδζα Pt. Ο ιδπακζζιυξ 

παναβςβήξ Ζ2 πμο πνμηάεδηε βζα ημ παναπάκς ζφζηδια πενζθαιαάκεζ, ανπζηά ηδκ 

δζέβενζδ ηςκ ιμνίςκ ηδξ πμνθονίκδξ φζηενα απυ αηηζκμαυθδζδ μναημφ-οπενζχδμοξ, 

ζηδκ ζοκέπεζα ηδκ ηαπφηαηδ ιεηαθμνά δθεηηνμκίςκ απυ ηα ιυνζα ηδξ πμνθονίκδξ 

ιέζς ηςκ θφθθςκ RGO πνμξ ηα ηαηαθοηζηά ηέκηνα Pt, ηδκ ακαβςβή ηςκ πνςημκίςκ 

απυ ηα ζςιαηίδζα Pt ηαζ ηέθμξ, ηδκ ιεηαθμνά δθεηηνμκίςκ απυ ηα ιυνζα ημο δυηδ 

πνμξ ηζξ πμνθονίκεξ, έηζζ χζηε κα επζζηνέρμοκ ζηδκ εειεθζχδδ ημοξ ηαηάζηαζδ.  

 

1.5.3.2 Οη πνξθπξίλεο σο θσηνεπαηζζεηνπνηεηέο θαη πδξνγελάζεο σο θαηαιύηεο. 

Οζ οδνμβεκάζεξ υπςξ ακαθφεδηε ηαζ πνμδβμοιέκςξ είκαζ έκγοια 

ιζηνμμνβακζζιχκ πμο ηαηαθφμοκ ηδκ ακηζζηνεπηή ακηίδναζδ 2H
+
 + 2e

-
 H2.

371
 

Δίκαζ ιεηαθθμπνςηεΐκεξ πμο πενζέπμοκ ζίδδνμ ηαζ ιπμνμφκ κα ηαλζκμιδεμφκ ζε ηνείξ 

ηαηδβμνίεξ, πνχημκ ζε [FeS]-οδνμβεκάζεξ, δεφηενμκ ζε [FeNi]-οδνμβεκάζεξ ηαζ 

ηνίημκ ζε [FeFe]-οδνμβεκάζεξ. ηδκ πνχηδ ηαηδβμνία, ημ εκενβυ ηαηαθοηζηυ ηέκηνμ 

απμηεθείηαζ απυ έκα cluster Fe-S, ζηδκ δεφηενδ ηαηδβμνία ημ εκενβυ ηέκηνμ ημο 

εκγφιμο πενζθαιαάκεζ έκα άημιμ κζηεθίμο εηηυξ απυ ημκ ζίδδνμ ηαζ ζηδκ ηνίηδ 

ηαηδβμνία ημ έκγοιμ πενζέπεζ ιυκμ ζίδδνμ ζημ ηαηαθοηζηυ ηέκηνμ ημο. Αλίγεζ κα 

ζδιεζςεεί υηζ μζ οδνμβεκάζεξ ηφπμο [FeFe] ειθακίγμοκ ηδκ ιεβαθφηενδ ηαηαθοηζηή 

εκενβυηδηα ηαζ ζοπκά ζοιαμθίγμκηαζ ςξ [Ζ]-οδνμβεκάζεξ.
372

 Σμ Ζ-cluster 

απμηεθείηαζ απυ δφμ άημια ζζδήνμο ηαζ ιέζς ιζαξ ηοζηεζκζηήξ βέθοναξ εκχκεηαζ ιε 

έκα cluster ηφπμο Fe4S4. To ηοαζηήξ δμιήξ cluster Fe4S4 απμηεθεί ιένμξ ηδξ 

αθοζίδαξ ιεηαθμνάξ δθεηηνμκίςκ, δ μπμία ηαηαθήβεζ ζημ εκενβυ ηέκηνμ ηδξ [FeFe]-

οδνμβεκάζδξ. Ζ ζθαίνα ζοκανιμβήξ ημο εκενβμφ ηέκηνμο ηδξ [FeFe]-οδνμβεκάζδξ 

πενζθαιαάκεζ CO ηαζ CΝ ςξ οπμηαηαζηάηεξ, υπςξ θαίκεηαζ ηαζ ζημ ζπήια πμο 

αημθμοεεί. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί, υηζ ακ ηαζ ζηζξ οδνμβεκάζεξ ημ εκενβυ ηαηαθοηζηυ 

ηέκηνμ απμηεθείηαζ απυ ζίδδνμ, ειθακίγμοκ ιεβάθδ απμηεθεζιαηζηυηδηα ζηδκ 

ακαβςβή ηςκ πνςημκίςκ βζα ηδκ παναβςβή Ζ2. οκήεςξ πανάβμκηαζ 6000-9000 

ιυνζα Ζ2 ακά ηαηαθοηζηυ ηέκηνμ ηάεε δεοηενυθεπημ.
374

 ηδκ εκυηδηα αοηή εα 

αζπμθδεμφιε ιε ηδκ ιεθέηδ ζοζηδιάηςκ πμο πνδζζιμπμζμφκ ημ θοζζηυ έκγοιμ ςξ 

ηαηαθφηδ παναβςβήξ οδνμβυκμο ηαεχξ ηαζ ζοζηδιάηςκ πμο ιζιμφκηαζ ημ εκενβυ 

ηαηαθοηζηυ ηέκηνμ ηςκ θοζζηχκ οδνμβεκαζχκ.  
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ρήκα-1.52: Ζ δμιή ημο H-cluster πμο ανίζηεηαζ ςξ εκενβυ ηαηαθοηζηυ ηέκηνμ ζηζξ 

[FeFe]- οδνμβεκάζεξ. 

Ανηεηά ιεβάθμξ είκαζ ανζειυξ ζοζηδιάηςκ θςημηαηαθοηζηήξ παναβςβήξ 

οδνμβυκμο πνδζζιμπμζμφκ θοζζηέξ οβνμβεκάζεξ ςξ ηαηαθφηεξ.
374

 ηα ζοζηήιαηα 

αοηά μζ πμνθονίκεξ πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ θςημεοαζζεδημπμζδηέξ, εκχ ιυνζα 

methylviologen ςξ αθοζίδεξ ιεηαθμνάξ δθεηηνμκίςκ. Ζ ενεοκδηζηή μιάδα ηςκ 

Okura ηαζ Kim-Thuan ακέθενακ ημκ ζπεδζαζιυ ηαζ ηδκ ιεθέηδ εκυξ 

θςημηαηαθοηζημφ ζοζηήιαημξ παναβςβήξ Ζ2 ααζζζιέκμ ζηδκ πμνθονίκδ 16 (ζπήια 

1.50), ζημ methylviologen, ζε ιία θοζζηή οδνμβεκάζδ απμιμκςιέκδ απυ ημ 

ιζηνμμνβακζζιυ Desulfovibrio vulgaris (ηφπμξ Miyazaki) ηαζ ζηδκ ΣΔΟΑ ή ζηδκ 

ιενηαπημαζεακυθδ ςξ δυηδ δθεηηνμκίςκ.
376

 Ζ έκςζδ 16 είκαζ αδζάθοηδ ζημ κενυ, βζα 

ημκ θυβμ αοηυ πνδζζιμπμζήεδηε οδαηζηυ δζάθοια ιε ηδκ ιμνθή ιζηηοθίςκ ηδξ 

έκςζδξ ηαζ ζημ δζάθοια αοηυ πνμζηέεδηε ημ επζθακεζμδναζηζηυ ζοζηαηζηυ Triton X-

100. Όζηενα απυ ζοκεπή αηηζκμαυθδζδ 15 ςνχκ ημο ζοζηήιαημξ ιε μναηυ θςξ, 

ηαηαβνάθδηε παναβςβή Ζ2 ιε ανζειυ ηαηαθοηζηχκ ηφηθςκ ίζμ ιε 81. Με ζημπυ κα 

απμθεοπεεί δ πνήζδ επζθακεζμδναζηζηχκ ζοζηαηζηχκ, μ Okura ηαζ μζ ζοκενβάηεξ ημο 

ζοκέεεζακ ηδκ οδαημδζαθοηή πμνθονίκδ 18 (ζπήια 1.50) ηαζ ιεθέηδζακ ηδκ 

ηαηαθοηζηή ζοιπενζθμνά ημο ακηίζημζπμο ζοζηήιαημξ.
377

 Δθανιυγμκηαξ ηζξ ίδζεξ 

πεζναιαηζηέξ ζοκεήηεξ, δ έκςζδ 18 ειθάκζζε ελαζνεηζηή δνάζδ ζε ζπέζδ ιε ηδκ 

έκςζδ 16. οβηεηνζιέκα μ ανζειυξ ηςκ ηαηαθοηζηχκ ηφηθςκ, ιε ηδκ πνήζδ ηδξ 

έκςζδξ 18 αολήεδηε ζημοξ 614. Ζ ορδθή ηαηαθοηζηή δναζηζηυηδηα ιπμνεί κα 

ακαπεεί ζημ βεβμκυξ ηδξ πζμ εφημθδξ ιεηαθμνάξ δθεηηνμκίςκ απυ ηδκ οδαημδζαθοηή 

πμνθονίκδ πνμξ ημ MV
2+

. Ακάθμβα ζοζηήιαηα θςημηαηαθοηζηήξ παναβςβήξ 

οδνμβυκμο πνδζζιμπμζμφκ ηδκ αζιαημπμνθονίκδ ςξ θςημεοαζζεδημπμζδηή.
365

 Έκαξ 
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θοζζηυξ ιεηαθμνέαξ δθεηηνμκίςκ είκαζ ημ ηοηυπνςια c3 ηαζ έπεζ πνδζζιμπμζδεεί ζε 

θςημηαηαθοηζηά ζοζηήιαηα πμο πενζθαιαάκμοκ οδνμβεκάζεξ θυβς ηδξ ορδθήξ 

ζοιααηυηδηαξ ημοξ.
378

 Με ηδκ αηηζκμαυθδζδ οδαηζημφ δζαθφιαημξ πμο πενζέπεζ ηδκ 

πμνθονίκδ 18, ημ ηοηυπνςια c3 ηαζ ηδκ ΣΔΟΑ ςξ δυηδ δθεηηνμκίςκ, ημ θάζια 

απμννυθδζδξ ημο ηοημπνχιαημξ ιεηααάθθεηαζ. Δπζπθέμκ, ημ ιέβζζημ ηδξ Soret 

ηαζκίαξ ιεηαηζκείηαζ απυ ηα 419 nm ζηα 432 nm, βεβμκυξ πμο απμδίδεηαζ ζημκ 

ζπδιαηζζιυ ηδξ ακδβιέκδξ ιμνθήξ ημο ηοημπνχιαημξ. Με ηδκ πνμζεήηδ 

οδνμβεκάζδξ ζημ παναπάκς ζφζηδια ηαζ φζηενα απυ αηηζκμαυθδζδ 6 ςνχκ ιε 

μναηυ θςξ, θαιαάκεζ πχνα ακαβςβή πνςημκίςκ ζπδιαηίγμκηαξ ιμνζαηυ οδνμβυκμ. 

ε ιία δζαθμνεηζηή πνμζέββζζδ ζοκδοαζιμφ ηςκ εοαζζεδημπμζδηχκ ηαζ ηςκ 

αθοζίδςκ ιεηαθμνάξ δθεηηνμκίςκ, έπμοκ ζοκηεεεί πμνθονίκεξ ημο ρεοδανβφνμο, 

μιμζμπμθζηά ζοκδεδειέκεξ ιε μιάδεξ viologen (ζπήια 1.53).
379-380

 Έπεζ επζηεπεεί δ 

ζφκεεζδ οδαημδζαθοηχκ πμνθονζκχκ ηυζμ εεηζηά (19-23) υζμ ηαζ ανκδηζηά 

θμνηζζιέκςκ (24-27) πμο θένμοκ ηζξ παναπάκς μιάδεξ.  

 

ρήκα-1.53: Οζ δμιέξ ηςκ εεηζηά θμνηζζιέκςκ (19-23) ηαζ ανκδηζηά θμνηζζιέκςκ 

(24-27) πμνθονζκχκ. 

 Οζ παναπάκς εκχζεζξ ιπμνμφκ κα δνάζμοκ ηυζμ ςξ θςημεοαζζεδημπμζδηέξ 

υζμ ηαζ ςξ αθοζίδεξ ιεηαθμνάξ δθεηηνμκίςκ. Ανπζηά, ηα πμνθονζκζηά αοηά 
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πανάβςβα πνδζζιμπμζήεδηακ ζε ζοκδοαζιυ ιε ημ θςζθμνζηυ ακδβιέκμ-

κζημηζκάιζδμ-αδέκζκμ-δζκμοηθεμηίδζμ (NADPH) πμο θεζημονβμφζε ςξ δυηδξ 

δθεηηνμκίςκ ηαζ ιε ιία οδνμβεκάζδ ςξ ηαηαθφηδξ. Δκχζεζξ υπςξ δ TEOA ηαζ ημ 

EDTA είκαζ δυηεξ δθεηηνμκίςκ ζε θςημηαηαθοηζηά ζοζηήιαηα ηαζ δ μλείδςζή ημοξ 

είκαζ ιδ ακηζζηνεπηή ηαηά ηδκ δζαδζηαζία ηδξ ηαηάθοζδξ. Απυ ηδκ άθθδ ιενζά, ημ 

NADPH ιπμνεί ιεηά απυ ηδκ μλείδςζή ημο κα επακέθεεζ ζηδκ ακδβιέκδ ημο ιμνθή, 

δδθαδή είκαζ έκαξ εκ δοκάιεζ ιδ-εοζζαζηζηυξ δυηδξ δθεηηνμκίςκ. Ζ μλεζδςιέκδ 

ιμνθή ηδξ παναπάκς έκςζδξ ιπμνεί κα ακαπεεί υηακ ζημ θςημηαηαθοηζηυ ζφζηδια 

οπάνπεζ ιζα ιζηνή πμζυηδηα grana πμο οπάνπεζ ζηα πνάζζκα θοηά.
381

 Έηζζ, ημ 

NADPH απμηεθεί ιζα πμθφ εκδζαθένμοζα πενίπηςζδ δυηδ δθεηηνμκίςκ ζε 

θςημηαηαθοηζηά ζοζηήιαηα παναβςβήξ Ζ2.  

Όζηενα απυ πεζνάιαηα πνμζδζμνζζιμφ ημο πνυκμο διζγςήξ ιέζς θεμνζζιμφ 

ηαεχξ ηαζ ιέζς πεζναιάηςκ θςηυθοζδξ, ανέεδηε υηζ δ ηνζπθή ηαζ απθή δζεβενιέκδ 

ηαηάζηαζδ ιζαξ πμνθονίκδξ απμζαέκεζ πμθφ βνήβμνα υηακ δ πμνθονίκδ ζοκδέεηαζ 

μιμζμπμθζηά ιε ηζξ μιάδεξ viologen ζε ζφβηνζζδ ιε ηζξ ακηίζημζπεξ πμνθονίκεξ πμο 

δεκ ζοκδέμκηαζ ιε ηζξ παναπάκς μιάδεξ. ηακ έκα δζάθοια πμο πενζέπεζ NADPH, 

οδνμβεκάζδ ηαζ πμνθονίκεξ 19-27 αηηζκμαμθδεεί, παναηδνείηαζ έηθοζδ ζδιακηζηήξ 

πμζυηδηαξ οδνμβυκμο. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ, υηακ αολάκεηαζ ημ ιήημξ ηδξ 

ακεναηζηήξ αθοζίδαξ n (βζα n = 2-4), δ παναβςβή οδνμβυκμο ιεζχκεηαζ. διακηζηή 

είκαζ δ παναηήνδζδ υηζ ζηζξ πενζπηχζεζξ ηςκ πμνθονζκχκ 22 ηαζ 23,υπμο δδθαδή 

οπάνπεζ ιεβάθμ ιήημξ ακεναηζηήξ αθοζίδαξ ακάιεζα ζημκ πμνθονζκζηυ δαηηφθζμ ηαζ 

ζηδκ μιάδα viologen,  δ παναβςβή οδνμβυκμο είκαζ ορδθυηενδ. Σμ βεβμκυξ αοηυ 

ιπμνεί κα απμδμεεί ζηδκ εοημθία ιε ηδκ μπμία έκαξ ιαηνφηενμξ αναπίμκαξ πμο θένεζ 

ηδκ μιάδα viologen ιπμνεί κα ζηναθεί ηαζ κα πθδζζάζεζ ημκ πμνθονζκζηυ δαηηφθζμ 

ιε απμηέθεζια ηδκ απμδμηζηή ιεηαθμνά δθεηηνμκίςκ.
382

 Απυ ηδκ άθθδ ιενζά ιε ηδκ 

πνήζδ ακζμκηζηχκ πμνθονζκχκ (ιε ελαίνεζδ ηδκ πμνθονίκδ 27) δεκ παναηδνείηαζ 

έθηοζδ οδνμβυκμο.  

Με ζηυπμ ηδκ ιείςζδ ηδξ ακηίζηνμθδξ ιεηαθμνάξ δθεηηνμκίςκ απυ ημ 

viologen πνμξ ηδκ πμνθονίκδ έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί ζοζηήιαηα, υπμο ηα ζοζηαηζηά 

ανίζημκηαζ ιε ηδκ ιμνθή ιζηηοθίςκ, υηακ πνμζηίεεηαζ ζε αοηά ηάπμζμ 

επζθακεζμδναζηζηυ ζοζηαηζηυ.
382

 Βαζζζιέκμζ ζηδκ ζδέα αοηή, μ Okura ηαζ μζ 
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ζοκενβάηεξ ημο ζπεδίαζακ ηαζ ιεθέηδζακ έκα θςημηαηαθοηζηυ ζφζηδια παναβςβήξ 

οδνμβυκμο, ημ μπμίμ πενζθάιαακε TEOA, ηδκ πμνθονίκδ 1, MV
2+

, οδνμβεκάζδ ηαζ 

ημ ακζμκηζηυ επζθακεζμδναζηζηυ δςδεηαηοθμζμοθθμκζηυ κάηνζμ (SDS). Με ηδκ 

πνμζεήηδ ημο επζθακεζμδναζηζημφ ζπδιαηίγεηαζ έκα ζφζηδια ιζηηοθίςκ. Πανά ημ 

βεβμκυξ ημο απμηεθεζιαηζημφ δζαπςνζζιμφ θμνηίςκ, ιζηνή πμζυηδηα οδνμβυκμο 

ακζπκεφηδηε, θυβς ηδξ ιεημοζίςζδξ ηδξ οδνμβεκάζδξ απυ ημ SDS. Με ζηυπμ ηδκ 

αφλδζδ ηδξ απυδμζδξ ακάθμβςκ ζοζηδιάηςκ, έπεζ πνδζζιμπμζδεεί ιζα ζεζνά απυ ιδ 

ζμκηζηά επζθακεζμδναζηζηά, υπςξ ημ Triton X-100, Nonidet P-40, Triton N-101 ηαζ 

Tween-40.
383 

 

Απμηεθεζιαηζηή ακαβςβή ημο methylviologen ηαζ ηαηά ζοκέπεζα απμδμηζηή 

παναβςβή οδνμβυκμο έπεζ παναηδνδεεί ιε ηδκ πνήζδ ηςκ παναπάκς 

επζθακεζμδναζηζηχκ ζοζηαηζηχκ. ε υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ, δ παναβςβή οδνμβυκμο 

ανέεδηε κα είκαζ ορδθυηενδ ζε ζπέζδ ιε ηα ακηίζημζπα ζοζηήιαηα πμο δεκ 

πενζθάιαακακ επζθακεζμδναζηζηά ζοζηαηζηά. Σμ απμδμηζηυηενμ ζφζηδια παναβςβήξ 

οδνμβυκμο ανέεδηε υηζ είκαζ αοηυ πμο πενζθάιαακε ημ επζθακεζμδναζηζηυ Tweet-40. 

Πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ, ημ ιήημξ ηδξ ακεναηζηήξ αθοζίδαξ ημο επζθακεζμδναζηζημφ 

επδνεάγεζ ζδιακηζηά ηδκ απυδμζδ ημο θςημηαηαθοηζημφ ζοζηήιαημξ. ε ακάθμβα 

ηαηαθοηζηά ζοζηήιαηα, παναβςβή οδνμβυκμο έπεζ ηαηαβναθεί ηαζ ιε ηδκ πνμζεήηδ 

ημο ηαηζμκηζημφ επζθακεζμδναζηζημφ ανςιζμφπμο ηέηοθμ-ηνζιέεοθμ-αιιςκίμο 

(CTAB).
384-387

  

Ζ ηαηαθοηζηή δναζηζηυηδηα ιε ηδκ πνμζεήηδ ημο ηαηζμκηζημφ 

επζθακεζμδναζηζημφ ήηακ ελαζνεηζηή ζε ζπέζδ ιε ηζξ ακηίζημζπεξ δναζηζηυηδηεξ ηςκ 

ζοζηδιάηςκ πμο πνδζζιμπμζμφκ ακζμκηζηά ή ιδ ζμκηζηά επζθακεζμδναζηζηά. Ζ 

ελαζνεηζηή αφλδζδ ηδξ απυδμζδξ ιπμνεί κα ενιδκεοεεί ιε ηδκ ιείςζδ ηδξ 

ακηίζηνμθδξ ιεηαθμνάξ δθεηηνμκίςκ απυ ημ ακδβιέκμ methylviologen πνμξ ηδκ 

πμνθονίκδ 1.  

Μεβάθμ εκδζαθένμκ έπεζ δμεεί ζηδκ ζφκεεζδ πμθοπμνθονζκζηχκ παναβχβςκ 

βζα ηδκ ηαηαζηεοή ζοζημζπζχκ, ιζαξ ηαζ δ ίδζα δ θφζδ πνδζζιμπμζεί ακάθμβεξ 

ζοζημζπίεξ βζα ηδκ απμδμηζηή απμννυθδζδ ημο θςηυξ ηαζ ηδκ ιεηαθμνά ηδξ 

εκένβεζαξ ζημ θςημζοκεεηζηυ ηέκηνμ ηδξ ακηίδναζδξ.
388-389

 Μζα πνήζζιδ ηαζ εφημθα 
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εθεβπυιεκδ ηεπκζηή βζα ηδκ ηαηαζηεοή ηέημζςκ ζοζημζπζχκ είκαζ δ ιέεμδμξ LB.
390-391

 

Ο Qian ηαζ μζ ζοκενβάηεξ ημο πνδζζιμπμίδζακ ηδκ ιέεμδμ αοηή ηαζ ηαηαζηεφαζακ 

έκα ζφζηδια ζημ μπμίμ ιμκμζημζαάδεξ ανκδηζηά θμνηζζιέκςκ θςζθμθζπζδίςκ ηαζ 

εεηζηά θμνηζζιέκςκ πμνθονζκχκ 9 ζπδιάηζγακ δζεπζθάκεζεξ αένα- κενμφ ηαζ 

ιεηαθένμκηακ πάκς ζε ιία επζθάκεζα βοαθζμφ.
392

 Ο ζοκδοαζιυξ ηςκ LB ζημζαάδςκ 

πμνθονίκδξ-θςζθμθζπζδίςκ, ημο EDTA, ημο viologen ηαζ ηδξ οδνμβεκάζδξ ζε 

οδαηζηυ δζάθοια πμνθονίκδξ είπε ςξ απμηέθεζια ηδκ έηθοζδ οδνμβυκμο, φζηενα απυ 

ηδκ αηηζκμαυθδζδ ημο ζοζηήιαημξ. Μέζς θαζιαημ-ζημπζηχκ ιεθεηχκ απμδείπεδηε 

υηζ, μζ πμνθονίκεξ ζηζξ ζημζαάδεξ LB απμννμθμφκ πμθφ πζμ έκημκα ηδκ αηηζκμαμθία 

ημο θςηυξ ηαζ δ ακαβςβή ηςκ ιμνίςκ methylviologen είκαζ πζμ βνήβμνδ ζε ζπέζδ ιε 

ημ ακηίζημζπμ ζφζηδια υπμο ηα ιυνζα ημο πνςιμθυνμο οπάνπμοκ ζημ δζάθοια. Σμ 

βεβμκυξ αοηυ οπμδδθχκεζ υηζ μζ πμνθονίκεξ απμηεθμφκ εθηοζηζηά ιυνζα βζα ηδκ 

ηαηαζηεοή ακάθμβςκ ζοζημζπζχκ.  

Δίκαζ βκςζηυ υηζ, δ θοζίκδ δζαδναιαηίγεζ έκακ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ 

απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ πνυζδεζδξ ημο ηοημπνχιαημξ c3 ζηδκ οδνμβεκάζδ. 

Βαζζζιέκμζ ζημ βεβμκυξ αοηυ ενεοκδηέξ ζοκέδεζακ θοζίκδ ζε ιυνζα viologen             

(Lys-V
2+

), ιε ζημπυ ηδκ εθανιμβή ημοξ ζε θςημηαηαθοηζηά ζοζηήιαηα παναβςβήξ 

οδνμβυκμο πμο πενζθάιαακακ ηδκ οδνμβεκάζδ, ηδκ πμνθονίκδ 4 ηαζ ΣΔΟΑ.
393 

Αλίγεζ 

κα ζδιεζςεεί υηζ, δ πμνθονίκδ 4 επζθέπεδηε ςξ θςημεοαζζεδημπμζδηήξ, δζυηζ μζ 

ηέζζενζξ ηαναμλοθζηέξ μιάδεξ πμο θένεζ απςεμφκ ηδκ οδνμβεκάζδ ιζαξ ηαζ είκαζ 

υλζκδ πνςηεΐκδ ηαζ έηζζ δεκ πανειπμδίγεηαζ μ ζπδιαηζζιυξ ημο ζοιπθυημο 

οδνμβεκάζδξ-Lys-V
2+

. Τπυ ζοκεπή αηηζκμαυθδζδ ημο παναπάκς ζοζηήιαημξ 

παναηδνείηαζ έηθοζδ ζδιακηζηήξ πμζυηδηαξ οδνμβυκμο. Ζ πμζυηδηα ημο οδνμβυκμο 

πμο εηθφεηαζ είκαζ 4 θμνέξ ιεβαθφηενδ ζε ζπέζδ ιε ημ ακηίζημζπμ ζφζηδια πμο 

πενζθαιαάκεζ ΜV
2+

 ακηί βζα ηδκ έκςζδ Lys-V
2+

, οπμδεζηκφμκηαξ υηζ δ αολδιέκδ 

πνυζδεζδ ηδξ αθοζίδαξ ιεηαθμνάξ δθεηηνμκίςκ ζημ έκγοιμ αολάκεζ ηδκ εκενβυηδηα 

ημο. Σα παναπάκς απμηεθέζιαηα δείπκμοκ υηζ, δ θςημεπαβχιεκδ παναβςβή 

οδνμβυκμο ηαζ ηα ακηίζημζπα ζοζηήιαηα ιπμνμφκ κα αεθηζςεμφκ απυ ιζα ιζηνή 

ιμνζαηή ηνμπμπμίδζδ ηςκ ζοζηδιάηςκ πμο ήδδ οπάνπμοκ.  

Ο Hall ηαζ μζ ζοκενβάηεξ ημο πναβιαημπμίδζακ ιζα ιεθέηδ ζφβηνζζδξ ηδξ 

δναζηζηυηδηαξ ηςκ οδνμβεκαζχκ ηαζ ημο ημθθμεζδμφξ θεοηυπνοζμο ςξ ηαηαθφηεξ 
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παναβςβήξ οδνμβυκμο. οβηνίκμκηαξ ημκ νοειυ παναβςβήξ οδνμβυκμο ανέεδηε υηζ, 

ηαζ ηα δφμ ζοζηήιαηα ειθακίγμοκ πανυιμζμοξ νοειμφξ.
394

 Ωζηυζμ, ζοβηνίκμκηαξ 

ημκ ανζειυ ηςκ ηαηαθοηζηχκ ηφηθςκ ανέεδηε υηζ δ οδνμβεκάζδ ειθακίγεζ 500 θμνέξ 

ορδθυηενδ δναζηζηυηδηα ζε ζπέζδ ιε ημκ θεοηυπνοζμ.
395

 Δπζπνυζεεηα, ζηδκ 

πενίπηςζδ ηδξ οδνμβεκάζδξ, δ πμζυηδηα ημο παναβυιεκμο οδνμβυκμο ειθακίγεζ 

βναιιζηή ζοιπενζθμνά ζε ζπέζδ ιε ημκ πνυκμ ηαζ δεκ παναηδνείηαζ πενάηςζδ ηδξ 

ηαηαθοηζηήξ δζαδζηαζίαξ φζηενα απυ ηδκ πάνμδμ 24 ςνχκ. Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, δ 

παναβςβή οδνμβυκμο ααζζζιέκδ ζε ημθθμεζδή θεοηυπνοζμ ιεζχκεηαζ ζηαδζαηά, 

θυβς ηδξ πήλδξ ηςκ ζςιαηζδίςκ Pt ηαεχξ ηαζ ηδξ οδνμβυκςζδξ ημο MV
+2

, ιζαξ 

πανάπθεονδξ θςημπδιζηήξ ακηίδναζδξ.  

Γεκζηά, μζ οδνμβεκάζεξ πθεμκεηημφκ έκακηζ άθθςκ ηαηαθοηχκ παναβςβήξ 

οδνμβυκμο, θυβς ηδξ ορδθήξ ημοξ ηαηαθοηζηήξ εκενβυηδηαξ ηαεχξ ηαζ ημο 

βεβμκυημξ υηζ δεκ πανάβμοκ παναπνμσυκηα. Ωζηυζμ, ηα έκγοια δεκ είκαζ ζδακζηά βζα 

ιαηνμπνυκζα πνήζδ ηαζ βζα ημκ θυβμ αοηυ είκαζ απαναίηδηδ δ ακηζηαηάζηαζή ημοξ 

απυ ζοκεεηζημφξ μιμβεκείξ ή εηενμβεκείξ ηαηαθφηεξ.      

Οζ οδνμβεκάζεξ πμο πενζθαιαάκμοκ ςξ επί ημ πθείζημκ ζίδδνμ, έπμοκ θάαεζ 

ζδζαίηενδ πνμζμπή ζε ιεθέηεξ αζμιζιδηζημφ επζπέδμο, ιε ζημπυ ηδκ ζφκεεζδ κέςκ 

ηαηαθοηχκ ακαβςβήξ πνςημκίςκ. Μενζηά απυ ηα ζφιπθμηα αοηά έπμοκ απμδεζπεεί 

ανηεηά απμηεθεζιαηζηά ςξ ηαηαθφηεξ δθεηηνμπδιζηήξ παναβςβήξ Ζ2.
396-399

 Ζ 

θςημεπαβχιεκδ ιεηαθμνά δθεηηνμκίςκ (ET) απυ έκα πνςιμθυνμ πνμξ έκα 

ζφιπθμημ πμο πενζθαιαάκεζ δφμ ζυκηα ζζδήνμο έπεζ ιεθεηδεεί ζε μνζζιέκεξ 

πενζπηχζεζξ, ςζηυζμ μζ δζαδζηαζίεξ πμο θαιαάκμοκ πχνα δεκ έπμοκ βίκεζ πθήνςξ 

ηαηακμδηέξ.
400-401

 Σα πενζζζυηενα αζμιζιδηζηά ζφιπθμηα δεκ ζοκδέμκηαζ 

μιμζμπμθζηά ιε ηζξ πνςηεΐκεξ, αθθά ζοβηναημφκηαζ ζε αοηέξ ιέζς οπενιμνζαηχκ 

αθθδθεπζδνάζεςκ. Απυ ηδκ άθθδ ιενζά, ανηεηά αζμιζιδηζηά ζφιπθμηα ηφπμο 

[2Fe2S] έπμοκ ζοκδεεεί μιμζμπμθζηά ιε ζφιπθμηα ημο νμοεδκίμο ή πμνθονίκεξ ςξ 

θςημεοαζζεδημπμζδηέξ ηαζ έπεζ ιεθεηδεεί δ δοκαηυηδηα ιεηαθμνάξ δθεηηνμκίςκ ζηα 

ζοζηήιαηα αοηά.
402-403

 Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ, υηακ δ πμνθονίκδ πνδζζιμπμζείηαζ 

ςξ θςημεοαζζεδημπμζδηήξ παναηδνείηαζ ιείςζδ ημο θεμνζζιμφ ηδξ, ςζηυζμ, μ 

πνμηεζκυιεκμξ ιδπακζζιυξ ιεηαθμνάξ δθεηηνμκίςκ πνήγεζ πεναζηένς δζενεφκδζδξ, 

δζυηζ δεκ ιπμνεί κα απμηθεζζηεί ηαζ δ δοκαηυηδηα ιεηαθμνάξ εκένβεζαξ απυ ηδκ 
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πμνθονίκδ πνμξ ημ αζμιζιδηζηυ ζφιπθμημ ημο ηαηαθφηδ. Δπίζδξ, δ βνήβμνδ 

ακαδζμνβάκςζδ θμνηίςκ ζημ παναπάκς ζφζηδια ιπμνεί κα πανειπμδίζεζ ηδκ 

παναβςβή οδνμβυκμο. Γεδμιέκμο υηζ βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηή ιεηαθμνά 

δθεηηνμκίςκ απυ ηδκ πμνθονίκδ πνμξ ημ ζφιπθμημ ημο ηαηαθφηδ απαζηείηαζ 

μιμζμπμθζηή ζφκδεζδ, δεκ ιπμνεί κα απμηθεζζηεί ηαζ δ ηαοηυπνμκδ ιεηαθμνά 

δθεηηνμκίςκ απυ ημκ ηαηαθφηδ πνμξ ηδκ πμνθονίκδ.
404-405

 

 

 

ρήκα-1.54: Οζ δμιέξ ηςκ αζμιζιδηζηχκ ζοιπθυηςκ ηδξ οδνμβεκάζδξ 28-31. 
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ημ ζδιείμ αοηυ αλίγεζ κα ιεθεηδεμφκ ζοζηήιαηα πμο ακαθένμκηαζ ζηδκ 

αζαθζμβναθία ηαζ πενζθαιαάκμοκ ζοκδοαζιμφξ αζμιζιδηζηχκ ζοιπθυηςκ Ζ-

οδνμβεκάζδξ ηαζ πμνθονζκχκ ιε ζημπυ ηδκ παναβςβή οδνμβυκμο.  

Ο Song ηαζ μζ ζοκενβάηεξ ημο ιεθέηδζακ ηδκ έκςζδ 28, ζηδκ μπμία μ 

πμνθονζκζηυξ δαηηφθζμξ θεζημονβεί ςξ θςημεοαζζεδημπμζδηήξ ηαζ εκχκεηαζ 

μιμζμπμθζηά ιέζς εκυξ αηυιμο Ν ιε ιζα αγςημεεζζηή ιμκάδα δφμ αηυιςκ ζζδήνμο 

(ADT), [(ι-SCH2)2N)Fe2(CO)6]  (ζπήια 1.54).
403

 

Ζ βέθονα ADT δζαδναιαηίγεζ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ παναβςβή Ζ2 ζε θοζζηά 

ζοζηήιαηα.
406-407

 Γζιεηαθθζηά ζφιπθμηα ζζδήνμο-ADT έπμοκ απμδεζπεεί ελαζνεηζηά 

ζοζηήιαηα παναβςβήξ οδνμβυκμο.
396

 Ο ιδπακζζιυξ παναβςβήξ οδνμβυκμο ζηζξ 

πενζπηχζεζξ αοηέξ πενζθαιαάκεζ, πνχηα ηδκ απμννυθδζδ εκυξ θςημκίμο απυ ηδκ 

πμνθονίκδ ηαζ ηδκ δζέβενζή ηδξ, δεφηενμκ ηδκ ιεηαθμνά εκυξ δθεηηνμκίμο απυ ηδκ 

δζεβενιέκδ πμνθονίκδ πνμξ ημ δζιεηαθθζηυ ζφιπθμημ ημο ηαηαθφηδ. Ζ ηεθεοηαία 

δζαδζηαζία έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδκ ζδ ηδξ πμνθονίκδξ, δ μπμία επακένπεηαζ ζηδκ 

ανπζηή ηδξ ιμνθή, φζηενα απυ ηδκ θήρδ εκυξ δθεηηνμκίμο απυ ημκ εοζζαζηζηυ δυηδ. 

Αοηή δ δζαδζηαζία εα πνέπεζ κα επακαθδθεεί άθθδ ιζα θμνά, έηζζ χζηε κα 

παναπεμφκ δζπθά ακδβιέκεξ ιμνθέξ ημο ηαηαθφηδ. ηδκ πενίπηςζδ αοηή μ 

ηαηαθφηδξ είκαζ ζε εέζδ κα πναβιαημπμζήζεζ ηδκ ακαβςβή δφμ πνςημκίςκ 

πανάβμκηαξ έκα ιυνζμ Ζ2.  

ηδκ ζοκέπεζα ηδξ ιεθέηδξ ημοξ, μ Song ηαζ μζ ζοκενβάηεξ ημο ζοκέεεζακ ιζα 

ζεζνά κέςκ θςημηαηαθοηζηχκ ζοιπθυηςκ, ηα μπμία πενζθάιαακακ ιία πμνθονίκδ ςξ 

θςημεοαζζεδημπμζδηή πμο ζοκδευηακ μιμζμπμθζηά ιε ιία (28), δφμ (29), ηνείξ (30) ή 

ηαζ ηέζζενεζξ (31) ιμκάδεξ δζιεηαθθζημφ ζοιπθυημο ημο ζζδήνμο-ADT (ζπήια 

1.54).
408

 Μεθεηχκηαξ ηα ζοζηήιαηα αοηά, ανέεδηε υηζ μ ζοκδοαζιυξ ηδξ έκςζδξ 28 

ζε δζάθοια CH2Cl2 ιε δυηδ δθεηηνμκίςκ ηδκ EtSH ηαζ πδβή πνςημκίςκ ημ 

ηνζθεμνμλζηυ μλφ (TFA), φζηενα απυ ζοκεπή αηηζκμαυθδζδ ιε θςξ ιήημοξ ηφιαημξ 

θ > 400 nm είπε ςξ απμηέθεζια ηδκ έθηοζδ ζδιακηζηήξ πμζυηδηαξ οδνμβυκμο. Έκαξ 

πζεακυξ ιδπακζζιυξ βζα ηδκ θςημηαηαθοηζηή ακηίδναζδ πενζθαιαάκεζ ηδκ 

θςημεπαβχιεκδ δζέβενζδ ηδξ πμνθονίκδξ ηαζ ηδκ ιεηαθμνά δθεηηνμκίςκ πνμξ ηζξ 

ιμκάδεξ ημο ηαηαθφηδ.  
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Βαζζζιέκμζ ζηδκ ίδζα ηεκηνζηή ζδέα, μ Wasielewski ηαζ μζ ζοκενβάηεξ ημο 

πνδζζιμπμίδζακ ημ ιμκμ-ζιίδζμ ημο καοεαθεκίμο (ΝΜΗ) πμο θένεζ εείμθμ-μιάδεξ 

(32) ιε ζημπυ ηδκ ζφκεεζδ ηςκ ακηίζημζπςκ θςημηαηαθοηχκ μιμζμπμθζηά 

ζοκδεδειέκςκ ιε ιζα πμνθονίκδ (33) (ζπήια 1.55).
409

 Πεζνάιαηα θςημπδιζηήξ 

παναβςβήξ οδνμβυκμο έθααακ πχνα ιε ηδκ αηηζκμαυθδζδ ηδξ έκςζδξ 33 (2 ιmol) ζε 

δζάθοια ημθμομθίμο πμο πενζέπεζ TFA (2 mmol) ηαζ δ πμζυηδηα Ζ2 πμο πανάπεδηε 

ήηακ ίζδ ιε 0.9 ιmol.  

 

ρήκα-1.55: Οζ δμιέξ ηςκ αζμιζιδηζηχκ ζοιπθυηςκ ηδξ οδνμβεκάζδξ 32-33. 

Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ, ιε απμοζία είηε ημο TFA είηε ηδξ θςηεζκήξ 

αηηζκμαμθίαξ δεκ έθααε πχνα έηθοζδ οδνμβυκμο ζημ παναπάκς ζφζηδια. Ωζηυζμ, δ 

ζοιπενζθμνά ηδξ έκςζδξ 33 ανέεδηε υηζ δεκ είκαζ ηαηαθοηζηή ζε ακάθμβμ δζάθοια 

TFA (ΣΟΝ ~ 0.5). Με πνμζεήηδ ηδξ p-ακζζζδίκδξ ςξ εοζζαζηζημφ δυηδ (2 mmol) 

παναηδνήεδηε ιείςζδ ηδξ παναβυιεκδξ πμζυηδηαξ οδνμβυκμο (0.02 ιmol), βεβμκυξ 

πμο ιπμνεί κα απμδμεεί ζηδκ δοκαηυηδηα πνςημκίςζδξ ηδξ αιζκμιάδαξ ηδξ                        
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p-ακζζζδίκδξ. Έηζζ, δ πνήζδ ημο TFA ςξ δυηδ πνςημκίςκ εα πνέπεζ κα δζενεοκδεεί 

πεναζηένς ιε ζημπυ ηδκ εθανιμβή ημο ζηδκ θςημηαηαθοηζηή παναβςβή Ζ2.  

ε ιία πνμζπάεεζα επέηηαζδξ ηςκ δμιχκ ηςκ παναπάκς ζοζηδιάηςκ, μ 

Wasielewski ηαζ μζ ζοκενβάηεξ ημο ζοκέεεζακ ηζξ ηνζάδεξ 34 ηαζ 35 πμο θένμοκ ηδκ 

μιάδα ημο θεννμηεκίμο (Fc) εκςιέκδ μιμζμπμθζηά ιε ημκ πμνθονζκζηυ δαηηφθζμ 

ιέζς εκυξ ή δφμ ακηίζημζπα μιάδςκ θαζκοθίμο (ζπήια 1.56).
410 

 

ρήκα-1.56: Οζ δμιέξ ηςκ αζμιζιδηζηχκ ζοιπθυηςκ ηδξ οδνμβεκάζδξ 34-35. 

Όζηενα απυ πεζνάιαηα δζεβενιέκδξ ηαηάζηαζδξ ανέεδηε υηζ, μ 

θςημεπαβχιεκμξ δζαπςνζζιυξ θμνηίςκ ζηζξ ηνζάδεξ 34 ηαζ 35 ζε δζαθφηδ CH2Cl2 

αημθμοεεί δφμ αήιαηα. Ωζηυζμ, δ δζαδζηαζία ιεηαθμνάξ εκένβεζαξ απυ ηδκ απθή 
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δζεβενιέκδ ηαηάζηαζδ ηδξ πμνθονίκδξ 
1*

ZnTPP πνμξ ηδκ μιάδα ημο Fc 

ακηαβςκίγεηαζ ανηεηά απμηεθεζιαηζηά ηδκ ιεηαθμνά δθεηηνμκίςκ απυ ηδκ 
1*

ZnTPP 

πνμξ ηδκ μιάδα [NMI-Fe
I
-Fe

I
-S2(CO)6]. Σμ βεβμκυξ αοηυ έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδκ 

παναβςβή ημο εκδζαιέζμο Fc
+-

ZnTPP-[NMI-Fe
0
-Fe

I
-S2(CO)6] ζε έκα πμζμζηυ ηδξ 

ηάλδξ ημο 13% ηαζ ηδκ βνήβμνδ ακαδζμνβάκςζδ ημο ζοζηήιαημξ ζε ιυθζξ 9 ns βζα 

ηδκ έκςζδ 34. Ακηίεεηα, δ εζζαβςβή ιζαξ πνυζεεηδξ μιάδαξ θαζκοθίμο ακάιεζα 

ζηδκ πμνθονίκδ ηαζ ζημ θεννμηέκζμ επζαναδφκεζ ηαηά πμθφ ηδκ ιεηαθμνά εκένβεζαξ 

απυ ηδκ 
1*

ZnTPP πνμξ ημ Fc πενίπμο 20 θμνέξ, δίκμκηαξ ηδκ εοηαζνία βζα 

απμηεθεζιαηζηή ιεηαθμνά δθεηηνμκίςκ πνμξ ηδκ ιμκάδα ημο ηαηαθφηδ. κηςξ δ 

απυδμζδ παναβςβήξ ημο εκδζαιέζμο Fc
+-

Ph-ZnTPP-[NMI-Fe
0
-Fe

I
-S2(CO)6] ανέεδηε 

υηζ είκαζ 71% ηαζ μ πνυκμξ ακαδζμνβάκςζδξ ημο ζοζηήιαημξ ζε 67 ns. Έηθοζδ 

οδνμβυκμο παναηδνήεδηε ιυκμ ζηδκ πενίπηςζδ πνήζδξ ηδξ ηνζάδαξ 35 ηαζ υπζ ηδξ 

ηνζάδαξ 34. Σα απμηεθέζιαηα αοηά απμζαθδκίγμοκ ηδκ επίδναζδ ημο πνυκμο 

ακαδζμνβάκςζδξ ημο θςημδζεβενιέκμο ζοζηήιαημξ ζηδκ ηαηαθοηζηή δναζηζηυηδηά 

ημο. 25ml Ζ2 (1.1 mmol ζε πνυηοπεξ ζοκεήηεξ STP) πανάπεδηακ φζηενα απυ 

αηηζκμαυθδζδ ημο ζοζηήιαημξ πμο πενζθάιαακε ηδκ έκςζδ 35 (2 mmol).  

 

ρήκα-1.57: Ζ δμιή ημο αζμιζιδηζημφ ζοιπθυημο ηδξ οδνμβεκάζδξ 36. 
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ε ιία πνμζέββζζδ ιεθέηδξ ηδξ επίδναζδξ ημο είδμοξ ημο δεζιμφ πμο ζοκδέεζ 

ημκ θςημεοαζζεδημπμζδηή ηαζ ημ αζμιζιδηζηυ ζφιπθμημ ηδξ οδνμβεκάζδξ ζηδκ 

παναβςβή Ζ2, μ Song ηαζ μζ ζοκενβάηεξ ημο ακέθενακ ηδκ ζφκεεζδ ηδξ έκςζδξ 36, 

υπμο ημ ζφιπθμημ [(κ-SCH2)2NC(O)C5H4N]-Fe2(CO)6 ζοκδέεηαζ ιέζς δεζιμφ 

ζοκανιμβήξ ιε ηδκ ZnTPP (ζπήια 1.57).
411 

Μέζς ακάθοζδξ ηςκ θαζιάηςκ εηπμιπήξ θεμνζζιμφ απμδείπεδηε βζα ηδκ 

παναπάκς έκςζδ ζζπονή εκδμιμνζαηή ιεηαθμνά δθεηηνμκίςκ απυ ηδκ 

θςημδζεβενιέκδ πμνθονίκδ πνμξ ηδκ ηαηαθοηζηή ιμκάδα ιέζς ημο δεζιμφ 

ζοκανιμβήξ. Ωζηυζμ, δεκ έθααακ πχνα πεζνάιαηα θςημπδιζηήξ παναβςβήξ 

οδνμβυκμο. 

Μζα άθθδ πνμζέββζζδ ιδ μιμζμπμθζηήξ ζφκδεζδξ ημο ηαηαθοηζημφ ηέκηνμο 

ηαζ ηδξ πμνθονίκδξ ζπεδζάζηδηε ηαζ ιεθεηήεδηε απυ ηδκ ενεοκδηζηή μιάδα ημο 

Sun.
412

 ηα ζοζηήιαηα αοηά δ ιεηαθθμπμνθονίκδ ημο ρεοδανβφνμο ζοκανιυγεηαζ ιε 

ηδκ έκςζδ 37 ζπδιαηίγμκηαξ ηδκ έκςζδ 39 (ζπήια 1.58). 

 

ρήκα-1.58: Οζ δμιέξ ηςκ ζοιπθυηςκ [2Fe2S] 37 ηαζ 38 ηαεχξ ηαζ ηδξ                    

έκςζδξ ζοκανιμβήξ 39. 



213 

 

 

 Φοζζημπδιζηέξ ιεθέηεξ ζηδκ έκςζδ 39, έδεζλακ ηδκ θςημεπαβχιεκδ 

εκδμιμνζαηή ιεηαθμνά δθεηηνμκίςκ απυ ηδκ απθή δζεβενιέκδ ηαηάζηαζδ ηδξ 

πμνθονίκδξ πνμξ ημ δζιεηαθθζηυ ζφιπθμημ ημο ζζδήνμο. Σα ζοζηήιαηα ααζζζιέκα 

ζε δεζιμφξ ζοκανιμβήξ ιπμνμφκ κα επζηφπμοκ ιζα βνήβμνδ ιεηαθμνά δθεηηνμκίςκ 

ζε ζπέζδ ιε ηα ακηίζημζπα μιμζμπμθζηά ζοζηήιαηα. Δπζπνυζεεηα, δ ακηίεεηδ 

ιεηαθμνά δθεηηνμκίςκ ιπμνεί κα ειπμδζζηεί, υηακ οπάνπεζ μ δεζιυξ ζοκανιμβήξ 

ακάιεζα ζημκ δυηδ ηαζ δέηηδ δθεηηνμκίςκ, θυβς ηδξ δοκαηυηδηαξ δζάζπαζδξ ημο 

δεζιμφ.  ημ επυιεκμ ζηάδζμ ηδξ ιεθέηδξ ημο παναπάκς ζοζηήιαημξ, έβζκακ 

ιεηνήζεζξ παναβςβήξ οδνμβυκμο. Ακ ηαζ μ ανζειυξ ηςκ ηαηαθοηζηχκ ηφηθςκ πμο 

ανέεδηε ήηακ ιζηνυξ, δ πμζυηδηα ημο Ζ2 πμο πανάπεδηε οπμθμβίζηδηε κα είκαζ 4 

ιmol. ηδκ πενίπηςζδ ακηζηαηάζηαζδξ ηδξ πονίδοθμ-μιάδαξ απυ ηδκ οδνυλο-μιάδα, 

δδθαδή ζηδκ πενίπηςζδ ακηζηαηάζηαζδξ ημο οπμηαηαζηάηδ 37 απυ ημκ 

οπμηαηαζηάηδ 38, δεκ παναηδνήεδηε παναβςβή Ζ2.  

 

ρήκα-1.59: Οζ δμιέξ ηςκ πμνθονζκχκ 40 ηαζ 41 ηαεχξ ηαζ ηδξ έκςζδξ            

ζοκανιμβήξ 42. 

 Μζα οπενιμνζαηή πνμζέββζζδ ζπεδζαζιμφ ζοιπθυηςκ πμνθονίκδξ ηαζ 

ηαηαθοηζηχκ ιμκάδςκ ηφπμο [2Fe2S] πναβιαημπμζήεδηε απυ ηδκ ενεοκδηζηή μιάδα 

ημο Kluwer. οβηεηνζιέκα, έθααε πχνα ζοκανιμβή πμνθονζκχκ ζηδκ ηαηαθοηζηή 

ιμκάδα ιέζς πονίδοθμ-θςζθμκζηχκ οπμηαηαζηαζηχκ. Σα άημια ημο θςζθυνμο 
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ζοκανιυγμκηακ ζηα ζυκηα ημο ζζδήνμο, εκχ μζ πονίδοθμ-μιάδεξ ζημκ ρεοδάνβονμ 

ηςκ πμνθονζκχκ 40 ηαζ 41, ζπδιαηίγμκηαξ ηδκ δμιή 42 (ζπήια 1.59).
413 

Μεθεηχκηαξ ηδκ θςημηαηαθοηζηή ζοιπενζθμνά ημο ζοιπθυημο 42, παναηδνήεδηε 

παναβςβή Ζ2 (ΣΟΝ = 5) ιε ηδκ πνμζεήηδ 2 ιμνζαηχκ ζζμδοκάιςκ ηςκ πμνθονζκχκ 

40 ηαζ 41 ζημ δζάθοια ιεθέηδξ. Τπυ αοηέξ ηζξ ζοκεήηεξ είκαζ πζεακή δ ζοκανιμβή 

ηαζ ηςκ δομ δζαθμνεηζηχκ πνςιμθυνςκ ζηδκ ηαηαθοηζηή ιμκάδα [2Fe2S]. 

1.5.3.3 Οη πνξθπξίλεο σο θσηνεπαηζζεηνπνηεηέο θαη ζύκπινθα ηνπ θνβαιηίνπ σο 

θαηαιύηεο. 

Μία απυ ηζξ πνχηεξ πενζπηχζεζξ ζοκδοαζιμφ πμνθονζκχκ ςξ θςημεοαζζεδ-

ημπμζδηέξ ηαζ ζοιπθυηςκ ημο ημααθηίμο ςξ ηαηαθφηεξ παναβςβήξ οδνμβυκμο 

πναβιαημπμζήεδηε απυ ηδκ ενεοκδηζηή μιάδα ημο Sun.
414

 Οζ εκχζεζξ πμο 

ζοκηέεδηακ απυ αοηή ηδκ ενεοκδηζηή μιάδα, υπςξ θαίκεηαζ ηαζ ζημ ζπήια 1.60 

πενζθαιαάκμοκ ιία ιμκάδα πμνθονίκδξ πμο θεζημονβεί ςξ θςημεοαζζεδημπμζδηήξ 

ηαζ ιζα ιμκάδα ημααθμλίιδξ ςξ ηαηαθφηδξ έηθοζδξ οδνμβυκμο.
319,327,415,416

 Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, ηνία δζαθμνεηζηά πμνθονζκζηά πανάβςβα πμο θένμοκ ιζα πονίδοθμ-

μιάδα ζε ιία απυ ηζξ ηέζζενζξ meso εέζεζξ ζοκανιυγμκηαζ αλμκζηά ιέζς ηδξ μιάδαξ 

αοηήξ ιε ημ ζφιπθμημ ηδξ ημααθμλίιδξ. Δπζπνυζεεηα, ηα πμνθονζκζηά πανάβςβα 

ιπμνεί κα είκαζ ιεηαθθςιέκα ιε Zn(II) ή Μg(II).  

Σα πανάβςβα 43, 44 ηαζ 45 πνδζζιμπμζήεδηακ ζε πεζνάιαηα θςημπδιζηήξ 

παναβςβήξ οδνμβυκμο. Όζηενα απυ ζοκεπή αηηζκμαυθδζδ ηςκ ακηίζημζπςκ 

ζοζηδιάηςκ πμο πενζθάιαακακ ηνζαζεοθαιίκδ (ΣΔΑ) ςξ δυηδ δθεηηνμκίςκ ζε ιίβια 

80/20 THF/H2O, έηθοζδ Ζ2 παναηδνήεδηε ιυκμ βζα ημ ζφζηδια ηδξ έκςζδξ 43. 

οβηεηνζιέκα, φζηενα απυ 5 χνεξ μ ανζειυξ ηςκ ηαηαθοηζηχκ ηφηθςκ ήηακ ίζμξ ιε 

TON = 22. Ακηίεεηα, απυ ηα ζοζηήιαηα ηςκ εκχζεςκ 44 ηαζ 45 πανάπεδηε εθάπζζηδ 

πμζυηδηα Ζ2.  

Με αάζδ ημκ πνμηεζκυιεκμ ιδπακζζιυ παναβςβήξ Ζ2, δ ακαβςβή ηςκ 

πνςημκίςκ απυ ηα ζοζηήιαηα αοηά ααζίγεηαζ ζηδκ εκδμιμνζαηή ιεηαθμνά 

δθεηηνμκίςκ απυ ηδκ θςημδζεβενιέκδ πμνθονζκζηή ιμκάδα πνμξ ημ ζφιπθμημ ημο 

ημααθηίμο. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ηαηά ηδκ παναπάκς δζαδζηαζία ζπδιαηίγεηαζ Co(I) ημ 
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μπμίμ είκαζ ζε εέζδ κα πναβιαημπμζήζεζ ηδκ ακαβςβή ηςκ πνςημκίςκ. Όζηενα, δ 

μλεζδςιέκδ ιμνθή ηδξ πμνθονίκδξ επζζηνέθεζ ζηδκ ανπζηή ηδξ ηαηάζηαζδ ιε ηδκ 

πνυζθδρδ δθεηηνμκίςκ απυ ηδκ ΣΔΑ. Απυ ηδκ άπμρδ αοηή, δ ηαθφηενδ 

θςημηαηαθοηζηή ζοιπενζθμνά ημο παναβχβμο 43 ιπμνεί κα ενιδκεοηεί ςξ 

ζοκδοαζιυξ ηδξ βνδβμνυηενδξ ιεηαθμνάξ δθεηηνμκίςκ απυ ηδκ πμνθονίκδ πνμξ ηδκ 

ιμκάδα ημο ηαηαθφηδ ηαζ ηδξ δοκαηυηδηαξ ζοκανιμβήξ ημο ρεοδανβφνμο ιε ηδκ 

ΣΔΑ πμο έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδκ απμηεθεζιαηζηυηενδ ιεηαθμνά δθεηηνμκίςκ πνμξ 

ηδκ πμνθονίκδ.  

 

ρήκα-1.60: Οζ δμιέξ ηςκ εκχζεςκ ζοκανιμβήξ 43-49. 

Ζ ίδζα ενεοκδηζηή μιάδα ιεθέηδζε ηδκ θςημηαηαθοηζηή ζοιπενζθμνά ηςκ 

δοάδςκ 46 ηαζ 50.
417

 οβηεηνζιέκα, ηαζ ζηα δομ πανάβςβα δ ιμκάδα ηδξ 

ημααθμλίιδξ ήηακ δ ίδζα, εκχ οπήνπε δζαθμνμπμίδζδ ζημ πμνθονζκζηυ πανάβςβμ. Ζ 

δζαθμνμπμίδζδ ηςκ πμνθονζκζηχκ παναβχβςκ ζηδκ ιεθέηδ ημοξ ζε ζπέζδ ιε ηα 

πνμδβμφιεκα πανάβςβα πμο ιεθέηδζακ ήηακ δ πνήζδ ηδξ ηνζθαίκοθμ-πμνθονίκδξ 

ημο ρεοδανβφνμο, ηαεχξ ηαζ δ φπανλδ ιζαξ 4-ζζμκζημηζκάιζδμ-θαίκοθμ βέθοναξ 

ζηδκ πενίπηςζδ ημο παναβχβμο 50 (ζπήια 1.51).  

Σα ζφιπθμηα 46 ηαζ 50 έδεζλακ ζδιακηζηή θςημηαηαθοηζηή δναζηζηυηδηα 

ζημ ζφζηδια πμο πενζθάιαακε ΣΔΑ ςξ εοζζαζηζηυ δυηδ δθεηηνμκίςκ ζε δζάθοια 
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80/20 THF/H2O. Όζηενα απυ ζοκεπή αηηζκμαυθδζδ ηςκ ζοζηδιάηςκ βζα 12 χνεξ, μζ 

ανζειμί ηςκ ηαηαθοηζηχκ ηφηθςκ (ΣΟΝ) πμο ιεηνήεδηακ, ανέεδηακ υηζ είκαζ ίζμζ ιε 

46 ηαζ 35, ακηίζημζπα. Ζ παιδθυηενδ απυδμζδ ημο ζοζηήιαημξ ηδξ έκςζδξ 50 ζε 

ζπέζδ ιε ημ ζφζηδια ηδξ έκςζδξ 46, ιπμνεί κα ενιδκεοηεί ςξ απμηέθεζια ηδξ 

φπανλδξ ιεβαθφηενδξ απυζηαζδξ ακάιεζα ζηδκ πμνθονίκδ ηαζ ημκ ηαηαθφηδ ζηδκ 

πενίπηςζδ ημο παναβχβμο 50 πμο έπεζ ςξ ζοκέπεζα ηδκ ιζηνυηενδ ηαπφηδηα 

ιεηαθμνάξ δθεηηνμκίςκ απυ ηδκ πμνθονίκδ πνμξ ηδκ ημααθμλίιδ.  

πεδυκ ηαοηυπνμκα, μζ ενεοκδηζηέξ μιάδεξ ηςκ Guldi ηαζ Κμοηζμθέθμο ηαζ δ 

ενεοκδηζηή μιάδα ημο Scandola ιεθέηδζακ ηζξ θςημηαηαθοηζηέξ ζδζυηδηεξ ιέζς 

εοαίζεδηςκ θαζιαημζημπζηχκ ηεπκζηχκ, εκυξ παναβχβμο πμνθονίκδξ-ημααθμλίιδξ 

πανυιμζμο ιε αοηυ πμο ιεθεηήεδηε απυ ημκ Sun ηαζ ημοξ ζοκενβάηεξ ημο. Ζ 

δζαθμνμπμίδζδ ηςκ εκχζεςκ έβηεζηαζ ζηδκ φπανλδ 4-ηαναυλο-θαίκοθμ-μιάδςκ ζηζξ 

meso εέζεζξ ηδξ πμνθονίκδξ (47,48) ηαεχξ ηαζ ζηδκ φπανλδ Al(III) ςξ ιεηάθθμο ζημ 

πμνθονζκζηυ δαηηφθζμ ημο παναβχβμο 49.
414-420

 

 

ρήκα-1.61: Ζ δμιή ημο παναβχβμο 50. 
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Καζ ζηζξ δφμ πενζπηχζεζξ, ιε ηδκ πνήζδ θαζιαημζημπζηχκ ιεευδςκ 

εηπμιπήξ ανέεδηε, δ πμθφ βνήβμνδ απυζαεζδ ηδξ απθήξ δζεβενιέκδξ ηαηάζηαζδξ 

ηδξ πμνθονίκδξ ζηδκ δοάδα ηαηαθφηδ-θςημεοαζζεδημπμζδηή.
419-420

 Πζμ θεπημιενή 

δζενεφκδζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ απυζαεζδξ έθααε πχνα ιε ηδκ πνήζδ θαζιαημζημπίαξ 

απμννυθδζδξ δζεβενιέκδξ ηαηάζηαζδξ. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ, βζα υθεξ ηζξ δοάδεξ 

πμνθονίκδξ-ημααθμλίιδξ παναηδνήεδηε εηεεηζηή απυζαεζδ ηδξ απθήξ δζεβενιέκδξ 

ηαηάζηαζδξ. Σμ βεβμκυξ αοηυ απμδυεδηε ζε ιζα ηαπεία ιεηαθμνά δθεηηνμκίςκ απυ 

ηδκ θςημδζεβενιέκδ πμνθονίκδ πνμξ ημκ ηαηαθφηδ ηαζ ζηδκ ηαπφηενδ δζαδζηαζία 

ακαζοκδοαζιμφ ηςκ θμνηίςκ πμο έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδκ ακαβέκκδζδ ηδξ 

μλεζδςιέκδξ πμνθονίκδξ, ιε ζοκέπεζα ηδκ πανειπυδζζδ ηδξ ιεηαθμνάξ δθεηηνμκίςκ 

απυ ημκ εοζζαζηζηυ δυηδ πνμξ ηδκ πμνθονίκδ. Ζ επίδναζδ ημο δζαθφηδ ηαζ δ 

ηζκδηήνζα δφκαιδ ιεηαθμνάξ δθεηηνμκίςκ ζημ πμζμζηυ δζαπςνζζιμφ ηςκ θμνηίςκ 

ήηακ ζφιθςκεξ ιε ημκ πνμηεζκυιεκμ ιδπακζζιυ. Πζμ πνυζθαηα, ιε ηδκ αμήεεζα ιζαξ 

δζαθμνεηζηήξ πεζναιαηζηήξ ηαζ εεςνδηζηήξ πνμζέββζζδξ μζ Pryce, Vos ηαζ μζ 

ζοκενβάηεξ ημοξ πνυηεζκακ υηζ δ απυζαεζδ ημο θεμνζζιμφ ηδξ ημααθμλίιδξ 

απμδίδεηαζ ζηδκ ιεηαθμνά εκένβεζαξ ζε ιζα δζεβενιέκδ ηαηάζηαζδ παιδθυηενδξ 

εκένβεζαξ ηδξ ημααθμλίιδξ ηαζ υπζ ζηδκ ιεηαθμνά δθεηηνμκίςκ πνμξ ηδκ 

πμνθονίκδ.
421 

 

Ακελάνηδηα απυ ημκ ιδπακζζιυ, μζ παναπάκς ιεθέηεξ ζοβηθίκμοκ ζηδκ 

άπμρδ υηζ δ απυζαεζδ ηδξ δζεβενιέκδξ ηαηάζηαζδξ ηδξ πμνθονίκδξ έπεζ ανκδηζηή 

επίπηςζδ ζηδκ θςημηαηαθοηζηή παναβςβή οδνμβυκμο, εβείνμκηαξ έηζζ αιθζαμθίεξ 

βζα ηδκ πνμδβμφιεκδ ιεθέηδ ηδξ ενεοκδηζηήξ μιάδαξ ημο Sun ή ημοθάπζζημκ βζα ημκ 

πνμηεζκυιεκμ ιδπακζζιυ.
414,417

 Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ, ηυζμ μζ ενεοκδηζηέξ μιάδεξ 

ηςκ Guldi ηαζ Κμοηζμθέθμο υζμ ηαζ ηςκ Pryce ηαζ Vos παναηήνδζακ αιεθδηέα 

παναβςβή Ζ2 απυ ηα παναπάκς ζοζηήιαηα.
418,421

 

Μζα ζδζαίηενδ πενίπηςζδ δζιενμφξ πμνθονίκδξ-ημααθμλίιδξ ζοκηέεδηε ηαζ 

ιεθεηήεδηε απυ ημκ Scandola ηαζ ημοξ ζοκενβάηεξ ημο.
419

 Πνυηεζηαζ βζα ημ δζιενέξ 

49, ζημ μπμίμ ημ Al(III) απμηεθεί ημ ιεηαθθζηυ ηέκηνμ ηδξ πμνθονίκδξ. ημ ζυκ αοηυ 

ιπμνεί κα ζοκανιμζηεί αζημναζηυ μλφ ζπδιαηίγμκηαξ ηεθζηά ημ ηνζιενέξ ακαβςβζημφ 

ιέζμο/θςημεοαζζεδημπμζδηή/ηαηαθφηδ. διακηζηή πμζυηδηα οδνμβυκμο εηθφεηαζ 

φζηενα απυ ηδκ ζοκεπή αηηζκμαυθδζδ ημο παναπάκς ζοζηήιαημξ ζε δζαθφηδ 70/30 
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αηεηυκδ-Ζ2Ο ιε ηζιέξ ΣΟΝ, ΣΟF ηαζ ΦΗ2 κα είκαζ 352, 10.8 min
-1

 ηαζ 0.046 

ακηίζημζπα.
420 

 

Σα ααζζηά ζοιπενάζιαηα ηδξ ιεθέηδξ ημο παναπάκς ζοζηήιαημξ είκαζ υηζ μ 

ζπδιαηζζιυξ ημο ηνζιενμφξ πενζμνίγεζ ηδκ απυδμζδ παναβςβήξ Ζ2, ακηίεεηα υηακ ηα 

ζοζηαηζηά είκαζ εθεφεενα ζημ δζάθοια δ παναβςβή Ζ2 αεθηζχκεηαζ πενεηαίνς. 

Δπίζδξ, ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ ηαηάθοζδξ πζζηεφεηαζ υηζ ημ αζημναζηυ μλφ 

απμζοκδέεηαζ απυ ηδκ θςημδζεβενιέκδ πμνθονίκδ, δ μπμία ιεηαθένεζ δθεηηνυκζα 

πνμξ ηδκ ημααθμλίιδ. Ωζηυζμ, δ ανπζηή πνυζδεζδ ημο δυηδ δθεηηνμκίςκ ζηδκ 

πμνθονίκδ, εκενβμπμζεί ηδκ παναβςβή Ζ2 ιζαξ ηαζ δ πμνθονίκδ θένεζ ανηεηά 

δθεηηνυκζα ζηδκ ζθαίνα ζοκανιμβήξ ηδξ.  

Έκα μιμβεκέξ ζφζηδια πμο πενζθάιαακε ιζα πμνθονίκδ ςξ θςημεοαζζεδ-

ημπμζδηή ηαζ ηδκ ημααθμλίιδ ςξ ηαηαθφηδ παναβςβήξ οδνμβυκμο πενζβνάθδηε απυ 

ημοξ Weinstein, Κμοηζμθέθμ ηαζ ημοξ ζοκενβάηεξ ημοξ.
422

 οβηεηνζιέκα, δ 

πμνθονίκδ πμο πνδζζιμπμζήεδηε ζηδκ ιεθέηδ αοηή ήηακ δ οδαημδζαθοηή πμνθονίκδ 

ημο ρεονανβφνμο (ΗΗ) 9, εκχ ή ημααθμλίιδ πενζθάιαακε πθχνζμ ηαζ πονζδίκδ ςξ 

αλμκζημφξ οπμηαηαζηάηεξ ημο ημααθηίμο (ΗΗΗ) 51 ζπήια 1.62. Ωξ δυηδξ δθεηηνμκίςκ 

πνδζζιμπμζήεδηε δ ηνζαζεακμθαιίκδ (ΣΔΟΑ). Όζηενα απυ ζοκεπή αηηζκμαυθδζδ ημο 

ζοζηήιαημξ ζε δζάθοια 50/50 αηεημκζηνζθίμο/Ζ2Ο ηαζ ζε pH 7 παναηδνήεδηε 

έηθοζδ Ζ2 ιε ανζειυ ηαηαθοηζηχκ ηφηθςκ ίζμ ιε 280 έπεζηα απυ 35 χνεξ. Ζ 

δζάζπαζδ ηυζμ ημο ηαηαθφηδ, υζμ ηαζ ημο θςημεοαζζεδημπμζδηή εοεφκεηαζ βζα ηδκ 

παφζδ ηδξ ηαηαθοηζηήξ δζαδζηαζίαξ.  

Με ζημπυ κα απμηαθοθεμφκ πενζζζυηενεξ θεπημιένεζεξ υζμκ αθμνά ημκ 

ιδπακζζιυ ηδξ ηαηάθοζδξ, έθααακ πχνα πεζνάιαηα πανμδζηήξ απμννυθδζδξ 

δζεβενιέκδξ ηαηάζηαζδξ. Γεκ παναηδνήεδηε απυζαεζδ ημο θεμνζζιμφ ζημ ζφζηδια 

πςνίξ ηδκ πανμοζία ηδξ πμνθονίκδξ, βεβμκυξ πμο απμδεζηκφεζ ηδκ δνάζδ ηδξ ηαηά 

ηδκ ηαηαθοηζηή δζαδζηαζία. Απυ ηδκ άθθδ ιενζά, πναβιαημπμζείηαζ ιεηαθμνά 

δθεηηνμκίςκ απυ ηδκ ηνζπθή δζεβενιέκδ ηαηάζηαζδ ηδξ πμνθονίκδξ πνμξ ηδκ 

ημααθμλίιδ ζπδιαηίγμκηαξ ηδκ εκενβή ιμνθή Co(I) πμο πναβιαημπμζεί ηδκ ακαβςβή 

ηςκ πνςημκίςκ. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ, δ ιμνθή Co(I) ακζπκεφηδηε ιε UV-Vis 

θαζιαημζημπία ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ ηαηάθοζδξ. Σέθμξ, δ μλεζδςιέκδ πμνθονίκδ 
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επζζηνέθεζ ζηδκ ανπζηή ηδξ ηαηάζηαζδ ιε ηδκ ιεηαθμνά δθεηηνμκίςκ απυ ηδκ 

ΣΔΟΑ. 

 

ρήκα-1.62: Οζ δμιέξ ηςκ εκχζεςκ 51 ηαζ 52. 

Φςημηαηαθοηζηή δναζηζηυηδηα παναηδνήεδηε επίζδξ ζε έκα πανυιμζμ 

ζφζηδια πμο πενζθάιαακε ςξ θςημεοαζζεδημπμζδηή ηδκ ιδ ιεηαθθςιέκδ 

οδαημδζαθοηή πμνθονίκδ 52 (ζπήια 1.62). Όζηενα απυ ζοκεπή αηηζκμαυθδζδ 9 

ςνχκ, μ ανζειυξ ηςκ ηαηαθοηζηχκ ηφηθςκ ανέεδηε ίζμξ ιε 60. Μζα πζεακή ελήβδζδ 

βζα ηδκ ιεζςιέκδ απυδμζδ ζε ζπέζδ ιε ημ πνμδβμφιεκμ ζφζηδια είκαζ ημ βεβμκυξ 

υηζ δ ηνζπθή δζεβενιέκδ ηαηάζηαζδ ηδξ ιδ ιεηαθθςιέκδξ πμνθονίκδξ δεκ απμηεθεί 

ηυζμ ζζπονυ ακαβςβζηυ ιέζμ υζμ δ ακηίζημζπδ ηαηάζηαζδ ηδξ πμνθονίκδξ ημο 

ρεοδανβφνμο.
423

 

1.5.4 Οη πνξθπξίλεο σο θαηαιύηεο παξαγσγήο πδξνγόλνπ 

Ο πμνθονζκζηυξ δαηηφθζμξ, υπςξ ζογδηήεδηε ηαζ ζηζξ πνμδβμφιεκεξ 

εκυηδηεξ, απμηεθεί πνυζθμνδ εέζδ ζοκανιμβήξ βζα ηα πενζζζυηενα ιεηαθθζηά ζυκηα 

υπςξ Zn(II), Al(III), Sn(IV) ηαζ Mg(II) δίκμκηαξ πανάθθδθα ηδκ δοκαηυηδηα 

ηνμπμπμίδζδξ ηςκ θαζιαημζημπζηχκ ηαζ δθεηηνμπδιζηχκ ζδζμηήηςκ ημο 

πνςιμθυνμο. Δπζπνυζεεηα, μ πμνθονζκζηυξ δαηηφθζμξ ιπμνεί κα ζηαεενμπμζήζεζ ηζξ 

μλεζδςηζηέξ ηαηαζηάζεζξ μνζζιέκςκ ιεηαθθζηχκ ζυκηςκ, πνμζθένμκηαξ έηζζ ηδκ 

δοκαηυηδηα ζοιιεημπήξ ημοξ ζε δζάθμνεξ ηαηαθοηζηέξ μλεζδμακαβςβζηέξ 
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ακηζδνάζεζξ. Δλεηάγμκηαξ ηακείξ ιε θεπημιένεζα ηα δεδμιέκα ηδξ αζαθζμβναθίαξ, 

μνζζιέκα ιυκμ παναδείβιαηα ιεηαθθμπμνθονζκχκ έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί ςξ 

ηαηαθφηεξ παναβςβήξ οδνμβυκμο, ηαηαθφηεξ μλείδςζδξ ημο κενμφ ή ηαηαθφηεξ 

ακαβςβήξ ημο CO2.
424-428

 

Μζα απυ ηζξ πνχηεξ ιεθέηεξ πμο επζζήιακε ηδκ δοκαηυηδηα πνήζδξ ηςκ 

πμνθονζκχκ ςξ ηαηαθοηχκ παναβςβήξ οδνμβυκμο ακαθένεδηε απυ ηδκ ενεοκδηζηή 

μιάδα ημο Collman.
429

 οβηεηνζιέκα, μ Collman ηαζ μζ ζοκενβάηεξ ημο απέδεζλακ 

ημκ ζπδιαηζζιυ οδνζδίςκ ηςκ ιεηαθθμπμνθονζκχκ ημο μζιίμο (ΗΗ) ηαζ ημο νμοεδκίμο 

(ΗΗ) ζε ακηζδνάζεζξ ακαβςβζηήξ απυζπαζδξ. ηαεενά ακζμκηζηά οδνίδζα, υπςξ ημ 53 

ηαζ ημ 54 ιε ηδκ ιμνθή αθάηςκ ημο ηαθίμο (ζπήια 1.63), παναηδνήεδηε υηζ 

εθεοεενχκμοκ οδνμβυκμ, φζηενα απυ πνμζεήηδ ζζμιμνζαηήξ πμζυηδηαξ αεκγμїημφ 

μλέμξ ή ιε ηδκ πνμζεήηδ πενίζζεζαξ κενμφ ζε THF, επζηνέπμκηαξ ηδκ 

πναβιαημπμίδζδ πδιζηχκ ή δθεηηνμπδιζηχκ ακηζδνάζεςκ μλείδςζδξ. Δκχ ζηδκ 

πνχηδ πενίπηςζδ, ιέζς πεζναιάηςκ πνήζδξ δεοηενζςιέκμο κενμφ, απμδείπεδηε υηζ 

θαιαάκεζ πχνα ακηίδναζδξ πνςημκίςζδξ ημο οδνζδίμο βζα ηδκ παναβςβή ημο 

οδνμβυκμο, ζηδκ δεφηενδ πενίπηςζδ ςζηυζμ, ανέεδηε υηζ ημ Ζ2 ζπδιαηίγεηαζ ιεηά 

απυ ηδκ ακηίδναζδ ιεηαλφ δφμ οδνζδίςκ.
430

 

 

ρήκα-1.63: Οζ δμιέξ ηςκ πμνθονζκζηχκ παναβχβςκ  53 ηαζ 54. 

Σμ δζαθμνεηζηυ ιεηαθθζηυ ηέκηνμ ηδξ πμνθονίκδξ επδνεάγεζ ηδκ ηζκδηζηή ηδξ 

ακαβςβζηήξ απυζπαζδξ, αθθά υπζ ημκ ιδπακζζιυ ηδξ. Σμ ζφιπθμημ ημο νμοεδκίμο 

ειθάκζζε ιεβαθφηενδ ηαπφηδηα ακηίδναζδξ ζε ζπέζδ ιε ημ ακηίζημζπμ ζφιπθμημ ημο 



221 

 

 

μζιίμο. Δίκαζ εκδζαθένμκ ημ βεβμκυξ υηζ, δ αλμκζηή οπμηαηάζηαζδ ηςκ ζοιπθυηςκ 

ιε THF πμο επζδνά εεηζηά ζημ θαζκυιεκμ trans έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδκ αφλδζδ ηδξ 

ηαπφηδηαξ παναβςβήξ Ζ2 ηυζμ ζηδκ πενίπηςζδ ημο ιδπακζζιμφ πμο πενζθαιαάκεζ 

πνςημκίςζδ ημο οδνζδίμο (μιμθοηζηυξ ιδπακζζιυξ) υζμ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ 

ακηίδναζδξ δφμ οδνζδίςκ ιεηαλφ ημοξ (εηενμθοηζηυξ ιδπακζζιυξ).  

Βαζζζιέκμζ ζηζξ παναπάκς παναηδνήζεζξ, μ Collman ηαζ μζ ζοκενβάηεξ ημο 

ζπεδίαζακ ηαζ ιεθέηδζακ βζα δθεηηνμηαηαθοηζηή παναβςβή οδνμβυκμο ιζα ζεζνά 

απυ δζιενή πμνθονζκχκ ηυζμ ημο νμοεδκίμο (55, 56, 57) υζμ ηαζ ημο μζιίμο (58, 59, 

60) ιε δζαθμνεηζημφξ αλμκζημφξ οπμηαηαζηάηεξ (ζπήια 1.64).
430

 

Ζθεηηνμπδιζηέξ ιεθέηεξ ιε έκα δθεηηνυδζμ οδνανβφνμο ζε δζάθοια THF ηαζ 

φζηενα απυ ηδκ πνμζεήηδ ιζαξ πδβήξ πνςημκίςκ έδεζλακ ηδκ ηαηαθοηζηή παναβςβή 

Ζ2 φζηενα απυ  ηδκ πναβιαημπμίδζδ δφμ ακαβςβχκ ζηα ιεηαθθζηά ηέκηνα, 

ζπδιαηίγμκηαξ δφμ είδδ M(II). 

διακηζηυξ πανάβμκηαξ ζηζξ δοκαηυηδηεξ ακαβςβήξ απυ ηα παναπάκς 

πμνθονζκζηά δζιενή ήηακ μ αλμκζηυξ οπμηαηαζηάηδξ. οβηεηνζιέκα ανέεδηε υηζ, μζ 

εκχζεζξ 57 ηαζ 60 πναβιαημπμζμφζακ ακαβςβή ζε παιδθυηενα δοκαιζηά ζε ζπέζδ ιε 

ηζξ εκχζεζξ 56, 59 ηαζ 55, 58. Ζ ααζζηυηδηα ηςκ ιεηαθθζηχκ ηέκηνςκ, ςζηυζμ, 

ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ δοκαηυηδηα ακαβςβήξ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα ιυκμ μζ ηαηαθφηεξ ιε 

πενζζζυηενμ ανκδηζηά δοκαιζηά ακαβςβήξ, υπςξ μζ 57 ηαζ 60 ιπμνμφκ κα 

πναβιαημπμζήζμοκ ακαβςβή πνςημκίςκ πανμοζία αζεεκχκ μλέςκ υπςξ ημ αεκγμїηυ 

μλφ.  

Απυ ηδκ άθθδ ιενζά, μζ ηαηαθφηεξ 55 ηαζ 56, μζ μπμίμζ δζαεέημοκ θζβυηενμ 

ανκδηζηά δοκαιζηά ακαβςβήξ απαζημφκ ηδκ πανμοζία εκυξ ζζπονμφ μλέμξ, υπςξ ημο 

TFA ιε ζημπυ κα πναβιαημπμζήζμοκ ακαβςβή ηςκ πνςημκίςκ ηαζ έηθοζδ Ζ2. 

Δπζπθέμκ, ζδιεζχεδηε ιζα απθή ζοζπέηζζδ ηδξ ζζπφμξ ημο μλέμξ πμο απαζηείηαζ βζα 

ηδκ πνςημκίςζδ ηςκ δθεηηνμπδιζηά παναβυιεκςκ ακδβιέκςκ ιμνθχκ ηςκ 

ζοιπθυηςκ.
430

 Πεζνάιαηα δθεηηνυθοζδξ ζε δζαθφιαηα THF πμο πενζείπακ 

δζαθμνεηζηέξ πδβέξ πνςημκίςκ έδςζακ ΣΟΝ ιεηαλφ 1.6-5.5.  
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ρήκα-1.64: Οζ δμιέξ ηςκ δζιενχκ πμνθονζκζηχκ παναβχβςκ  55-60. 

Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ, δ αθθαβή είηε ημο ιεηάθθμο είηε ημο αλμκζημφ 

οπμηαηαζηάηδ δεκ ειθακίγμοκ αλζμζδιείςηδ επίδναζδ ζηδκ ηζιή ημο οπενδοκαιζημφ 

βζα ημκ ηαηαθφηδ έηθοζδξ οδνμβυκμο. Ωζηυζμ, μζ αθθαβέξ αοηέξ επδνεάγμοκ 

εθαθνχξ ηδκ ζηαεενυηδηα ημο ζοζηήιαημξ ηαζ οπυ εθανιμγυιεκδ ελςηενζηή ηάζδ 
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ηα ζφιπθμηα ημο μζιίμο ιεηαηνέπμκηαζ ζε εθαθνχξ πζμ δναζηζηά απυ ηα ακηίζημζπα 

ζφιπθμηα ημο νμοεδκίμο.  

ζμκ αθμνά ημκ ιδπακζζιυ παναβςβήξ οδνμβυκμο ζηα παναπάκς 

ζοζηήιαηα, πνμηάεδηακ δφμ πζεακέξ πενζπηχζεζξ. ηδκ πνχηδ πενίπηςζδ, μ 

ιδπακζζιυξ πενζθαιαάκεζ ημκ ζπδιαηζζιυ εκυξ εκδζάιεζμο δζοδνζδίμο, ημ μπμίμ ζηδκ 

ζοκέπεζα ιέζς ιζαξ μιμθοηζηήξ δζαδζηαζίαξ ιεηαηνέπεηαζ ζε Ζ2 ηαζ ηδκ ανπζηή 

ιμνθή ημο ηαηαθφηδ ηαζ ζηδκ δεφηενδ πενίπηςζδ, μ ιδπακζζιυξ πενζθαιαάκεζ ηδκ 

ακηίδναζδ πνςημκίςζδξ εκυξ εκδζαιέζμο ιμκμτδνζδίμο επζημονμφιεκδ απυ ηδκ 

ιεηαθμνά δθεηηνμκίςκ απυ ηα βεζημκζηά είδδ ιεηαθθζηχκ ζυκηςκ. Ακελάνηδηα απυ 

ημκ πναβιαηζηυ ιδπακζζιυ, εκζζποιέκδ ηαηαθοηζηή δναζηζηυηδηα παναηδνήεδηε ζηα 

δζιενή ηςκ εκχζεςκ, βεβμκυξ πμο οπμδδθχκεζ υηζ δ ζοκεζζθμνά ημο ιεηςπζημφ 

πνμζακαημθζζιμφ είκαζ πνάβιαηζ ζδιακηζηή.  

Πζμ εθηοζηζηέξ ιεηαθθμπμνθονίκεξ απυ άπμρδ πνήζδξ θεδκχκ ιεηάθθςκ, 

έπμοκ ακαθενεεί ηζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ ςξ ηαηαθφηεξ έηθοζδξ οδνμβυκμο. Έκα 

πανάδεζβια ηέημζαξ πμνθονίκδξ είκαζ δ ηεηνα-θαζκοθμπμνθονίκδ ημο ζζδήνμο (ΗΗΗ) 

61 (ζπήια 1.65) πμο ιεθεηήεδηε ςξ HEC απυ ημκ Savéant ηαζ ημοξ ζοκενβάηεξ 

ημο.
431

 Ζθεηηνμπδιζηέξ ιεθέηεξ οπυ ηαεμδζηή ζάνςζδ ζε δζάθοια DMF έδεζλακ ηδκ 

φπανλδ ηνζχκ ακαζηνέρζιςκ ακαβςβχκ εκυξ δθεηηνμκίμο πμο απμδίδμκηαζ ζηζξ 

Fe(III)/Fe(II), Fe(II)/Fe(I), ηαζ Fe(I)/Fe(0) ακαβςβέξ, ακηίζημζπα.  

Με ηδκ πνμζεήηδ πνςημκζςιέκδξ ηνζαζεοθαιίκδξ παναηδνήεδηε δ ειθάκζζδ 

ηαηαθοηζημφ ηφιαημξ ιε ηζιή δοκαιζημφ ημκηά ζηδκ ηζιή ηδξ ακαβςβήξ Fe(I)/Fe(0) 

ιε έκανλδ πενίπμο −1.4 V vs. SCE), δ μπμία απμδίδεηαζ ζηδκ ακαβςβή ηςκ 

πνςημκίςκ. Παναβςβή οδνμβυκμο παναηδνήεδηε ηαηά ηδκ δθεηηνυθοζδ ζηα −1.6 V 

vs. SCE ζε δζάθοια DMF πμο πενζείπε 50mM Et3NCl (πνςημκζςιέκδ ηνζαζεοθαιίκδ) 

ηαζ ηδκ πμνθονίκδ 61 ζε ζοβηέκηνςζδ 1mM. οβηεηνζιέκα, μ ανζειυξ ηςκ 

ηαηαθοηζηχκ ηφηθςκ φζηενα απυ ιζα χνα ανέεδηε ίζμξ ιε 22.  
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ρήκα-1.65: Ζ δμιή ημο πμνθονζκζημφ παναβχβμο 61. 

διακηζηέξ παναηδνήζεζξ απμηεθμφκ ημ βεβμκυξ υηζ μ ζπδιαηζζιυξ 

οδνμβυκμο απυ ημ παναπάκς ζφζηδια έπεζ θανακηαїηή απυδμζδ ημκηά ζηα 100% 

ηαεχξ ηαζ δ βναιιζηή ζπέζδ θυνηζζδξ ζοκανηήζεζ ημο πνυκμο, δ μπμία οπμδεζηκφεζ 

ηδκ ηαθή ζηαεενυηδηα ημο ηαηαθφηδ ζηα πνμκζηά πθαίζζα ηδξ παναπάκς 

δζαδζηαζίαξ. ζμκ αθμνά ημκ ιδπακζζιυ έηθοζδξ οδνμβυκμο, αοηυξ πενζθαιαάκεζ 

ηδκ πνςημκίςζδ ημο εκδζαιέζμο οδνζδίμο F(II)-H, ημ μπμίμ πνμηφπηεζ ιε ηδκ ζεζνά 

ημο απυ ηδκ πνςημκίςζδ ημο εκδζαιέζμο Fe(0). Δπζπνυζεεηα, μ νοειυξ έηθοζδξ 

οδνμβυκμο ζπεηίγεηαζ άιεζα ιε ημκ νοειυ δζάποζδξ ηςκ πνςημκίςκ ζηδκ επζθάκεζα 

ημο δθεηηνμδίμο. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ πανά ημ βεβμκυξ ηδξ ορδθήξ 

δναζηζηυηδηαξ ημο παναπάκς ηαηαθφηδ, ηα ορδθά δοκαιζηά πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ 

πναβιαημπμίδζδ ηδξ δθεηηνμηαηαθοηζηήξ παναβςβήξ οδνμβυκμο ειπμδίγμοκ ηδκ 

πνήζδ ημο ςξ ηαηαθφηδ ζε έκα ακηίζημζπμ θςημπδιζηυ ζφζηδια παναβςβήξ 

οδνμβυκμο.  

Οζ πμνθονίκεξ ημο ημααθηίμο ακηζπνμζςπεφμοκ πενζζζυηενμ ηαηάθθδθα 

ιυνζα πμο δφκαηαζ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ςξ ηαηαθφηεξ παναβςβήξ οδνμβυκμο. Μζα 

πνχηδ ιεθέηδ ηαηά ηδκ μπμία πμνθονίκεξ ημο ημααθηίμο πνδζζιμπμζήεδηακ ςξ 

ηαηαθφηεξ έηθοζδξ οδνμβυκμο ακαθένεδηε ημ 1985 απυ ημοξ Kellet ηαζ Spiro.
432

 

οβηεηνζιέκα, μζ ηνεζξ πμνθονίκεξ ημο ημααθηίμο (ΗΗ) 62, 63 ηαζ 64 (ζπήια 1.66) 

ειθάκζζακ ηαηαθοηζηή δναζηζηυηδηα ζε οδαηζηυ δζάθοια 0.1 Μ TFA φζηενα απυ 
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εθανιμβή ηάζδξ −0.95 V vs. SCE ζε έκα δθεηηνυδζμ οδνανβφνμο ιε θανακηαїηή 

απυδμζδ ημκηά ζηα 100%.  

   

 

ρήκα-1.66: Οζ δμιέξ ηςκ πμνθονζκζηχκ παναβχβςκ  62-66. 

Ζ απυδμζδ ηδξ παναβςβήξ οδνμβυκμο θάκδηε κα πενζμνίζηδηε ηονίςξ απυ 

ηδκ πνμζνυθδζδ ηςκ ιμνίςκ ηδξ πμνθονίκδξ ζηδκ επζθάκεζα ημο δθεηηνμδίμο, 

βεβμκυξ πμο ειπυδζζε ηζξ ιεθέηεξ δζενεφκδζδξ ημο ιδπακζζιμφ ηδξ ηαηαθοηζηήξ 

δζαδζηαζίαξ ηαεχξ ηαζ πεναζηένς ιεθέηεξ υζμκ αθμνά ηδκ ηζκδηζηή ηδξ ακαβςβήξ 

ηςκ πνςημκίςκ.
432

 Ωζηυζμ, μζ ενεοκδηέξ ελέηαζακ ηδκ δοκαηυηδηα ζπδιαηζζιμφ εκυξ 

εκδζαιέζμο Co(III)-H ιέζς πνςημκίςζδξ ημο εκδζαιέζμο Co(I), ςξ ανπζηυ ζηάδζμ 

βζα ηδκ θεζημονβία ημο ηαηαθοηζημφ ηφηθμο. Δπζπνυζεεηα, ααζζζιέκμζ ζηδκ 

παναπάκς οπυεεζδ πνυηεζκακ υηζ δ έηθοζδ οδνμβυκμο εα ιπμνμφζε κα 

πναβιαημπμζδεεί ιέζς δφμ δζαθμνεηζηχκ ιδπακζζιχκ. ηδκ πνχηδ πενίπηςζδ, μ 

ιδπακζζιυξ πενζθαιαάκεζ ηδκ ακηίδναζδ πνςημκίςζδξ ημο εκδζαιέζμο οδνζδίμο 

Co(III)-H (εηενμθοηζηυξ ιδπακζζιυξ), εκχ ζηδκ δεφηενδ πενίπηςζδ, μ ιδπακζζιυξ 

πενζθαιαάκεζ ηδκ ακηίδναζδ δφμ οδνζδίςκ Co(III)-H πνμξ ζπδιαηζζιυ Ζ2 

(μιμθοηζηυξ ιδπακζζιυξ). Βάζεζ ηςκ εενιμδοκαιζηχκ δεδμιέκςκ ηαζ ζε ζφβηνζζδ ιε 

ακάθμβα ζοζηήιαηα παναβςβήξ οδνμβυκμο ααζζζιέκα ζε ημαάθηζμ, μζ ενεοκδηέξ 

ηαηέθδλακ ζημ ζοιπέναζια υηζ ημ ζφζηδια παναβςβήξ οδνμβυκμο πμο ιεθέηδζακ 

θεζημονβεί ιέζς ημο μιμθοηζημφ ιδπακζζιμφ.   

 

ε ιία επυιεκδ ιεθέηδ ημοξ, μζ ίδζμζ ενεοκδηέξ ακέθενακ ηδκ πνμζπάεεζα 

επίζηνςζδξ ηδξ επζθάκεζαξ ηςκ δθεηηνμδίςκ ιε πμνθονίκεξ ημο ημααθηίμο (ΗΗ) ιε 
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ηδκ πνήζδ δζάθμνςκ ηεπκζηχκ.
434

 Ανπζηά, δ ηεηνα-θαζκοθμπμνθονίκδ ημο ημααθηίμο 

(ΗΗ) 65 εκαπμηέεδηε ζε έκα δθεηηνυδζμ οαθχδμοξ άκεναηα (glassy carbon) ιε ηδκ 

πνήζδ ζηαβυκςκ πθςνμθμνιίμο. Μέζς ιζαξ δεφηενδξ ηεπκζηήξ, ημ πμνθονζκζηυ 

πανάβςβμ 66 ζοκδέεδηε μιμζμπμθζηά ιε ηδκ επζθάκεζα ημο δθεηηνμδίμο, ιέζς 

ακηίδναζδξ ζοιπφηκςζδξ ηςκ αιζκμιάδςκ ηδξ πμνθονίκδξ ηαζ ηςκ ηαναμλοθζηχκ 

μιάδςκ ηδξ επζθάκεζαξ, φζηενα απυ ηδκ ιεηαηνμπή ημοξ ζε αηοθμ-πθςνίδζα. Μέζς 

ιζαξ ηνίηδξ ζηναηδβζηήξ, ημ πμνθονζκζηυ πανάβςβμ 62 ζοιπμθοιενίζηδηε οπυ ηδκ 

πανμοζία ημο p-λοθζθ ,‟-δζανςιζδίμο ζπδιαηίγμκηαξ έκα εβηάνζζα ζοκδεδειέκμ 

πμθοηαηζμκηζηυ πμθοιενέξ. Μέζς ιζαξ ηέηανηδξ ζηναηδβζηήξ, δ πνχημπμνθονίκδ ΗΥ 

ημο ημααθηίμο (ΗΗ) 67 (ζπήια 1.67) δθεηηνμ-πμθοιενίζηδηε ιε πενζθενεζαηέξ 

αίκοθμ-μιάδεξ πμο ανίζημκηακ ζηδκ επζθάκεζα ημο δθεηηνμδίμο.  

                        

                         ρήκα-1.67: Ζ δμιή ημο πμνθονζκζημφ παναβχβμο 67. 

Σέθμξ, ιε ιία πέιπηδ ζηναηδβζηή, μζ εεηζηά θμνηζζιέκεξ πμνθονίκεξ 63 ηαζ 

64 ζοκδέεδηακ ζηδκ επζθάκεζα ημο δθεηηνμδίμο φζηενα απυ ηδκ ημπμεέηδζδ ζε αοηυ 

ηδξ ανκδηζηά θμνηζζιέκδξ ιειανάκδξ Nafion
®
. Οζ πνχηεξ ηέζζενζξ πνμζεββίζεζξ 

θυβς δζαδζηαζζχκ εηνυθδζδξ απέηοπακ κα δχζμοκ ζηαεενά δθεηηνυδζα ενβαζίαξ 

ηάης απυ ηζξ ζοκεήηεξ παναβςβήξ οδνμβυκμο. Μυκμ ημ ζφζηδια πμο πενζθάιαακε 

ηδκ επζθάκεζα 63/64 Nafion
®
/δθεηηνυδζμ ειθάκζζε δναζηζηυηδηα ηαηαθφηδ έηθοζδξ 

οδνμβυκμο. ε οδαηζηυ δζάθοια 0.1 Μ TFA ιε ηδκ εθανιμβή ηαεμδζημφ δοκαιζημφ 

−0.95 V vs. SCE, παναηδνήεδηε παναβςβή οδνμβυκμο ιε ανζειυ ηαηαθοηζηχκ 

ηφηθςκ (ΣΟΝ) ίζμ ιε 26, φζηενα απυ ηδκ πάνμδμ 90 θεπηχκ ζοκεπμφξ 

δθεηηνυθοζδξ. Ωζηυζμ, αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ δ ζοκμθζηή απυδμζδ ήηακ ανηεηά 

παιδθή ηδξ ηάλδξ ημο 30%.
436
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Πζμ πνυζθαηα, μ Nocera ηαζ μζ ζοκενβάηεξ ημο ακέθενακ ηδκ δθεηηνμπδιζηή 

παναβςβή οδνμβυκμο απυ μνβακζηά μλέα πνδζζιμπμζχκηαξ ςξ ηαηαθφηδ ηδκ 

πμνθονίκδ ημο ημααθηίμο (ΗΗ) 68 (ζπήια 1.68).
435

 Σα πμνθονζκζηά πανάβςβα 68 ηαζ 

69 ηαηαθφμοκ ημκ ζπδιαηζζιυ οδνμβυκμο ζε δζάθοια αεκγμїημφ μλέμξ ζε αηεημ-

κζηνίθζμ ιε ζοβηέκηνςζδ 15 mM ιε ηζιή οπενδοκαιζημφ πενίπμο 800 mV ηαζ 

θανακηαїηή απυδμζδ ιεηαλφ 80-85%. 

 

  

 ρήκα-1.68: Οζ δμιέξ ηςκ πμνθονζκζηχκ παναβχβςκ 68 ηαζ 69. 

Ακ ηαζ μ αηνζαήξ ιδπακζζιυξ παναβςβήξ οδνμβυκμο δεκ δζεοηνζκίζηδηε 

πθήνςξ, δ παναπάκς ενβαζία πνμζεέηεζ μνζζιέκεξ ζδιακηζηέξ θεπημιένεζεξ υζμκ 

αθμνά ηδκ ηαηάθοζδ απυ ηζξ πμνθονίκεξ ημο ημααθηίμο. Ζθεηηνμπδιζηά πεζνάιαηα 

ζε δζαθφιαηα αηεημκζηνζθίμο ηαζ οπυ ηδκ πανμοζία αεκγμїημφ μλέμξ, έδεζλακ υηζ μζ 

πμνθονίκεξ ημο ημααθηίμο (ΗΗ) 68 ηαζ 69 ειθακίγμοκ ιζα ακηζζηνεπηή ακαβςβή εκυξ 

δθεηηνμκίμο πμο ακηζζημζπεί ζηδκ ιεηαηνμπή Co(II)/Co(I) ζηα −1.10 V vs. Fc/Fc
+
. Ζ 

ακαβςβή αοηή αημθμοεείηαζ απυ ηδκ ειθάκζζδ ηαηαθοηζημφ ηφιαημξ ακαβςβήξ 

πνςημκίςκ ζε θζβυηενμ ανκδηζηά δοκαιζηά ηαηά 120 mV ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ 

πμνθονίκδξ 68 ζε ζπέζδ ιε ηδκ πμνθονίκδ  69 (−1.90 V vs. Fc/Fc
+
 ηαζ −2.02 V vs. 

Fc/Fc
+
) ςξ απμηέθεζια ηδξ πανμοζίαξ ηδξ μιάδαξ ηφπμο αναπίμκα ζηδκ πμνθονίκδ 

68, δ μπμία δζεοημθφκεζ ημκ ζπδιαηζζιυ ημο εκδζάιεζμο οδνζδίμο Co(II)-H ιέζς 

εκδμιμνζαηήξ ιεηαθμνάξ πνςημκίςκ. Ωξ εη ημφημο, ζηζξ παναπάκς ζοκεήηεξ 
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παναβςβήξ οδνμβυκμο δεκ θαιαάκεζ πχνα πνςημκίςζδ ηςκ εκδζαιέζςκ Co(I) αθθά 

απαζηείηαζ έκα επζπθέμκ ζηάδζμ ακαβςβήξ ηαζ πνςημκίςζδξ. Σμ βεβμκυξ αοηυ είκαζ 

ηαηά πάζα πζεακυηδηα απμηέθεζια ηδξ πανμοζίαξ μιάδςκ ζηζξ meso εέζεζξ πμο 

έθημοκ δθεηηνυκζα ηαζ έηζζ ιεζχκμοκ ηδκ ααζζηυηδηα ηςκ δθεηηνμπδιζηά 

παναβυιεκςκ Co(I) εκδζαιέζςκ.  

 

Δίκαζ εκδζαθένμοζα δ παναηήνδζδ υηζ ιε ηδκ πνήζδ εκυξ ζζπονυηενμο μλέμξ, 

υπςξ ημο ημζζημφ μλευξ, ημ ηαηαθοηζηυ ηφια λεηζκά ηαζ βζα ηζξ δφμ πμνθονίκεξ ζημ 

ίδζμ, θζβυηενμ ανκδηζηυ δοκαιζηυ (ca. −1.5 V vs. Fc/Fc
+
), οπμδεζηκφμκηαξ υηζ μζ 

δμιζηέξ αθθαβέξ ζηζξ μιάδεξ ηςκ πμνθονζκχκ παναηάιπημκηαζ. Ωζηυζμ, ηάης απυ 

αοηέξ ηζξ ζζπονέξ υλζκεξ ζοκεήηεξ, δ ηαηαθοηζηή ακαβςβή ηςκ πνςημκίςκ 

ελαημθμοεεί κα θαιαάκεζ πχνα ζε πζμ ανκδηζηά δοκαιζηά (πθέμκ ιδ ακηζζηνεπηά) 

απυ ηδκ ακαβςβή Co(II)/Co(I), απμδεζηκφμκηαξ υηζ μ ιδπακζζιυξ πενζθαιαάκεζ ηδκ 

πνςημκίςζδ ηςκ εκδζαιέζςκ Co(I) πνμξ παναβςβή οδνζδίςκ Co(III)-H, ηα μπμία εα 

πνέπεζ κα ακαπεμφκ ζηδκ ζοκέπεζα πνμξ παναβςβή Co(II)-H ιε ζημπυ ηδκ έηθοζδ Ζ2 

φζηενα απυ ηδκ πνςημκίςζή ημοξ.
435

  

 

Ζ δζεοηνίκζζδ ηςκ παναπάκς θεπημιενεζχκ υζμκ αθμνά ηδκ ηαηαθοηζηή 

παναβςβή οδνμβυκμο απυ ηζξ πμνθονίκεξ ημο ημααθηίμο (ΗΗ) απμηέθεζε έκα ζζπονυ 

ενβαθείμ βζα ηδκ ηαθφηενδ ηαηακυδζδ ημο ιδπακζζιμφ ηδξ απυ ηδκ ηεηναηαηζμκηζηή 

πμνθονίκδ ημο ημααθηίμο (ΗΗ) 63 πμο ιεθεηήεδηε απυ ηδκ ενεοκδηζηή μιάδα ημο 

Natali ηυζμ ζε αηεημκζηνίθζμ (ιε αεκγμζηυ μλφ ςξ δυηδ πνςημκίςκ) υζμ ηαζ ζε 

μοδέηενα οδαηζηά δζαθφιαηα (ιε θςζθμνζηά μλέα ςξ δυηεξ πνςημκίςκ).
436

 ε υθεξ 

ηζξ πενζπηχζεζξ, δ ηαηαθοηζηή έηθοζδ οδνμβυκμο παναηδνείηαζ ιε έκανλδ ημκηά ζηα 

-1.2 V vs. SCE, δδθαδή ζε πζμ ανκδηζηά δοκαιζηά απυ ηδκ ακαβςβή Co(II)/Co(I), 

οπμδεζηκφμκηαξ έηζζ υηζ δ ηαηαθοηζηή δζενβαζία ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ πμνθονίκδξ 63 

θαιαάκεζ πχνα ιεηά απυ ηδκ ακαβςβή ηαζ πνςημκίςζδ ηςκ εκδζαιέζςκ Co(I). Δίκαζ 

εκδζαθένμκ ημ βεβμκυξ υηζ, ημ ζπεηζηά ορδθυ δοκαιζηυ ακαβςβήξ ηςκ πνςημκίςκ πμο 

παναηδνήεδηε άκμζλε ημκ δνυιμ βζα ηδκ δζενεφκδζδ ηδξ δοκαηυηδηαξ πνήζδξ ιζαξ 

ηέημζαξ ηεηναηαηζμκηζηήξ πμνθονίκδξ ημο ημααθηίμο (ΗΗ) ςξ ιμνζαημφ 

θςημηαηαθφηδ.  
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ηα πθαίζζα ηδξ ζδέαξ αοηήξ, μ Natali ηαζ μζ ζοκενβάηεξ ημο ακέθενακ ηδκ 

πνήζδ ηδξ πμνθονίκδξ 63 ςξ ηαηαθφηδ θςημπδιζηήξ παναβςβήξ οδνμβυκμο ζε έκα 

ζφζηδια πμο πενζθάιαακε ημ ζφιπθμημ Ru(bpy)3
2+

 ςξ θςημεοαζζεδημπμζδηή ηαζ 

αζημναζηυ μλφ ςξ εοζζαζηζηυ δυηδ δθεηηνμκίςκ. Σμ pH ημο δζαθφιαημξ ήηακ ίζμ ιε 

7 ηαζ ηαεμνζγυηακ απυ νοειζζηζηυ δζάθοια θςζθμνζηχκ. Όζηενα απυ ζοκεπή 

αηηζκμαυθδζδ ημ ζφζηδια ανέεδηε κα πναβιαημπμζεί έςξ ηαζ 725 ηαηαθοηζημφξ 

ηφηθμοξ, εκχ δ παφζδ ηδξ ηαηαθοηζηήξ δναζηζηυηδηαξ ανέεδηε υηζ ήηακ απμηέθεζια 

ηδξ ελάκηθδζδξ ημο ηαηαθφηδ.
436

 φιθςκα ιε θαζιαημζημπζηά δεδμιέκα, δ 

ακαβςβή ηδξ πμνθονίκδξ ημο ημααθηίμο θαιαάκεζ πχνα φζηενα απυ ηδκ ακαβςβή ημο 

θςημεοαζζεδημπμζδηή Ru(bpy)3
+2

. Δπίζδξ, δ πνχηδ δζαδζηαζία ιεηαθμνάξ 

δθεηηνμκίςκ θαιαάκεζ πχνα ζε έκα αλζυθμβμ πμζμζηυ, ημκηά ζημ υνζμ δζάποζδξ, ιζα 

ζδιακηζηή πνμτπυεεζδ βζα ηδκ απμηνμπή ακεπζεφιδηςκ πανάπθεονςκ ακηζδνάζεςκ 

πμο πενζθαιαάκμοκ ηδκ ακδβιέκδ ιμνθή ημο θςημεοαζζεδημπμζδηή, δ μπμία 

πανάβεηαζ απυ ηδκ ζοκεπή αηηζκμαυθδζδ ημο ζοζηήιαημξ.  

 

ημ πθαίζζμ ηδξ ένεοκαξ ιε ζημπυ ηδκ πνήζδ ιαηνμηοηθζηχκ ζοιπθυηςκ ημο 

ημααθηίμο ςξ ηαηαθοηχκ παναβςβήξ οδνμβυκμο, ζδζαίηενδ πνμζμπή έπεζ επίζδξ δμεεί 

ηαζ ζε άθθα ιαηνμηοηθζηά ζοζηήιαηα υπςξ είκαζ μζ ημννυθεξ. Οζ ημννυθεξ είκαζ 

ζοκεεηζηέξ ηεηναποννμθζηέξ ιαηνμηοηθζηέξ εκχζεζξ ηαζ ακήημοκ ζηδκ μζημβέκεζα 

ηςκ πμνθονζκμεζδχκ, ςζηυζμ έπμοκ ανηεηέξ ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ζε ζπέζδ ιε ηζξ 

πμνθονίκεξ. Σμ ιαηνμηοηθζηυ ζφζηδια ηςκ ημννμθχκ είκαζ ηνζακζμκηζηυ ηαζ έπεζ 

ηδκ ηάζδ κα ζοκανιυγεηαζ ιε ηνζζεεκή ιέηαθθα. Δπζπθέμκ, δ ημζθυηδηα ημο 

δαηηοθίμο ηςκ ημννμθχκ είκαζ ιζηνυηενδ ζε ζπέζδ ιε ηδκ ημζθυηδηα ημο δαηηοθίμο 

ιζαξ πμνθονίκδξ, ιε απμηέθεζια μζ ημννυθεξ κα ζοκανιυγμκηαζ ιε ιζηνυηενμο 

ιεβέεμοξ ιεηαθθζηά ζυκηα, ηα μπμία ζοκήεςξ ανίζημκηαζ εηηυξ ημο επζπέδμο ημο 

ανςιαηζημφ δαηηοθίμο. Σέθμξ, μζ ημννυθεξ είκαζ ιυνζα πθμφζζα ζε δθεηηνυκζα ηαζ 

βζα ημκ θυβμ αοηυ ζηαεενμπμζμφκηαζ ιε ηδκ εζζαβςβή μιάδςκ ζηδκ πενζθένεζα ημο 

δαηηοθίμο πμο είκαζ δέηηεξ δθεηηνμκίςκ.
437 

 

 

Οζ ημννυθεξ ημο ημααθηίμο (ΗΗΗ) θυβς ηδξ μιμζυηδηάξ ημοξ ιε ηζξ πμνθονίκεξ 

ημο ημααθηίμο (ΗΗΗ), έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί ςξ δθεηηνμηαηαθφηεξ βζα ηδκ μλείδςζδ 

ημο κενμφ ηαεχξ ηαζ ςξ ηαηαθφηεξ έηθοζδξ οδνμβυκμο.
438-441

 Οζ ενεοκδηζηέξ μιάδεξ 
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ηςκ Gross ηαζ Dey έπμοκ ακαθένεζ παναδείβιαηα πνήζδξ ηςκ ημννμθχκ ημο 

ημααθηίμο (ΗΗΗ) ςξ ηαηαθοηχκ έηθοζδξ οδνμβυκμο (70, 71, 72) (ζπήια 1.69) ιε 

δζαθμνεηζημφξ οπμηαηαζηάηεξ ζηζξ β-ποννμθζηέξ εέζεζξ.
441-442

 Ζθεηηνμπδιζηέξ 

ιεθέηεξ ζε δζαθφιαηα αηεημκζηνζθίμο οπυ ηδκ πανμοζία TFA ςξ πδβή πνςημκίςκ 

έδεζλακ υηζ μζ ημννυθεξ ημο ημααθηίμο οθίζηακηαζ ιζα πνχηδ ακαβςβή 

Co(III)/Co(II), δ μπμία έπεζ ιδ ακηζζηνεπηή ζοιπενζθμνά θυβς ηδξ δζάζπαζδξ ημο 

δεζιμφ ζοκανιμβήξ ακάιεζα ζημ ημαάθηζμ ηαζ ηδκ πονζδίκδ. Έπεζηα, αημθμοεεί δ 

ακαβςβή Co(II)/Co(I), δ μπμία ειθακίγεζ ηαηαθοηζηή ζοιπενζθμνά.  

 

ρήκα-1.69: Οζ δμιέξ ηςκ παναβχβςκ ημννυθδξ  70-73. 

 Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί, υηζ δ πανμοζία δζαθμνεηζηχκ μιάδςκ ζηζξ β-ποννμθζηέξ 

εέζεζξ έπεζ ζδιακηζηή επίδναζδ ζηζξ δθεηηνμηαηαθοηζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ ημννμθχκ 
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ημο ημααθηίμο (ΗΗΗ). Καηανπάξ, οπάνπεζ ζαθήξ ιεηαηυπζζδ ηδξ εέζδξ έκανλδξ ημο 

ηαηαθοηζημφ ηφιαημξ ζε πζμ ανκδηζηά δοκαιζηά ιε ηδκ ζεζνά 72>71>70 (−0.40, 

−0.55, −0.60 V vs. Ag/AgCl, ακηίζημζπα), πμο ζπεηίγεηαζ άιεζα ιε ηδκ δοκαηυηδηα 

ακαβςβήξ Co(II)/Co(I) ηαηά ιήημξ ηδξ ίδζαξ ζεζνάξ. Γεφηενμκ, ιε αάζδ ηδκ εηηίιδζδ 

ηδξ ηζκδηζηήξ ηδξ δναζηζηυηδηαξ ακαβςβήξ ηςκ πνςημκίςκ απυ ηα δεδμιέκα 

πεζναιάηςκ ζε δζαθμνεηζηέξ ζοβηεκηνχζεζξ TFA, θαίκεηαζ υηζ μ πζμ δναζηζηυξ 

ηαηαθφηδξ είκαζ ημ θεμνζςιέκμ πανάβςβμ ηδξ ημννυθδξ 70, ζηδκ ζοκέπεζα 

αημθμοεεί ημ πθςνζςιέκμ ακάθμβμ 71 ηαζ ημ ανςιζςιέκμ πανάβςβμ 72. ζμκ αθμνά 

ημκ ιδπακζζιυ ηδξ ηαηαθοηζηήξ δζαδζηαζίαξ έηθοζδξ οδνμβυκμο, μ ζοκδοαζιυξ             

19
F  NMR ηαζ εεςνδηζηχκ οπμθμβζζιχκ απμηάθορε υηζ μ ζπδιαηζζιυξ ηςκ οδνζδίςκ 

Co(III)-H πναβιαημπμζείηαζ ιέζς ηςκ δφμ δζαδμπζηχκ ακαβςβχκ Co(III)/Co(II) ηαζ 

Co(II)/Co(I) ηαζ ζηδκ ζοκέπεζα ηδξ πνςημκίςζδξ πμο απμηεθεί ηαζ ημ ηαεμνζζηζηυ 

ζηάδζμ ηδξ ηαπφηδηαξ. Σμ εκδζάιεζμ οδνίδζμ Co(III)-H ιπμνεί κα πνςημκζςεεί πνμξ 

παναβςβή H2 (εηενμθοηζηυξ ιδπακζζιυξ) ή κα ακηζδνάζεζ ιε άθθμ έκα οδνίδζμ 

πανάβμκηαξ ηαζ πάθζ Ζ2 (μιμθοηζηυξ ιδπακζζιυξ).   

 Σμ πανάβςβμ ηδξ ημννυθδξ ημο ημααθηίμο (ΗΗΗ) 73 ημ μπμίμ δεκ είκαζ 

οπμηαηεζηδιέκμ ζηζξ β-ποννμθζηέξ εέζεζξ, πνδζζιμπμζήεδηε απυ ημοξ Du, Lai ηαζ 

CaO ςξ έκςζδ επίζηνςζδξ ζε έκα δθεηηνυδζμ οαθχδμοξ άκεναηα ιε ζημπυ ηδκ 

δθεηηνμηαηαθοηζηή ακαβςβή πνςημκίςκ.
439

 Ζθεηηνμπδιζηέξ ιεθέηεξ έδεζλακ ηδκ 

ειθάκζζδ ηαηαθοηζημφ ηφιαημξ ζηα −0.85 V vs. Ag/AgCl, δδθαδή ηαηά 250 mV ζε 

πζμ ανκδηζηά δοκαιζηά ζε ζπέζδ ιε ημ θεμνζςιέκμ ακάθμβμ 70. Δπίζδξ 

παναηδνήεδηε ιεηαηυπζζδ ηδξ εέζδξ ακαβςβήξ Co(II)/Co(I) ζε ορδθυηενα ηαεμδζηά 

δοκαιζηά.
440-441

 Σμ δθεηηνυδζμ απμδείπηδηε υηζ πανάβεζ οδνμβυκμ ιε θανακηαїηή 

απυδμζδ ηδξ ηάλδξ ημο 96% ζε πεζνάιαηα δθεηηνυθοζδξ οδαηζημφ δζαθφιαημξ               

0.5 Μ H2SO4 ηαζ ιε ηδκ εθανιμβή ηάζδξ −1.00 V vs. Ag/AgCl. Δπζπνυζεεηα, φζηενα 

απυ ιζα δζαδζηαζία ακάηηδζδξ ημο ηαηαθφηδ ιεηά απυ ημ πέναξ 9 ςνχκ ζοκεπυιεκδξ 

ηαηαθοηζηήξ δζαδζηαζίαξ, απμδείπηδηε υηζ εθάπζζημ πμζμζηυ ημο ηαηαθφηδ είπε 

ηαηαζηναθεί, βεβμκυξ πμο θακενχκεζ ηδκ δοκαηυηδηα πνήζδξ ημο ζε ζοζηεοέξ 

ιεβάθδξ ηθίιαηαξ.
439 
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1.5.5 πκπεξάζκαηα 

 ηζξ πνμδβμφιεκεξ εκυηδηεξ ελεηάζηδηακ ανηεηά εηενυηθδηα ηαηαθοηζηά 

ζοζηήιαηα ιε πμθθέξ δζαθμνέξ ζε πμθθά επίπεδα υπςξ ζηζξ απμδυζεζξ ημοξ αθθά ηαζ 

ημκ ιδπακζζιυ παναβςβήξ οδνμβυκμο. Αλίγεζ κα ημκζζεεί υηζ, μζ πμνθονίκεξ ηαζ μζ 

ιέηαθθμ-πμνθονίκεξ ζε βεκζηέξ βναιιέξ θαίκεηαζ κα είκαζ ανηεηά δναζηζημί 

θςημεοαζζεδημπμζδηέξ βζα θςημηαηαθοηζηή παναβςβή οδνμβυκμο, ζοβηνίζζιμζ ιε 

πζμ βκςζηέξ ηαηδβμνίεξ θςημεοαζζεδημπμζδηχκ, υπςξ ηα ζφιπθμηα ημο νμοεδκίμο 

ηαζ ηδξ πμθοπονζδίκδξ.  

 θα ηα ζοζηήιαηα πμο ελεηάζηδηακ πνμδβμοιέκςξ, ακελάνηδηα απυ ηδκ 

πμθοπθμηυηδηά ημοξ, ιπμνμφκ κα ηαλζκμιδεμφκ ζε δφμ δζαηνζηέξ ηαηδβμνίεξ υζμκ 

αθμνά ηζξ θεπημιένεζεξ ημο ιδπακζζιμφ ημοξ. Πνχημκ, δζαηνίκμοιε ηα ζοζηήιαηα 

πμο αημθμοεμφκ ιδπακζζιυ μλεζδςηζηήξ απυζαεζδξ, υπμο ημ θςημδζεβενιέκμ 

πνςιμθυνμ ιεηαθένεζ δθεηηνυκζα πνμξ ημκ ηαηαθφηδ παναβςβήξ οδνμβυκμο (ιε ή 

πςνίξ ηδκ φπανλδ ιμνίςκ ιεηαθμνάξ δθεηηνμκίςκ), ιε απμηέθεζια κα πνμδβείηαζ δ 

μλείδςζή ημο ηαζ ζηδκ ζοκέπεζα κα δέπεηαζ ηα δθεηηνυκζα απυ ημκ εοζζαζηζηυ δυηδ 

δθεηηνμκίςκ. Γεφηενμκ, δζαηνίκμοιε ηα ζοζηήιαηα πμο αημθμοεμφκ ιδπακζζιυ 

ακαβςβζηήξ απυζαεζδξ, υπμο ημ πνςιμθυνμ ανπζηά θςημδζεβείνεηαζ ηαζ δέπεηαζ 

δθεηηνυκζα απυ ημκ εοζζαζηζηυ δυηδ δθεηηνμκίςκ ηαζ έπεζηα ιεηαθένεζ δθεηηνυκζα 

πνμξ ημκ ηαηαθφηδ έηθοζδξ οδνμβυκμο (ιε ή πςνίξ ηδκ φπανλδ ιμνίςκ ιεηαθμνάξ 

δθεηηνμκίςκ).  

οπκά, δ πναβιαηζηή έιθαζδ ζηδκ παναβςβή οδνμβυκμο αθήκεζ εθάπζζημ 

πχνμ ζηδκ δζελαβςβή θςημπδιζηχκ πεζναιάηςκ ή πεζναιάηςκ ακίπκεοζδξ 

εκδζαιέζςκ ιε ζημπυ ηδκ εφνεζδ ημο αηνζαμφξ ιδπακζζιμφ πμο θαιαάκεζ πχνα ηαηά 

ηδκ ηαηαθοηζηή δζαδζηαζία. Γζα πανάδεζβια, ζηα πενζζζυηενα απυ ηα ζοζηήιαηα πμο 

πνδζζιμπμζμφκ ιεηαθθζηυ θεοηυπνοζμ ςξ ηαηαθφηδ έηθοζδξ οδνμβυκμο, είπε 

πνμηαεεί πενζζζυηενμ ή θζβυηενμ ζζςπδνά έκαξ βεκζηυξ μλεζδςηζηυξ ιδπακζζιυξ. 

Ωζηυζμ, ζε μνζζιέκα ζοζηήιαηα υπμο ιεθεηήεδηακ δθεηηνμπδιζηά ηαζ ιε ηδκ 

αμήεεζα θςημθοζζηχκ πεζναιάηςκ ανέεδηε κα θεζημονβμφκ ιέζς εκυξ ιδπακζζιμφ 

ακαβςβζηήξ απυζαεζδξ.
334,347,355,368

 Πανυιμζα επζπεζνήιαηα ζζπφμοκ ηαζ βζα ηα 

ζοζηήιαηα πμο πνδζζιμπμζμφκ οδνμβεκάζδ. ηα ζοζηήιαηα πμο πνδζζιμπμζμφκ 
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ζφιπθμηα ημο ημααθηίμο ςξ ηαηαθφηεξ έηθοζδξ οδνμβυκμο, δ ακαβςβζηή απυζαεζδ 

επζηναηεί ζε πμθφ ιεβάθμ ααειυ. 

Οζ πμνθονίκεξ ηαζ μζ ιέηαθθμ-πμνθονίκεξ ςξ θςημεοαζζεδημπμζδηέξ ιπμνμφκ 

κα ζοιιεηέπμοκ ζε ιζα θςημεπαβχιεκδ ιεηαθμνά δθεηηνμκίςκ είηε πνμξ ημκ 

ηαηαθφηδ ή ηα ιυνζα ιεηαθμνείξ δθεηηνμκίςκ ζηδκ πενίπηςζδ εκυξ ιδπακζζιμφ 

μλεζδςηζηήξ απυζαεζδξ, είηε απυ ημκ εοζζαζηζηυ δυηδ δθεηηνμκίςκ ζηδκ πενίπηςζδ 

εκυξ ιδπακζζιμφ ακαβςβζηήξ απυζαεζδξ. Σα πνςιμθυνα αοηά ιπμνμφκ κα 

ζοιιεηέπμοκ ζηδκ ακηίδναζδ ιεηαθμνάξ δθεηηνμκίςκ ιέζς ηδξ απθήξ ή ηδξ ηνζπθήξ 

δζεβενιέκδξ ηαηάζηαζήξ ημοξ. Πνμθακχξ, υθεξ μζ δζαδζηαζίεξ ιεηαθμνάξ 

δθεηηνμκίςκ ζηζξ μπμίεξ ζοιιεηέπεζ δ απθή δζεβενιέκδ ηαηάζηαζδ εοκμμφκηαζ 

εενιμδοκαιζηά ζε ζπέζδ ιε ηζξ ακηίζημζπεξ δζαδζηαζίεξ υπμο ζοιιεηέπεζ δ ηνζπθή 

δζεβενιέκδ ηαηάζηαζδ. οβηεηνζιέκα, ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ πμνθονζκχκ δ 

εκενβεζαηή δζαθμνά ηςκ παναπάκς ηαηαζηάζεςκ είκαζ ίζδ πενίπμο ιε 0.4 - 0.5 eV.  

Σμ πνυαθδια ιε ηδκ πνήζδ ηδξ απθήξ δζεβενιέκδξ ηαηάζηαζδξ, θοζζηά, είκαζ 

μ ελαζνεηζηά ιζηνυξ πνυκμξ γςήξ ηδξ (ιενζηά ns) πμο δεκ επζηνέπεζ ηδκ 

απμηεθεζιαηζηή ιεηαθμνά δθεηηνμκίςκ ακάιεζα ζε δφμ ιυνζα. Καη‟ ανπήκ, ημ 

πνυαθδια αοηυ εα ιπμνμφζε κα παναηαιθεεί απυ ημκ ζπεδζαζιυ ζοζηδιάηςκ υπμο 

ηα ιυνζα κα αθθδθεπζδνμφκ ιέζς μιμζμπμθζηχκ δεζιχκ, δεζιχκ ζοκανιμβήξ ή 

οπενιμνζαηχκ δοκάιεςκ, έηζζ χζηε μζ δζενβαζίεξ ιεηαθμνάξ δθεηηνμκίςκ 

μοζζαζηζηά κα θαιαάκμοκ πχνα ζε ιμκμιμνζαηυ επίπεδμ. ηδκ πναβιαηζηυηδηα, ιε 

πμθφ θίβεξ ελαζνέζεζξ, δ ζηναηδβζηή αοηή δεκ έπεζ απμδεζπεεί ανηεηά επζηοπδιέκδ, 

ηαεχξ ακ ηαζ μ θςημεοαζζεδημπμζδηήξ ζοπκά ζοιιεηέπεζ ζε ιζα πμθφ βνήβμνδ 

δζαδζηαζία μλεζδςηζηήξ απυζαεζδξ απυ ημκ ηαηαθφηδ, θαιαάκεζ επίζδξ πχνα ιζα πζμ 

βνήβμνδ δζαδζηαζία ακαζοκδοαζιμφ ηςκ θμνηίςκ ιε απμηέθεζια ηδκ ιείςζδ ηδξ 

ζοκμθζηήξ απυδμζδξ ηδξ ηαηαθοηζηήξ δζαδζηαζίαξ. Ωξ εη ημφημο, απυ ηα παναπάκς 

ζοζηήιαηα πναβιαημπμζείηαζ ιζηνυξ ανζειυξ ηαηαθοηζηχκ ηφηθςκ. Αλίγεζ κα 

ζδιεζςεεί υηζ, ζηζξ πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ απμδμηζηχκ ζοζηδιάηςκ παναβςβήξ 

οδνμβυκμο, ηα ιυνζα δεκ αθθδθεπζδνμφκ ιε ηάπμζμ δεζιυ ηαζ ημ πνςιμθυνμ 

ζοιιεηέπεζ ζηδκ ηαηαθοηζηή δζαδζηαζίαξ ιέζς ιζαξ ηνζπθήξ δζεβενιέκδξ ηαηάζηαζδξ 

ιεβάθμο πνυκμο γςήξ.  
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Ακ ηαζ μζ πμνθονίκεξ πνδζζιμπμζμφκηαζ ζοκδεέζηενα ςξ θςημεοαζζεδ-

ημπμζδηέξ ζε θςημηαηαθοηζηά ζοζηήιαηα παναβςβήξ οδνμβυκμο, εκημφημζξ 

μνζζιέκεξ ιέηαθθμ-πμνθονίκεξ έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί ηαζ ςξ ηαηαθφηεξ παναβςβήξ 

οδνμβυκμο. Οζ πμνθονίκεξ αοηέξ πενζθαιαάκμοκ ιέηαθθα ιεηάπηςζδξ, υπςξ Co, Fe, 

Ru ηαζ Os ηαζ δ ηαηαθοηζηή ημοξ δναζηζηυηδηα ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ εοημθία 

μλεζδμακαβςβήξ ηςκ ιεηαθθζηχκ ηέκηνςκ.  

Οζ ιέηαθθμ-πμνθονίκεξ πανέπμοκ πνυζεεηδ ζηαεενυηδηα ζηζξ μλεζδςηζηέξ 

ηαηαζηάζεζξ ηςκ ιεηαθθζηχκ ζυκηςκ ηαζ μ ιδπακζζιυξ ηδξ ηαηάθοζδξ είκαζ 

πανυιμζμξ ιε άθθα ζφιπθμηα ηςκ ίδζςκ ιεηάθθςκ. Έκα πζεακυ ιεζμκέηηδια, εζδζηά 

ζε ζοζηήιαηα πμο ααζίγμκηαζ ζε πμνθονίκεξ είκαζ μ έκημκμξ πνςιμθμνζηυξ ημοξ 

παναηηήναξ, μ μπμίμξ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ακηαβςκζζιυ ζηδκ απμννυθδζδ ημο 

θςηυξ ιε ημκ θςημεοαζζεδημπμζδηή. ηζξ ζπεηζηέξ ζοβηεκηνχζεζξ πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε πεζνάιαηα θςημηαηάθοζδξ, ςζηυζμ, αοηυ ημ απμηέθεζια είκαζ 

ζοκήεςξ αιεθδηέμ.  

Αλζμζδιείςημξ πανάβμκηαξ βζα ηάεε θςημηαηαθοηζηυ ζφζηδια είκαζ μ 

πανάβμκηαξ παφζδξ ηδξ ηαηαθοηζηήξ δζενβαζίαξ, δδθαδή δ αζηία ηαηά ηδκ μπμία 

φζηενα απυ ηδκ πάνμδμ μνζζιέκδξ πενζυδμο ζοκεπμφξ αηηζκμαυθδζδξ πμο ημ 

ζφζηδια ζηαιαηά κα πανάβεζ Ζ2. Ζ απμζφκεεζδ ημο ηαηαθφηδ, ημο θςημεοαζζεδημ-

πμζδηή ή ηαζ ηςκ δφμ ζοζηαηζηχκ ιπμνεί κα  απμηεθεί αζηία παφζδξ ηδξ ηαηαθοηζηήξ 

δζενβαζίαξ. Πζμ ζοπκά δ ηαηαζηνμθή ημο θςημεοαζζεδημπμζδηή θυβς πανάπθεονςκ 

ακηζδνάζεςκ ηδξ μλεζδςιέκδξ ή ηδξ ακδβιέκδξ ημο ιμνθήξ είκαζ ηαζ αζηία 

ηαηαζηνμθήξ ημο θςημηαηαθοηζημφ ζοζηήιαημξ. Λζβυηενμ ζοκδεζζιέκδ αζηία είκαζ δ 

ηαηαζηνμθή ημο ηαηαθφηδ ηαζ αηυια πζμ ζπάκζα πενίπηςζδ είκαζ δ ηαηαζηνμθή ηαζ 

ηςκ δφμ ζοζηαηζηχκ. Ζ βκχζδ ηδξ αζηίαξ πμο έκα θςημηαηαθοηζηυ ζφζηδια ζηαιαηά 

κα πανάβεζ Ζ2 φζηενα απυ μνζζιέκδ πενίμδμ αηηζκμαυθδζδξ ιπμνεί κα απμηεθέζεζ 

έκα ζδιακηζηυ ενβαθείμ βζα ηδκ αεθηίςζδ ηδξ απυδμζδξ ημο θςημηαηαθοηζημφ 

ζοζηήιαημξ, αθθά ηαζ βζα ημκ ζπεδζαζιυ ιεβάθδξ ηθίιαηαξ θςημηαηαθοηζηχκ 

ζοζηδιάηςκ. 
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2. θνπόο ηεο Γηαηξηβήο 

H εκένβεζα είκαζ ζοκοθαζιέκδ ιε υθμοξ ημοξ ηφπμοξ ηςκ πνμσυκηςκ ηαζ είκαζ 

απαναίηδηδ βζα ηδκ παναβςβή ηάεε είδμοξ οπδνεζίαξ. ηδκ επμπή ιαξ, δ εκένβεζα 

πνμένπεηαζ ςξ επί ημ πθείζημκ απυ ηα μνοηηά ηαφζζια. Ωζηυζμ, είκαζ βκςζηυ υηζ ημ 

πεηνέθαζμ, ημ θοζζηυ αένζμ ηαζ μζ πδβέξ άκεναηα έπμοκ ανπίζεζ κα ελακηθμφκηαζ. 

Δπζπθέμκ, δ παναηεηαιέκδ πνήζδ ημοξ έπεζ πνμηαθέζεζ ηαζ ελαημθμοεεί κα πνμηαθεί 

ζμαανά ηαζ ιδ ακαζηνέρζια πνμαθήιαηα ζημ πενζαάθθμκ.  

Πένα απυ ημ ηενάζηζμ πενζααθθμκηζηυ πνυαθδια πμο δδιζμονβείηαζ, δ πνήζδ 

ηςκ μνοηηχκ ηαοζίιςκ έπεζ ζοιαάθεζ έιιεζα ζηδκ δδιζμονβία ακζζμηήηςκ ζηδκ 

ακενχπζκδ ημζκςκία. Γζα ημοξ θυβμοξ αοημφξ είκαζ απαναίηδηδ δ ζηνμθή ημο 

πθακήηδ πνμξ ηζξ ακακεχζζιεξ πδβέξ εκένβεζαξ.  

Ο ήθζμξ απμηεθεί ηδκ πζμ άθεμκδ ηαζ αηεθεφηδηδ πδβή εκένβεζαξ. Ζ πνήζδ 

ηδξ δθζαηήξ εκένβεζαξ βζα ηδκ παναβςβή δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ απμηεθεί ζδακζηή θφζδ 

βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο εκενβεζαημφ πνμαθήιαημξ. Ζ απμεήηεοζδ, ςζηυζμ ηδξ 

δθζαηήξ εκένβεζαξ πνζκ ηδκ δθεηηνζηή εα πνέπεζ κα πναβιαημπμζδεεί ζε πδιζημφξ 

δεζιμφξ. Σμ οδνμβυκμ απμηεθεί ιζα ζδακζηή θφζδ βζα ημ πνυαθδια ηδξ απμεήηεοζδξ 

ηδξ δθζαηήξ εκένβεζαξ. Ζ ζδέα αοηή έπεζ ειπκεοζηεί απυ ηδκ θοζζηή θςημζφκεεζδ, 

ηαηά ηδκ μπμία δ δθζαηή εκένβεζα δεζιεφεηαζ ζημοξ πδιζημφξ δεζιμφξ ζηα ιυνζα ηςκ 

θοηχκ. 

Έκαξ ιεβάθμξ ανζειυξ ενεοκδηζηχκ μιάδςκ ζε παβηυζιζα ηθίιαηα, 

αζπμθμφκηαζ  ιε ηδκ θςημηαηαθοηζηή δζάζπαζδ ημο κενμφ ηαζ ηδκ θςημηαηαθοηζηή 

ακαβςβή ηςκ πνςημκίςκ πνμξ παναβςβή οδνμβυκμο. Ζ ακαηάθορδ κέςκ απμδμηζηχκ 

θςημεοαζζεδημπμζδηχκ ηαζ ηαηαθοηχκ βζα παναβςβή ιεβάθςκ πμζμηήηςκ 

οδνμβυκμο, ηαεχξ ηαζ δ αεθηίςζδ ηςκ ήδδ οπάνπμκηςκ ηαηαθοηζηχκ ζοζηδιάηςκ, 

απμηεθμφκ ζηυπμοξ ιείγμκμξ ζδιαζίαξ ζημκ ημιέα ηδξ ηεπκζηήξ θςημζφκεεζδξ.  

Σα ηεθεοηαία δέηα πνυκζα μζ ημααθμλίιεξ, [Co(dmgH)2(L)Cl], έπμοκ 

απμηηήζεζ ηονίανπμ νυθμ ζηδκ θςημηαηαθοηζηή αθθά ηαζ δθεηηνμηαηαθοηζηή 

παναβςβή οδνμβυκμο. Πνυζθαηα, απυ ηδκ ενεοκδηζηή ιαξ μιάδα, υπςξ ακαθένεδηε 

ηαζ ζημ ηεθάθαζμ ηδξ εζζαβςβήξ, δ ημααθμλίιδ, [Co(dmgH)2(py)Cl], ζοκδοάζηδηε 
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ιε ιία οδαημδζαθοηή πμνθονίκδ ημο ρεοδανβφνμο, βζα κα δδιζμονβήζεζ έκα ανηεηά 

απμδμηζηυ θςημηαηαθοηζηυ ζφζηδια. ηδκ πανμφζα δζαηνζαή, ζημπυξ είκαζ δ 

ζφκεεζδ ιζα ζεζνάξ υιμζςκ ημααθμλζιχκ υπμο, αθθάγεζ μ L οπμηαηαζηάηδξ, 

δδιζμονβχκηαξ ιζα ζεζνά ιε ημααθμλίιεξ πμο πενζέπμοκ πενζζζυηενμ ή θζβυηενμ 

δυηεξ δθεηηνμκίςκ.  

Έηζζ ζημπυξ είκαζ δ ζοζηδιαηζηή ιεθέηδ ηδξ επίδναζδξ ημο Ν-αλμκζημφ 

οπμηαηαζηάηδ ζηδκ απυδμζδ ημο θςημηαηαθοηζημφ ζοζηήιαημξ, ζηδκ ζηαεενυηδηά 

ημο, ηαεχξ ηαζ ζηδκ δναζηζηυηδηα αοημφ. Με αοηυκ ημκ ηνυπμ εα βίκμοκ 

πενζζζυηενμ ζαθή ηα ήδδ οπάνπμκηα δεδμιέκα πμο αθμνμφκ ημκ ιδπακζζιυ ηδξ 

ηαηάθοζδξ ιε ημααθμλίιεξ ηαζ έηζζ εα ανπίζεζ μ ζπεδζαζιυξ πενζζζυηενμ 

απμδμηζηχκ ζοζηδιάηςκ ηαζ ηαηαθοηχκ πμο πενζθαιαάκμοκ ημαάθηζμ ςξ ααζζηυ 

ιεηαθθζηυ ζυκ ζημ ιυνζμ ημο ηαηαθφηδ. Δπζπνυζεεηα, άθθμξ έκαξ ζηυπμξ ηδξ 

πανμφζαξ δζαηνζαήξ είκαζ δ ιεθέηδ ηδξ επίδναζδξ ημο TiO2 ζηδκ ηαηαθοηζηή 

δζαδζηαζία, υηακ ηα ιυνζα ημο ηαηαθφηδ πενζθαιαάκμοκ μιάδεξ, υπςξ μζ 

ηαναμλοθζηέξ μιάδεξ, μζ μπμίεξ ιπμνμφκ κα πνμζδεεμφκ ζηδκ επζθάκεζα ηςκ 

κακμζςιαηζδίςκ TiO2.  

ημ δεφηενμ ηιήια ηδξ πανμφζαξ δζαηνζαήξ, ζημπυξ είκαζ δ εφνεζδ εκυξ κέμο 

απμδμηζημφ θςημηαηαθοηζημφ ζοζηήιαημξ. Γζα ημκ θυβμ αοηυ πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ 

πζεακμί ηαηαθφηεξ θςημπδιζηήξ έηθοζδξ Ζ2, μζ οδαημδζαθοηέξ ιεηαθθμπμνθονίκεξ 

ημο θεοηυπνοζμο, ημο παθθαδίμο, ημο νμδίμο ηαζ ημο νμοεδκίμο, μζ μπμίεξ απμηεθμφκ 

βκςζημφξ ηαηαθφηεξ οδνμβυκςζδξ, ηαεχξ ηαζ ιζα ζεζνά απυ πζεακμφξ 

θςημεοαζζεδημπμζδηέξ ααζζζιέκμοξ ηονίςξ ζε πμνθονζκζηά πανάβςβα ιε ζημπυ ηδκ 

δδιζμονβία εκυξ θςημηαηαθοηζημφ ζοζηήιαημξ πμο ιζιείηαζ πθήνςξ ημ 

θςημζοκεεηζηυ ζφζηδια.  
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3.Φσηνθαηαιπηηθή παξαγσγή πδξνγόλνπ θαη θνβαινμίκεο: ε επίδξαζε 

ηνπ αμνληθνύ Ν-ππνθαηαζηάηε ζηελ ζηαζεξόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο.  

3.1 Πεξίιεςε 

 ημ ηεθάθαζμ αοηυ πανμοζζάγεηαζ δ ιεθέηδ θςημηαηαθοηζηχκ ζοζηδιάηςκ 

παναβςβήξ οδνμβυκμο ζε οδαηζηυ πενζαάθθμκ pH 7. οβηεηνζιέκα πνδζζιμπμζείηαζ 

ιία ζεζνά κέςκ ημααθμλζιχκ [Co(dmgH)2(L)Cl] ςξ ηαηαθφηεξ,  υπμο L είκαζ μ 

αλμκζηυξ Ν-οπμηαηαζηάηδξ, ηαζ δ οδαημδζαθοηή πμνθονίκδ ημο ρεοδανβφνμο 

[ZnTMPyP
4+

]Cl4 ςξ θςημεοαζζεδημπμζδηήξ. Ωξ δυηδξ δθεηηνμκίςκ ζηα 

θςημηαηαθοηζηά αοηά ζοζηήιαηα, πνδζζιμπμζείηαζ δ ηνζαζεακμθαιίκδ (ΣΔΟΑ). Ο 

αέθηζζημξ ανζειυξ ηαηαθοηζηχκ ηφηθςκ θαιαάκεηαζ υηακ μ L οπμηαηαζηάηδξ είκαζ 

οπμηαηαζηάηδξ ζιζδαγμθίμο (1131 ΣΟΝ ιε Ν-ιεεοθμ-ζιζδαγυθζμ). Υαιδθυηενδξ 

ζηαεενυηδηαξ θςημηαηαθοηζηά ζοζηήιαηα παναηδνήεδηακ ιε ηδκ πνήζδ 

ημααθμλζιχκ ιε δζάθμνμοξ οπμηαηαζηάηεξ πονζδίκδξ (443 ΣΟΝ ιε ηδκ 4-ιέεοθμ-

πονζδίκδ). Δζδζηυηενα, υηακ μ L οπμηαηαζηάηδξ πενζέπεζ μιάδεξ πμο είκαζ δέηηεξ 

δθεηηνμκίςκ παναηδνείηαζ ιείςζδ ηδξ ζηαεενυηδηαξ ημο θςημηαηαθοηζημφ 

ζοζηήιαημξ, ακηίεεηα, υηακ μ L οπμηαηαζηάηδξ θένεζ μιάδεξ πμο είκαζ δυηεξ 

δθεηηνμκζαηήξ ποηκυηδηαξ παναηδνείηαζ αφλδζδ ηδξ ζηαεενυηδηαξ ημο 

θςημηαηαθοηζημφ ζοζηήιαημξ. Δίκαζ εκδζαθένμκ ημ βεβμκυξ υηζ, υηακ μ 

οπμηαηαζηάηδξ L είκαζ δ 4-ηαναμλο-πονζδίκδ δ δναζηζηυηδηα ημο θςημηαηαθοηζημφ 

ζοζηήιαημξ αολάκεηαζ απυ 40 ζε 223 ΣΟΝ πανμοζία κακμζςιαηζδίςκ TiO2. Αλίγεζ 

κα ζδιεζςεεί υηζ, βζα πνχηδ θμνά θαιαάκεζ πχνα ζοζηδιαηζηή ιεθέηδ ηδξ επίδναζδξ 

ηδξ πδιζηήξ θφζδξ ηςκ ημααθμλζιχκ ζηδκ θςημηαηαθοηζηή παναβςβή οδνμβυκμο ζε 

οδαηζηυ πενζαάθθμκ. Δπζπθέμκ, απμδεζηκφεηαζ υηζ δ έηθοζδ οδνμβυκμο ιπμνεί κα 

αεθηζςεεί ιε ηδκ εζζαβςβή οπμηαηαζηαηχκ πμο είκαζ δυηεξ δθεηηνμκίςκ ζηδκ 

ημααθμλίιδ.   

3.2 Δηζαγσγή 

 Ζ ακάπηολδ ηαεχξ ηαζ δ αεθηζζηςπμίδζδ ηςκ ιεευδςκ πμο επζηνέπμοκ ηδκ 

απμεήηεοζδ ηςκ ακακεχζζιςκ πδβχκ εκένβεζαξ, υπςξ δ δθζαηή εκένβεζα είκαζ ιζα 

ζδιακηζηή πνυηθδζδ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηυζμ ηςκ πνμαθδιάηςκ ηδξ ιείςζδξ ηςκ 
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μνοηηχκ ηαοζίιςκ υζμ ηαζ ηδξ ζοζζχνεοζδξ ηςκ αενίςκ ημο εενιμηδπίμο ζηδκ 

αηιυζθαζνα.
1
 Μζα ανηεηά εθπζδμθυνα πμνεία βζα ηδκ απμδμηζηή ιεηαηνμπή ηδξ 

δθζαηήξ εκένβεζαξ ζε ηαφζζια, βκςζηά ςξ δθζαηά ηαφζζια, είκαζ δ ακάπηολδ 

απμηεθεζιαηζηχκ ζοζηδιάηςκ θςημηαηαθοηζηήξ παναβςβήξ οδνμβυκμο (Ζ2) απυ ημ 

κενυ. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ, δ θςημηαηαθοηζηή παναβςβή οδνμβυκμο απμηεθεί ημ 

ααζζηυ ζηυπμ ηδξ ηεπκδηήξ θςημζφκεεζδξ.
2-3

 Έκα ηοπζηυ θςημηαηαθοηζηυ ζφζηδια 

πενζέπεζ έκα θςημεοαζζεδημπμζδηή ηαζ έκακ ηαηαθφηδ, δ απμννυθδζδ θςημκίςκ ηαζ 

μ δζαπςνζζιυξ ηςκ θμνηίςκ απμηεθεί ζδιακηζηυ πανάβμκηα ηδξ απυδμζδξ ημο 

ζοζηήιαημξ. Ζ φπανλδ εκυξ δυηδ δθεηηνμκίςκ επζηνέπεζ ηδκ ζοκεπή ακαβέκκδζδ ημο 

ηαηαθοηζημφ ζοζηήιαημξ. Ανηεηά ιεβάθεξ πνμηθήζεζξ ζημκ ημιέα ηδξ 

θςημηαηαθοηζηήξ παναβςβήξ οδνμβυκμο πενζθαιαάκμοκ ηδκ ακάπηολδ ζοζηδιάηςκ 

πμο ααζίγμκηαζ ςξ επί ημ πθείζημκ ζε θεδκά οθζηά ιε ιεβάθδ δναζηζηυηδηα ηαζ 

ανηεηά ιεβάθμ πνυκμ γςήξ.
4-5

 Βαζζηυ παναηηδνζζηζηυ ημο ζπεδζαζιμφ ηέημζςκ 

ιμνζαηχκ ζοζηδιάηςκ απμηεθεί δ έιπκεοζδ απυ ακάθμβα ιμνζαηά ζοζηήιαηα πμο 

οπάνπμοκ ζηδκ θφζδ. Οζ οδαημδζαθοηέξ πμνθονίκεξ ηαζ ιεηαθθμπμνθονίκεξ, θυβς 

ηδξ μιμζυηδηάξ ημοξ ιε ηα θοζζηά πνςιμθυνα, είκαζ ελαζνεηζημί οπμρήθζμζ βζα ηδκ 

απμηεθεζιαηζηή απμννυθδζδ ηςκ θςημκίςκ ηαεχξ ηαζ βζα ημκ απμηεθεζιαηζηυ 

δζαπςνζζιυ θμνηίςκ.
6-7

  

Οζ ημααθμλίιεξ έπμοκ απμηηήζεζ ιεβάθδ πνμζμπή ηα ηεθεοηαία δέηα πνυκζα 

ηαζ έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί ςξ ηαηαθφηεξ ζε θςημπδιζηά ηαζ δθεηηνμπδιζηά 

ζοζηήιαηα, θυβς ημο παιδθμφ ηυζημοξ ημοξ, ηδξ ορδθήξ δναζηζηυηδηάξ ημοξ ηαζ ηδξ 

ζπεηζηά εφημθδξ ζφκεεζήξ ημοξ.
8-21

  

Πνυζθαηα δ ενεοκδηζηή ιαξ μιάδα ακέθενε έκα μιμζμβεκέξ ζφζηδια ημ 

μπμίμ πενζθάιαακε ιία πμνθονίκδ ςξ θςημεοαζζεδημπμζδηή ηαζ ιία ημααθμλίιδ ςξ 

ηαηαθφηδ παναβςβήξ οδνμβυκμο. Καηά ηδκ ζοκεπή αηηζκμαυθδζδ ημο ιίβιαημξ ηδξ 

ακηίδναζδξ (1:1) αηεημκζηνζθίμο-κενμφ, ηαηαβνάθδηε απμηεθεζιαηζηή παναβςβή 

οδνμβυκμο. Σα ηαθφηενα απμηεθέζιαηα εθήθεδζακ ζε pH 7, υπμο φζηενα απυ 35 

χνεξ ζοκεπμφξ αηηζκμαυθδζδξ ιε μναηυ θςξ ηαηαβνάθδηακ 320 ηαηαθοηζημί ηφηθμζ 

παναβςβήξ οδνμβυκμο ζε ζπέζδ ιε ηδκ πμζυηδηα ηδξ πμνθονίκδξ. 
10,12,13,15

 ηυπμξ 

ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ είκαζ δ ελέηαζδ ηδξ επίδναζδξ ηςκ δζαθμνεηζηχκ αλμκζηχκ 

οπμηαηαζηαηχκ επί ηδξ  ημααθμλίιδξ ζηδκ απυδμζδ ημο θςημηαηαθοηζημφ 
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ζοζηήιαημξ ημααθμλίιδξ-πμνθονίκδξ-ηνζαζεακμθαιίκδξ. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ ζε 

ηάεε πενίπηςζδ μζ ζοκεήηεξ πναβιαημπμίδζδξ ηςκ θςημπδιζηχκ πεζναιάηςκ 

δζαηδνμφκηαζ ζηαεενέξ.   

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα-3.1: Σα ζφιπθμηα ηδξ ημααθμλίιδξ ιε ημοξ δζαθμνεηζημφξ αλμκζημφξ 

οπμηαηαζηάηεξ ηαεχξ ηαζ δ πμνθονίκδ ημο ρεοδανβφνμο. 

3.3 Πεηξακαηηθό κέξνο 

ημ πανυκ οπμηεθάθαζμ πανμοζζάγμκηαζ μζ πεζναιαηζηέξ δζαδζηαζίεξ πμο 

αημθμοεήεδηακ βζα ηδκ ζφκεεζδ ηαζ ημκ παναηηδνζζιυ ηςκ ηαηαθοηχκ ηαζ ημο 

θςημεοαζζεδημπμζδηή ηαεχξ ηαζ ηςκ πεζναιάηςκ θςημπδιζηήξ παναβςβήξ 

οδνμβυκμο. ημ πανάνηδια Η ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ παναηείεεκηαζ μζ ηαιπφθεξ 

παναβςβήξ οδνμβυκμο βζα ηάεε θςημηαηαθοηζηυ ζφζηδια, ηα θάζιαηα FT-IR, UV-

Vis ηαεχξ ηαζ ηα θάζιαηα 
1
H ηαζ 

13
C NMR βζα ηάεε ζφιπθμηδ έκςζδ.  

3.3.1 Υεκηθέο ελώζεηο. θεξ μζ πνυδνμιεξ πδιζηέξ εκχζεζξ πμο πνδζζιμ-

πμζήεδηακ ζηδκ πανμφζα ενβαζία, εθήθεδζακ απυ ημζκέξ πδβέξ πςνίξ πεναζηένς 

ηαηενβαζία.  

3.3.2 Φάζκαηα NMR. Σα θάζιαηα 
1
Ζ ηαζ 

13
C NMR υθςκ ηςκ ζοκηζεέιεκςκ 

εκχζεςκ ηαηαβνάθδηακ ζηα θαζιαηυιεηνα Bruker AMX-500 ΜΖz ηαζ Bruker 

DPX-300 MHz ςξ δζαθφιαηα ζε δεοηενζςιέκμοξ δζαθφηεξ, πνδζζιμπμζχκηαξ ςξ 

πνυηοπδ ημνοθή ηδκ ημνοθή ημο εηάζημηε δεοηενζςιέκμο δζαθφηδ.  
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3.3.3 Φάζκαηα Μάδαο. Σα ορδθήξ ακάθοζδξ θάζιαηα ιάγαξ ηςκ ζοκηζεέ-

ιεκςκ εκχζεςκ ηαηαβνάθδηακ ζημ υνβακμ Bruker ultrafleXtreme MALDI-TOF/TOF 

spectrometer. 

3.3.4 Ηιεθηξνρεκεία. Σα πεζνάιαηα ηοηθζηήξ αμθηαιιεηνίαξ πναβιαημ-

πμζήεδηακ ζε εενιμηναζία δςιαηίμο πνδζζιμπμζχκηαξ ημκ πμηεκζζμζηάηδ SP-300 

Bio-Logic. θεξ μζ ιεηνήζεζξ έθααακ πχνα ζε δζαθφηδ DMF ζε ζοβηέκηνςζδ 1.0 

mM ηαζ ιε ηδκ πανμοζία ηδξ έκςζδξ ηεηναθεμνμαμνζημφ ηεηνααμοηοθαιιςκίμο (n-

Bu4NBF4) ζε ζοβηέκηνςζδ 0.1 Μ ςξ δθεηηνμθφηδ. Υνδζζιμπμζήεδηε ιζα 

δθεηηνμπδιζηή ηορεθίδα ηνζχκ δθεηηνμδίςκ, εκυξ δθεηηνμδίμο οαθχδμοξ άκεναηα 

ςξ δθεηηνυδζμ ενβαζίαξ, εκυξ δθεηηνμδίμο Ag/AgCl ςξ δθεηηνυδζμ ακαθμνάξ ηαζ 

εκυξ δθεηηνμδίμο θεοηυπνοζμο ςξ ακηζζηαειζζηζηυ δθεηηνυδζμ. Σα δοκαιζηά πμο 

ηαηαβνάθδηακ ακαθένμκηαζ ζε ζπέζδ ιε ημ μλεζδμακαβςβζηυ γεφβμξ 

ferrocene/ferricinium (Fc/Fc
+
). To θενμηέκζμ πνμζηίεεηαζ ζηδκ δθεηηνμπδιζηή 

ηορεθίδα ζημ ηέθμξ ηάεε ιέηνδζδξ.  

3.3.5 Φπζηθνρεκηθέο κειέηεο. Σα θάζιαηα μναημφ-οπενζχδμοξ ηαηαβνάθδ-

ηακ ζημ θαζιαημθςηυιεηνμ Shimadzu UV-1700, πνδζζιμπμζχκηαξ ηορεθίδεξ 

μπηζηήξ δζαδνμιήξ 10mm. Σα θάζιαηα IR ηαηαβνάθδηακ ζημ θαζιαηυιεηνμ Bruker 

IFS 66 spectrometer. Σα θάζιαηα εηπμιπήξ ηαηαβνάθδηακ ζημ θαζιαημθςηυιεηνμ 

θεμνζζιμφ JASCO FP-6500, ημ μπμίμ είκαζ ελμπθζζιέκμ ιε έκα θςημπμθθα-

πθαζζαζηή WRE-343 ιε εφνμξ ιήημοξ ηφιαημξ 200-850 nm. Οζ ηαακηζηέξ απμδυζεζξ 

οπμθμβίγμκηαζ απυ ηζξ ηζιέξ εηπμιπήξ αημθμοεχκηαξ πνυηοπεξ ιεευδμοξ ηαζ 

πνδζζιμπμζχκηαξ ηδκ meso-ηεηναθαίκοθμ-πμνθονίκδ (ΣPP) (Φ = 0.11 ζε ημθμουθζμ) 

ή ηδκ meso-ηεηναθαίκοθμ-πμνθονίκδ (ZnTPP) (Φ = 0.03 ζε ημθμουθζμ) ςξ 

πνυηοπα.
39

 Οζ πνυκμζ εηπμιπήξ οπμθμβίζηδηακ πνδζζιμπμζχκηαξ ιζα ηεπκζηή πμο 

ααζίγεηαζ ζηδκ ηαηαιέηνδζδ ηςκ ιειμκςιέκςκ θςημκίςκ. οβηεηνζιέκα, πνδζζιμ-

πμζείηαζ ημ υνβακμ Edinburgh Instruments mini-tau lifetime spectrophotometer, ημ 

μπμίμ είκαζ ελμπθζζιέκμ ιε ιία EPL 405 δίμδμ παθιζημφ θέζγεν ζηα 406.0 nm ηαζ ιε 

πθάημξ παθιμφ 71.52 ps. Οζ πενίμδμζ ημο παθιμφ είκαζ 200 ns ηαζ 100 ns. Δπζπθέμκ, 

ημ υνβακμ πενζθαιαάκεζ έκα ηυηηζκμ-εοαίζεδημ ζςθήκα θςημπμθθαπθαζζαζηή 

(Ζ5773-04) ςξ ακζπκεοηή.                                       



267 

 

 

3.3.6 ύλζεζε ησλ θαηαιπηώλ (1-10) 

H βεκζηή ζφκεεζδ ηςκ ζοιπθυηςκ ημο ημααθηίμο ιε δζιέεοθμβθομλίιδ 

[Co(dmgH)2(L)(Cl)] πενζβνάθεηαζ ζηδκ αζαθζμβναθία.
23

 Ζ βεκζηή ακηίδναζδ 

ζφκεεζδξ είκαζ δ ελήξ: 

 

 

 

οβηεηνζιέκα, CoCl2∙6H2O (500 mg, 2.15 mmol), δζιέεοθμβθομλίιδ (551 mg, 4.70 

mmol), ηαζ NaOH (86.0 mg, 2.15 mmol) δζαθφμκηαζ ζε 95% αζεακυθδ (20 mL) ηαζ 

εενιαίκμκηαζ οπυ ακάδεοζδ ζημοξ 70°C βζα 2 χνεξ ζε ζοκεήηεξ επακαννμήξ. Έπεζηα, 

ζημ δζάθοια ηδξ ακηίδναζδξ πνμζηίεεηαζ μ οπμηαηαζηάηδξ (L) (2.15 mmol) ηαζ ημ 

πνμηφπημκ δζάθοια αθήκεηαζ κα ένεεζ ζε εενιμηναζία δςιαηίμο. Αημθμφεςξ, ιζα 

νμή αένα εζζάβεηαζ ζημ δζάθοια βζα 30 θεπηά ιε ζημπυ ημκ ζπδιαηζζιυ ημο ζγήιαημξ 

ημο πνμσυκημξ. Σμ ιίβια ακαδεφεηαζ βζα ιία χνα ηαζ δζδεείηαζ οπυ ηεκυ. Σμ ίγδια 

εηπθέκεηαζ ιε κενυ (5 mL), αζεακυθδ (2 x 5 mL) ηαζ δζαζεοθαζεένα (3 x 5 mL). Σμ 

ηαθέ πνχιαημξ πνμσυκ ακαηνοζηαθθχκηαζ ιε αηεηυκδ βζα ηδκ απμιάηνοκζδ υθςκ 

ηςκ δζαθοηχκ ηαζ φζηενα λδναίκεηαζ ζε θμφνκμ ηεκμφ.  

3.3.6.1 ύλζεζε ηνπ ζπκπιόθνπ Υιώξν-(4-θύαλν-ππξίδηλν)δηο-

(δηκέζπινγιπνμηκάην) θνβάιηην (ΙΙΙ) [Co(dmgH)2(4-CN-py)Cl] (1).     
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Ανπζηά ζε ιία ηνίθαζιδ ζθαζνζηή θζάθδ πμο ανίζηεηαζ ζε εενιακηζηή πθάηα ιε 

εθαζυθμοηνμ εθανιυγμοιε ηάεεημ ροηηήνα ηαζ πνμζεέημοιε CoCl2∙6H2O (500 mg, 

2.15 mmol), δζιέεοθμβθομλίιδ (551 mg, 4.70 mmol), NaOH (86.0 mg, 2.15 mmol), 

95% αζεακυθδ (20 mL) ηαζ έκακ ιαβκδηζηυ ακαδεοηήνα. Έπεζηα, ζθναβίγμοιε ιε 

πχιαηα ημοξ δφμ άθθμοξ θαζιμφξ ηδξ θζάθδξ ηαζ ημ ιίβια εενιαίκεηαζ οπυ ακάδεοζδ 

ζημοξ 70 °C βζα 2 χνεξ ζε ζοκεήηεξ επακαννμήξ. ηδκ ζοκέπεζα, ζημ δζάθοια ηδξ 

ακηίδναζδξ πνμζηίεεηαζ μ οπμηαηαζηάηδξ 4-ηφακμ-πονζδίκδ (224.0 mg, 2.15 mmol) 

ηαζ ημ πνμηφπημκ δζάθοια αθήκεηαζ κα ένεεζ ζε εενιμηναζία δςιαηίμο. Αημθμφεςξ, 

ιζα νμή αένα εζζάβεηαζ ζημ δζάθοια βζα 30 θεπηά ιε ζημπυ ημκ ζπδιαηζζιυ ημο 

ζγήιαημξ ημο πνμσυκημξ. Σμ ιίβια ακαδεφεηαζ βζα ιία χνα ηαζ δζδεείηαζ οπυ ηεκυ. Σμ 

ίγδια εηπθέκεηαζ ιε κενυ (5 mL), αζεακυθδ (2 x 5 mL) ηαζ δζαζεοθαζεένα (3 x 5 mL). 

Σμ ηαθέ πνχιαημξ ίγδια ακαηνοζηαθθχκηαζ ιε αηεηυκδ βζα ηδκ απμιάηνοκζδ υθςκ 

ηςκ δζαθοηχκ ηαζ φζηενα λδναίκεηαζ ζε θμφνκμ ηεκμφ απμδίδμκηαξ ηαεανή ηδκ 

έκςζδ 1 (800.0 mg, 1.87 mmol, 87 %). Ακαθοηζημί οπμθμβζζιμί βζα ηδκ έκςζδ 

C14H18ClCoN6O4: C, 39.22; H, 4.23; N, 19.60. Βνέεδηε: C, 39.14; H, 4.28; N, 19.53. 

1
H NMR (500 MHz, CDCl3): δ = 18.12 (broad, OH), 8.53 (d, J = 6.7 Hz, 2H), 7.47            

(d, J = 6.7 Hz, 2H), 2.41 (s, 12H). 
13

C NMR (125 MHz, CDCl3): δ = 153.27, 152.51, 

127.32, 123.73, 114.57, 13.37. HRMS (MALDI-TOF): m/z εεςνδηζηυ [M–Cl]
+
 

C14H18CoN6O4 393.0722, ανέεδηε 393.0713. 

3.3.6.2 ύλζεζε ηνπ ζπκπιόθνπ Υιώξν-(4-θαξβόμπ-ππξίδηλν)δηο-

(δηκέζπινγιπνμηκάην) θνβάιηην (ΙΙΙ) [Co(dmgH)2(4-CΟΟΗ-py)Cl] (2). 
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Ανπζηά ζε ιία ηνίθαζιδ ζθαζνζηή θζάθδ πμο ανίζηεηαζ ζε εενιακηζηή πθάηα ιε 

εθαζυθμοηνμ εθανιυγμοιε ηάεεημ ροηηήνα ηαζ πνμζεέημοιε CoCl2∙6H2O (500 mg, 

2.15 mmol), δζιέεοθμβθομλίιδ (551 mg, 4.70 mmol), NaOH (86.0 mg, 2.15 mmol), 

95% αζεακυθδ (20 mL) ηαζ έκακ ιαβκδηζηυ ακαδεοηήνα. Έπεζηα, ζθναβίγμοιε ιε 

πχιαηα ημοξ δφμ άθθμοξ θαζιμφξ ηδξ θζάθδξ ηαζ ημ ιίβια εενιαίκεηαζ οπυ ακάδεοζδ 

ζημοξ 70 °C βζα 2 χνεξ ζε ζοκεήηεξ επακαννμήξ. ηδκ ζοκέπεζα, ζημ δζάθοια ηδξ 

ακηίδναζδξ πνμζηίεεηαζ μ οπμηαηαζηάηδξ 4-ηαναυλο-πονζδίκδ (264.7 mg, 2.15 

mmol) ηαζ ημ πνμηφπημκ δζάθοια αθήκεηαζ κα ένεεζ ζε εενιμηναζία δςιαηίμο. 

Αημθμφεςξ, ιζα νμή αένα εζζάβεηαζ ζημ δζάθοια βζα 30 θεπηά ιε ζημπυ ημκ 

ζπδιαηζζιυ ημο ζγήιαημξ ημο πνμσυκημξ. Σμ ιίβια ακαδεφεηαζ βζα ιία χνα ηαζ 

δζδεείηαζ οπυ ηεκυ. Σμ ίγδια εηπθέκεηαζ ιε κενυ (5 mL), αζεακυθδ (2 x 5 mL) ηαζ 

δζαζεοθαζεένα (3 x 5 mL). Σμ ηαθέ πνχιαημξ ίγδια ακαηνοζηαθθχκηαζ ιε αηεηυκδ 

βζα ηδκ απμιάηνοκζδ υθςκ ηςκ δζαθοηχκ ηαζ φζηενα λδναίκεηαζ ζε θμφνκμ ηεκμφ 

απμδίδμκηαξ ηαεανή ηδκ έκςζδ 2 (560.0 mg, 1.25 mmol, 58 %). Ακαθοηζημί 

οπμθμβζζιμί βζα ηδκ έκςζδ C14H19ClCoN5O6: C, 37.56; H, 4.28; N, 15.64. Βνέεδηε: 

C, 37.44; H, 4.35; N, 15.72. 
1
H NMR (300 MHz, DMSO): δ = 18.44 (s, 2H, OH), 

14.14 (s, 1H, OH), 8.21 (d, J = 6.1 Hz, 2H), 7.85 (d, J = 6.0 Hz, 2H), 2.31 (s, 12H). 

13
C NMR (75 MHz, DMSO): δ = 164.61, 152.73, 151.37, 141.17, 125.17, 12.70. 

HRMS (MALDI-TOF): m/z εεςνδηζηυ [M–Cl]
+
 C14H19CoN5O6 412.0667, ανέεδηε 

412.0646. 

3.3.6.3 ύλζεζε ηνπ ζπκπιόθνπ Υιώξν-(ππξίδηλν)δηο-(δηκέζπινγιπνμηκάην) 

θνβάιηην (ΙΙΙ) [Co(dmgH)2(py)Cl] (3). 
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Ανπζηά ζε ιία ηνίθαζιδ ζθαζνζηή θζάθδ πμο ανίζηεηαζ ζε εενιακηζηή πθάηα ιε 

εθαζυθμοηνμ εθανιυγμοιε ηάεεημ ροηηήνα ηαζ πνμζεέημοιε CoCl2∙6H2O (500 mg, 

2.15 mmol), δζιέεοθμβθομλίιδ (551 mg, 4.70 mmol), NaOH (86.0 mg, 2.15 mmol), 

95% αζεακυθδ (20 mL) ηαζ έκακ ιαβκδηζηυ ακαδεοηήνα. Έπεζηα, ζθναβίγμοιε ιε 

πχιαηα ημοξ δφμ άθθμοξ θαζιμφξ ηδξ θζάθδξ ηαζ ημ ιίβια εενιαίκεηαζ οπυ ακάδεοζδ 

ζημοξ 70 °C βζα 2 χνεξ ζε ζοκεήηεξ επακαννμήξ. ηδκ ζοκέπεζα, ζημ δζάθοια ηδξ 

ακηίδναζδξ πνμζηίεεηαζ μ οπμηαηαζηάηδξ πονζδίκδ (170.1 mg, 2.15 mmol) ηαζ ημ 

πνμηφπημκ δζάθοια αθήκεηαζ κα ένεεζ ζε εενιμηναζία δςιαηίμο. Αημθμφεςξ, ιζα 

νμή αένα εζζάβεηαζ ζημ δζάθοια βζα 30 θεπηά ιε ζημπυ ημκ ζπδιαηζζιυ ημο ζγήιαημξ 

ημο πνμσυκημξ. Σμ ιίβια ακαδεφεηαζ βζα ιία χνα ηαζ δζδεείηαζ οπυ ηεκυ. Σμ ίγδια 

εηπθέκεηαζ ιε κενυ (5 mL), αζεακυθδ (2 x 5 mL) ηαζ δζαζεοθαζεένα (3 x 5 mL). Σμ 

ηαθέ πνχιαημξ ίγδια ακαηνοζηαθθχκηαζ ιε αηεηυκδ βζα ηδκ απμιάηνοκζδ υθςκ ηςκ 

δζαθοηχκ ηαζ φζηενα λδναίκεηαζ ζε θμφνκμ ηεκμφ απμδίδμκηαξ ηαεανή ηδκ έκςζδ 3 

(451.4 mg, 1.12 mmol, 52 %). Ακαθοηζημί οπμθμβζζιμί βζα ηδκ έκςζδ 

C13H19ClCoN5O4: C, 38.68; H, 4.74; N, 17.35. Βνέεδηε: C, 38.74; H, 4.61; N, 17.30. 

1
H NMR (300 MHz, CDCl3): δ = 18.20 (broad, OH), 8.27 (d, J = 5.4 Hz, 2H), 7.70 (t, 

J = 7.5 Hz, 1H), 7.22 (d, J = 7.0 Hz, 2H), 2.40 (s, 12H). 
13

C NMR (75 MHz, CDCl3): 

δ=152.73, 151.21, 139.03, 125.78, 13.24. HRMS (MALDI-TOF): m/z εεςνδηζηυ [M–

Cl]
+
 C13H19CoN5O4 368.0769, ανέεδηε 368.0745. 

3.3.6.4 ύλζεζε ηνπ ζπκπιόθνπ Υιώξν-(4-ζείνιν-ππξίδηλν)δηο-

(δηκέζπινγιπνμηκάην) θνβάιηην (ΙΙΙ) [Co(dmgH)2(4-SH-py)Cl] (4). 
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Ανπζηά ζε ιία ηνίθαζιδ ζθαζνζηή θζάθδ πμο ανίζηεηαζ ζε εενιακηζηή πθάηα ιε 

εθαζυθμοηνμ εθανιυγμοιε ηάεεημ ροηηήνα ηαζ πνμζεέημοιε CoCl2∙6H2O (500 mg, 

2.15 mmol), δζιέεοθμβθομλίιδ (551 mg, 4.70 mmol), NaOH (86.0 mg, 2.15 mmol), 

95% αζεακυθδ (20 mL) ηαζ έκακ ιαβκδηζηυ ακαδεοηήνα. Έπεζηα, ζθναβίγμοιε ιε 

πχιαηα ημοξ δφμ άθθμοξ θαζιμφξ ηδξ θζάθδξ ηαζ ημ ιίβια εενιαίκεηαζ οπυ ακάδεοζδ 

ζημοξ 70 °C βζα 2 χνεξ ζε ζοκεήηεξ επακαννμήξ. ηδκ ζοκέπεζα, ζημ δζάθοια ηδξ 

ακηίδναζδξ πνμζηίεεηαζ μ οπμηαηαζηάηδξ 4-εείμθμ-πονζδίκδ (239.0 mg, 2.15 mmol) 

ηαζ ημ πνμηφπημκ δζάθοια αθήκεηαζ κα ένεεζ ζε εενιμηναζία δςιαηίμο. Αημθμφεςξ, 

ιζα νμή αένα εζζάβεηαζ ζημ δζάθοια βζα 30 θεπηά ιε ζημπυ ημκ ζπδιαηζζιυ ημο 

ζγήιαημξ ημο πνμσυκημξ. Σμ ιίβια ακαδεφεηαζ βζα ιία χνα ηαζ δζδεείηαζ οπυ ηεκυ. Σμ 

ίγδια εηπθέκεηαζ ιε κενυ (5 mL), αζεακυθδ (2 x 5 mL) ηαζ δζαζεοθαζεένα (3 x 5 mL). 

Σμ ηαθέ πνχιαημξ ίγδια ακαηνοζηαθθχκηαζ ιε αηεηυκδ βζα ηδκ απμιάηνοκζδ υθςκ 

ηςκ δζαθοηχκ ηαζ φζηενα λδναίκεηαζ ζε θμφνκμ ηεκμφ απμδίδμκηαξ ηαεανή ηδκ 

έκςζδ 4 (570.0 mg, 1.31 mmol, 61 %). Ακαθοηζημί οπμθμβζζιμί βζα ηδκ έκςζδ 

C13H19ClCoN5O4S: C, 35.83; H, 4.39; N, 16.07. Βνέεδηε: C, 35.93; H, 4.23; N, 

16.12. 
1
H NMR (300 MHz, DMSO): δ = 18.25 (broad, 4H), 14.45 (broad, 1H), 8.12 

(d, J = 5.9 Hz, 2H), 7.52 (d, J = 7.1 Hz, 2H), 2.25 (s, 12H). 
13

C NMR (75 MHz, 

DMSO): δ = 173.88, 150.33, 149.25, 127.36, 12.38. HRMS (MALDI-TOF): m/z 

εεςνδηζηυ [M–Cl]
+
 C13H19CoN5O4S 400.0490, ανέεδηε 400.0458. 

3.3.6.5 ύλζεζε ηνπ ζπκπιόθνπ Υιώξν-(4-κέζπιν-ππξίδηλν)δηο-

(δηκέζπινγιπνμηκάην) θνβάιηην (ΙΙΙ) [Co(dmgH)2(4-CH3-py)Cl] (5). 
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Ανπζηά ζε ιία ηνίθαζιδ ζθαζνζηή θζάθδ πμο ανίζηεηαζ ζε εενιακηζηή πθάηα ιε 

εθαζυθμοηνμ εθανιυγμοιε ηάεεημ ροηηήνα ηαζ πνμζεέημοιε CoCl2∙6H2O (500 mg, 

2.15 mmol), δζιέεοθμβθομλίιδ (551 mg, 4.70 mmol), NaOH (86.0 mg, 2.15 mmol), 

95% αζεακυθδ (20 mL) ηαζ έκακ ιαβκδηζηυ ακαδεοηήνα. Έπεζηα, ζθναβίγμοιε ιε 

πχιαηα ημοξ δφμ άθθμοξ θαζιμφξ ηδξ θζάθδξ ηαζ ημ ιίβια εενιαίκεηαζ οπυ ακάδεοζδ 

ζημοξ 70 °C βζα 2 χνεξ ζε ζοκεήηεξ επακαννμήξ. ηδκ ζοκέπεζα, ζημ δζάθοια ηδξ 

ακηίδναζδξ πνμζηίεεηαζ μ οπμηαηαζηάηδξ 4-ιέεοθμ-πονζδίκδ (200.2 mg, 2.15 mmol) 

ηαζ ημ πνμηφπημκ δζάθοια αθήκεηαζ κα ένεεζ ζε εενιμηναζία δςιαηίμο. Αημθμφεςξ, 

ιζα νμή αένα εζζάβεηαζ ζημ δζάθοια βζα 30 θεπηά ιε ζημπυ ημκ ζπδιαηζζιυ ημο 

ζγήιαημξ ημο πνμσυκημξ. Σμ ιίβια ακαδεφεηαζ βζα ιία χνα ηαζ δζδεείηαζ οπυ ηεκυ. Σμ 

ίγδια εηπθέκεηαζ ιε κενυ (5 mL), αζεακυθδ (2 x 5 mL) ηαζ δζαζεοθαζεένα (3 x 5 mL). 

Σμ ηαθέ πνχιαημξ ίγδια ακαηνοζηαθθχκηαζ ιε αηεηυκδ βζα ηδκ απμιάηνοκζδ υθςκ 

ηςκ δζαθοηχκ ηαζ φζηενα λδναίκεηαζ ζε θμφνκμ ηεκμφ απμδίδμκηαξ ηαεανή ηδκ 

έκςζδ 5 (800.0 mg, 1.92 mmol, 89 %). Ακαθοηζημί οπμθμβζζιμί βζα ηδκ έκςζδ 

C14H21ClCoN5O4: C, 40.25; H, 5.07; N, 16.77. Βνέεδηε: C, 40.32; H, 4.99; N, 16.65. 

1
H NMR (300 MHz, CDCl3): δ = 18.30 (broad, OH), 8.07 (d, J = 6.1 Hz, 2H), 7.01 (d, 

J = 5.8 Hz, 2H), 2.36 (d, J = 15.1 Hz, 12H), 2.32 (s, 3H). 
13

C NMR (75 MHz, CDCl3): 

δ = 152.56, 151.47, 150.34, 126.77, 21.00, 13.20. HRMS (MALDI-TOF): m/z 

εεςνδηζηυ [M–Cl]
+
 C14H21CoN5O4 382.0926, ανέεδηε 382.0906. 

3.3.6.6 ύλζεζε ηνπ ζπκπιόθνπ Υιώξν-(4-ακηλν-ππξίδηλν)δηο-

(δηκέζπινγιπνμηκάην) θνβάιηην (ΙΙΙ) [Co(dmgH)2(4-ΝΗ2-py)Cl] (6). 
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Ανπζηά ζε ιία ηνίθαζιδ ζθαζνζηή θζάθδ πμο ανίζηεηαζ ζε εενιακηζηή πθάηα ιε 

εθαζυθμοηνμ εθανιυγμοιε ηάεεημ ροηηήνα ηαζ πνμζεέημοιε CoCl2∙6H2O (500 mg, 

2.15 mmol), δζιέεοθμβθομλίιδ (551 mg, 4.70 mmol), NaOH (86.0 mg, 2.15 mmol), 

95% αζεακυθδ (20 mL) ηαζ έκακ ιαβκδηζηυ ακαδεοηήνα. Έπεζηα, ζθναβίγμοιε ιε 

πχιαηα ημοξ δφμ άθθμοξ θαζιμφξ ηδξ θζάθδξ ηαζ ημ ιίβια εενιαίκεηαζ οπυ ακάδεοζδ 

ζημοξ 70 °C βζα 2 χνεξ ζε ζοκεήηεξ επακαννμήξ. ηδκ ζοκέπεζα, ζημ δζάθοια ηδξ 

ακηίδναζδξ πνμζηίεεηαζ μ οπμηαηαζηάηδξ 4-αιζκμ-πονζδίκδ (202.3 mg, 2.15 mmol) 

ηαζ ημ πνμηφπημκ δζάθοια αθήκεηαζ κα ένεεζ ζε εενιμηναζία δςιαηίμο. Αημθμφεςξ, 

ιζα νμή αένα εζζάβεηαζ ζημ δζάθοια βζα 30 θεπηά ιε ζημπυ ημκ ζπδιαηζζιυ ημο 

ζγήιαημξ ημο πνμσυκημξ. Σμ ιίβια ακαδεφεηαζ βζα ιία χνα ηαζ δζδεείηαζ οπυ ηεκυ. Σμ 

ίγδια εηπθέκεηαζ ιε κενυ (5 mL), αζεακυθδ (2 x 5 mL) ηαζ δζαζεοθαζεένα (3 x 5 mL). 

Σμ ιαφνμ πνχιαημξ ίγδια ακαηνοζηαθθχκηαζ ιε αηεηυκδ βζα ηδκ απμιάηνοκζδ 

υθςκ ηςκ δζαθοηχκ ηαζ φζηενα λδναίκεηαζ ζε θμφνκμ ηεκμφ απμδίδμκηαξ ηαεανή ηδκ 

έκςζδ 6 (250.0 mg, 0.597 mmol, 28 %). Ακαθοηζημί οπμθμβζζιμί βζα ηδκ έκςζδ 

C13H20ClCoN6O4: C, 37.29; H, 4.81; N, 20.07. Βνέεδηε: C, 37.20; H, 4.94; N, 19.99. 

1
H NMR (300 MHz, DMSO): δ = 19.33 (broad, OH), 7.61 (s, 2H), 6.74 (s, 2H), 6.33 

(s, 2H, NH2), 2.47 (s, 12H). 
13

C NMR (75 MHz, DMSO): δ = 165.53, 152.73, 150.57, 

115.11, 12.67. HRMS (MALDI-TOF): m/z εεςνδηζηυ [M–Cl]
+
 C13H20CoN6O4 

383,0878, ανέεδηε 383.0856. 

3.3.6.7 ύλζεζε ηνπ ζπκπιόθνπ Υιώξν-(4-πδξνμπ-ππξίδηλν)δηο-

(δηκέζπινγιπνμηκάην) θνβάιηην (ΙΙΙ) [Co(dmgH)2(4-ΟΗ-py)Cl] (7). 
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Ανπζηά ζε ιία ηνίθαζιδ ζθαζνζηή θζάθδ πμο ανίζηεηαζ ζε εενιακηζηή πθάηα ιε 

εθαζυθμοηνμ εθανιυγμοιε ηάεεημ ροηηήνα ηαζ πνμζεέημοιε CoCl2∙6H2O (500 mg, 

2.15 mmol), δζιέεοθμβθομλίιδ (551 mg, 4.70 mmol), NaOH (86.0 mg, 2.15 mmol), 

95% αζεακυθδ (20 mL) ηαζ έκακ ιαβκδηζηυ ακαδεοηήνα. Έπεζηα, ζθναβίγμοιε ιε 

πχιαηα ημοξ δφμ άθθμοξ θαζιμφξ ηδξ θζάθδξ ηαζ ημ ιίβια εενιαίκεηαζ οπυ ακάδεοζδ 

ζημοξ 70 °C βζα 2 χνεξ ζε ζοκεήηεξ επακαννμήξ. ηδκ ζοκέπεζα, ζημ δζάθοια ηδξ 

ακηίδναζδξ πνμζηίεεηαζ μ οπμηαηαζηάηδξ 4-οδνμλο-πονζδίκδ (204.5 mg, 2.15 mmol) 

ηαζ ημ πνμηφπημκ δζάθοια αθήκεηαζ κα ένεεζ ζε εενιμηναζία δςιαηίμο. Αημθμφεςξ, 

ιζα νμή αένα εζζάβεηαζ ζημ δζάθοια βζα 30 θεπηά ιε ζημπυ ημκ ζπδιαηζζιυ ημο 

ζγήιαημξ ημο πνμσυκημξ. Σμ ιίβια ακαδεφεηαζ βζα ιία χνα ηαζ δζδεείηαζ οπυ ηεκυ. Σμ 

ίγδια εηπθέκεηαζ ιε κενυ (5 mL), αζεακυθδ (2 x 5 mL) ηαζ δζαζεοθαζεένα (3 x 5 mL). 

Σμ ιαφνμ πνχιαημξ ίγδια ακαηνοζηαθθχκηαζ ιε αηεηυκδ βζα ηδκ απμιάηνοκζδ 

υθςκ ηςκ δζαθοηχκ ηαζ φζηενα λδναίκεηαζ ζε θμφνκμ ηεκμφ απμδίδμκηαξ ηαεανή ηδκ 

έκςζδ 7 (230.0 mg, 0.550 mmol, 26 %). Ακαθοηζημί οπμθμβζζιμί βζα ηδκ έκςζδ 

C13H19ClCoN5O5: C, 37.20; H, 4.56; N, 16.69. Βνέεδηε: C, 37.12; H, 4.65; N, 16.65. 

1
H NMR (300 MHz, DMSO): δ = 18.49 (s, 2H, OH), 11.80 (s, 1H, OH), 7.65 (s, 2H), 

6.79 (s, 2H), 2.32 (s, 12H). 
13

C NMR (75 MHz, DMSO): δ = 166.60, 152.18, 150.68, 

114.17, 12.55. HRMS (MALDI-TOF): m/z εεςνδηζηυ [M–Cl]
+
 C13H19CoN5O5 

384.0718, ανέεδηε 384.0738. 

3.3.6.8 ύλζεζε ηνπ ζπκπιόθνπ Υιώξν-(ηκηδάδνιν)δηο-(δηκέζπινγιπνμηκάην) 

θνβάιηην (ΙΙΙ) [Co(dmgH)2(imidazole)Cl] (8). 
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Ανπζηά ζε ιία ηνίθαζιδ ζθαζνζηή θζάθδ πμο ανίζηεηαζ ζε εενιακηζηή πθάηα ιε 

εθαζυθμοηνμ εθανιυγμοιε ηάεεημ ροηηήνα ηαζ πνμζεέημοιε CoCl2∙6H2O (500 mg, 

2.15 mmol), δζιέεοθμβθομλίιδ (551 mg, 4.70 mmol), NaOH (86.0 mg, 2.15 mmol), 

95% αζεακυθδ (20 mL) ηαζ έκακ ιαβκδηζηυ ακαδεοηήνα. Έπεζηα, ζθναβίγμοιε ιε 

πχιαηα ημοξ δφμ άθθμοξ θαζιμφξ ηδξ θζάθδξ ηαζ ημ ιίβια εενιαίκεηαζ οπυ ακάδεοζδ 

ζημοξ 70 °C βζα 2 χνεξ ζε ζοκεήηεξ επακαννμήξ. ηδκ ζοκέπεζα, ζημ δζάθοια ηδξ 

ακηίδναζδξ πνμζηίεεηαζ μ οπμηαηαζηάηδξ ζιζδαγυθζμ (164.4 mg, 2.15 mmol) ηαζ ημ 

πνμηφπημκ δζάθοια αθήκεηαζ κα ένεεζ ζε εενιμηναζία δςιαηίμο. Αημθμφεςξ, ιζα 

νμή αένα εζζάβεηαζ ζημ δζάθοια βζα 30 θεπηά ιε ζημπυ ημκ ζπδιαηζζιυ ημο ζγήιαημξ 

ημο πνμσυκημξ. Σμ ιίβια ακαδεφεηαζ βζα ιία χνα ηαζ δζδεείηαζ οπυ ηεκυ. Σμ ίγδια 

εηπθέκεηαζ ιε κενυ (5 mL), αζεακυθδ (2 x 5 mL) ηαζ δζαζεοθαζεένα (3 x 5 mL). Σμ 

ζημφνμ ηαθέ πνχιαημξ ίγδια ακαηνοζηαθθχκηαζ ιε αηεηυκδ βζα ηδκ απμιάηνοκζδ 

υθςκ ηςκ δζαθοηχκ ηαζ φζηενα λδναίκεηαζ ζε θμφνκμ ηεκμφ απμδίδμκηαξ ηαεανή ηδκ 

έκςζδ 8 (650.0 mg, 1.66 mmol, 77 %). Ακαθοηζημί οπμθμβζζιμί βζα ηδκ έκςζδ 

C11H18ClCoN6O4: C, 33.64; H, 4.62; N, 21.40. Βνέεδηε: C, 33.52; H, 4.73; N, 21.30. 

1
H NMR (300 MHz, DMSO): δ = 18.67 (s, 2H, OH), 12.78 (s, 1H), 7.28 (s, 1H), 7.08 

(s, 1H), 6.43 (s, 1H), 2.30 (s, 12H). 
13

C NMR (75 MHz, DMSO): δ = 151.40, 136.21, 

125.84, 118.98, 12.42. HRMS (MALDI-TOF): m/z εεςνδηζηυ [M–Cl]
+
 

C11H18CoN6O4 357.0722, ανέεδηε 357.0753. 

3.3.6.9 ύλζεζε ηνπ ζπκπιόθνπ Υιώξν-(Ν-κεζπιν-ηκηδάδνιν)δηο-

(δηκέζπινγιπνμηκάην) θνβάιηην (ΙΙΙ) [Co(dmgH)2(Ν-methyl-imidazole)Cl] (9). 
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Ανπζηά ζε ιία ηνίθαζιδ ζθαζνζηή θζάθδ πμο ανίζηεηαζ ζε εενιακηζηή πθάηα ιε 

εθαζυθμοηνμ εθανιυγμοιε ηάεεημ ροηηήνα ηαζ πνμζεέημοιε CoCl2∙6H2O (500 mg, 

2.15 mmol), δζιέεοθμβθομλίιδ (551 mg, 4.70 mmol), NaOH (86.0 mg, 2.15 mmol), 

95% αζεακυθδ (20 mL) ηαζ έκακ ιαβκδηζηυ ακαδεοηήνα. Έπεζηα, ζθναβίγμοιε ιε 

πχιαηα ημοξ δφμ άθθμοξ θαζιμφξ ηδξ θζάθδξ ηαζ ημ ιίβια εενιαίκεηαζ οπυ ακάδεοζδ 

ζημοξ 70 °C βζα 2 χνεξ ζε ζοκεήηεξ επακαννμήξ. ηδκ ζοκέπεζα, ζημ δζάθοια ηδξ 

ακηίδναζδξ πνμζηίεεηαζ μ οπμηαηαζηάηδξ Ν-ιεεοθμ ζιζδαγυθζμ (176.5 mg, 2.15 

mmol) ηαζ ημ πνμηφπημκ δζάθοια αθήκεηαζ κα ένεεζ ζε εενιμηναζία δςιαηίμο. 

Αημθμφεςξ, ιζα νμή αένα εζζάβεηαζ ζημ δζάθοια βζα 30 θεπηά ιε ζημπυ ημκ 

ζπδιαηζζιυ ημο ζγήιαημξ ημο πνμσυκημξ. Σμ ιίβια ακαδεφεηαζ βζα ιία χνα ηαζ 

δζδεείηαζ οπυ ηεκυ. Σμ ίγδια εηπθέκεηαζ ιε κενυ (5 mL), αζεακυθδ (2 x 5 mL) ηαζ 

δζαζεοθαζεένα (3 x 5 mL). Σμ ζημφνμ ηαθέ πνχιαημξ ίγδια ακαηνοζηαθθχκηαζ ιε 

αηεηυκδ βζα ηδκ απμιάηνοκζδ υθςκ ηςκ δζαθοηχκ ηαζ φζηενα λδναίκεηαζ ζε θμφνκμ 

ηεκμφ απμδίδμκηαξ ηαεανή ηδκ έκςζδ 9 (672.0 mg, 1.65 mmol, 77 %). Ακαθοηζημί 

οπμθμβζζιμί βζα ηδκ έκςζδ C12H20ClCoN6O4: C, 35.44; H, 4.96; N, 20.66. Βνέεδηε: 

C, 35.36; H, 4.98; N, 20.55. 
1
H NMR (300 MHz, CDCl3): δ = 18.46 (broad, OH), 6.69 

(d, J = 15.7 Hz, 2H), 3.60 (s, 3H), 2.38 (s, 12H). 
13

C NMR (75 MHz, CDCl3):                   

δ = 151.93, 137.89, 128.60, 122.05, 35.20, 13.06. HRMS (MALDI-TOF): m/z 

εεςνδηζηυ [M–Cl]
+
 C12H20CoN6O4 371.0878, ανέεδηε 371.0869. 

3.3.6.10 ύλζεζε ηνπ ζπκπιόθνπ δηριώξν-δηο-(δηκέζπινγιπνμηκάην)                 

θνβάιηην (ΙΙΙ) [Co(dmgH2) (dmgH)Cl2] (10). 

 

Ανπζηά ζε ιία ζθαζνζηή θζάθδ πμο ανίζηεηαζ ζε πθάηα πνμζεέημοιε CoCl2∙6H2O 

(500 mg, 2.15 mmol), δζιέεοθμβθομλίιδ (551 mg, 4.70 mmol), αηεηυκδ (17 mL) ηαζ 
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έκακ ιαβκδηζηυ ακαδεοηήνα. Έπεζηα, ημ ιίβια ακαδεφεηαζ ζε εενιμηναζία δςιαηίμο 

βζα 20 θεπηά. Αημθμφεςξ, ιζα νμή αένα εζζάβεηαζ ζημ δζάθοια βζα 10 θεπηά ιε 

ζημπυ ημκ ζπδιαηζζιυ ημο ζγήιαημξ ημο πνμσυκημξ. Σμ ιίβια ακαδεφεηαζ ηαζ 

δζδεείηαζ οπυ ηεκυ. Σμ ίγδια εηπθέκεηαζ ιε κενυ (5 mL) ηαζ δζαζεοθαζεένα (2 x 5 

mL). Σμ πνάζζκμ πνχιαημξ ίγδια ακαηνοζηαθθχκηαζ ιε αηεηυκδ βζα ηδκ 

απμιάηνοκζδ υθςκ ηςκ δζαθοηχκ ηαζ φζηενα λδναίκεηαζ ζε θμφνκμ ηεκμφ 

απμδίδμκηαξ ηαεανή ηδκ έκςζδ 10 (660.0 mg, 1.55 mmol, 72 %). Ακαθοηζημί 

οπμθμβζζιμί βζα ηδκ έκςζδ C8H14Cl2CoN4O4: C, 26.69; H, 3.92; N, 15.56. Βνέεδηε: 

C, 26.79; H, 3.84; N, 15.42. 
1
H NMR (300 MHz, DMSO): δ = 7.98 (broad, OH), 2.34 

(s, 12H). 
13

C NMR (75 MHz, DMSO): δ = 149.60, 12.31. HRMS (MALDI-TOF): m/z 

εεςνδηζηυ [M–Cl]
+
 C8H14ClCoN4O4 324,0036, ανέεδηε 324.0050. 
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3.3.7 ύλζεζε ηνπ θσηνεπαηζζεηνπνηεηή (PS) 

H ζφκεεζδ ηδξ οδαημδζαθοηήξ ηεηνα-πθςνζμφπμο meso-ηεηνάηζξ-(1-ιεεοθμ-πονίδζθμ-

4yl) πμνθονίκδξ ρεοδανβφνμο [(ZnTMPyP
+4

)Cl4] (14) πμο πνδζζιμπμζείηαζ ςξ 

θςημεοαζζεδημπμζδηήξ, πενζβνάθεηαζ ζηδκ αζαθζμβναθία.
43

 ημ επυιεκμ ζπήια 

πενζβνάθεηαζ δ ζοκεεηζηή πνμζέββζζδ ημο παναπάκς πμνθονζκζημφ παναβχβμο.  

 

 ρήκα-3.2: Ζ ζοκεεηζηή πνμζέββζζδ ημο θςημεοαζζεδημπμζδηή. 

 

 

 

 

11 12 

13 14 
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3.3.7.1  ύλζεζε ηεο έλσζεο meso-ηεηξάθηο-(ππξίδηιν-4yl) πνξθπξίλεο [TPyPH2] 

(11). 

 

Ανπζηά ζε ιζα ζθαζνζηή θζάθδ ηςκ 250 ml, πνμζηίεεκηαζ πνμζεηηζηά 125 ml 

πνμπζμκζημφ μλέμξ, 3.60 ml (37.7 mmol) πονίδζκμ-4-ηαναμλο-αθδεΰδδ ηαζ 2.63 ml 

(37.9 mmol) ποννμθίμο. Έπεζηα, πνμζηίεεηαζ ιαβκδηζηυξ ακαδεοηήναξ ηαζ 

πνμζανιυγεηαζ ηάεεημξ ροηηήναξ. Ζ θζάθδ εζζάβεηαζ ζε εθαζυθμοηνμ πμο ανίζηεηαζ 

ζε πθάηα ακάδεοζδξ. ημ εθαζυθμοηνμ ημπμεεηείηαζ εενιυιεηνμ ηαζ ανπίγεζ δ 

εένιακζδ ηαζ δ ακάδεοζδ. ηακ δ εενιμηναζία θηάζεζ ζημοξ 160 
μ
C, δ ακηίδναζδ 

πνεζάγεηαζ 3 χνεξ βζα κα μθμηθδνςεεί. Καευθδ ηδκ δζάνηεζα ηδξ ακηίδναζδξ 

εθέβπεηαζ δ πανμπή κενμφ ζημκ ροηηήνα, έηζζ χζηε κα επζηεπεεί αναζιυξ οπυ 

επακαννμή. Δπζπθέμκ, δ θζάθδ εα πνέπεζ κα πνμζηαηεφεηαζ απυ ημ θςξ, δζυηζ ηα 

ακηζδνχκηα είκαζ θςημεοαίζεδηα. Μυθζξ μθμηθδνςεεί δ ακηίδναζδ ηαζ αθμφ ημ 

ιίβια ένεεζ ζε εενιμηναζία δςιαηίμο, θαιαάκεζ πχνα απυζηαλδ οπυ ηεκυ βζα ηδκ 

πθήνδ απμιάηνοκζδ ημο δζαθφηδ. 

-Γηάηαμε θελνύ- 

Ανπζηά ημπμεεηείηαζ ζηδκ ζθαζνζηή θζάθδ έκα εζδζηυ επίεεια. ε αοηυ ημ επίεεια, 

ζοκδέεηαζ πθάβζμξ ροηηήναξ, μ μπμίμξ εκχκεηαζ ιε ημκ πθάβζμ θαζιυ ιζαξ δεφηενδξ 

ζθαζνζηήξ θζάθδξ. Ζ ζθαζνζηή αοηή θζάθδ είκαζ εκζςιαηςιέκδ ζε παβυθμοηνμ NaCl. 

Ο ηάεεημξ θαζιυξ ηδξ θζάθδξ είκαζ εκςιέκμξ ιε έκακ πνμζεεηζηυ ζςθήκα. Ο 

ζςθήκαξ αοηυξ εκχκεηαζ ιε παβίδα πμο ανίζηεηαζ ημπμεεηδιέκδ ιέζα ζε δμπείμ πμο 
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πενζέπεζ οβνυ Ν2. Ζ άθθδ άηνδ ηδξ παβίδαξ ζοκδέεηαζ ιε πανμπή αενίμο-ηεκμφ. 

Δθανιυγεηαζ ζηαδζαηά ημ ηεκυ ηαζ ηίεεηαζ ζε θεζημονβία δ ακάδεοζδ. ηακ 

επζηεοπεεί ημ ηεκυ, λεηζκά δ εένιακζδ ιέπνζ ημοξ 70 
μ
C, έηζζ χζηε κα επζηεοπεεί δ  

πθήνδξ απυζηαλδ. Αημθμφεςξ, ηθείκεζ ημ ηεκυ ηαζ απμζοκδευκηαζ μζ θζάθεξ. ηδκ 

θζάθδ ιε ημ πνμσυκ πνμζηίεεκηαζ 70 ml δζαθφηδ DMF. θναβίγεηαζ ιε πχια ηαζ 

απμεδηεφεηαζ ζημ ροβείμ. Μεηά απυ ανηεηέξ χνεξ πναβιαημπμζείηαζ δζήεδζδ οπυ 

ηεκυ, έηπθοζδ ημο ζγήιαημξ ιε ροπνυ DMF ηαζ δζαζεοθαζεένα ιέπνζξ υημο κα ιδκ 

πενκάεζ πνχια ζημ δζήεδια. Έπεζηα, αθήκεηαζ ζημ ηεκυ ιε ζημπυ ηδκ πθήνδ 

λήνακζδ ημο ηεθζημφ πνμσυκημξ 11 (2.0355 g, 3.29 mmol, 35 %). Ακαθοηζημί 

οπμθμβζζιμί βζα ηδκ έκςζδ C40Ζ26Ν8: C, 77.65; H, 4.24; N, 18.11. Βνέεδηε: C, 

77.60; H, 4.29; N, 18.00. UV–vis: θabs (DMSO) (ε, mM
-1

 cm
-1

) 415 (256.4), 514 

(12.2), 553 (11.2), 576 (4.0), 650 (6.8). HRMS (MALDI-TOF): m/z εεςνδηζηυ [M] 

C40H26N8 618.2280, ανέεδηε 618.2210. 

3.3.7.2 ύλζεζε ηεο έλσζεο meso-ηεηξάθηο-(ππξίδηιν-4yl) πνξθπξίλεο 

ςεπδαξγύξνπ [ZnTPyP] (12). 

 

Ανπζηά ζε ιζα ζθαζνζηή θζάθδ ηςκ 100 ml πνμζηίεεκηαζ πνμζεηηζηά δ πμνθονίκδ 11  

(240.0 mg, 0,388 mmol), έκοδνμξ μλζηυξ ρεοδάνβονμξ Zn(CH3COO)2
.
2H2O (1.28 gr, 

5.82 mmol), μλζηυ μλφ CH3COOH (24 ml), DMF (24 ml) ηαζ έκαξ ιαβκδηζηυξ 

ακαδεοηήναξ. Έπεζηα πνμζανιυγεηαζ ηάεεημξ ροηηήναξ ηαζ δ θζάθδ εζζάβεηαζ ζε 

εθαζυθμοηνμ, ημ μπμίμ ανίζηεηαζ ζε εενιακηζηή πθάηα ακάδεοζδξ. Σμπμεεηείηαζ 
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εενιυιεηνμ ζημ εθαζυθμοηνμ ηαζ δ εενιμηναζία εθέβπεηαζ ιέπνζξ υημο θηάζεζ ζημοξ 

140 
μ
C. Σμ ιίβια ηδξ ακηίδναζδξ αθήκεηαζ οπυ ακάδεοζδ ηαζ αναζιυ οπυ επακαννμή 

βζα 12 χνεξ. Μεηά ηδκ πάνμδμ ηςκ ςνχκ αοηχκ ζηαιαηάεζ δ ακηίδναζδ. Μυθζξ ημ 

ιίβια ηδξ ακηίδναζδξ ένεεζ ζε εενιμηναζία δςιαηίμο, πνμζηίεεκηαζ 40 ml 

παβςιέκμο Ζ2Ο, ιε ζημπυ ηδκ ηαηααφεζζδ ημο πνμσυκημξ. Σμ ιίβια δζδεείηαζ ζε 

πςκί Buchner ηαζ εηπθέκεηαζ ιε άθεμκμ Ζ2Ο ηαζ δζαζεοθαζεένα. Αημθμφεςξ, ημ 

ίγδια λδναίκεηαζ ζε θμφνκμ ηεκμφ βζα ηδκ πθήνδ απμιάηνοκζδ ηςκ δζαθοηχκ ηαζ 

ηδκ απυδμζδ ηδξ ηεθζηήξ πμνθονίκδξ 12 (248.9 mg, 0.365 mmol, 94 %). Ακαθοηζημί 

οπμθμβζζιμί βζα ηδκ έκςζδ C40H24N8Zn: C, 70.44; H, 3.55; N, 16.43. Βνέεδηε: C, 

70.35; H, 3.70; N, 16.50. UV–vis: θabs (DMSO) (ε, mM
-1

 cm
-1

) 417 (267.3), 511 

(13.1), 574 (5.0). HRMS (MALDI-TOF): m/z εεςνδηζηυ [M] C40H24N8Εn 680.1415, 

ανέεδηε 680.1437. 

3.3.7.3 ύλζεζε ηεο έλσζεο ηεηξα-ησδηνύρνπ meso-ηεηξάθηο-(1-κεζπιν-ππξίδηιν-

4yl) πνξθπξίλεο ςεπδαξγύξνπ [(ZnTMPyP
+4

)Ι4] (13). 

 

Ανπζηά ζε ιζα ζθαζνζηή θζάθδ ηςκ 50 ml πνμζηίεεηαζ πνμζεηηζηά, δ πμνθονίκδ 12 

(60.0 mg, 0.088 mmol), DMF (11 ml),  ζςδμιεεάκζμ CH3I (11ml, 167.7 mmol) ηαζ 

έκαξ ιαβκδηζηυξ ακαδεοηήναξ. Ζ θζάθδ ηδξ ακηίδναζδξ ζθναβίγεηαζ ιε πχια ηαζ ημ 

ιίβια ακαδεφεηαζ ζε εενιμηναζία πενζαάθθμκημξ βζα 14 ιένεξ. Μεηά απυ ηδκ 

πάνμδμ ηςκ διενχκ αοηχκ, ζηαιαηάεζ δ ακηίδναζδ, ημ ιίβια ιεηαθένεηαζ ζε ηςκζηή 

θζάθδ ηαζ πνμζηίεεκηαζ 50 ml δζαζεοθαζεένα. Παναηδνείηαζ υηζ θαιαάκεζ πχνα 
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ηαηααίεδζδ ηδξ πμνθονίκδξ. Έπεζηα, πναβιαημπμζείηαζ δζήεδζδ οπυ ηεκυ ζε ιζηνυ 

πςκί Buchner. Σμ ίγδια εηπθέκεηαζ ιε δζαζεοθαζεένα ηαζ ζηδ ζοκέπεζα λδναίκεηαζ ζε 

θμφνκμ ηεκμφ βζα ηδκ απμιάηνοκζδ υθςκ ηςκ δζαθοηχκ ηαζ ηδκ απυδμζδ ηαεανήξ 

ηδξ έκςζδξ 13 (107.8 mg, 0.086 mmol, 98 %). Ακαθοηζημί οπμθμβζζιμί βζα ηδκ 

έκςζδ C44H36N8ZnI4: C, 71.20; H, 4.89; N, 15.10. Βνέεδηε: C, 71.23; H, 4.99; N, 

15.14. UV–vis: θabs (H2O) (ε, mM
-1

 cm
-1

) 418 (266.1), 513 (14.2), 586 (5.5).  HRMS 

(MALDI-TOF): m/z εεςνδηζηυ [M-4I]
+4

 C44H36N8ZnI4 740.2332, ανέεδηε 740.2316. 

3.3.7.4  ύλζεζε ηεο έλσζεο ηεηξα-ρισξηνύρνπ meso-ηεηξάθηο-(1-κεζπιν-

ππξίδηιν-4yl) πνξθπξίλεο ςεπδαξγύξνπ [(ZnTMPyP
+4

)Cl4] (14). 

 

Ανπζηά, ημ πμνθονζκζηυ πανάβςβμ 13 (107.8 mg, 0.086 mmol) πνμζηίεεηαζ ζε ιζα 

ηςκζηή θζάθδ ηςκ 100 ml ιαγί ιε 50 ml Ζ2Ο. Γίκεηαζ πνμζπάεεζα δζάθοζδξ ημο 

ζηενεμφ ιε ηδκ αμήεεζα οπενήπςκ. Έπεζηα, πνμζηίεεηαζ θίβδ πμζυηδηα 

ζμκημακηαθθαηηζηήξ νδηίκδξ ηφπμο 1x8-200 ion-exchange resin (Dowex). Αθμφ 

δζαθοεεί δ έκςζδ πενκάεζ απυ ζηήθδ πνςιαημβναθίαξ πμο πενζέπεζ ιζηνή πμζυηδηα 

αοηήξ ηδξ νδηίκδξ. Αημθμφεςξ ζοθθέβεηαζ ιε H2O υθδ δ πμζυηδηα ηδξ έκςζδξ.  

Γίκεηαζ απυζηαλδ ιέπνζ λδνμφ βζα ηδκ απυδμζδ ηαεανήξ ηδξ έκςζδξ 14 (61.1 mg, 

0.083 mmol, 96 %). Ακαθοηζημί οπμθμβζζιμί βζα ηδκ έκςζδ C44H36N8ZnCl4: C, 

59.78; H, 4.10; N, 12.68. Βνέεδηε: C, 59.89; H, 4.16; N, 12.30. UV–vis: θabs (H2O) 

(ε, mM
-1

 cm
-1

) 418 (268.1), 514 (14.7), 585 (5.7). HRMS (MALDI-TOF): m/z 

εεςνδηζηυ [M-4Cl]
+4

 C44H36N8ZnCl4 740.2338, ανέεδηε 740.2369. 
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3.3.8 Πεηξάκαηα θσηνρεκηθήο παξαγσγήο πδξνγόλνπ.  

Γζα ηδκ θςημηαηαθοηζηή παναβςβή οδνμβυκμο, ηάεε δζάθοια ακηίδναζδξ 

παναζηεοάγεηαζ ζε έκακ βοάθζκμ ζςθήκα schlenk ιε ζηνυθζββα ηαζ ζοκμθζηυ υβημ 

30 ml.  ηδκ παναζηεοή ηςκ δζαθοιάηςκ ακηίδναζδξ πνδζζιμπμζείηαζ πνυηοπμ 

οδαηζηυ δζάθοια ηνζαζεακμθαιίκδξ (ΣΔΟΑ) ιε πενζεηηζηυηδηα 10% v/v ηαζ pH=7, 

νοειζζιέκμ ιε HCl. Πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ, ημ κενυ πμο πνδζζιμπμζείηαζ είκαζ 

οπενηάεανμ βζα ηδκ απμθοβή ηοπυκ επίδναζδξ ηςκ ζυκηςκ ημο κενμφ ζηδκ 

ηαηαθοηζηή δζαδζηαζία. Ο ζςθήκαξ ηδξ ακηίδναζδξ ζθναβίγεηαζ ιε έκα ζζθζημκμφπμ 

πχια ηφπμο Suba-seal, εκχ ημ δζάθοια ηδξ ακηίδναζδξ απαενχκεηαζ ιε άγςημ, ημ 

μπμίμ δζαπέεηαζ ζε αοηυ βζα 20 θεπηά ζε εενιμηναζία δςιαηίμο.  

Σα πεζνάιαηα θςημηαηαθοηζηήξ παναβςβήξ Ζ2 πναβιαημπμζήεδηακ  

αηηζκμαμθχκηαξ ηάεε θμνά ημ εηάζημηε δζάθοια ηδξ ακηίδναζδξ  πνδζζιμπμζχκηαξ 

ιία θάιπα Xe 500 W ηαζ έκα θίθηνμ απμημπήξ, ημ μπμίμ άθδκε κα θηάζεζ ζημ οπυ 

ιεθέηδ ζφζηδια ιυκμ ημ θςξ ιε θ > 440 nm. Ζ δζάηαλδ πμο πνδζζιμπμζήεδηε 

πανμοζζάγεηαζ ζηδκ παναηάης εζηυκα ηαζ μζ απμζηάζεζξ είκαζ: αοηή ηδξ θάιπαξ απυ 

ημ θίθηνμ 4,5 cm ηαζ αοηή ημο θίθηνμο απυ ημκ ζςθήκα ηδξ ακηίδναζδξ 12 cm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα-3.1: Ζ πεζναιαηζηή δζάηαλδ ηδξ θςημηαηαθοηζηήξ παναβςβήξ οδνμβυκμο. 

Γζαηνίκεηαζ δ θάιπα Xe, ημ θίθηνμ απμημπήξ ηαζ ημ δζάθοια ηδξ ακηίδναζδξ. 
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Ζ πμζυηδηα ημο οδνμβυκμο πμο πανάβεηαζ ακζπκεφεηαζ ηαζ πμζμηζημπμζείηαζ 

πνδζζιμπμζχκηαξ ηδκ ακαθοηζηή ιέεμδμ ηδξ αένζαξ πνςιαημβναθίαξ. οβηεηνζιέκα 

πνδζζιμπμζείηαζ μ πνςιαημβνάθμξ Shimadzu GC-2010 ελμπθζζιέκμξ ιε ακζπκεοηή 

εενιζηήξ αβςβζιυηδηαξ (TCD) ηαζ ζηήθδ πνςιαημβναθίαξ (30 m - 0.53 mm) ιε 

ιμνζαηά ηυζηζκα 5 Å. 

Mε ηδκ πνήζδ ηδξ πνςιαημβναθίαξ, μοζίεξ εκυξ ιίβιαημξ ιπμνμφκ, ζε πμθφ 

ιεβάθμ ααειυ, κα δζαπςνζζημφκ ιε αάζδ ηζξ δζαθμνέξ ζηζξ θοζζηέξ ζδζυηδηεξ ημοξ. Οζ 

πζμ ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ πμο ζοιαάθθμοκ ζημκ δζαπςνζζιυ ιε αάζδ ηδκ 

πνςιαημβναθία είκαζ δ πμθζηυηδηα, ημ θμνηίμ, ημ ιέβεεμξ ηαζ ημ ζδιείμ γέζεςξ. O 

δζαπςνζζιυξ βίκεηαζ εθζηηυξ ιε ηδκ ηαηακμιή ηςκ δζάθμνςκ μοζζχκ ιεηαλφ ηςκ δομ 

θάζεςκ. H θάζδ δ μπμία ανίζηεηαζ ζηαεενή ιέζα ζηδκ ημθυκα ημο πνςιαημβνάθμο 

μκμιάγεηαζ ζηαεενή ή ζηαηζηή θάζδ, ακηίεεηα δ θάζδ πμο ιεηαθένεζ ημ ιίβια ή ηζξ 

μοζίεξ μκμιάγεηαζ ηζκδηή ή θένμοζα θάζδ. Ζ ανπή ηςκ πνςιαημβναθζηχκ 

δζαπςνζζιχκ ααζίγεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ ημ ηάεε πνμξ δζαπςνζζιυ ζημζπείμ έπεζ 

δζαθμνεηζηή ζοββέκεζα απμννυθδζδξ ή πνμζνυθδζδξ πνμξ ηδκ ζηαηζηή θάζδ. H 

θένμοζα θάζδ ιεηαηζκεί ηα ζημζπεία ιε δζαθμνεηζηή ηαπφηδηα ιέζα ζηδκ ζηήθδ, 

ακάθμβα ιε ηδκ ζοββέκεζα ημο ηάεε ζημζπείμο ιε ηδκ ζηαηζηή θάζδ.  

ζμκ αθμνά ημκ αένζμ πνςιαημβνάθμ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζηα πεζνάιαηα 

αοηά, ημ επάκς ηµήµα ημο πενζέπεζ ηα ααζζηά µένδ ημο ζοζηήµαημξ: ημ θμφνκμ µε 

δφμ ζηήθεξ, ημοξ πχνμοξ εζζαβςβήξ ημο δείβµαημξ (injectors) ηαζ ημκ ακζπκεοηή 

(detector). Ο πχνμξ εζζαβςβήξ ημο δείβµαημξ ζοκδέεηαζ µε ηδκ μαίδα ημο θένμκημξ 

αενίμο (ηδξ ηζκδηήξ θάζδξ). ηδκ ζοβηεηνζµέκδ πενίπηςζδ δ µέβζζηδ εενµμηναζία 

θεζημονβίαξ ημο πχνμο αοημφ είκαζ 100 
μ
C ηαζ ημ δείβµα εζζάβεηαζ ηαηεοεείακ ζημ 

ζηυµζμ ηδξ ζηήθδξ. Ο θμφνκμξ πμο πενζέπεζ ηζξ ζηήθεξ έπεζ µέβζζηδ εενµμηναζία 

θεζημονβίαξ ημοξ 50 
μ
C. Ζ εενµμηναζία ημο θμφνκμο ηαζ ηαηά ζοκέπεζα ηαζ ηςκ 

ζηδθχκ είκαζ 30 
μ
C µζηνυηενδ απυ εηείκδ ημο πχνμο εζζαβςβήξ ημο δείβµαημξ.  

Ο ακζπκεοηήξ αοημφ ημο μνβάκμο είκαζ έκαξ ακζπκεοηήξ εενµζηήξ 

αβςβζµυηδηαξ (Thermal Conductivity Detector, TCD). Ζ ανπή θεζημονβίαξ ημο 

ααζίγεηαζ ζηδ δζαθμνμπμίδζδ ηδξ εενµζηήξ αβςβζµυηδηαξ ημο αενίμο πμο πενζαάθθεζ 

µζα ακηίζηαζδ ηδξ μπμίαξ δ ηζµή ελανηάηαζ ζδµακηζηά απυ ηδ εενµμηναζία. Ζ 
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δζαθμνμπμίδζδ ηδξ εενµζηήξ αβςβζµυηδηαξ μθείθεηαζ ζε µζηνμµεηααμθέξ ηδξ 

ζφκεεζδξ ημο αενίμο πμο ελένπεηαζ απυ ηδ πνςµαημβναθζηή ζηήθδ (έηθμοζµα). Σμ 

αζζεδηήνζμ ζημζπείμ (θεπηυ ζφνµα θεοημπνφζμο, πνοζμφ, αμθθναµίμο ή εενµίζημν) 

εενµαίκεηαζ θυβς ηδξ δζέθεοζδξ δθεηηνζημφ νεφµαημξ µέπνζ µζα εενµμηναζία 

ζζμννμπίαξ, δ μπμία ελανηάηαζ απυ ηδ εενµζηή αβςβζµυηδηα ηαζ ηδκ ηαπφηδηα νμήξ 

ημο πενζαάθθμκημξ αενίμο. Ζ πανμοζία µζηνήξ πμζυηδηαξ αηµχκ πνμζµίλεςκ ζημ 

έηθμοζµα ηδξ πνςµαημβναθζηήξ ζηήθδξ, µεηααάθθεζ εθάπζζηα ηδξ εενµζηή 

αβςβζµυηδηα ημο αενίμο µε απμηέθεζµα µζα ακηίζημζπδ µζηνή µεηααμθή ηδξ 

εενµμηναζίαξ ημο αζζεδηήνζμο ζημζπείμο ηαζ επμµέκςξ ηδξ ηζµήξ ηδξ ακηίζηαζήξ 

ημο. ∆φμ επαηνζαχξ ίδζμζ αζζεδηήνεξ ζοκδέμκηαζ ζε µζα βέθονα ακηζζηάζεςκ.  

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα-3.3:  H ανπή θεζημονβίαξ ημο ακζπκεοηή εενµζηήξ αβςβζµυηδηαξ (TCD). 

Ο έκαξ είκαζ μ αζζεδηήναξ ακαθμνάξ (δ ακηίζηαζδ Rε,R) ηαζ ημπμεεηείηαζ ζηδ 

νμή ημο θένμκημξ αενίμο (Ν2) πνζκ απυ ηδ ζηήθδ (μπυηε πάκημηε πενζαάθθεηαζ απυ 

ηαεανυ Ν2) ηαζ μ άθθμξ είκαζ μ αζζεδηήναξ δείβµαημξ (δ ακηίζηαζδ Rε,S) πμο 

ημπμεεηείηαζ µεηά ηδκ έλμδμ ηδξ ζηήθδξ. Μεηά ηδ εενµζηή ελζζμννυπδζδ ημο 

ακζπκεοηή µε νμή ηαεανμφ θένμκημξ αενίμο, νοεµίγεηαζ δ µεηααθδηή ακηίζηαζδ Rµ, 

χζηε κα µδδεκζζεεί δ δζαθμνά δοκαµζημφ µεηαλφ ηςκ ζδµείςκ A ηαζ Β ηδξ βέθοναξ 

ακηζζηάζεςκ (αοηυ εα ζζπφεζ υηακ Rε,R/Rζη = Rε,S/Rµ). Καηά ηδ θήρδ ημο 

πνςµαημβναθήµαημξ, ηάεε θμνά πμο ελένπεηαζ απυ ηδ ζηήθδ έκα απυ ηα 

δζαπςνζγυµεκα ζοζηαηζηά αθθμζχκεηαζ δ εενµζηή αβςβζµυηδηα ημο αενίμο πμο 

πενζαάθθεζ ηδκ ακηίζηαζδ Rε,S, μπυηε δζαθμνμπμζείηαζ δ εενµμηναζία ηδξ ζε ζπέζδ 

ηδ εενµμηναζία ηδξ ακηίζηαζδ Rε,R. Ζ δζαθμνμπμίδζδ αοηή µεηααάθθεζ εθάπζζηα ηδκ 
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ηζµή ηδξ Rε,R µε απμηέθεζµα ηδκ ακάπηολδ µζαξ µζηνήξ δζαθμνάξ δοκαµζημφ µεηαλφ 

ηςκ ηυµαςκ Α ηαζ Β ηδξ βέθοναξ δ μπμία απμηεθεί ηαζ ημ ζήµα ελυδμο πμο 

ηαηαβνάθεηαζ ηαζ απμηεθεί ημ θαµαακυµεκμ πνςµαημβνάθδµα. 

 

Γείβια αένα (100 ιL) απυ ημ ζςθήκα ηδξ θςημηαηαθοηζηήξ δζαδζηαζίαξ 

θαιαάκεηαζ ιε ιζηνμζφνζββα ηαζ εζζάβεηαζ ζημ ζφζηδια ημο αένζμο πνςιαημβνάθμο 

βζα ηδκ ακίπκεοζδ οδνμβυκμο. Οζ ζοκεήηεξ ημο ζοζηήιαημξ ημο πνςιαημβνάθμο 

πνμζδίδμοκ πνυκμ έηθμοζδξ βζα ημ οδνμβυκμ ίζμ ιε t = 0.65 min. Απυ ημ ειααδυκ 

ηδξ ημνοθήξ πμο ειθακίγεηαζ οπμθμβίγεηαζ μ υβημξ ημο οδνμβυκμο πμο οπάνπεζ ζημκ 

ζςθήκα ηδξ ακηίδναζδξ ηαζ φζηενα απυ ηδκ πνήζδ ηδξ ελίζςζδξ ηςκ ζδακζηχκ 

αενίςκ οπμθμβίγμκηαζ ηα mole ημο Ζ2.  Ο ανζειυξ ηςκ ηαηαθοηζηχκ ηφηθςκ (ΣΟΝ) 

δίκεηαζ απυ ημκ θυβμ ημο παναβυιεκμο οδνμβυκμο ζε ζπέζδ ιε ηδκ πμζυηδηα ημο 

θςημεοαζζεδημπμζδηή ή ημο ηαηαθφηδ πμο πνδζζιμπμζείηαζ.  

 

Δηθόλα-3.2: Ακαπανάζηαζδ εκυξ πεζνάιαημξ θςημηαηαθοηζηήξ                            

παναβςβήξ οδνμβυκμο. 
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Ονζζιέκα πεζνάιαηα εθέβπμοκ έθααακ πχνα ηάης απυ ηζξ ίδζεξ ζοκεήηεξ 

εθθείρεζ εκυξ απυ ηα ζοζηαηζηά ημο δζαθφιαημξ παναβςβήξ οδνμβυκμο, ιε ζημπυ ηδκ 

απυδεζλδ ηδξ ακαβηαζυηδηαξ πνήζδξ ηςκ ζοζηαηζηχκ αοηχκ. Δπζπνμζεέηςξ, 

μνζζιέκα πεζνάιαηα εθέβπμο πναβιαημπμζήεδηακ ιε ηδκ πνήζδ θίθηνμο δζαπεναημφ 

ζηα 572 nm ιε γχκδ εφνμοξ 10 nm FWHM, ηαεχξ ηαζ ιε ηδκ πνήζδ θίθηνμο KG5. 

Σμ ηεθεοηαίμ θίθηνμ ειπμδίγεζ ηδκ αηηζκμαμθία ιε ιήημξ θ > 700 nm (εββφξ 

οπένοενμ) ηαζ θ < 330 nm (οπενζχδεξ) κα ελέθεεζ απυ αοηυ. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί, υηζ 

ιε ηδκ πνήζδ εκυξ ιαφνμο ημοηζμφ πανειπμδίζηδηε κα θηάζεζ ημ ζφζηδια ηδξ 

θςημηαηάθοζδξ αηηζκμαμθία απυ ελςηενζηέξ πδβέξ. 

 

Σέθμξ, υζμκ αθμνά ηα πεζνάιαηα εθέβπμο, πναβιαημπμζήεδηε δ βκςζηή 

„‟δμηζιαζία οδνανβφνμο‟‟ βζα ηδκ ακίπκεοζδ ηοπυκ ιεηαθθζημφ ημααθηίμο (Co) ζημ 

δζάθοια ηδξ ακηίδναζδξ. οβηεηνζιέκα, ζε έκα πνυηοπμ δζάθοια ακηίδναζδξ 

παναβςβήξ οδνμβυκμο πνμζηέεδηε πενίζζεζα ιεηαθθζημφ οδνανβφνμο (30 ζζμδφκαια 

ζε ζπέζδ ιε ημκ ηαηαθφηδ). Έπεζηα, ημ δζάθοια θςηίζηδηε ηαζ ηαηαβνάθδηε δ 

παναβςβή οδνμβυκμο. Ο ζπδιαηζζιυξ ιεηαθθζημφ ημααθηίμο πμο εα ιπμνμφζε κα 

δνάζεζ ςξ ηαηαθφηδξ, εα δεζιεουηακ ζημκ οδνάνβονμ ζπδιαηίγμκηαξ αιάβαθια, 

ιεζχκμκηαξ έηζζ ηδκ ηαηαθοηζηή απυδμζδ. Ωζηυζμ, δ πνμζεήηδ ηδξ πενίζζεζαξ 

οδνανβφνμο δεκ επδννέαζε ηδκ ηαηαθοηζηή ζοιπενζθμνά. Πνάβιαηζ, μ οδνάνβονμξ 

πανέιεζκε θαιπενυξ ηαζ πςνίξ ίπκμξ ιαφνδξ ζηζάξ ηαευθδ ηδκ δζάνηεζα ηδξ 

θςημηαηαθοηζηήξ δζαδζηαζίαξ.  

 

Γζα ηδκ θςημηαηαθοηζηή παναβςβή οδνμβυκμο παναζηεοάγμκηαζ δζαθφιαηα 

1:1 Αηεημκζηνίθζμ : Yδαηζηυ δζάθοια ΣΔΟΑ πενζεηηζηυηδηαξ 10% v/v ηαζ pH=7 

(πνυηοπμ δζάθοια), πμο πενζέπμοκ ηδκ πμνθονίκδ 14 ζε ζοβηέκηνςζδ (4.0 × 10‐
5 

M) 

ηαζ ημκ εηάζημηε ηαηαθφηδ ημααθηίμο ζε ζοβηέκηνςζδ (4.9 × 10‐
4 

M). O θυβμξ 

θςημεοαζζεδημπμζδηή / ηαηαθφηδ είκαζ ίζμξ ιε R = 0.082. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί, υηζ 

ζηδκ πενίπηςζδ πνήζδξ TiO2, έθααε πχνα απθή πνμζεήηδ 20 mg ημο ζηενεμφ ζημ 

δζάθοια ηδξ ακηίδναζδξ.  
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3.4 Απνηειέζκαηα-πδήηεζε  

ηδκ πανμφζα ιεθέηδ, ιία ζεζνά ζοιπθυηςκ ημο ημααθηίμο ιε 

δζιεεοθμβθομλίιδ, [Co
III

(dmgH)2(L)Cl] (1-10) ηαζ δζαθμνεηζημφξ οπμηαηαζηέηεξ 

πονζδίκδξ ηαζ ζιζδαγμθίμο (ζπήια 3.1) ζοκηέεδηακ αημθμοεχκηαξ ηδκ ζπεηζηή 

αζαθζμβναθία. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ιε δζάθοζδ 1 ζζμδφκαιμο CoCl2∙6H2O, 2 

ζζμδφκαιςκ δζιεεοθμβθομλίιδξ, 1 ζζμδφκαιμο NaOH ζε  95% αζεακυθδ ζημοξ 70°C 

ηαζ φζηενα απυ ηδκ ηδκ πνμζεήηδ 1 ζζμδφκαιμο ημο αλμκζημφ οπμηαηαζηάηδ L, 

θαιαάκεζ πχνα δ ζφκεεζδ ηςκ ιεθεηχιεκςκ ηαηαθοηχκ.
23

 Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ, 

υθεξ μζ ζφιπθμηεξ εκχζεζξ παναθαιαάκμκηαζ ιε ελαζνεηζηή απυδμζδ φζηενα απυ ηδκ 

δζαδζηαζία απμιυκςζήξ ημοξ. Σμ ζφιπθμημ [Co(dmgH)(dmgH2)Cl2] (10) ζοκηέεδηε 

ςξ έκςζδ ακαθμνάξ ζηδκ πανμφζα ιεθέηδ.
24

  

Σα δζαβνάιιαηα ηοηθζηήξ αμθηαιιεηνίαξ (CVs) ηαηαβνάθδηακ ζε DMF ηαζ 

ειθακίγμοκ ιία ιδ ακηζζηνεπηή δζαδζηαζία, πμο απμδίδεηαζ ζηδκ ακαβςβή 

Co(III)/Co(II), ηαεχξ ηαζ ιζαξ ακηζζηνεπηήξ δζαδζηαζίαξ πμο απμδίδεηαζ ζηδκ 

ακαβςβή Co(II)/Co(I). θα ηα ζφιπθμηα υπςξ πανμοζζάγεηαζ ηαζ ζημκ πίκαηα 3.1 

ειθακίγμοκ πανυιμζα μλεζδμακαβςβζηή ζοιπενζθμνά. 

ημ δζάβναιια 3.1 (άκς ηιήια) πανμοζζάγμκηαζ ηα ηοηθζηά 

αμθηαιμβναθήιαηα επζθεβιέκςκ ηαηαθοηχκ ηδξ ιεθεηχιεκδξ ζεζνάξ. Αλίγεζ κα 

ζδιεζςεεί υηζ, ημ δοκαιζηυ ηδξ ακηζζηνεπηήξ δζενβαζίαξ Co(II)/Co(I) ελανηάηαζ απυ 

ηδκ θφζδ ημο αλμκζημφ Ν-οπμηαηαζηάηδ. Δπζπνυζεεηα, ηαηά ηδκ ακηίεεηδ ζάνςζδ 

παναηδνείηαζ ιία κέα δζενβαζία απυ Co(II) ζε Co(III), δ εέζδ ηδξ μπμίαξ ελανηάηαζ 

απυ ηδκ θφζδ ημο αλμκζημφ οπμηαηαζηάηδ. ε αιθυηενεξ ηζξ πενζπηχζεζξ, έκαξ 

οπμηαηαζηάηδξ πμο ειθακίγεζ παναηηήνα δυηδ δθεηηνμκίςκ ( ή ακηίζημζπα δέηηδ 

δθεηηνμκίςκ) μδδβεί ζε ιία ηαεμδζηή (ή ακηίζημζπα ακμδζηή) ιεηαηυπζζδ ημο 

δοκαιζημφ ηδξ δζαδζηαζίαξ μλεζδμακαβςβήξ.  

οθθμβζηά, ηα παναπάκς δεδμιέκα οπμδεζηκφμοκ υηζ μ πθςνζμφπμξ 

οπμηαηαζηάηδξ, φζηενα απυ ακαβςβζηή απυζπαζδ απμαάθθεηαζ απυ ημ είδμξ ημο 

ηαηαθφηδ πμο πενζθαιαάκεζ ηδκ ηαηάζηαζδ Co(II) ηαζ υηζ μ N-οπμηαηαζηάηδξ 

παναιέκεζ ζοκανιμζιέκμξ ηυζμ ζηδκ ιμνθή ημο ηαηαθφηδ ιε ηαηάζηαζδ Co(II) υζμ 

ηαζ ιε Co(I). Μεηνήζεζξ ιε πμθθαπθέξ ζανχζεζξ υπςξ θαίκεηαζ ζημ ίδζμ δζάβναιια 
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(ηάης ηιήια) δείπκμοκ υηζ μ πθςνζμφπμξ οπμηαηαζηάηδξ επακαζοκανιυγεηαζ ανηεηά 

αναδέςξ ζηδκ ηαηάζηαζδ Co(III).  

Σα ζφιπθμηα 1-10 παναηηδνίζηδηακ πνδζζιμπμζχκηαξ ηαζ θαζιαημζημπία 

FT-IR. ημκ πίκαηα 3.1 πανμοζζάγμκηαζ μζ ηοιαηανζειμί ακηίζημζπα ηςκ δμκήζεςκ 

ηάζδξ ηςκ δεζιχκ Co-NL ηαζ Co-Cl.
25

 πςξ ελάβεηαζ απυ ηζξ ηζιέξ αοηέξ, δ ζζπφξ 

ημο δεζιμφ Co-Cl είκαζ ιζηνυηενδ ζηδκ πενίπηςζδ πμο δ ααζζηυηδηα ημο                        

N-οπμηαηαζηάηδ είκαζ αολδιέκδ, δζυηζ μ δεζιυξ Co-NL ζηδκ πενίπηςζδ αοηή είκαζ 

ανηεηά ζζπονυξ.  

Καηαιύηεο pKa v Co-NL                 

(cm
–1

) 

v Co-Cl               

(cm
–1

) 

E (V vs Fc
+
/Fc) 

    Epc 

Co(III)/Co(II) 

(Epc+Epa)/2 

Co(II)/Co(I) 

1 1.90 435 428 –0.98 –1.50 

2 4.18 441 428 –1.11 –1.55 

3 5.22 455 420 –1.10 –1.53 

4
2
 5.30 480 419 –1.09

1
 –1.59 

5 6.02 483 418 –1.15 –1.54 

6
3
 9.17 515 416 –1.08 –1.61 

7
2
 11.0 507 409 –1.17 –1.55 (–1.65)

4
 

8 6.90 495 413 –1.26 –1.58 

9 7.40 503 412 –1.31 –1.57 

10 -  414 –1.29 –1.52 

1 
Δπζπνυζεεηεξ δζενβαζίεξ ζηδκ πενζμπή αοηή απμδίδμκηαζ ζημκ ζζμιενζζιυ εεζυθδξ-δζζμοθθζδίμο,  

2
Μζηνή δζαθοηυηδηα, 

3
Μεζςιέκμ δθεηηνμπδιζηυ ζήια πανά ηδκ πμθφ ηαθή δζαθοηυηδηα, 

4
Γφμ 

ακηζζηνεπηέξ δζενβαζίεξ απμδίδμκηαζ ζηδκ φπανλδ ζζμιενχκ ιμνθχκ ζημ δζάθοια 

Πίλαθαο-3.1: Σα δεδμιέκα ηςκ θαζιάηςκ IR βζα ημοξ ηαηαθφηεξ, μζ ηζιέξ pKa ηςκ 

ακηίζημζπςκ αλμκζηχκ οπμηαηαζηαηχκ ζε κενυ
44

 ηαζ ηα μλεζδμακαβςβζηά δοκαιζηά 

ηςκ δζενβαζζχκ Co(III)/Co(II) (ιδ ακηζζηνεπηή) ηαζ Co(II)/Co(I) (ακηζζηνεπηή). 
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-2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0

E(V) vs Fc
+
/Fc

 9

1μA

Γηάγξακκα-3.1: Κοηθζηά αμθηαιμβναθήιαηα επζθεβιέκςκ ημααθμλζιχκ 

(ζοβηέκηνςζδ 1 mM, ηακμκζημπμζδιέκα ζε ζπέζδ ιε ηδκ έκηαζδ ημο ζήιαημξ 

ημνοθήξ Co(II)/Co(I) ηδξ έκςζδξ 3) ηαηαβεβναιιέκα ζε DMF (+ 0.1 mol∙L
-1

                     

n-Bu4NBF4) ιε δθεηηνυδζμ οαθχδμοξ άκεναηα (νοειυξ ζάνςζδξ 100 mV/s) (άκς 

ηιήια) ηαζ μζ δφμ πνχημζ ηφηθμζ ζάνςζδξ ηάης απυ ηζξ ίδζεξ ζοκεήηεξ βζα ημ 

ζφιπθμημ 9 (ηάης ηιήια).  
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Ζ θςημηαηαθοηζηή παναβςβή οδνμβυκμο, υπςξ πενζβνάθδηε ζημ 

πνμδβμφιεκμ ηιήια, πνδζζιμπμζχκηαξ ηζξ εκχζεζξ ζοκανιμβήξ 1-10 ςξ ηαηαθφηεξ, 

ηδκ πμνθονίκδ 14 ςξ θςημεοαζζεδημπμζδηή ηαζ ηδκ ηνζαζεακμθαιίκδ (ΣΔΟΑ) ςξ 

εοζζαζηζηυ δυηδ δθεηηνμκίςκ, ιεηνήεδηε ζε ζοκάνηδζδ ιε ημκ πνυκμ 

αηηζκμαυθδζδξ ημο δζαθφιαημξ ηδξ ηαηαθοηζηήξ ακηίδναζδξ. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί 

υηζ, υθα ηα πεζνάιαηα έθααακ πχνα ηάης απυ ηζξ ίδζεξ ζοκεήηεξ. Ζ ηαηαθοηζηή 

δναζηζηυηδηα ημο εηάζημηε ζοζηήιαημξ εηθνάγεηαζ ιε ημκ ανζειυ ηςκ ηαηαθοηζηχκ 

ηφηθςκ ζε ζπέζδ ιε ημκ θςημεοαζζεδημπμζδηή (ΣΟΝ) ζοκανηήζεζ ημο πνυκμο. Σα 

απμηεθέζιαηα βζα υθα ηα θςημηαηαθοηζηά ζοζηήιαηα ιπμνμφκ κα μιαδμπμζδεμφκ 

ζε δφμ δζαβνάιιαηα (3.2 ηαζ 3.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα-3.2: φβηνζζδ ηδξ θςημηαηαθοηζηήξ παναβςβήξ οδνμβυκμο ηςκ 

ζοζηδιάηςκ πμο πενζθαιαάκμοκ ημοξ ηαηαθφηεξ 3, 4, 5, 8 ηαζ 9. Σμ εηάζημηε 

ζφζηδια πενζθαιαάκεζ (1 : 1 CH3CN–Ζ2Ο), PS (4.0 ∙ 10
-5

 M),  HEC (4.9 ∙ 10
-4 

M) 

ηαζ TEOA [5% (v/v), pH = 7]. Ο θυβμξ PS / ηαηαθφηδ ζζμφηαζ ιε 0.082. 



292 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    

Γηάγξακκα-3.3: φβηνζζδ ηδξ θςημηαηαθοηζηήξ παναβςβήξ οδνμβυκμο ηςκ 

ζοζηδιάηςκ πμο πενζθαιαάκμοκ ημοξ ηαηαθφηεξ 1, 2, 3 ηαζ 10. Σμ εηάζημηε 

ζφζηδια πενζθαιαάκεζ (1 : 1 CH3CN–Ζ2Ο), PS (4.0 ∙ 10
-5

 M),  HEC (4.9 ∙ 10
-4 

M) 

ηαζ TEOA [5% (v/v), pH = 7]. Ο θυβμξ PS / ηαηαθφηδ ζζμφηαζ ιε 0.082. ηδκ 

πενίπηςζδ ημο ζοζηήιαημξ 2-TiO2, επεζ θάαεζ πχνα πνμζεήηδ 20 mg TiO2 ζημ 

δζάθοια ηδξ ακηίδναζδξ.  

 Απυ ηα παναπάκς δζαβνάιιαηα ιπμνμφκ κα ελαπεμφκ δφμ θςημηαηαθοηζηέξ 

ζοιπενζθμνέξ. Πνχημκ, μζ ημααθμλίιεξ πμο είκαζ ζοκανιμζιέκεξ ιε ζιζδαγυθζμ ή 

πονζδίκδ ιε οπμηαηαζηέξ δυηεξ δθεηηνμκίςκ, ειθακίγμοκ ορδθή ηαηαθοηζηή 

δναζηζηυηδηα ηαζ ζηαεενυηδηα. Ακηζεέηςξ, ημααθμλίιεξ ιε οπμηαηαζηάηεξ δέηηεξ 

δθεηηνμκίςκ ειθακίγμοκ πενζμνζζιέκδ ηαηαθοηζηή ζηαεενυηδηα. Γεφηενμκ, 

εζηζάγμκηαξ ζημκ νοειυ έηθοζδξ οδνμβυκμο, παναηδνείηαζ ημ θαζκυιεκμ ηδξ 
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ηαπφηενδξ εκανλδξ ηδξ ηαηάθοζδξ απυ ηα ζοζηήιαηα πμο πενζέπμοκ θζβυηενμ 

ζηαεενμφξ ηαηαθφηεξ.  

Ο ηαηαθφηδξ 9 πμο πενζέπεζ ζηδκ ζθαίνα ζοκανιμβήξ ημο ημ Ν-ιεεοθμ-

ζιζδαγυθζμ ειθακίγεζ ηδκ ιέβζζηδ ηαηαθοηζηή ζηαεενυηδηα ηαζ δναζηζηυηδηα ζε 

ζπέζδ ιε ηζξ οπυθμζπεξ ημααθμλίιεξ. οβηεηνζιέκα, φζηενα απυ ζοκεπή 

αηηζκμαυθδζδ 50 ςνχκ ημο ζοζηήιαημξ πμο πενζθαιαάκεζ ηδκ ημααθμλίιδ 9, 

ιεηνήεδηακ 1135 ηαηαθοηζημί ηφηθμζ παναβςβήξ Ζ2. 

Σμ ζφζηδια πμο πενζθαιαάκεζ ημκ ηαηαθφηδ 8, μ μπμίμξ πενζέπεζ ζηδκ ζθαίνα 

ζοκανιμβήξ ημο ημ ζιζδαγυθζμ, ειθάκζζε ζοκμθζηά 565 ηαηαθοηζημφξ ηφηθμοξ ηάης 

απυ ηζξ ίδζεξ ζοκεήηεξ. Υνδζζιμπμζχκηαξ ςξ αλμκζημφξ οπμηαηαζηάηεξ πονζδίκεξ, μζ 

μπμίεξ θένμοκ οπμηαηαζηάηεξ δυηεξ δθεηηνμκίςκ πανάβμκηαζ επίζδξ ορδθήξ 

δναζηζηυηδηαξ ηαζ ζηαεενυηδηαξ ηαηαθφηεξ (4 ηαζ 5) οπενααίκμκηαξ ηδκ 

δναζηζηυηδηα ημο ηαηαθφηδ 3 (ΣΟΝ = 320). Σμ βεβμκυξ αοηυ ιπμνεί κα απμδμεεί 

ζηδκ ααζζηυηδηα ηςκ ακηίζημζπςκ οπμηαηαζηαηχκ. ηακ μ οπμηαηαζηάηδξ L είκαζ 

ανηεηά ανςιαηζηυξ ηαζ πενζέπεζ μιάδεξ πμο είκαζ δυηεξ δθεηηνμκίςκ, δ ζοκανιμβή 

ιε ημ ηέκηνμ ημο ημααθηίμο είκαζ ζζπονυηενδ ηαζ έηζζ μ δεζιυξ Co-Cl ελαζεεκεί 

αηυια πενζζζυηενμ. Ζ έκανλδ ηδξ ηαηαθοηζηήξ δζαδζηαζίαξ ελανηάηαζ απυ ηδκ 

εοημθία βζα ακαβςβζηή απυζπαζδ ημο πθςνζμφπμο οπμηαηαζηάηδ, δδιζμονβχκηαξ 

ηδκ ηαηαθοηζηά εκενβή ιμνθή ημο ημααθηίμο (Η).  

Ζ ορδθή pKa ηςκ οπμηαηαζηαηχκ ζιζδαγμθίμο ενιδκεφεζ ηδκ ορδθή 

δναζηζηυηδηα ηαζ ζηαεενυηδηα ηςκ ακηίζημζπςκ ηαηαθοηζηχκ ζοζηδιάηςκ. ζμκ 

αθμνά ηα ζοζηήιαηα πμο πενζέπμοκ πονζδίκδ, δ δναζηζηυηδηα ιεζχκεηαζ ηαεχξ 

ιεζχκεηαζ δ pKa : 5 (pKa = 6.02) > 4 (pKa = 5.30) > 3 (pKa = 5.22).   

Πονζδίκεξ ιε οπμηαηαζηάηεξ δέηηεξ δθεηηνμκζαηήξ ποηκυηδηαξ, ζοκεπχξ ιε 

ιεζςιέκδ pKa, πανάβμοκ ζφιπθμηα ημααθμλζιχκ ιε ιεζςιέκδ ηαηαθοηζηή 

δναζηζηυηδηα ηαζ ζηαεενυηδηα (1 ηαζ 2) ζε ζφβηνζζδ ιε ημ ζοιπθμημ 3. Λυβς ηδξ 

ορδθυηενδξ ηζιήξ pKa, βζα ημ ζφιπθμημ 2 ακαιέκεηαζ δ απμηεθεζιαηζηυηενδ 

παναβςβή Ζ2 ζε ζπέζδ ιε ημ ζφιπθμημ 1. Ωζηυζμ, ζηδκ παναπάκς πενίπηςζδ 

θαιαάκεζ πχνα ζμκηζζιυξ ηδξ ηαναμλοθμιάδαξ ημο ζοιπθυημο 2 ζηζξ ζοκεήηεξ ηδξ 

θςημηαηάθοζδξ ηαζ πζεακή πανειπυδζζδ αοηήξ θυβς ζοκανιμβήξ ηδξ παναπάκς 
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μιάδαξ ζηα ιυνζα ημο ηαηαθφηδ. Ζ πνμζεήηδ TiO2 ηαζ μ ζπδιαηζζιυξ ηςκ 

κακμζςιαηζδίςκ ζημ δζάθοια ηδξ ακηίδναζδξ αμδεά ζηδκ πνμζηυθθδζδ ημο 

ηαηαθφηδ 2 ιέζς ηδξ ηαναμλοθμιάδαξ ημο ζηδκ επζθάκεζα ημο TiO2, ζπδιαηίγμκηαξ 

„‟μνβακζημφξ-ακυνβακμοξ‟‟ εζηενζημφξ δεζιμφξ (εζηυκα 3.3).
26

 Έηζζ ιεζχκεηαζ ημ 

πενζεχνζμ πανειπυδζζδξ ηδξ ηαηάθοζδξ απυ ηζξ ηαναμλοθμιάδεξ. Δπζπνυζεεηα, ημ 

TiO2 ιεζχκεζ ηδκ εκένβεζα εκενβμπμίδζδξ ηδξ ιεηαθμνάξ δθεηηνμκίςκ ηαζ έηζζ 

έπμοιε ηαπφηενδ ηαζ απμηεθεζιαηζηυηενδ ιεηαθμνά δθεηηνμκίςκ απυ ηδκ πμνθονίκδ 

πνμξ ηδκ ημααθμλίιδ 2. Ακηίεεηα, υηακ TiO2 πνμζηίεεηαζ ζημ ζφζηδια ημο ηαηαθφηδ 

3 δεκ παναηδνείηαζ ηαιιία επίδναζδ αοημφ ζηδκ ηαηαθοηζηή ζοιπενζθμνά. Με ηδκ 

πνμζεήηδ TiO2 δ ηαηαθοηζηή απυδμζδ ημο ζοζηήιαημξ πμο πενζθαιαάκεζ ηδκ 

ημααθμλίιδ 2 αολήεδηε ηαηά πέκηε θμνέξ (ΣΟΝ = 223 ιεηά απυ 29 χνεξ ζοκεπμφξ 

αηηζκμαυθδζδξ).  

 

Δηθόλα-3.3: Οζ πζεακμί ηνυπμζ πνυζδεζδξ ηδξ ηαναμλοθμιάδαξ ημο                         

ηαηαθφηδ 2 ιε ηδκ επζθάκεζα ημο TiO2.  

Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ, δ ημααθμλίιδ 6 δεκ ειθάκζζε ηαευθμο ηαηαθοηζηή 

δναζηζηυηδηα ζηζξ παναπάκς ζοκεήηεξ. Αοηυ ιπμνεί κα ενιδκεοεεί ςξ απμηέθεζια 

ηδξ φπανλδξ ηδξ πνςημκζςιέκδξ αιζκμιάδαξ ημο ηαηαθφηδ, επεζδή ημ pH ημο 
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δζαθφιαημξ είκαζ ιζηνυηενμ απυ ημ pKa (9.12) ηδξ 4-αιζκμ-πονζδίκδξ. Ζ ιμνθή πμο 

δδιζμονβείηαζ είκαζ ζζπονυξ δέηηδξ δθεηηνμκίςκ, πανειπμδίγμκηαξ έηζζ ηδκ 

ηαηάθοζδ.
27 

 Δπζπθέμκ, δ ημααθμλίιδ 7 πμο πενζθαιαάκεζ ζηδκ ζθαίνα ζοκανιμβήξ 

ηδξ ηδκ 4-οδνμλο-πονζδίκδ, θυβς ζπδιαηζζιμφ ηςκ ηαοημιενχκ πονζδυκδξ επίζδξ 

δεκ ειθακίγεζ ηαηαθοηζηή δνάζδ. 
28,21,29

  

Καηαιύηεο PKa TON vs PS Υξόλνο (h) 

1 1.90 77 11 

2 4.18 40 26 

2-TiO2 - 223 29 

3 5.22 320 63 

4 5.30 425 43 

5 6.02 443 40 

6 9.17 - - 

7 11.0 - - 

8 6.90 565 50 

9 7.40 1135 50 

10 - 190 23 

 

Πίλαθαο-3.2: O ιέβζζημξ ανζειυξ ηαηαθοηζηχκ ηφηθςκ βζα ηάεε θςημηαηαθοηζηυ 

ζφζηδια ηαζ μ πνυκμξ ζημκ μπμίμ ζδιεζχκεηαζ. 

Σα ζοζηήιαηα πμο πενζθαιαάκμοκ ημοξ ηαηαθφηεξ 1, 10 ηαζ 2-TiO2, λεηζκμφκ 

πζμ βνήβμνα κα πανάβμοκ οδνμβυκμ, φζηενα απυ ζοκεπή αηηζκμαυθδζδ, ςζηυζμ δ 

έηθοζδ Ζ2 ζηαιαηάεζ ιεηά απυ ηδκ πάνμδμ 10 ςνχκ. Ακηζεέηςξ, μζ οπυθμζπμζ 

ηαηαθφηεξ ηδξ ιεθεημφιεκδξ ζεζνάξ ειθακίγμοκ ιεβαθφηενδ ηαηαθοηζηή 
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ζηαεενυηδηα ηαζ ανηεηά ορδθυ ανζειυ ηαηαθοηζηχκ ηφηθςκ, ςζηυζμ, πανμοζζάγμοκ 

ιζηνυ νοειυ παναβςβήξ Ζ2 ηαηά ηδκ έκανλδ ηδξ θςημηαηαθοηζηήξ δζαδζηαζίαξ. 

Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ, μ ορδθυξ ανζειυξ ηαηαθοηζηχκ ηφηθςκ θαιαάκεηαζ φζηενα 

απυ ανηεηά ιεβάθμ πνυκμ αηηζκμαυθδζδξ ημο δζαθφιαημξ.
30,31

 

ε πνμδβμφιεκδ ενβαζία, δ μπμία πενζθάιαακε ηδκ ίδζα πμνθονίκδ ςξ 

θςημεοαζζεδημπμζδηή, ιέζς ιεθεηχκ πανμδζηήξ απμννυθδζδξ απμδείπεδηε υηζ, δ 

ηνζπθά δζεβενιέκδ ηαηάζηαζδ ηδξ πμνθονίκδξ είκαζ αοηή πμο ζοιιεηέπεζ ζηδκ 

παναβςβή ημο Ζ2, ιέζς ιεηαθμνάξ δθεηηνμκίςκ ζηδκ ηαηάζηαζδ Co(II) βζα ημκ 

ζπδιαηζζιυ ηδξ ηαηάζηαζδξ Co(I).
22

 Ο ηαηαθοηζηυξ ιδπακζζιυξ παναβςβήξ 

οδνμβυκμο ααζζζιέκμξ ζηζξ ημααθμλίιεξ πενζθαιαάκεζ ημκ ζπδιαηζζιυ εκδζάιεζςκ 

Co(III)-H ιέζς πνςημκίςζδξ ηςκ ιμνθχκ Co(I) (εζηυκα 3.4). Έπεζηα, ηα εκδζάιεζα 

Co(III)-H ακάβμκηαζ ζε οδνίδζα Co(II)-H ιέζς ιεηαθμνάξ δθεηηνμκίςκ είηε απυ ημκ 

θςημεοαζζεδημπμζδηή είηε απυ ηα είδδ Co(I).
13,32-34

 To οδνμβυκμ ζπδιαηίγεηαζ ιέζς 

ηδξ πνςημκίςζδξ ηςκ οδνζδίςκ Co(II)-H ακαβεκκχκηαξ ηεθζηά ηδκ ηαηάζηαζδ Co(II). 

Ζ επίδναζδ ημο αλμκζημφ οπμηαηαζηάηδ ζημ δοκαιζηυ μλεζδμακαβςβήξ ηδξ 

δζενβαζίαξ Co(II)/Co(I) είκαζ ζαθχξ ανηεηά ιζηνή βζα κα ελδβήζεζ ηδ ιεβάθδ 

δζαθμνά ζηδκ ηαηαθοηζηή δναζηζηυηδηα πμο παναηδνήεδηε. Δζδζηυηενα, μζ 

παιδθυηενεξ ανπζηέξ ηζιέξ έηθοζδξ Ζ2 πμο παναηδνμφκηαζ ιε ημοξ ηαηαθφηεξ πμο 

πενζέπμοκ ζζπονυηενμοξ αλμκζημφξ οπμηαηαζηάηεξ, δεκ ιπμνμφκ κα ελδβδεμφκ ςξ 

απμηέθεζια ιζαξ θζβυηενμ εοκμσηήξ ιεηαθμνάξ δθεηηνμκίςκ απυ ημκ 

θςημεοαζζεδημπμζδηή πνμξ ημκ ηαηαθφηδ Co(II). 

 Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, δ θφζδ ημο αλμκζημφ οπμηαηαζηάηδ ιπμνεί κα 

ιεηααάθθεζ ηζξ ζδζυηδηεξ ημο εκδζάιεζμο οδνζδίμο Co(III)-H, ηυζμ ιέζς 

ηνμπμπμίδζδξ ημο μλεζδμακαβςβζημφ δοκαιζημφ ηδξ δζενβαζίαξ Co(III)-H/Co(II)-H, 

υζμ ηαζ ιέζς ηδξ ηνμπμπμίδζδξ ηδξ πονδκμθζθζηυηδηαξ ηαζ ζηαεενυηδηαξ ημο 

παναβχβμο Co(II)-H. ημ πθαίζζμ αοηυ αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ, δ ζηαεενυηδηα ημο 

εκδζάιεζμο είδμοξ εα ιπμνεί κα είκαζ ζοκεπήξ ηυζμ ιε ημκ ιεζςιέκμ ανπζηυ νοειυ 

παναβςβήξ οδνμβυκμο υζμ ηαζ ιε ημκ αολδιέκμ ανζειυ ηςκ ηαηαθοηζηχκ ηφηθςκ, 

υπςξ παναηδνείηαζ ιε ημοξ ηαηαθφηεξ πμο πενζθαιαάκμοκ ζζπονυηενμοξ 

οπμηαηαζηάηεξ.   
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Πανάβμκηεξ μζ μπμίμζ επδννεάγμοκ ηδκ ζηαεενυηδηα ακδβιέκςκ παναβχβςκ 

ημααθμλίιδξ, υπςξ βζα πανάδεζβια μζ οδαημημααθμλίιεξ δεκ έπμοκ αηυιδ 

δζαθεοηακεεί. ε ιία πνυζθαηδ ιεθέηδ, πνδζζιμπμζχκηαξ θαζιαημζημπία 

απμννυθδζδξ αηηίκςκ Υ, θάκδηε υηζ δ πανμοζία ηςκ εζδχκ Co(I) ζημ δζάθοια ηδξ 

θςημηαηαθοηζηήξ δζενβαζίαξ δεκ αολάκεζ ηδκ ηαηαθοηζηή δναζηζηυηδηα.
35

 

Δπζπνυζεεηα, μ ιδπακζζιυξ ιε ημκ μπμίμ δ θςημηαηαθοηζηή δζενβαζία παφεζ, φζηενα 

απυ ηδκ πάνμδμ μνζζιέκςκ ςνχκ ζοκεπμφξ αηηζκμαμθίαξ ανίζηεηαζ οπυ δζενεφκδζδ. 

Έκαξ πζεακυξ ιδπακζζιυξ εα ιπμνμφζε κα πενζθαιαάκεζ ηδκ ιεηαθμνά οδνζδίμο απυ 

ημ ιεηαθθζηυ ηέκηνμ ημο ημααθηίμο πνμξ ημοξ οπμηαηαζηάηεξ, αθθμζχκμκηαξ έηζζ 

ηδκ δμιή ημο ηαηαθφηδ.
36,37

  

 Δηθόλα-3.4: O πνμηεζκυιεκμξ ιδπακζζιυξ θςημηαηαθοηζηήξ παναβςβήξ                           

οδνμβυκμο απυ ημααθμλίιεξ. 
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Μία πνυζθαηδ ιεθέηδ απυ ηoκ Peters ηαζ ημοξ ζοκενβάηεξ ημο, οπμζηδνίγεζ 

υηζ ημ ηέθμξ ηδξ θςημηαηαθοηζηήξ ακηίδναζδξ ζδιεζχκεηαζ ιε ημκ ζπδιαηζζιυ 

δζιενχκ ιμνθχκ Co(II)-Co(II), φζηενα απυ ηδκ ακηίδναζδ δφμ οδνζδίςκ Co(III)-H 

ιεηαλφ ημοξ.
38

 Ζ θφζδ, επμιέκςξ, ημο αλμκζημφ οπμηαηαζηάηδ ηδξ ημααθμλίιδξ εα 

ιπμνμφζε κα επδννεάζεζ ηαηά ιέβζζημ ααειυ ηδκ δοκαηυηδηα ζπδιαηζζιμφ ηςκ 

δζιενχκ Co(II)-Co(II). Έκαξ ζζπονυξ οπμηαηαζηάηδξ πανέπεζ ανηεηή δθεηηνμκζαηή 

ποηκυηδηα ζημ ιεηαθθζηυ ηέκηνμ ηαζ έηζζ δ ηάζδ ζπδιαηζζιμφ δζιενχκ ιεζχκεηαζ, 

αολάκμκηαξ έηζζ ημκ πνυκμ γςήξ ημο θςημηαηαθοηζημφ ζοζηήιαημξ. Δπζπνυζεεηεξ 

ιεθέηεξ βζα ηδκ πθήνδ δζαθεφηακζδ ημο ιδπακζζιμφ ηδξ ηαηαθοηζηήξ δζενβαζίαξ 

απαζημφκηαζ ιε ζηυπμ ηδκ αεθηίςζδ αηυια πενζζζυηενμ ηςκ θςημηαηαθοηζηχκ 

ζοζηδιάηςκ πμο πενζθαιαάκμοκ ημααθμλίιεξ ςξ ηαηαθφηεξ.  

3.5 πκπεξάζκαηα  

ηδκ πανμφζα ιεθέηδ, βζα πνχηδ θμνά θαιαάκεζ πχνα ζοζηδιαηζηή ιεθέηδ 

ηδξ επίδναζδξ ηςκ αλμκζηχκ οπμηαηαζηαηχκ ηδξ ημααθμλίιδξ ζηδκ θςημηαηαθοηζηή 

παναβςβή οδνμβυκμο. φιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα πμο πνμέηορακ, αλμκζημί 

οπμηαηαζηάηεξ, μζ μπμίμζ είκαζ δυηεξ δθεηηνμκίςκ ζοιαάθθμοκ ζηδκ αφλδζδ ηδξ 

ζηαεενυηδηαξ ηαζ δναζηζηυηδηαξ ηςκ ακηίζημζπςκ ηαηαθοηχκ. Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, 

μζ αλμκζημί οπμηαηαζηάηεξ, μζ μπμίμζ είκαζ δέηηεξ δθεηηνμκζαηήξ ποηκυηδηαξ, 

ιεζχκμοκ ηδκ ηαηαθοηζηή ζηαεενυηδηα ηαζ δναζηζηυηδηα ηςκ ημααθμλζιχκ.  

Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ, επζηεφπεδηε αφλδζδ ηδξ απυδμζδξ ημο 

θςημηαηαθοηζημφ ζοζηήιαημξ πμνθονίκδξ-ημααθμλίιδξ-ΣΔΟΑ απυ 320 ΣΟΝ ζε 

1135 ΣΟΝ ιε ηδκ πνήζδ ημο Ν-ιεεοθμ-ζιζδαγμθίμο ςξ αλμκζημφ οπμηαηαζηάηδ. Ζ 

ηζιή αοηή απμηεθεί ηδκ ιέβζζηδ ιέπνζ ζηζβιήξ απυδμζδ παναβςβήξ οδνμβυκμο πμο 

θαιαάκεηαζ θςημηαηαθοηζηά απυ ιζα ημααθμλίιδ. Έηζζ, δ πνήζδ ημο Ν-ιεεοθμ-

ζιζδαγμθίμο ζε πεναζηένς ιεθέηεξ ηυζμ θςημπδιζηέξ υζμ ηαζ δθεηηνμπδιζηέξ, ίζςξ 

αολήζμοκ ηδκ ηαηαθοηζηή απυδμζδ παναβςβήξ οδνμβυκμο απυ ημααθμλίιεξ.  

Σέθμξ, δ ζοζηδιαηζηή ιεθέηδ ηδξ ζεζνάξ ηςκ ημααθμλζιχκ μδήβδζε ζημκ 

ζπδιαηζζιυ ιζαξ ηαθφηενδξ εζηυκαξ υζμκ αθμνά ημκ ιδπακζζιυ παναβςβήξ 

οδνμβυκμο απυ ημοξ ηαηαθφηεξ αοημφξ, δίκμκηαξ πενζζζυηενεξ θεπημιένεζεξ βζα ηδκ 

θφζδ ηςκ ακηίζημζπςκ δζενβαζζχκ. 
35,39,40 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

ΠΟΡΦΤΡΙΝΔ Χ ΚΑΣΑΛΤΣΔ ΓΙΑ                                

ΦΧΣΟΥΗΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΤΓΡΟΓΟΝΟΤ  
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4. Πνξθπξίλεο σο θαηαιύηεο θσηνρεκηθήο παξαγσγήο πδξνγόλνπ: Νέν 

θσηνθαηαιπηηθό ζύζηεκα πνξθπξηλώλ ιεπθόρξπζνπ θαη παιιαδίνπ.   

4.1 Πεξίιεςε 

ηδκ πανμφζα ιεθέηδ, πναβιαημπμζείηαζ δ εφνεζδ εκυξ κέμο 

θςημηαηαθοηζημφ ζοζηήιαημξ έηθοζδξ οδνμβυκμο, ημο πνχημο αζαθζμβναθζηά πμο 

πενζθαιαάκεζ δφμ υιμζεξ πμνθονίκεξ παθθαδίμο ηαζ θεοηυπνοζμο ιε ίδζεξ 

πενζθενεζαηέξ μιάδεξ ςξ ηαηαθφηεξ ηαζ θςημεοαζζεδημπμζδηέξ. Σμ θςημηαηαθοηζηυ 

ζφζηδια εα πνέπεζ κα πενζέπεζ απαναίηδηα ηαζ ηδκ φπανλδ πμζυηδηαξ TiO2. Σμ 

θςημηαηαθοηζηυ αοηυ ζφζηδια ιζιείηαζ ζδακζηά ημ ακηίζημζπμ ζφζηδια ηςκ 

εοθαημεζδχκ ιειανακχκ πμο ανίζηεηαζ ζημοξ θςημζοκεεηζημφξ μνβακζζιμφξ. 

Δζδζηυηενα, οπάνπεζ ημ θςημζφζηδια ΗΗ, ημ μπμίμ ιέζς ημο ηοημπνχιαημξ ιεηαθένεζ 

δθεηηνυκζα πνμξ ημ θςημζφζηδια Η, πμο ηα πνδζζιμπμζεί βζα ηδκ δδιζμονβία 

ακαβςβζηχκ ζζμδοκάιςκ. Καζ ηα δφμ θςημζοζηήιαηα απμννμθμφκ δθζαηή 

αηηζκμαμθία ηαζ δζεβείνμκηαζ δθεηηνμκζαηά. ηδκ πενίπηςζδ ημο πανυκημξ 

ζοζηήιαηυξ, ημκ νυθμ ημο θςημζοζηήιαημξ ΗΗ ακαθαιαάκεζ μ 

θςημεοαζζεδημπμζδηήξ, ημκ νυθμ ημο ηοημπνχιαημξ ημ TiO2, πμο δνα ςξ „‟ακυνβακμ 

ηοηυπνςια‟‟ ηαζ ημκ νυθμ ημο θςημζοζηήιαημξ Η μ ηαηαθφηδξ πμο πναβιαημπμζεί 

ηδκ ακαβςβή ηςκ πνςημκίςκ πνμξ ιμνζαηυ Ζ2. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ ηυζμ μ 

ηαηαθφηδξ υζμ ηαζ μ θςημεοαζζεδημπμζδηήξ δζεβείνμκηαζ δθεηηνμκζαηά ιε ηδκ 

απμννυθδζδ μναηήξ αηηζκμαμθίαξ. Λυβς ηδξ ζδιακηζηυηδηαξ ελέηαζδξ ηςκ 

παναβυκηςκ πμο επζδνμφκ ζηδκ απυδμζδ ημο πανυκημξ θςημπδιζημφ ζοζηήιαημξ, 

έθααε πχνα ζοζηδιαηζηή ιεθέηδ βζα ηδκ αεθηζζημπμίδζδ ηδξ θςημηαηαθοηζηήξ 

απυδμζδξ ημο ζοζηήιαημξ έηθοζδξ οδνμβυκμο. Οζ ζοβηεκηνχζεζξ ηςκ δφμ 

πνςιμθυνςκ, δ πμζυηδηα ημο δυηδ δθεηηνμκίςκ (ΣΔΟΑ), ημ pH ημο πνυηοπμο 

οδαηζημφ δζαθφιαημξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ είκαζ μζ πανάβμκηεξ πμο ελεηάζηδηακ ζηδκ 

παναπάκς ιεθέηδ. Οζ αέθηζζηεξ ζοκεήηεξ πενζθαιαάκμοκ ηδκ αηηζκμαμθδζδ 

δζαθφιαημξ (1:1 αηεημκζηνίθζμ/ κενυ πμο πενζέπεζ, Pd-TCPP ή ακηίζημζπα Pt-TCPP 

(4.00 x 10
-4 

M), Pt-TCPP ή ακηίζημζπα Pd-TCPP (2.50 × 10
-6 

M), 20 mg TiO2 ηαζ 

TEOA 15% v/v ιε  pH 8 (8800 ΣΟΝ φζηενα απυ 40 χνεξ). 
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4.2 Δηζαγσγή 

To κενυ είκαζ ηαηά ιαηνάκ δ πζμ άθεμκδ πδιζηή έκςζδ ζημκ πθακήηδ ιαξ. 

Απυ ηδκ επμπή ημο Ημοθίμο Βενκ ιέπνζ ηαζ ζήιενα, δ ζδέα ηδξ πνήζδξ ημο κενμφ ςξ 

ηαοζίιμο απαζπμθεί ηδκ επζζηδιμκζηή ημζκυηδηα. οβηεηνζιέκα, μζ ιέεμδμζ 

δζάζπαζδξ ημο κενμφ ηαζ μζ ηεπκζηέξ παναβςβήξ οδνμβυκμο έπμοκ απαζπμθήζεζ 

ανηεηέξ ενεοκδηζηέξ μιάδεξ ζε δζάθμνα επζζηδιμκζηά πεδία. Ζ δζάζπαζδ ημο κενμφ 

πναβιαημπμζείηαζ ηαεδιενζκά ζηα θοηά ηαζ ζημοξ θςημζοκεεηζημφξ μνβακζζιμφξ. 

 Καηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ θςημζφκεεζδξ, δ δθζαηή εκένβεζα δεζιεφεηαζ ηαζ 

ιεηαηνέπεηαζ ζε άθθεξ ιμνθεξ εκένβεζαξ. Αοηή δ δζαδζηαζία δεκ είκαζ πθήνςξ 

βκςζηή ηαζ βίκεηαζ πνμζπάεεζα ιίιδζήξ ηδξ βζα ηδκ δέζιεοζδ ηδξ δθζαηήξ εκένβεζαξ 

ηαζ ηδκ ιεηαηνμπή ηδξ ζε πδιζηή ηαζ δθεηηνζηή εκένβεζα.  

οκεεηζηά πανάβςβα ηδξ αίιδξ, ααζζημφ ζημζπείμο ηδξ θςημζφκεεζδξ, 

πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηζξ δζαδζηαζίεξ θςημπδιζηήξ δζάζπαζδξ ημο κενμφ.
1-6

 Ζ 

πμθοπθμηυηδηα ηςκ θοζζηχκ ζοζηδιάηςκ πμο ζοιιεηέπμοκ ζηζξ δζαδζηαζίεξ 

θςημπδιζηήξ δζάζπαζδξ ημο κενμφ απμηεθεί ιία ιεβάθδ ηνμπμπέδδ βζα ημοξ 

ζοκεεηζημφξ πδιζημφξ, μζ μπμίμζ πνμζπαεμφκ κα ζοκεέζμοκ ηεπκζηά θςημζοκεεηζηά 

ιμκηέθα.
7
 Μζα εκαθθαηηζηή θφζδ, ανηεηά εφημθδ ηαζ οπμζπυιεκδ είκαζ δ 

θςημηαηαθοηζηή παναβςβή οδνμβυκμο, πμο υπςξ ακαθφεδηε ζημ ηεθάθαζμ ηδξ 

εζζαβςβήξ, απμηεθεί ηδκ ακαβςβζηή διζακηίδναζδ δζάζπαζδξ ημο κενμφ.
8,9

  

Γζα ημκ παναπάκς θυβμ, ιαηνμηοηθζηά ζφιπθμηα ημο ημααθηίμο έπμοκ 

ιεθεηδεεί ςξ ιμνζαημί ηαηαθφηεξ παναβςβήξ οδνμβυκμο, ιε ηζξ ημααθμλίιεξ κα 

παίγμοκ ηονίανπμ νυθμ ζημ πεδίμ αοηυ.
10-21

 Οζ ιεηαθθμπμνθονίκεξ ηαζ πζμ εζδζηά μζ 

πμνθονίκεξ ημο ημααθηίμο, ακέθπζζηα, δεκ επμοκ απμηηήζεζ ιεβάθδξ πνμζμπήξ βζα 

θςημηαηαθοηζηή παναβςβή οδνμβυκμο ακ ηαζ έπμοκ ηδκ ααζζηή δμιή ηδξ αίιδξ. 

Ακαθμνζηά ιε ηζξ πμνθονίκεξ, έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί ζε ιία πθδεχνα ιεθεηχκ ςξ 

θςημεοαζζεδημπμζδηέξ ζε ζοκδοαζιυ ιε έκακ ηαηαθφηδ ααζζζιέκμ ζε ημαάθηζμ ή 

νμοεήκζμ ηαζ έκακ εοζζαζηζηυ δυηδ δθεηηνμκίςκ ζε οδαηζηά δζαθφιαηα δζάθμνςκ 

ηζιχκ pH. Δπζπνυζεεηα, οπάνπμοκ ιενζηά ιυκμ παναδείβιαηα θςημηαηαθοηζηήξ ή 

δθεηηνμηαηαθοηζηήξ παναβςβήξ Ζ2 πνδζζιμπμζχκηαξ πμνθονίκεξ ημααθηίμο. ε έκα 

απυ ηα παναδείβιαηα αοηά, παναβςβή οδνμβυκμο παναηδνήεδηε ςξ πανάπθεονδ 
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ακηίδναζδ ζε ιία ιεθέηδ βζα θςημηαηαθοηζηή ακαβςβή CO2, πνδζζιμπμζχκηαξ ιζα 

ηεηνα-θαζκοθμ-πμνθονίκδ ςξ ηαηαθφηδ ηαζ ηνζαζεοθαιίκδ ςξ εοζζαζηζηυ δυηδ 

δθεηηνμκίςκ ζε μνβακζημφξ δζαθφηεξ.
22

 πςξ ακαθένεδηε ηαζ ζημ ηεθάθαζμ ηδξ 

εζζαβςβήξ, ιζα ηφπμο „‟αναπίςκα‟‟ πμνθονίκδ ημααθηίμο, πνυζθαηα ακαθένεδηε υηζ 

ηαηαθφεζ δθεηηνμπδιζηά ηδκ ακαβςβή πνςημκίςκ πνμενπυιεκςκ απυ μνβακζηά μλέα 

ζε δζαθφηδ αηεημκζηνζθίμ.
23

 Πζμ πνυζθαηα, ακαθένεδηε ζηδκ αζαθζμβναθία δ 

θςημηαηαθοηζηή έηθοζδ οδνμβυκμο απυ 1 Μ πνυηοπμ δζάθοια θςζθμνζηχκ ζυκηςκ 

ζε pH 7 ηαζ ιε ηδκ πανμοζία ημο ζοιπθυημο νμοεήκζμ ηνζξ-δζπονζδίκδ, Ru(bpy)3
2+

 

ςξ θςημεοαζζεδημπμζδηή, αζημναζηυ μλφ ςξ εοζζαζηζηυ δυηδ δθεηηνμκίςκ ηαζ ιζα 

οδαημδζαθοηή πμνθονίκδ ημο ημααθηίμο(ΗΗ) ςξ ηαηαθφηδ.
24

  Μέπνζ ζηζβιήξ δεκ 

οπάνπμοκ ή δεκ είκαζ βκςζηά ζηδκ αζαθζμβναθία, παναδείβιαηα πμνθονζκχκ ςξ 

ηαηαθοηχκ θςημπδιζηήξ έηθοζδξ οδνμβυκμο ηαζ ηονίςξ δεκ έπεζ ακαθενεεί 

θςημπδιζηυ ζφζηδια παναβςβήξ Ζ2 ημ μπμίμ κα πενζθαιαάκεζ δφμ πμνθονίκεξ. 

ηδκ πανμφζα ιεθέηδ, βζα πνχηδ θμνά ακαθένμοιε έκα πμθφ απμδμηζηυ 

θςημπδιζηυ ζφζηδια έηθοζδξ οδνμβυκμο, ημ μπμίμ πενζθαιαάκεζ δφμ δζαθμνεηζηέξ 

πμνθονίκεξ πνμζνμθδιέκεξ ζε κακμζςιαηίδζα TiO2 ηαζ οπυ ηδκ πανμοζία ΣΔΟΑ ςξ 

εοζζαζηζημφ δυηδ δθεηηνμκίςκ. Σα πανάβςβα πμνθονίκδξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ 

πενζέπμοκ ηέζζενζξ ηαναμλοθζηέξ μιάδεξ ζηδκ πενζθένεζά ημοξ ηαζ βζα ημκ θυβμ αοηυ 

είκαζ οδαημδζαθοηέξ ζε εθαθνχξ ααζζηυ πενζαάθθμκ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ημ 

πμνθονζκζηυ ακάθμβμ ημο θεοημπνφζμο (Pt-TCPP) δνα ςξ ηαηαθφηδξ, εκχ ημ 

πμνθονζκζηυ ακάθμβμ ημο παθθαδίμο (Pd-TCPP) παίγεζ ημκ νυθμ ημο 

θςημεοαζζεδημπμζδηή. Σα πμνθονζκζηά πανάβςβα πμο πνδζζιμπμζήεδηακ, 

ζοκηέεδηακ αημθμοεχκηαξ ηδκ αζαθζμβναθία.
25

  

ηδκ πνμζπάεεζα βζα εφνεζδ εκυξ απμδμηζημφ θςημηαηαθοηζημφ ζοζηήιαημξ 

παναβςβήξ Ζ2, έθααακ πχνα δζάθμνμζ ζοκδοαζιμί πζεακχκ θςημεοαζζεδημπμζδηχκ 

(PS), ηαηαθοηχκ (HEC) ηαζ εοζζαζηζηχκ δμηχκ δθεηηνμκίςκ (SED) αημθμοεχκηαξ 

ηδκ ιέπνζ ζήιενα βκςζηή αζαθζμβναθία.
10,26-30 

Γζάθμνμζ ζοκδοαζιμί πμνθονζκχκ, 

υπςξ Pt-TCPP (20), Pd-TCPP (22), Ru(CO)-TCPP (26), Rh(Cl)-TCPP (24), Zn-TCPP 

(28), TCPPH2 (18), [(ZnTMPyP
+4

)Cl4] (14), [(ZnTMPyP
+4

)I4] (13), [TMPyPΖ2
+4

)Cl4] 

(15), ZnTPyP (12), TPyPH2 (11) έθααακ πχνα ηαεχξ ηαζ άθθςκ πνςζηζηχκ, υπςξ 

Ru(bpy)3
2+

 (29), ενοενμζίκδξ (30), ζμζίκδξ (31) ηαζ θθμνεζίκδξ (32) (ζπήια 4.1).            
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Ο ιυκμξ ζοκδοαζιυξ ηαηά ημκ μπμίμ παναηδνήεδηε έηθοζδ οδνμβυκμο ήηακ αοηυξ 

ηςκ πμνθονζκχκ ημο θεοηυπνοζμο ηαζ ημο παθθαδίμο ιε ηδκ ιμνθή ηςκ μλέςκ ηαζ 

οπυ ηδκ πανμοζία TiO2 ζε οδαηζηυ δζάθοια ΣΔΟΑ-αηεημκζηνζθίμο. Αλίγεζ κα 

ζδιεζςεεί υηζ, o  ζοκδοαζιυξ ηςκ ίδζςκ πμνθονζκχκ οπυ ηδκ ιμνθή εζηένςκ ή ιε 

ηδκ ιμνθή ηςκ μλέςκ ηαζ πςνίξ TiO2 δεκ έδςζε Ζ2 (πίκαηαξ II1- πανάνηδια ΗΗ).  

Οζ πμνθονίκεξ ημο παθθαδίμο, ημο θεοημπνφζμο, ημο νμοεδκίμο ηαζ ημο 

νμδίμο έπμοκ ακαθενεεί ςξ ηαηαθφηεξ ακαβςβήξ ηαζ έηζζ επζθέπεδηακ ανπζηά ςξ 

πζεακμί ηαηαθφηεξ ζε ζοζηήιαηα πμο πενζθάιαακακ ηδκ πμνθονίκδ 14 ςξ 

θςημεοαζζεδημπμζδηή, ςζηυζμ αηυια ηαζ ιεηά απυ πάνμδμ πμθθχκ ςνχκ ζοκεπμφξ 

αηηζκμαυθδζδξ δεκ παναηδνήεδηε έηθοζδ οδνμβυκμο. Σα δοκαιζηά μλεζδμακαβςβήξ 

ςξ βκςζηυκ εοεφκμκηαζ βζα ημ ακ έκαξ ζοκδοαζιυξ θςημεοαζζεδημπμζδηή ηαζ 

ηαηαθφηδ είκαζ απμδμηζηυξ ή υπζ.  
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ρήκα-4.1: Οζ δμιέξ ηςκ εκχζεςκ 11-32 πμο πνδζζιμπμζήεδηακ                                  

ζηδκ πανμφζα ιεθέηδ. 

Αημθμοεχκηαξ ηδκ ιεθέηδ πμο πναβιαημπμζήεδηε ιε ηζξ ημααθμλίιεξ 

(ηεθάθαζμ 4) ηαζ ηδκ παναηήνδζδ υηζ δ πνμζεήηδ TiO2 ζημ δζάθοια ηδξ 

θςημπδιζηήξ ακηίδναζδξ πμο πενζέπεζ ζοζηαηζηυ ιε ηαναμλομιάδα αολάκεζ ηδκ 

ηαηαθοηζηή δναζηζηυηδηα ηαζ επεζδή μζ πμνθονίκεξ ημο παθθαδίμο ηαζ ημο 

θεοηυπνοζμο πενζέπμοκ ηαναμλοθζηέξ μιάδεξ, έθααε πχνα πνμζεήηδ TiO2 ιε ζημπυ 

ηδκ ιεθέηδ ημο ακηίζημζπμο ζοζηήιαημξ. Γζα πνχηδ θμνά δφμ ηεπκζηά πανάβςβα ηδξ 

αίιδξ, δφμ πμνθονίκεξ ζοκδοάγμκηαζ ηαζ πανάβμοκ οδνμβυκμ, ζε έκα ζφζηδια πμο 

ιζιείηαζ πθήνςξ ημ θοζζηυ θςημζοκεεηζηυ ζφζηδια. Σα δφμ πμνθονζκζηά πανάβςβα 

θυβς ηδξ εοεθζλίαξ ημοξ ιπμνμφκ κα παίγμοκ ημκ νυθμ ημο ηαηαθφηδ ηαζ ημο 

θςημεοαζζεδημπμζδηή.
31,32 

   4.3 Πεηξακαηηθό κέξνο 

ημ πανυκ οπμηεθάθαζμ πανμοζζάγμκηαζ μζ πεζναιαηζηέξ δζαδζηαζίεξ πμο 

αημθμοεήεδηακ βζα ηδκ ζφκεεζδ ηαζ ημκ παναηηδνζζιυ ηςκ πμνθονζκζηχκ παναβχβςκ 

ηαεχξ ηαζ ηςκ πεζναιάηςκ θςημπδιζηήξ παναβςβήξ οδνμβυκμο. ημ πανάνηδια II 

ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ παναηείεεκηαζ μζ ηαιπφθεξ παναβςβήξ οδνμβυκμο βζα ηάεε 

θςημηαηαθοηζηυ ζφζηδια, ηα θάζιαηα MALDI-TOF ηαεχξ ηαζ ηα θάζιαηα 
1
H ηαζ 

13
C NMR βζα ηάεε ζφιπθμηδ έκςζδ.  

4.3.1 Υεκηθέο ελώζεηο. θεξ μζ πνυδνμιεξ πδιζηέξ εκχζεζξ πμο πνδζζιμ-

πμζήεδηακ ζηδκ πανμφζα ενβαζία, εθήθεδζακ απυ ημζκέξ πδβέξ πςνίξ πεναζηένς 

ηαηενβαζία.  
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4.3.2 Φάζκαηα NMR. Σα θάζιαηα 
1
Ζ ηαζ 

13
C NMR υθςκ ηςκ ζοκηζεέιεκςκ 

εκχζεςκ ηαηαβνάθδηακ ζηα θαζιαηυιεηνα Bruker AMX-500 ΜΖz ηαζ Bruker 

DPX-300 MHz ςξ δζαθφιαηα ζε δεοηενζςιέκμοξ δζαθφηεξ, πνδζζιμπμζχκηαξ ςξ 

πνυηοπδ ημνοθή ηδκ ημνοθή ημο εηάζημηε δεοηενζςιέκμο δζαθφηδ.  

4.3.3 Φάζκαηα Μάδαο. Σα ορδθήξ ακάθοζδξ θάζιαηα ιάγαξ ηςκ ζοκηζεέ-

ιεκςκ εκχζεςκ ηαηαβνάθδηακ ζημ υνβακμ Bruker ultrafleXtreme MALDI-TOF/TOF 

spectrometer. 

4.3.4 Ηιεθηξνρεκεία. Σα πεζνάιαηα ηοηθζηήξ αμθηαιιεηνίαξ πναβιαημ-

πμζήεδηακ ζε εενιμηναζία δςιαηίμο πνδζζιμπμζχκηαξ ημκ πμηεκζζμζηάηδ AutoLab 

PGSTAT20. θεξ μζ ιεηνήζεζξ έθααακ πχνα ζε δζαθφηδ CH2Cl2 ζε ζοβηέκηνςζδ 1.0 

mM ηαζ ιε ηδκ πανμοζία ηδξ έκςζδξ ελαθςζθμνζημφ ηεηνααμοηοθαιιςκίμο 

(TPAPF6) ζε ζοβηέκηνςζδ 0.1 Μ ςξ δθεηηνμθφηδ. Υνδζζιμπμζήεδηε ιζα 

δθεηηνμπδιζηή ηορεθίδα ηνζχκ δθεηηνμδίςκ, εκυξ δθεηηνμδίμο θεοημπνφζμο ςξ 

δθεηηνυδζμ ενβαζίαξ, εκυξ ημνεζιέκμο δθεηηνμδίμο ηαθμιέθακμξ (SCE) ςξ δθεηηνυδζμ 

ακαθμνάξ ηαζ εκυξ δθεηηνμδίμο θεοηυπνοζμο ςξ ακηζζηαειζζηζηυ δθεηηνυδζμ. Σα 

δοκαιζηά πμο ηαηαβνάθδηακ ακαθένμκηαζ ζε ζπέζδ ιε ημ μλεζδμακαβςβζηυ γεφβμξ 

ferrocene/ferricinium (Fc/Fc
+
, 0.44V vs SCE). To θενμηέκζμ πνμζηίεεηαζ ζηδκ 

δθεηηνμπδιζηή ηορεθίδα ζημ ηέθμξ ηάεε ιέηνδζδξ.                              

4.3.5 Φπζηθνρεκηθέο κειέηεο. Σα θάζιαηα μναημφ-οπενζχδμοξ ηαηαβνάθδ-

ηακ ζημ θαζιαημθςηυιεηνμ Shimadzu UV-1700, πνδζζιμπμζχκηαξ ηορεθίδεξ 

μπηζηήξ δζαδνμιήξ 10mm. Σα θάζιαηα IR ηαηαβνάθδηακ ζημ θαζιαηυιεηνμ Bruker 

IFS 66 spectrometer. Σα θάζιαηα εηπμιπήξ ηαηαβνάθδηακ ζημ θαζιαημθςηυιεηνμ 

θεμνζζιμφ JASCO FP-6500, ημ μπμίμ είκαζ ελμπθζζιέκμ ιε έκα θςημπμθθα-

πθαζζαζηή WRE-343 ιε εφνμξ ιήημοξ ηφιαημξ 200-850 nm. Οζ ηαακηζηέξ απμδυζεζξ 

οπμθμβίγμκηαζ απυ ηζξ ηζιέξ εηπμιπήξ αημθμοεχκηαξ πνυηοπεξ ιεευδμοξ ηαζ 

πνδζζιμπμζχκηαξ ηδκ meso-ηεηναθαίκοθμ-πμνθονίκδ (ΣPP) (Φ = 0.11 ζε ημθμουθζμ) 

ή ηδκ meso-ηεηναθαίκοθμ-πμνθονίκδ (ZnTPP) (Φ = 0.03 ζε ημθμουθζμ) ςξ πνυηοπα. 

Οζ πνυκμζ εηπμιπήξ οπμθμβίζηδηακ πνδζζιμπμζχκηαξ ιζα ηεπκζηή πμο ααζίγεηαζ ζηδκ 

ηαηαιέηνδζδ ηςκ ιειμκςιέκςκ θςημκίςκ. οβηεηνζιέκα, πνδζζιμ-πμζείηαζ ημ 

υνβακμ Edinburgh Instruments mini-tau lifetime spectrophotometer, ημ μπμίμ είκαζ 
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ελμπθζζιέκμ ιε ιία EPL 405 δίμδμ παθιζημφ θέζγεν ζηα 406.0 nm ηαζ ιε πθάημξ 

παθιμφ 71.52 ps. Οζ πενίμδμζ ημο παθιμφ είκαζ 200 ns ηαζ 100 ns. Δπζπθέμκ, ημ 

υνβακμ πενζθαιαάκεζ έκα ηυηηζκμ-εοαίζεδημ ζςθήκα θςημπμθθαπθαζζαζηή (Ζ5773-

04) ςξ ακζπκεοηή.  

4.3.6 ύλζεζε ησλ πνξθπξηληθώλ παξαγώγσλ 

ημ πανυκ ηιήια πενζβνάθεηαζ δ ζφκεεζδ ηςκ πμνθονζκζηχκ παναβχβςκ 15 ηαζ                

17-28. Οζ βεκζηέξ ακηζδνάζεζξ πενζβνάθμκηαζ ζηδκ αζαθζμβναθία.
44-46

 Ζ ζφκεεζδ ηςκ 

εκχζεςκ 11-14 πενζβνάθμκηαζ ζημ ηεθάθαζμ 3, εκχ μζ εκχζεζξ 29-32 πνδζζιμπμζή-

εδηακ απυ ημζκέξ πδβέξ πδιζηχκ.  

4.3.6.1 ύλζεζε ηεο έλσζεο ηεηξα-ρισξηνύρνπ meso-ηεηξάθηο-(1-κεζπιν-ππξίδηιν-

4yl) πνξθπξίλεο [(TMPyPH2
+4

)Cl4] (15). 

H ακηίδναζδ πμο θαιαάκεζ πχνα είκαζ δ ελήξ: 

 

Ανπζηά ζε ιζα ζθαζνζηή θζάθδ ηςκ 50 ml πνμζηίεεηαζ πνμζεηηζηά, δ πμνθονίκδ 11 

(54.4 mg, 0.088 mmol), DMF (11 ml),  ζςδμιεεάκζμ CH3I (11ml, 167.7 mmol) ηαζ 

έκαξ ιαβκδηζηυξ ακαδεοηήναξ. Ζ θζάθδ ηδξ ακηίδναζδξ ζθναβίγεηαζ ιε πχια ηαζ ημ 

ιίβια ακαδεφεηαζ ζε εενιμηναζία πενζαάθθμκημξ βζα 14 ιένεξ. Μεηά απυ ηδκ 

πάνμδμ ηςκ διενχκ αοηχκ, ζηαιαηάεζ δ ακηίδναζδ, ημ ιίβια ιεηαθένεηαζ ζε ηςκζηή 
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θζάθδ ηαζ πνμζηίεεκηαζ 50 ml δζαζεοθαζεένα. Παναηδνείηαζ υηζ θαιαάκεζ πχνα 

ηαηααίεδζδ ηδξ πμνθονίκδξ. Έπεζηα, πναβιαημπμζείηαζ δζήεδζδ οπυ ηεκυ ζε ιζηνυ 

πςκί Buchner. Σμ ίγδια εηπθέκεηαζ ιε δζαζεοθαζεένα ηαζ ζηδ ζοκέπεζα λδναίκεηαζ ζε 

θμφνκμ ηεκμφ βζα ηδκ απμιάηνοκζδ υθςκ ηςκ δζαθοηχκ. Tμ πμνθονζκζηυ πανάβςβμ 

ηδξ πνμδβμφιεκδξ δζαδζηαζίαξ πνμζηίεεηαζ ζε ιζα ηςκζηή θζάθδ ηςκ 100 ml ιαγί ιε 

50 ml Ζ2Ο. Γίκεηαζ πνμζπάεεζα δζάθοζδξ ημο ζηενεμφ ιε ηδκ αμήεεζα οπενήπςκ. 

Έπεζηα, πνμζηίεεηαζ θίβδ πμζυηδηα ζμκημακηαθθαηηζηήξ νδηίκδξ ηφπμο 1x8-200 ion-

exchange resin (Dowex). Αθμφ δζαθοεεί δ έκςζδ πενκάεζ απυ ζηήθδ 

πνςιαημβναθίαξ πμο πενζέπεζ ιζηνή πμζυηδηα αοηήξ ηδξ νδηίκδξ. Αημθμφεςξ 

ζοθθέβεηαζ ιε H2O υθδ δ πμζυηδηα ηδξ έκςζδξ.  Γίκεηαζ απυζηαλδ ιέπνζ λδνμφ βζα 

ηδκ απυδμζδ ηαεανήξ ηδξ έκςζδξ 15 (69.8 mg, 0.085 mmol, 97 %). Ακαθοηζημί 

οπμθμβζζιμί βζα ηδκ έκςζδ C44H38N8Cl4: C, 64.40; H, 4.67; N, 13.65. Βνέεδηε:              

C, 64.44; H, 4.50; N, 13.60. UV–vis: θabs (H2O) (ε, mM
-1

 cm
-1

) 416 (267.1), 513 

(11.7), 552 (13.2), 578 (3.9), 651 (6.4). HRMS (MALDI-TOF): m/z εεςνδηζηυ [M-

4Cl]
+4

 C44H38N8Cl4 678.3197, ανέεδηε 678.3180. 

4.3.6.2 ύλζεζε ηεο έλσζεο αίζπιν-4-(-θνξκπινθαίλνμπ)-βνπηπινεζηέξα (16). 

                                                                                                                                                         

H ακηίδναζδ πμο θαιαάκεζ πχνα είκαζ δ ελήξ: 

 

ε ιία δίθαζιδ ζθαζνζηή θζάθδ ηςκ 100 ml ηαζ οπυ αηιυζθαζνα αγχημο, 

ημπμεεημφκηαζ 4-οδνμλο-αεκγαθδεΰδδ (4 gr, 33 mmol) ηαζ 15 ml άκοδνμο 

δζιεεοθμθμνιαιζδίμο (DMF). ηδκ ζοκέπεζα, πνμζηίεεκηαζ ζηάβδδκ αίεοθμ-4-

ανςιμαμοηοθζηυξ εζηέναξ (7.80 gr, 40 mmol) ηαζ ακεναηζηυ ηάθζμ (5.22 gr, 40 

mmol). To ιίβια οπυ ακάδεοζδ, εενιαίκεηαζ ζημοξ 80 
μ
C βζα 2 χνεξ. Αημθμοεεί 

δζήεδζδ, βζα ηδκ απμιάηνοκζδ ημο K2CO3 πμο δεκ ακηέδναζε ηαζ ημο KBr πμο 

πανάπεδηε ηαζ έηπθοζδ ιε CH2Cl2. Καηυπζκ, ημ DMF απμζηάγεηαζ οπυ ηεκυ ηαζ ημ 

πνμσυκ επακαδζαθφεηαζ ιε 100 ml CH2Cl2 ηαζ εηπθέκεηαζ 4 θμνέξ ιε 100 ml κενμφ. 
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Αημθμοεεί λήνακζδ ιε άκοδνμ Na2SO4, δζήεδζδ ηαζ απυζηαλδ ημο δζαθφηδ δίκμκηαξ 

ηδκ έκςζδ 16 ςξ έκα ηίηνζκμ θάδζ (7.07 gr, 27 mmol, 95%). Ακαθοηζημί οπμθμβζζιμί 

βζα ηδκ έκςζδ C13H16Ο4: C, 66.09; H, 6.63. Βνέεδηε: C, 66.20; H, 6.50.
1
H NMR (500 

MHz, CDCl3): d 9.86 (s, 1H, CHO), 7.81 (d, J = 8.5 Hz, 2H, Ar), 6.98 (d, J = 8.5 Hz, 

2H, Ar), 4.13 (q, J = 7.0 Hz, 2H, CH2), 4.09 (t, J = 6.5 Hz, 2H, CH2), 2.51 (t, J = 7.0 

Hz, 2H, CH2), 2.14 (sextet, J = 6.5 Hz, 2H, CH2), 1.24 (t, J = 7.0 Hz, 3H, CH3). 
13

C 

NMR (75 MHz, CDCl3): d 191.2 (CO), 173.4 (CO), 164.3 (C), 132.4 (Ar), 130.4 (C), 

115.1 (Ar), 67.5 (CH2), 60.9 (CH2), 31.0 (CH2), 24.8 (CH2), 14.6 (CH3). HRMS 

(MALDI-TOF): m/z εεςνδηζηυ C13H16O4 (M)
+
 236.1049, ανέεδηε 236.1042.  

 

4.3.6.3 ύλζεζε ηεο έλσζεο ηεηξα-[4-(4-αίζνμπ-4-όμνβνπηνμπ) θαίλπιν] 

πνξθπξίλεο (17). 
 

Ζ ακηίδναζδ πμο θαιαάκεζ πχνα είκαζ δ ελήξ: 
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ε ζθαζνζηή θζάθδ ηςκ 250 ml, δζαθφεηαζ αίεοθμ-4-(4-θμνιοθμθαίκμλο)-

αμοηοθμεζηέναξ (16) (3 gr, 13 mmol) ζε 150 ml πνμπζμκζημφ μλέμξ ηαζ ημ ιίβια 

εενιαίκεηαζ έςξ ημοξ 100 
o
C. Αιέζςξ ιεηά πνμζηίεεηαζ ζηάβδδκ ποννυθζμ (0.97 ml, 

14 mmol) ηαζ ημ ιίβια αθήκεηαζ οπυ ακάδεοζδ ηαζ αναζιυ οπυ επακαννμή ζημοξ 

140 
μ
C βζα 2 χνεξ. Ζ θζάθδ εα πνέπεζ κα πνμζηαηεφεηαζ απυ ημ θςξ, δζυηζ ηα 

ακηζδνχκηα είκαζ θςημεοαίζεδηα. Έπεζηα, ημ πνμπζμκζηυ απμζηάγεηαζ οπυ ηεκυ ηαζ 

ημ πνμσυκ εηπθέκεηαζ 4 θμνέξ απυ 100 ml απζμκζζιέκμο κενμφ. Αημθμοεεί λήνακζδ 

ιέπνζ λδνμφ ηαζ επακαδζαθοημπμίδζδ ημο ζηενεμφ πνμσυκημξ ιε 50 ml CH2Cl2. 

Αημθμοεεί θζθηνάνζζια ημο πνμσυκημξ ιέζα ζε SiO2 φρμοξ 2 cm, πνδζζιμπμζχκηαξ 

ςξ δζαθφηδ έηθμοζδξ CH2Cl2/CH3OH (95:5, v/v) βζα ηδκ απμιάηνοκζδ ηςκ 

παναπνμσυκηςκ. Δπζπνυζεεημξ ηαεανζζιυξ ημο πνμσυκημξ θαιαάκεζ πχνα ιε 

πνςιαημβναθία ζηήθδξ, πμο θένεζ ςξ οθζηυ πθήνςζδξ SiO2 ηαζ μ δζαθφηδξ έηθμοζδξ 

είκαζ CH2Cl2/EtOH (97:3, v/v). Γζα ημκ ηεθζηυ ηαεανζζιυ ημο πνμσυκημξ αημθμοεεί 

επακαδζαθοημπμίδζδ ημο ζηενεμφ ιε CH2Cl2 ηαζ ιεηά πνμζεήηδ ελακίμο έςξ υημο 

πέζεζ ςξ ίγδια δ πμνθονίκδ. Σμ πνμσυκ 17 λδναίκεηαζ ηαζ ζοθθέβεηαζ ςξ ιςα ζηενευ 

(1.113 gr, 0.98 mmol, 30%). Ακαθοηζημί οπμθμβζζιμί βζα ηδκ έκςζδ C68H71N4O12: C, 

71.94; H, 6.21; N, 4.93. Βνέεδηε: C, 71.80; H, 6.44; N, 4.90. 
1
H NMR (500 MHz, 

CDCl3): d 8.87 (s, 8H, Ar), 8.12 (d, J = 8 Hz, 8H, Ar), 7.26 (d, J = 8.5 Hz, 8H, Ar), 

4.30 (t, J = 6.0 Hz, 8H, CH2), 4.26 (q, J = 7.0 Hz, 8H, CH2), 2.70 (t, J = 7.0 Hz, 8H, 

CH2), 2.32 (m, 8H, CH2), 1.36 (t, J = 7 Hz, 12H, CH3), -2.73 (s, 2H, NH). 
13

C NMR 

(75 MHz, CDCl3): d 173.7 (CO), 159.1 (C), 136.0 (Ar), 135.2 (C), 131.4 (Ar), 120.2 

(C), 113.2 (Ar), 67.5 (CH2), 61.0 (CH2), 31.5 (CH2), 25.3 (CH2), 14.8 (CH3). UV–vis: 

θabs (CH2Cl2) (ε, mM
-1

 cm
-1

) 422 (389.4), 519 (16.5), 555 (12.2), 589 (6.0), 651 (7.8). 

HRMS (MALDI-TOF): m/z εεςνδηζηυ C68H71N4O12 (M+H)
+
 1135.5068, ανέεδηε: 

1135.4997. 
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4.3.6.4 ύλζεζε ηεο έλσζεο ηεηξα-[4-(3-θαξβνμπ-πξνπόμπ) θαίλπιν] πνξθπξίλεο 

(18). 

Ζ ακηίδναζδ πμο θαιαάκεζ πχνα είκαζ δ ελήξ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

ε ζθαζνζηή θζάθδ ηςκ 250 ml ημπμεεημφκηαζ δ πμνθονίκδ 17 (92.0 mg 0.081 

mmol), 100 ml ηεηναοδνμθμονακίμο (THF), 60 ml ιεεακυθδξ ηαζ 70 ml οδαηζημφ 

δζαθφιαημξ ΚΟΖ ζοβηέκηνςζδξ 0.5 Μ. Σμ ιίβια αθήκεηαζ οπυ ακάδεοζδ ζε 

εενιμηναζία δςιαηίμο βζα 24 χνεξ. ηδκ ζοκέπεζα, μζ δζαθφηεξ απμζηάγμκηαζ οπυ 

ηεκυ ηαζ ζηδκ θζάθδ παναιέκεζ έκα ιπθε ζηενευ. ηδκ ίδζα θζάθδ πνμζηίεμκηαζ 100 

ml απζμκζζιέκμο κενμφ. ηδκ ζοκέπεζα πνμζηίεεηαζ ζηάβδδκ, οδαηζηυ δζάθοια ΖCl 

ηακμκζηυηδηαξ 2Ν, έςξ υημο ημ pH πάνεζ ηδκ ηζιή 3. ημ ζδιείμ αοηυ δ πμνθονίκδ 

18 ηαεζγάκεζ ςξ ίγδια. Καηυπζκ δζδεείηαζ ζε πςκί Buchner 4p ηαζ εηπθέκεηαζ ανηεηέξ 

θμνέξ ιε απζμκζζιέκμ κενυ. Σέθμξ εηπθέκεηαζ ιε ιζηνή πμζυηδηα δζαζεοθαζεένα ηαζ 

λδναίκεηαζ οπυ ηεκυ βζα ηδκ απυδμζδ ηαεανήξ ηδξ ιπθε έκςζδξ 18 (80.8 mg, 0.079 

mmol, 98%). Ακαθοηζημί οπμθμβζζιμί βζα ηδκ έκςζδ C60H54N4O12: C, 70.44; H, 5.32; 

N, 5.48. Βνέεδηε: C, 70.38; H, 5.42; N, 5.55. 
1
H NMR (300 MHz, CD3SOCD3): d 

8.76 (s, 8H, Ar), 8.02 (d, J = 7.2 Hz, 8H, Ar), 7.31 (d, J = 7.2 Hz, 8H, Ar), 4.24 (s br, 

8H, CH2), 2.50 (s br, 8H, CH2), 2.12 (s br 8H, CH2), -2.75 (s, 2H, NH). 
13

C NMR (75 

MHz, CD3SOCD3): d 174.6 (CO), 158.9 (C), 140.8 (C), 135.1 (Ar), 133.0 (C), 131.3 

(Ar), 122.4 (C), 113.5 (Ar), 67.3 (CH2), 30.7 (CH2), 24.9 (CH2) ppm. UV–Vis: θabs 
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(0.4% Et3N ζε H2O) (ε, mM
-1

 cm
-1

) 420 (392.0), 521 (20.5), 557 (15.2), 591 (7.0), 

654 (9.2). HRMS (MALDI-TOF): m/z εεςνδηζηυ C60H54N4O12 (M+H)
+
 1023.3816, 

ανέεδηε: 1023.3825. 

4.3.6.5 ύλζεζε ηεο έλσζεο ηεηξα-[4-(4-αίζνμπ-4-όμνβνπηνμπ) θαίλπιν] 

πνξθπξίλεο ιεπθόρξπζνπ (19). 

 

Ζ ακηίδναζδ πμο θαιαάκεζ πχνα είκαζ δ ελήξ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ε ζθαζνζηή θζάθδ ηςκ 100 ml ημπμεεημφκηαζ, PtCl2 (175.7 mg, 0.660 mmol), 30 ml 

αεκγμκζηνίθζμ ηαζ αθήκμκηαζ οπυ ακάδεοζδ ηαζ αναζιυ οπυ επακαννμή ζημοξ 180 
μ
C 

ζε εενιακηζηή θςθζά βζα ιία χνα. ηδκ ζοκέπεζα πνμζηίεεηαζ δ πμνθονίκδ 17 (150 

mg, 0.132 mmol) ηαζ ζοκεπίγεηαζ μ αναζιυξ βζα άθθδ ιία χνα. Αημθμοεεί απυζηαλδ 

ημο δζαθφηδ οπυ ηεκυ ηαζ εένιακζδ. Έπεζηα, ημ ζηενευ πνμσυκ δζαθφεηαζ ζε 40 ml 

CH2Cl2 ηαζ εηπθέκεηαζ ιε οδαηζηυ δζάθοια NaCl (2 x 30 ml). Αημθμοεεί λήνακζδ 

ηδξ μνβακζηήξ θάζδξ ιε άκοδνμ Na2SO4, δζήεδζδ ηαζ απυζηαλδ ημο δζαθφηδ ιέπνζ 

λδνμφ. Καηυπζκ, μ ηαεανζζιυξ ημο πνμσυκημξ θαιαάκεζ πχνα ιε πνςιαημβναθία 

ζηήθδξ, πμο θένεζ οθζηυ πθήνςζδξ SiO2 ηαζ μ δζαθφηδξ έηθμοζδξ είκαζ CH2Cl2/ 

EtOH (97.7:0.3, v/v). Σεθζηά, ημ πνμσυκ 19 λδναίκεηαζ ηαζ ζοθθέβεηαζ ςξ έκα 

πμνημηαθί ζηενευ (170 mg, 0.127 mmol, 96%). Ακαθοηζημί οπμθμβζζιμί βζα ηδκ 

έκςζδ C68H68N4O12Pt: C, 61.48; H, 5.16; N, 4.22. Βνέεδηε: C, 61.56; H, 5.04; N, 

4.12. 
1
H NMR (300 MHz, CDCl3): d 8.78 (s,8H, Ar), 8.02 (d, J = 8.4 Hz, 8H, Ar), 
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7.20 (d, J = 8.57 Hz, 8H, Ar), 4.24 (m, 16H, CH2), 2.67 (t, J = 7.2 Hz, 8H, CH2), 2.28 

(q, J = 6.9 Hz, 8H, CH2), 1.35 (t, J = 7.2 Hz, 12H, CH3). 
13

C NMR (75 MHz,CDCl3): 

d 173.3 (CO), 158.6 (C), 141.1 (C), 134.8 (Ar), 134.7 (C), 133.8 (Ar), 121.9 (C), 

112.7 (Ar), 66.9 (CH2), 60.5 (CH2), 31.1 (CH2), 24.8 (CH2), 14.3 (CH3). UV–Vis: θabs 

(CH2Cl2) (ε, mM
-1

 cm
-1

) 406 (290.4), 512 (25.4), 575 (4.9). HRMS (MALDI-TOF): 

m/z εεςνδηζηυ C68H68N4O12Pt 1327.4481, ανέεδηε: 1327.4475. 

4.3.6.6 ύλζεζε ηεο έλσζεο ηεηξα-[4-(3-θαξβνμπ-πξνπόμπ) θαίλπιν] πνξθπξίλεο 

ιεπθόρξπζνπ (20). 

 

Ζ ακηίδναζδ πμο θαιαάκεζ πχνα είκαζ δ ελήξ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          

ε ζθαζνζηή θζάθδ ηςκ 250 ml ημπμεεημφκηαζ δ πμνθονίκδ 19 (107.6 mg 0.081 

mmol), 100 ml ηεηναοδνμθμονακίμο (THF), 60 ml ιεεακυθδξ ηαζ 70 ml οδαηζημφ 

δζαθφιαημξ ΚΟΖ ζοβηέκηνςζδξ 0.5 Μ. Σμ ιίβια αθήκεηαζ οπυ ακάδεοζδ ζε 

εενιμηναζία δςιαηίμο βζα 24 χνεξ. ηδκ ζοκέπεζα, μζ δζαθφηεξ απμζηάγμκηαζ οπυ 

ηεκυ ηαζ ζηδκ θζάθδ παναιέκεζ έκα ηυηηζκμ ζηενευ. ηδκ ίδζα θζάθδ πνμζηίεμκηαζ 

100 ml απζμκζζιέκμο κενμφ. ηδκ ζοκέπεζα πνμζηίεεηαζ ζηάβδδκ, οδαηζηυ δζάθοια 

ΖCl ηακμκζηυηδηαξ 2Ν, έςξ υημο ημ pH πάνεζ ηδκ ηζιή 3. ημ ζδιείμ αοηυ δ 

πμνθονίκδ 20 ηαεζγάκεζ ςξ ίγδια. Καηυπζκ δζδεείηαζ ζε πςκί Buchner 4p ηαζ 

εηπθέκεηαζ ανηεηέξ θμνέξ ιε απζμκζζιέκμ κενυ. Σέθμξ εηπθέκεηαζ ιε ιζηνή πμζυηδηα 
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δζαζεοθαζεένα ηαζ λδναίκεηαζ οπυ ηεκυ βζα ηδκ απυδμζδ ηαεανήξ ηδξ ηυηηζκδξ 

έκςζδξ 20 (94.9 mg, 0.078 mmol, 96%). Ακαθοηζημί οπμθμβζζιμί βζα ηδκ έκςζδ 

C60H52N4O12Pt: C, 59.26; H, 4.31; N, 4.61. Βνέεδηε: C, 59.30; H, 4.20; N, 4.55. 
1
H 

NMR (300 MHz, CD3SOCD3): d 8.76 (s, 8H, Ar), 8.02 (d, J = 7.2 Hz, 8H, Ar), 7.31 

(d, J = 7.2 Hz, 8H, Ar), 4.24 (s br, 8H, CH2), 2.50 (s br, 8H, CH2), 2.12 (s br 8H, 

CH2). 
13

C NMR (75 MHz, CD3SOCD3): d 174.6 (CO), 158.9 (C), 140.8 (C), 135.1 

(Ar), 133.0 (C), 131.3 (Ar), 122.4 (C), 113.5 (Ar), 67.3 (CH2), 30.7 (CH2), 24.9 (CH2) 

ppm. UV–Vis: θabs (0.4% Et3N ζε H2O) (ε, mM
-1

 cm
-1

) 403 (141.4), 514 (15.8). 

HRMS (MALDI-TOF): m/z εεςνδηζηυ C60H52N4O12Pt [M]+ 1215.3229, ανέεδηε: 

1215.3235. 

4.3.6.7 ύλζεζε ηεο έλσζεο ηεηξα-[4-(4-αίζνμπ-4-όμνβνπηνμπ) θαίλπιν] 

πνξθπξίλεο παιιαδίνπ (21). 

 

Ζ ακηίδναζδ πμο θαιαάκεζ πχνα είκαζ δ ελήξ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ε ζθαζνζηή θζάθδ ηςκ 250 ml ημπμεεημφκηαζ, PdCl2 (31.2 mg, 0.176 mmol), 100 ml 

αεκγμκζηνίθζμ ηαζ αθήκμκηαζ οπυ ακάδεοζδ ηαζ αναζιυ οπυ επακαννμή ζημοξ 180 
μ
C 

ζε εενιακηζηή θςθζά βζα ιία χνα. ηδκ ζοκέπεζα πνμζηίεεηαζ δ πμνθονίκδ 17 (100 

mg, 0.088 mmol) ηαζ ζοκεπίγεηαζ μ αναζιυξ βζα άθθεξ δφμ χνεξ. Αημθμοεεί 

απυζηαλδ ημο δζαθφηδ οπυ ηεκυ ηαζ εένιακζδ. Έπεζηα, ημ ζηενευ πνμσυκ δζαθφεηαζ 

ζε 40 ml CH2Cl2 ηαζ εηπθέκεηαζ ιε οδαηζηυ δζάθοια NaCl (2 x 30 ml). Αημθμοεεί 
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λήνακζδ ηδξ μνβακζηήξ θάζδξ ιε άκοδνμ Na2SO4, δζήεδζδ ηαζ απυζηαλδ ημο 

δζαθφηδ ιέπνζ λδνμφ. Καηυπζκ, μ ηαεανζζιυξ ημο πνμσυκημξ θαιαάκεζ πχνα ιε 

πνςιαημβναθία ζηήθδξ, πμο θένεζ οθζηυ πθήνςζδξ SiO2 ηαζ μ δζαθφηδξ έηθμοζδξ 

είκαζ CH2Cl2/ CH3OH (97:3, v/v). Σεθζηά, ημ πνμσυκ 21 λδναίκεηαζ ηαζ ζοθθέβεηαζ ςξ 

έκα πμνημηαθί ζηενευ (105.8 mg, 0.085 mmol, 97%). Ακαθοηζημί οπμθμβζζιμί βζα 

ηδκ έκςζδ C68H68N4O12Pd: C, 65.88; H, 5.53; N, 4.52. Βνέεδηε: C, 65.80; H, 5.60; N, 

4.34. 
1
H NMR (500 MHz, CDCl3): d 8.83 (s, 8H, Ar), 8.03 (d, J = 8.5 Hz, 8H, Ar), 

7.20 (d, J = 8.5 Hz, 8H, Ar), 4.24 (m, 16H, CH2), 2.67 (t, J = 7.0 Hz, 8H, CH2), 2.28 

(q, J = 6.5 Hz, 8H, CH2), 1.35 (t, J = 7.0 Hz, 12H, CH3). 
13

C NMR (75 MHz, CDCl3): 

d 173.7 (CO), 159.1 (C), 142.3 (C), 135.5 (Ar), 134.7 (C), 131.3 (Ar), 121.8 (C), 

113.2 (Ar), 67.5 (CH2), 61.0 (CH2), 31.4 (CH2), 25.3 (CH2), 14.7 (CH3). UV–vis: θabs 

(CH2Cl2) (ε, mM
-1

 cm
-1

) 420 (402.3), 525 (29.2), 559 (3.5). HRMS (ΜALDI-TOF): 

m/z εεςνδηζηυ C68H69N4O12Pd (M+H)
+
 1239.3947, ανέεδηε: 1239.3864. 

4.3.6.8 ύλζεζε ηεο έλσζεο ηεηξα-[4-(3-θαξβνμπ-πξνπόμπ) θαίλπιν] πνξθπξίλεο 

παιιαδίνπ (22). 

 

Ζ ακηίδναζδ πμο θαιαάκεζ πχνα είκαζ δ ελήξ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ε ζθαζνζηή θζάθδ ηςκ 250 ml ημπμεεημφκηαζ δ πμνθονίκδ 21 (100.4 mg 0.081 

mmol), 100 ml ηεηναοδνμθμονακίμο (THF), 60 ml ιεεακυθδξ ηαζ 70 ml οδαηζημφ 

δζαθφιαημξ ΚΟΖ ζοβηέκηνςζδξ 0.5 Μ. Σμ ιίβια αθήκεηαζ οπυ ακάδεοζδ ζε 
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εενιμηναζία δςιαηίμο βζα 24 χνεξ. ηδκ ζοκέπεζα, μζ δζαθφηεξ απμζηάγμκηαζ οπυ 

ηεκυ ηαζ ζηδκ θζάθδ παναιέκεζ έκα ηυηηζκμ ζηενευ. ηδκ ίδζα θζάθδ πνμζηίεμκηαζ 

100 ml απζμκζζιέκμο κενμφ. ηδκ ζοκέπεζα πνμζηίεεηαζ ζηάβδδκ, οδαηζηυ δζάθοια 

ΖCl ηακμκζηυηδηαξ 2Ν, έςξ υημο ημ pH πάνεζ ηδκ ηζιή 3. ημ ζδιείμ αοηυ δ 

πμνθονίκδ 22 ηαεζγάκεζ ςξ ίγδια. Καηυπζκ δζδεείηαζ ζε πςκί Buchner 4p ηαζ 

εηπθέκεηαζ ανηεηέξ θμνέξ ιε απζμκζζιέκμ κενυ. Σέθμξ εηπθέκεηαζ ιε ιζηνή πμζυηδηα 

δζαζεοθαζεένα ηαζ λδναίκεηαζ οπυ ηεκυ βζα ηδκ απυδμζδ ηαεανήξ ηδξ ηυηηζκδξ 

έκςζδξ 22 (89.5 mg, 0.079 mmol, 98%). Ακαθοηζημί οπμθμβζζιμί βζα ηδκ έκςζδ 

C60H52N4O12Pd: C, 63.92; H, 4.65; N, 4.97. Βνέεδηε: C, 63.80; H, 4.75; N, 4.89. 
1
H 

NMR (300 MHz, CD3SOCD3): δ 8.78 (s, 8H, Ar), 7.99 (d, J = 7.2 Hz, 8H, Ar), 7.25 

(d, J =6.9 Hz, 8H, Ar), 4.19 (s b, 8H, CH2), 2.53 (s b, 8H, CH2), 2.10 (s b, 8H, CH2). 

13
C NMR (75 MHz, CD3SOCD3): δ 174.6 (CO), 158.9 (C), 141.5 (C), 135.3 (Ar), 

133.4 (C), 131.5 (Ar), 113.4 (Ar), 67.3 (CH2), 30.7 (CH2), 24.9 (CH2). UV–vis: θabs 

(0.4% Et3N ζε H2O) (ε, mM
-1

 cm
-1

) 415 (165.9), 563 (3.9), 527 (18.0). HRMS 

(MALDI-TOF): m/z εεςνδηζηυ C60H52N4O12Pd [M]+ 1126.2617, ανέεδηε: 

1226.2623. 

4.3.6.9 ύλζεζε ηεο έλσζεο ηεηξα-[4-(4-αίζνμπ-4-όμνβνπηνμπ) θαίλπιν] 

πνξθπξίλεο ρισξηνύρνπ ξνδίνπ (23). 

 

Ζ ακηίδναζδ πμο θαιαάκεζ πχνα είκαζ δ ελήξ: 
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ε ζθαζνζηή θζάθδ ηςκ 100 ml ημπμεεημφκηαζ, RhCl3 (55.3 mg, 0.264 mmol), 35 ml 

αεκγμκζηνίθζμ ηαζ αθήκμκηαζ οπυ ακάδεοζδ ηαζ αναζιυ οπυ επακαννμή ζημοξ 180 
μ
C 

ζε εενιακηζηή θςθζά βζα 5 θεπηά. ηδκ ζοκέπεζα πνμζηίεεηαζ δ πμνθονίκδ 17 (150 

mg, 0.132 mmol) ηαζ ζοκεπίγεηαζ μ αναζιυξ βζα άθθεξ ηνεζξ χνεξ. Αημθμοεεί 

απυζηαλδ ημο δζαθφηδ οπυ ηεκυ ηαζ εένιακζδ. Έπεζηα, ημ ζηενευ πνμσυκ δζαθφεηαζ 

ζε 40 ml CH2Cl2 ηαζ εηπθέκεηαζ ιε οδαηζηυ δζάθοια NaCl (2 x 30 ml). Αημθμοεεί 

λήνακζδ ηδξ μνβακζηήξ θάζδξ ιε άκοδνμ Na2SO4, δζήεδζδ ηαζ απυζηαλδ ημο 

δζαθφηδ ιέπνζ λδνμφ. Καηυπζκ, μ ηαεανζζιυξ ημο πνμσυκημξ θαιαάκεζ πχνα ιε 

πνςιαημβναθία ζηήθδξ, πμο θένεζ οθζηυ πθήνςζδξ SiO2 ηαζ μ δζαθφηδξ έηθμοζδξ 

είκαζ CH2Cl2/ EtOH (99:1, v/v). Σεθζηά, ημ πνμσυκ 23 λδναίκεηαζ ηαζ ζοθθέβεηαζ ςξ 

έκα ζημονυπνςιμ ενοενυ ζηενευ (164.5 mg, 0.129 mmol, 98%). Ακαθοηζημί 

οπμθμβζζιμί βζα ηδκ έκςζδ C68H68ClN4O12Rh: C, 64.23; H, 5.39; N, 4.41. Βνέεδηε: 

C, 64.12; H, 5.54; N, 4.60. 
1
H NMR (500 MHz, CDCl3): d = 8.94 (s, 8H, Ar), 8.17 (d, 

J = 6.5 Hz, 4H, Ar), 8.03 (d, J = 7.0 Hz, 4H, Ar), 7.27 (d, J = 6.0 Hz, 8H, Ar), 4.29 

(m, 16H, CH2), 2.72 (t, J = 7.5 Hz, 8H, CH2), 2.33 (q, J = 6.5 Hz, 8H, CH2), 1.36 (t, J 

= 7.0 Hz, 12H, CH3) ppm. 
13

C NMR (75 MHz, CDCl3): d = 173.3 (CO), 158.6, 142.1, 

135.7, 135.0, 132.2, 120.5 ηαζ 112.6 (Ar C ηαζ C πμνθονίκδξ), 67.0 (CH2), 60.5 

(CH2), 29.9 (CH2), 24.8 (CH2), 14.2 (CH3) ppm. UV–Vis: θabs (CH2Cl2) (ε, mM
–1

 cm
–

1
) 427 (71.2), 537 (9.1), 574 (5.6). HRMS (MALDI-TOF): m/z εεςνδηζηυ [M–Cl]+ 

C68H68N4O12Rh 1236.3889, ανέεδηε: 1236.3882. 

4.3.6.10 ύλζεζε ηεο έλσζεο ηεηξα-[4-(3-θαξβνμπ-πξνπόμπ) θαίλπιν] πνξθπξίλεο  

ρισξηνύρνπ ξνδίνπ (24). 

Ζ ακηίδναζδ πμο θαιαάκεζ πχνα είκαζ δ ελήξ: 
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ε ζθαζνζηή θζάθδ ηςκ 250 ml ημπμεεημφκηαζ δ πμνθονίκδ 23 (103.0 mg 0.081 

mmol), 100 ml ηεηναοδνμθμονακίμο (THF), 60 ml ιεεακυθδξ ηαζ 70 ml οδαηζημφ 

δζαθφιαημξ ΚΟΖ ζοβηέκηνςζδξ 0.5 Μ. Σμ ιίβια αθήκεηαζ οπυ ακάδεοζδ ζε 

εενιμηναζία δςιαηίμο βζα 24 χνεξ. ηδκ ζοκέπεζα, μζ δζαθφηεξ απμζηάγμκηαζ οπυ 

ηεκυ ηαζ ζηδκ θζάθδ παναιέκεζ έκα ηυηηζκμ ζηενευ. ηδκ ίδζα θζάθδ πνμζηίεμκηαζ 

100 ml απζμκζζιέκμο κενμφ. ηδκ ζοκέπεζα πνμζηίεεηαζ ζηάβδδκ, οδαηζηυ δζάθοια 

ΖCl ηακμκζηυηδηαξ 2Ν, έςξ υημο ημ pH πάνεζ ηδκ ηζιή 3. ημ ζδιείμ αοηυ δ 

πμνθονίκδ 24 ηαεζγάκεζ ςξ ίγδια. Καηυπζκ δζδεείηαζ ζε πςκί Buchner 4p ηαζ 

εηπθέκεηαζ ανηεηέξ θμνέξ ιε απζμκζζιέκμ κενυ. Σέθμξ εηπθέκεηαζ ιε ιζηνή πμζυηδηα 

δζαζεοθαζεένα ηαζ λδναίκεηαζ οπυ ηεκυ βζα ηδκ απυδμζδ ηαεανήξ ηδξ ιςα έκςζδξ 24 

(91.6 mg, 0.079 mmol, 98%). Ακαθοηζημί οπμθμβζζιμί βζα ηδκ έκςζδ 

C60H52ClN4O12Rh: C, 62.15; H, 4.52; N, 4.83. Βνέεδηε: C, 62.06; H, 4.70; N, 4.75. 

1
H NMR (300 MHz, CD3SOCD3): d = 12.21 (br s, 4H, COOH), 8.93 (m, 8H, Ar), 

8.14 (m, 8H, Ar), 7.41 (m, 8H, Ar), 4.30 (m, 8H, CH2), 2.56 (m, 8H, CH2), 2.14 (m, 

8H, CH2) ppm. 
13

C NMR (75 MHz, CD3SOCD3): d = 174.3 (CO), 158.4, 141.6, 

134.9, 131.9121.1 ηαζ 112.9 (Ar C ηαζ C ηδξ πμνθονίκδξ), 66.5 (CH2), 30.4 (CH2), 

24.5 (CH2) ppm. UV–vis: θabs (0.4% Et3N ζε H2O) (ε, mM
-1

 cm
-1

) 422 (130.4), 535 

(22.4), 572 (9.7). HRMS (MALDI-TOF): m/z εεςνδηζηυ [M–Cl]
+
 C60H52N4O12Rh 

1123.2631, ανέεδηε: 1123.2649. 

4.3.6.11 ύλζεζε ηεο έλσζεο ηεηξα-[4-(4-αίζνμπ-4-όμνβνπηνμπ) θαίλπιν] 

πνξθπξίλεο θαξβόλπιν ξνπζελίνπ (25). 

Ζ ακηίδναζδ πμο θαιαάκεζ πχνα είκαζ δ ελήξ: 
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ε λδνή δίθαζιδ ζθαζνζηή θζάθδ ηςκ 100 ml ηαζ οπυ αηιυζθαζνα αγχημο 

ημπμεεημφκηαζ, Ru3(CO)12 (150 mg, 0.235 mmol), 50 ml δεηαθίκδξ ηαζ αθήκμκηαζ 

οπυ ακάδεοζδ ηαζ αναζιυ οπυ επακαννμή βζα 5 θεπηά. ηδκ ζοκέπεζα πνμζηίεεηαζ δ 

πμνθονίκδ 17 (150 mg, 0.132 mmol) ηαζ ζοκεπίγεηαζ μ αναζιυξ βζα άθθεξ δφμ χνεξ. 

Αημθμοεεί απυζηαλδ ημο δζαθφηδ οπυ ηεκυ ηαζ εένιακζδ. Έπεζηα, ημ ζηενευ πνμσυκ 

δζαθφεηαζ ζε 40 ml CH2Cl2 ηαζ εηπθέκεηαζ ιε οδαηζηυ δζάθοια NaCl (2 x 30 ml). 

Αημθμοεεί λήνακζδ ηδξ μνβακζηήξ θάζδξ ιε άκοδνμ Na2SO4, δζήεδζδ ηαζ απυζηαλδ 

ημο δζαθφηδ ιέπνζ λδνμφ. Καηυπζκ, μ ηαεανζζιυξ ημο πνμσυκημξ θαιαάκεζ πχνα ιε 

πνςιαημβναθία ζηήθδξ, πμο θένεζ οθζηυ πθήνςζδξ SiO2 ηαζ μ δζαθφηδξ έηθμοζδξ 

είκαζ CH2Cl2/ EtOH (99.7:0.3, v/v). Σεθζηά, ημ πνμσυκ 25 λδναίκεηαζ ηαζ ζοθθέβεηαζ 

ςξ έκα ζημονυπνςιμ ενοενυ ζηενευ (158.3 mg, 0.125 mmol, 95%). Ακαθοηζημί 

οπμθμβζζιμί βζα ηδκ έκςζδ C69H68N4O13Ru: C, 65.65; H, 5.43; N, 4.44. Βνέεδηε: C, 

65.39; H, 5.53; N, 4.41.
1
H NMR (300 MHz, CDCl3): δ = 8.74 (s, 8 H, Ar), 8.12 (dd, J 

= 8.4, J = 2.1 Hz, 4 H, Ar), 8.01 (dd, J = 8.3, J = 2.1 Hz, 4 H, Ar), 7.14 (m, 8 H, Ar), 

4.03 (m, 8 H, CH2), 3.85 (m, 8 H, CH2), 2.24 (m, 8 H, CH2), 1.98 (m, 8 H, CH2), 1.15 

(t, J = 7.2Hz, 12 H, CH3) ppm. 
13

C NMR (75 MHz, CDCl3): δ = 181.9 (Ru-CO), 

173.2 (εζηενζηυ CO), 158.2, 144.3, 135.3, 135.1, 134.8, 131.6, 121.4, 112.6 ηαζ 112.4 

(ArC ηαζ C ηδξ πμνθονίκδξ), 66.8 (CH2), 60.4 (CH2), 30.5 (CH2), 24.5 (CH2), 14.0 

(CH3) ppm. UV–Vis: θabs (CH2Cl2) (ε, mM
–1

 cm
–1

) 415 (97.7), 531 (10.1), 563 (5.6). 

HRMS (MALDI-TOF): m/z εεςνδηζηυ [M]+ C69H68N4O13Ru 1262.3841, ανέεδηε: 

1262.3843. 
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4.3.6.12 ύλζεζε ηεο έλσζεο ηεηξα-[4-(3-θαξβνμπ-πξνπόμπ) θαίλπιν] πνξθπξίλεο  

θαξβόλπιν ξνπζελίνπ (26). 

 

Ζ ακηίδναζδ πμο θαιαάκεζ πχνα είκαζ δ ελήξ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ε ζθαζνζηή θζάθδ ηςκ 250 ml ημπμεεημφκηαζ δ πμνθονίκδ 25 (102.3 mg 0.081 

mmol), 100 ml ηεηναοδνμθμονακίμο (THF), 60 ml ιεεακυθδξ ηαζ 70 ml οδαηζημφ 

δζαθφιαημξ ΚΟΖ ζοβηέκηνςζδξ 0.5 Μ. Σμ ιίβια αθήκεηαζ οπυ ακάδεοζδ ζε 

εενιμηναζία δςιαηίμο βζα 24 χνεξ. ηδκ ζοκέπεζα, μζ δζαθφηεξ απμζηάγμκηαζ οπυ 

ηεκυ ηαζ ζηδκ θζάθδ παναιέκεζ έκα ηυηηζκμ ζηενευ. ηδκ ίδζα θζάθδ πνμζηίεμκηαζ 

100 ml απζμκζζιέκμο κενμφ. ηδκ ζοκέπεζα πνμζηίεεηαζ ζηάβδδκ, οδαηζηυ δζάθοια 

ΖCl ηακμκζηυηδηαξ 2Ν, έςξ υημο ημ pH πάνεζ ηδκ ηζιή 3. ημ ζδιείμ αοηυ δ 

πμνθονίκδ 26 ηαεζγάκεζ ςξ ίγδια. Καηυπζκ δζδεείηαζ ζε πςκί Buchner 4p ηαζ 

εηπθέκεηαζ ανηεηέξ θμνέξ ιε απζμκζζιέκμ κενυ. Σέθμξ εηπθέκεηαζ ιε ιζηνή πμζυηδηα 

δζαζεοθαζεένα ηαζ λδναίκεηαζ οπυ ηεκυ βζα ηδκ απυδμζδ ηαεανήξ ηδξ ιςα έκςζδξ 26 

(90.9 mg, 0.079 mmol, 98%). Ακαθοηζημί οπμθμβζζιμί βζα ηδκ έκςζδ 

C61H52N4O13Ru: C, 63.70; H, 4.56; N, 4.87. Βνέεδηε: C, 63.83; H, 4.44; N, 4.81. 
1
H 

NMR (300 MHz, CD3SOCD3): d = 12.19 (br s, 4H, COOH), 8.60 (s, 8H, Ar), 8.08 (d, 

J = 7.8 Hz, 4H, Ar), 7.96 (d, J = 8.1 Hz, 4H, Ar), 7.32 (m, 8H, Ar), 4.28 (t, J = 6.0 Hz, 

8H, CH2), 2.56 (m, 8H, CH2), 2.13 (t, J = 6.6 Hz, 8H, CH2) ppm. 
13

CNMR (75 MHz, 

CD3SOCD3): d = 180.2 (Ru–CO), 174.2 (εζηενζηυ CO), 158.1, 143.4, 134.8, 133.9, 
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131.3, 121.1 ηαζ 112.6 (ArC ηαζ C πμνθονίκδξ), 66.8 (CH2), 30.3 (CH2), 24.5 (CH2) 

ppm. UV–vis: θabs (0.4% Et3N ζε H2O) (ε, mM
-1

 cm
-1

) 413 (143.4), 533 (11.9), 569 

(6.7) HRMS (MALDI-TOF): m/z εεςνδηζηυ [M–CΟ]
+
 C60H52N4O12Ru 1122.2620, 

ανέεδηε: 1122.2611.  

 

4.3.6.13 ύλζεζε ηεο έλσζεο ηεηξα-[4-(4-αίζνμπ-4-όμνβνπηνμπ) θαίλπιν] 

πνξθπξίλεο ςεπδαξγύξνπ (27). 

 

Ζ ακηίδναζδ πμο θαιαάκεζ πχνα είκαζ δ ελήξ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανπζηά ζε ιία ιμκυθαζιδ ζθαζνζηή θζάθδ ηςκ 50 ml, εζζάβμκηαζ δ έκςζδ 17  (72.7 

mg, 0,064 mmol) ηαζ 20ml CH2Cl2. ηδκ ζοκέπεζα πνμζηίεεηαζ ζηδκ θζάθδ δζάθοια 

ιεεακυθδξ (3ml) πμο πενζέπεζ έκοδνμ μλζηυ ρεοδάνβονμ, Zn(OAc)2∙H2O (200.0 mg, 

0,9112 mmol). To ιίβια ηδξ ακηίδναζδξ αθήκεηαζ οπυ ακάδεοζδ βζα 24 χνεξ ζε 

εενιμηναζία πενζαάθθμκημξ. Ανπζηά ημ πνχια ημο ιίβιαημξ είκαζ ηυηηζκμ, ημ μπμίμ 

ιε ηδκ πάνμδμ ηςκ ςνχκ ιεηαηνέπεηαζ ζε ιςα. Μεηά απυ ηδκ πάνμδμ ηςκ 24 ςνχκ, 

πναβιαημπμζείηαζ πνςιαημβναθία θεπηήξ ζηζαάδαξ (TLC) (SiO2, δζαθφηδξ έηθμοζδξ 

CH2Cl2/CH3OH 99:1, v/v ) ιε ζημπυ κα εθεβπεεί δ πμνεία ηδξ ακηίδναζδξ. ηακ 

μθμηθδνςεεί δ ακηίδναζδ, ζηαιαηάηαζ δ ακάδεοζδ ηαζ ημ ιίβια ιεηαββίγεηαζ ζε ιζα 

δζαπςνζζηζηή πμάκδ ηςκ 500 ml. Ζ ιεηαθμνά ημο ιίβιαημξ βίκεηαζ ιε ηδκ δζαδμπζηή 

πνμζεήηδ ζηδκ θζάθδ κενμφ ηαζ CH2Cl2, έηζζ χζηε κα ιεηαθενεμφκ υθεξ μζ 
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οπάνπμοζεξ μοζίεξ ζηδκ πμάκδ. ηδκ ζοκέπεζα πναβιαημπμζείηαζ εηπφθζζδ ημο 

ιίβιαημξ ιε κενυ ηαζ CH2Cl2 ανηεηέξ θμνέξ έηζζ χζηε ζηδκ μνβακζηή θάζδ κα 

παναιείκεζ ιυκμ δ πμνθονίκδ, εκχ ζηδκ οδαηζηή κα πενάζεζ δ πενίζζεζα ηςκ ζυκηςκ 

ρεοδανβφνμο ηαζ μλζημφ μλέμξ. οθθέβεηαζ ιε πνμζμπή δ μνβακζηή θάζδ πμο έπεζ 

ιςα-νμγ πνχια ηαζ ανίζηεηαζ ηάης απυ ηδκ οδαηζηή θάζδ πμο είκαζ άπνςιδ. 

Αημθμφεςξ, απμζηάγεηαζ ιέπνζ λδνμφ δ μνβακζηή θάζδ δ μπμία πενζέπεζ ηαζ ιζηνή 

πμζυηδηα ιεεακυθδξ. Ζ απυζηαλδ βίκεηαζ ζε ζοζηεοή απυζηαλδξ οπυ παιδθή πίεζδ 

ηαζ ζε εενιμηναζία  40-45 
μ
C. Καηυπζκ, μ ηαεανζζιυξ ημο πνμσυκημξ θαιαάκεζ πχνα 

ιε πνςιαημβναθία ζηήθδξ, πμο θένεζ οθζηυ πθήνςζδξ SiO2 ηαζ μ δζαθφηδξ έηθμοζδξ 

είκαζ CH2Cl2/ CH3OH (99:1, v/v). Σεθζηά, ημ πνμσυκ 27 λδναίκεηαζ ηαζ ζοθθέβεηαζ ςξ 

έκα ιςα ζηενευ (74.4 mg, 0.062 mmol, 97%). Ακαθοηζημί οπμθμβζζιμί βζα ηδκ έκςζδ 

C68H68N4O12Εn: C, 68.13; H, 5.72; N, 4.67. Βνέεδηε: C, 68.01; H, 5.63; N, 4.61. 
1
H 

NMR (500 MHz, CDCl3): d 8.83 (s, 8H, Ar), 8.03 (d, J = 8.5 Hz, 8H, Ar), 7.20 (d, J = 

8.5 Hz, 8H, Ar), 4.24 (m, 16H, CH2), 2.67 (t, J = 7.0 Hz, 8H, CH2), 2.28 (q, J = 6.5 

Hz, 8H, CH2), 1.35 (t, J = 7.0 Hz, 12H, CH3). 
13

C NMR (75 MHz, CDCl3): d 173.7 

(CO), 159.1 (C), 142.3 (C), 135.5 (Ar), 134.7 (C), 131.3 (Ar), 121.8 (C), 113.2 (Ar), 

67.5 (CH2), 61.0 (CH2), 31.4 (CH2), 25.3 (CH2), 14.7 (CH3). UV–vis: θabs (CH2Cl2) (ε, 

mM
-1

 cm
-1

) 421 (405.1), 522 (28.9), 557 (2.7). HRMS (ΜALDI-TOF): m/z 

εεςνδηζηυ C68H69N4O12Zn (M)
+
 1196.4125, ανέεδηε: 1196.4133. 

 

4.3.6.14 ύλζεζε ηεο έλσζεο ηεηξα-[4-(3-θαξβνμπ-πξνπόμπ) θαίλπιν] πνξθπξίλεο 

ςεπδαξγύξνπ (28). 

Ζ ακηίδναζδ πμο θαιαάκεζ πχνα είκαζ δ ελήξ: 
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ε ζθαζνζηή θζάθδ ηςκ 250 ml ημπμεεημφκηαζ δ πμνθονίκδ 27 (97.1 mg 0.081 

mmol), 100 ml ηεηναοδνμθμονακίμο (THF), 60 ml ιεεακυθδξ ηαζ 70 ml οδαηζημφ 

δζαθφιαημξ ΚΟΖ ζοβηέκηνςζδξ 0.5 Μ. Σμ ιίβια αθήκεηαζ οπυ ακάδεοζδ ζε 

εενιμηναζία δςιαηίμο βζα 24 χνεξ. ηδκ ζοκέπεζα, μζ δζαθφηεξ απμζηάγμκηαζ οπυ 

ηεκυ ηαζ ζηδκ θζάθδ παναιέκεζ έκα πνάζζκμ ζηενευ. ηδκ ίδζα θζάθδ πνμζηίεμκηαζ 

100 ml απζμκζζιέκμο κενμφ. ηδκ ζοκέπεζα πνμζηίεεηαζ ζηάβδδκ, οδαηζηυ δζάθοια 

ΖCl ηακμκζηυηδηαξ 2Ν, έςξ υημο ημ pH πάνεζ ηδκ ηζιή 3. ημ ζδιείμ αοηυ δ 

πμνθονίκδ 28 ηαεζγάκεζ ςξ ίγδια. Καηυπζκ δζδεείηαζ ζε πςκί Buchner 4p ηαζ 

εηπθέκεηαζ ανηεηέξ θμνέξ ιε απζμκζζιέκμ κενυ. Σέθμξ εηπθέκεηαζ ιε ιζηνή πμζυηδηα 

δζαζεοθαζεένα ηαζ λδναίκεηαζ οπυ ηεκυ βζα ηδκ απυδμζδ ηαεανήξ ηδξ πνάζζκδξ 

έκςζδξ 28 (85.8 mg, 0.079 mmol, 98%). Ακαθοηζημί οπμθμβζζιμί βζα ηδκ έκςζδ 

C60H52N4O12Zn: C, 66.33; H, 4.82; N, 5.16. Βνέεδηε: C, 66.22; H, 4.98; N, 5.10. 
1
H 

NMR (300 MHz, CD3SOCD3): δ 8.78 (s, 8H, Ar), 7.99 (d, J = 7.2 Hz, 8H, Ar), 7.25 

(d, J =6.9 Hz, 8H, Ar), 4.19 (s b, 8H, CH2), 2.53 (s b, 8H, CH2), 2.10 (s b, 8H, CH2). 

13
C NMR (75 MHz, CD3SOCD3): δ 174.6 (CO), 158.9 (C), 141.5 (C), 135.3 (Ar), 

133.4 (C), 131.5 (Ar), 113.4 (Ar), 67.3 (CH2), 30.7 (CH2), 24.9 (CH2). UV–vis: θabs 

(0.4% Et3N ζε H2O) (ε, mM
-1

 cm
-1

) 412 (163.5), 565 (4.4), 529 (19.0). HRMS 

(MALDI-TOF): m/z εεςνδηζηυ C60H52N4O12Zn [M]+ 1084.2873, ανέεδηε: 

1084.2860. 

4.3.7 Πεηξάκαηα θσηνρεκηθήο παξαγσγήο πδξνγόλνπ.  

Γζα ηδκ θςημηαηαθοηζηή παναβςβή οδνμβυκμο, ηάεε δζάθοια ακηίδναζδξ 

παναζηεοάγεηαζ ζε έκακ βοάθζκμ ζςθήκα θςημπδιζηήξ ακηίδναζδξ ιε ζοκμθζηυ υβημ 

40 ml.  ηδκ παναζηεοή ηςκ δζαθοιάηςκ ακηίδναζδξ πνδζζιμπμζείηαζ πνυηοπμ 

οδαηζηυ δζάθοια ηνζαζεακμθαιίκδξ (ΣΔΟΑ) ιε πενζεηηζηυηδηα 10%, 20% ή 30% v/v 

ηαζ pH 7 ή 8, νοειζζιέκμ ιε HCl. Πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ, ημ κενυ πμο 

πνδζζιμπμζείηαζ είκαζ οπενηάεανμ βζα ηδκ απμθοβή ηοπυκ επίδναζδξ ηςκ ζυκηςκ ημο 

κενμφ ζηδκ ηαηαθοηζηή δζαδζηαζία. Ο ζςθήκαξ ηδξ ακηίδναζδξ ηθείκεηαζ ιε έκα 

ζζθζημκμφπμ πχια, εκχ ημ δζάθοια ηδξ ακηίδναζδξ απαενχκεηαζ ιε άγςημ, ημ μπμίμ 

δζαπέεηαζ ζε αοηυ βζα 20 θεπηά ζε εενιμηναζία δςιαηίμο.  
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Σα πεζνάιαηα θςημηαηαθοηζηήξ παναβςβήξ Ζ2 πναβιαημπμζήεδηακ  

αηηζκμαμθχκηαξ ηάεε θμνά ημ εηάζημηε δζάθοια ηδξ ακηίδναζδξ  πνδζζιμπμζχκηαξ 

έκακ θςημπδιζηυ ακηζδναζηήνα, μ μπμίμξ πενζθαιαάκεζ ιζα ζοζημζπία ιζηνχκ 

θαιπηήνςκ led. Σα δείβιαηα ημπμεεημφκηαζ πενζθενεζαηά ηαζ ζε ίζδ απυζηαζδ απυ 

ηδκ πδβή ημο θςηυξ, υπςξ θαίκεηαζ ηαζ ζηδκ αηυθμοεδ εζηυκα. Σα led εηιπέιπμοκ 

ζε υθμ ημ υναημ θάζια. Ο ακηζδναζηήναξ ημπμεεηείηαζ πάκς ζε πθάηα ακάδεοζδξ, 

έηζζ χηζε ηα δείβιαηα κα ακαδεφμκηαζ ηακμκζηά ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ θςημπδιζηήξ 

ακηίδναζδξ ιε ηδκ αμήεεζα ιαβκδηζηχκ ακαδεοηήνςκ. Ζ απυζηαζδ ηάεε ζςθήκα 

ακηίδναζδξ απυ ηδκ πδβή ηδξ αηηζκμαμθίαξ είκαζ 4 cm.  

 

Δηθόλα-4.1: Ο θςημπδιζηυξ ακηζδναζηήναξ πμο πνδζζιμπμζήεδηε ζηα πεζνάιαηα 

παναβςβήξ οδνμβυκμο. 

Ζ πμζυηδηα ημο οδνμβυκμο πμο πανάβεηαζ ακζπκεφεηαζ ηαζ πμζμηζημπμζείηαζ 

πνδζζιμπμζχκηαξ ηδκ ακαθοηζηή ιέεμδμ ηδξ αένζαξ πνςιαημβναθίαξ, υπςξ 

ακαθφεδηε ζηδκ πανάβναθμ 3.6.8. Ονζζιέκα πεζνάιαηα εθέβπμοκ έθααακ πχνα ηάης 

απυ ηζξ ίδζεξ ζοκεήηεξ εθθείρεζ εκυξ απυ ηα ζοζηαηζηά ημο δζαθφιαημξ παναβςβήξ 

οδνμβυκμο, ιε ζημπυ ηδκ απυδεζλδ ηδξ ακαβηαζυηδηαξ πνήζδξ ηςκ ζοζηαηζηχκ 

αοηχκ. Δπζπνυζεεηα, πναβιαημπμζήεδηε δ βκςζηή „‟δμηζιαζία οδνανβφνμο‟‟ βζα ηδκ 

ακίπκεοζδ ηοπυκ ιεηαθθζημφ παθθαδίμο ή πθαηίκαξ ζημ δζάθοια ηδξ ακηίδναζδξ. 

οβηεηνζιέκα, ζε έκα πνυηοπμ δζάθοια ακηίδναζδξ παναβςβήξ οδνμβυκμο 

πνμζηέεδηε πενίζζεζα ιεηαθθζημφ οδνανβφνμο (30 ζζμδφκαια ζε ζπέζδ ιε ημκ 

θςημεοαζζεδημπμζδηή). Έπεζηα, ημ δζάθοια θςηίζηδηε ηαζ ηαηαβνάθδηε δ παναβςβή 
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οδνμβυκμο. Ο ζπδιαηζζιυξ ιεηαθθζημφ παθθαδίμο ή θεοηυπνοζμο πμο εα ιπμνμφζε 

κα δνάζεζ ςξ ηαηαθφηδξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ημ TiO2, εα δεζιεουηακ ζημκ οδνάνβονμ 

ζπδιαηίγμκηαξ αιάβαθια, ιεζχκμκηαξ έηζζ ηδκ ηαηαθοηζηή απυδμζδ. Ωζηυζμ, δ 

πνμζεήηδ ηδξ πενίζζεζαξ οδνανβφνμο δεκ επδννέαζε ηδκ ηαηαθοηζηή ζοιπενζθμνά. 

Πνάβιαηζ, μ οδνάνβονμξ πανέιεζκε θαιπενυξ ηαζ πςνίξ ίπκμξ ιαφνδξ ζηζάξ ηαευθδ 

ηδκ δζάνηεζα ηδξ θςημηαηαθοηζηήξ δζαδζηαζίαξ.  Γζα ηδκ θςημηαηαθοηζηή παναβςβή 

οδνμβυκμο παναζηεοάγμκηαζ δζαθφιαηα 1:1 Αηεημκζηνίθζμ : Yδαηζηυ δζάθοια ΣΔΟΑ 

πενζεηηζηυηδηαξ 10%, 20% ή 30%  v/v ηαζ pH 7 ή 8 (πνυηοπμ δζάθοια), πμο 

πενζέπμοκ ηζξ πμνθονίκεξ 20 ηαζ 22 ζε δζάθμνεξ ζοβηεκηνχζεζξ. Σμ TiO2 πνμζηίεεηαζ 

ζημ δζάθοια ηδξ ακηίδναζδξ ςξ ζηενευ πςνίξ πεναζηένς επελενβαζία.  

 

4.4 Απνηειέζκαηα-πδήηεζε  

ηδκ πανμφζα ιεθέηδ θαιαάκεζ πχνα ζοζηδιαηζηή ιεθέηδ εκυξ κέμο 

θςημηαηαθοηζημφ ζοζηήιαημξ παναβςβήξ οδνμβυκμο, ημ μπμίμ πενζθαιαάκεζ ηδκ 

πμνθονίκδ ημο θεοημπνφζμο 20 ςξ ηαηαθφηδ ηαζ ηδκ πμνθονίκδ ημο παθθαδίμο 22 

ςξ θςημεοαζζεδημπμζδηή, πνδζζιμπμζχκηαξ ηδκ ηνζαζεακμθαιίκδ (ΣΔΟΑ) ςξ 

εοζζαζηζηυ δυηδ δθεηηνμκίςκ ζε δζάθοια 1:1 αηεημκζηνζθίμο-κενμφ. ημ πανυκ 

ζφζηδια πενζθαιαάκεηαζ ηαζ TiO2 ημ μπμίμ πνμζηίεεηαζ ζημ δζαθοια ηδξ 

θςημηαηαθοηζηήξ ακηίδναζδξ. Λυβς ηδξ ζδιακηζηυηδηαξ ελέηαζδξ υθςκ ηςκ 

παναβυκηςκ πμο επζδνμφκ ζηδκ απυδμζδ ημο κέμο θςημηαηαθοηζημφ ζοζηήιαημξ, 

έθααε πχνα ζοζηδιαηζηή ιεθέηδ βζα ηδκ αεθηζζημπμίδζδ ηδξ ηαηαθοηζηήξ απυδμζδξ 

ημο θςημπδιζημφ ζοζηήιαημξ έηθοζδξ οδνμβυκμο. Ζ ακαθμβία ηςκ δφμ 

πνςιμθυνςκ, δ πμζυηδηα ημο δυηδ δθεηηνμκίςκ, ημ pH ημο πνυηοπμο δζαθφιαημξ 

πμο πνδζζιμπμζείηαζ είκαζ μζ πανάβμκηεξ πμο ελεηάζηδηακ ζηδκ πανμφζα ιεθέηδ.  

Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ, δ ηαηαθοηζηή δναζηζηυηδηα ημο θςημπδιζημφ 

ζοζηήιαημξ ηςκ δφμ πνςιμθυνςκ αολάκεηαζ, υηακ δ πμζυηδηα ημο θςημεοαζ-

ζεδημπμζδηή αολάκεηαζ, ιζα παναηήνδζδ πμο ανίζηεηαζ ζε πθήνδ ζοιθςκία ιε ηα 

ιέπνζ ζηζβιήξ αζαθζμβναθζηά δεδμιέκα.
24 

Δπζπθέμκ, ηα κακμζςιαηίδζα TiO2 παίγμοκ 

ημκ νυθμ ημο αβςβμφ δθεηηνμκίςκ απυ ημκ θςημεοαζζεδημπμζδηή πνμξ ημκ 

ηαηαθφηδ.  
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Έλσζε E1/2 
Ox1

/V E1/2 
Ox2

/V E1/2 
Red1

/V 

19 0.64 1.01 -3.18 

21 0.55 0.95 -3.19 

23 0.75 1.09 - 

25 0.29 0.72 - 

                                                                                                                                         

Πίλαθαο-4.1: Οζ ηζιέξ μλεζδμακαβςβζηχκ δοκαιζηχκ ακαθμνζηά ιε ημ δοκαιζηυ 

Fc/Fc
+
 ζε δζπθςνμιεεάκζμ, οπυ ηδκ πανμοζία ηδξ έκςζδξ TPAPF6 ςξ δθεηηνμθφηδ.  

Ο θυβμξ θςημεοαζζεδημπμζδηή/ ηαηαθφηδ, Pd-TCPP/Pt-TCPP είκαζ ακάθμβμξ 

ηδξ ηαηαθοηζηήξ απυδμζδξ, δδθαδή ημο ανζειμφ ηςκ ηαηαθοηζηχκ ηφηθςκ έηθοζδξ 

Ζ2. Έηζζ ιπμνεί ηακείξ εφημθα κα ηαηαθήλεζ ζημ ζοιπέναζια υηζ, δ πμνθονίκδ ημο 

παθθαδίμο δνα ςξ θςημεοαζζεδημπμζδηήξ εκχ ημ πμνθονζκζηυ πανάβςβμ ημο 

θεοηυπνοζμο δνα ςξ ηαηαθφηδξ ζημ θςημπδιζηυ ζφζηδια. ημ ίδζμ ζοιπέναζια 

μδδβμφκ ηαζ ηα δεδμιέκα ηςκ μλεζδμακαβςβζηχκ δοκαιζηχκ ηςκ δομ πμνθονζκζηχκ 

παναβχβςκ.
28

 πςξ θαίκεηαζ ηαζ ζημκ πίκαηα 4.1, δ έκςζδ  Pd-TCPP έπεζ ηδκ ηάζδ 

κα μλεζδχκεηαζ πμζμ εφημθα ζε ζπέζδ ιε ηδκ έκςζδ Pt-TCPP. πςξ είκαζ βκςζηυ 

αζαθζμβναθζηά, μ θςημεοαζζεδημπμζδηήξ πανέπεζ δθεηηνυκζα πνμξ ημκ ηαηαθφηδ 

έηθοζδξ οδνμβυκμο ακάβμκηάξ ημκ, εκχ μ ίδζμξ μλεζδχκεηαζ.  

 

Γηάγξακκα-4.1: Σα ηοηθζηά αμθηα αμθηαιμβναθήιαηα ηςκ εκχζεςκ                                   

21 (a) ηαζ 19 (b).
44

 



333 

 

 

4.4.1 Έπίδξαζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο TEOA. 

ηδκ πνμζπάεεζα κα ιεθεηδεεί δ επίδναζδ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ημο 

εοζζαζηζημφ δυηδ δθεηηνμκίςκ ζηδκ θςημηαηαθοηζηή δναζηζηυηδηα ημο ζοζηήιαημξ 

έηθοζδξ οδνμβυκμο πναβιαημπμζήεδηακ πεζνάιαηα ηαηά ηα μπμία, δ ζοβηέκηνςζδ 

ημο θςημεοαζζεδημπμζδηή, δ ζοβηέκηνςζδ ημο ηαηαθφηδ, δ πμζυηδηα ημο TiO2, ημ 

pH ημο πνυηοπμο οδαηζημφ δζαθφιαημξ ηαζ δ ακαθμβία αηεημκζηνζθίμο-πνυηοπμο 

δζαθφιαημξ πανέιεκακ ζηαεενά, εκχ ιεηαααθθυηακ δ επί % πενζεηηζηυηδηα ηδξ 

TEOA ζημ οδαηζηυ δζάθοια. Με αάζδ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ζεζνάξ ηςκ πεζναιάηςκ 

θςημπδιζηήξ έηθοζδξ Ζ2 πμο έθααακ πχνα, παναηδνμφιε υηζ ιε ηδκ αφλδζδ ηδξ 

πμζυηδηαξ ημο δυηδ δθεηηνμκίςκ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζημ ιίβια ηδξ θςημπδιζηήξ 

ακηίδναζδξ, δ απυδμζδ αοηήξ αολάκεηαζ, δδθαδή αολάκεηαζ μ ανζειυξ ηςκ 

ηαηαθοηζηχκ ηφηθςκ έηθοζδξ Ζ2. Σα ηαθφηενα απμηεθέζιαηα εθήθεδζακ ζηδκ 

πενίπηςζδ πμο ημ οδαηζηυ δζάθοια πενζείπε 30% v/v (ή 15% v/v ημο ζοκμθζημφ 

δζαθφιαημξ ακηίδναζδξ) ΣΔΟΑ (93 ΣΟΝ ιεηά απυ 70 χνεξ ζοκεπμφξ αηηζκμαμθίαξ). 

Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ ζηδκ παναπάκς πενζεηηζηυηδηα ημ οδαηζηυ δζάθοια ήηακ 

ημνεζιέκμ ιε ηνζαζεακμθαιίκδ.  
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Γηάγξακκα-4.2: Οζ ηαιπφθεξ θςημπδιζηήξ παναβςβήξ οδνμβυκμο δζαθοιάηςκ (1:1 

αηεημκζηνζθίμο/ κενμφ πμο πενζέπμοκ, Pd-TCPP (4.00 x 10
-4 

M), Pt-TCPP                               

(1.64 × 10
-4 

M), 20 mg TiO2 ηαζ TEOA 5, 10 & 15 % v/v ζε pH 7. 

% v/v ΣΔΟΑ  TON vs Pt Ώξεο (h) 

5 6 70 

10 49 70 

15 93 70 

                                                                                                                                       

Πίλαθαο-4.2: Σα απμηεθέζιαηα θςημπδιζηήξ παναβςβήξ οδνμβυκμο δζαθοιάηςκ 

(1:1 αηεημκζηνζθίμο/ κενμφ πμο πενζέπμοκ, Pd-TCPP (4.00 x 10
-4 

M), Pt-TCPP                               

(1.64 × 10
-4 

M), 20 mg TiO2 ηαζ TEOA 5, 10 & 15 % v/v ζε pH 7. 

4.4.2 Έπίδξαζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ θαηαιύηε. 

 Με ζημπυ ηδκ ιεθέηδ ηδξ επίδναζδξ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ημο ηαηαθφηδ ζηδκ 

απυδμζδ ημο θςημπδιζημφ ζοζηήιαημξ έηθοζδξ Ζ2, πναβιαημπμζήεδηακ πεζνάιαηα 

ηαηά ηα μπμία, δ ζοβηέκηνςζδ ημο θςημεοαζζεδημπμζδηή, δ πενζεηηζηυηδηα ηδξ 

ΣΔΟΑ ζημ οδαηζηυ δζάθοια (30 % v/v), δ πμζυηδηα ημο TiO2 ηαζ δ ακαθμβία ηςκ 

δζαθοηχκ ζημ θςημπδιζηυ ζφζηδια πανέιεκακ ζηαεενά, εκχ ιεηαααθθυηακ δ 

ζοβηέκηνςζδ ημο πμνθονζκζημφ παναβχβμο 20, δδθαδή ημο ηαηαθφηδ έηθοζδξ Ζ2. 

Με αάζδ ηα απμηεθέζιαηα παναβςβήξ οδνμβυκμο (δζάβναιια 4.3, πίκαηαξ 

4.3), δ ιείςζδ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ημο ηαηαθφηδ είπε ςξ απμηέθεζια ηδκ αφλδζδ ηδξ 

ηαηαθοηζηήξ απυδμζδξ. Απυ ηδκ άθθδ ιενζά ςζηυζμ, δ δναιαηζηή ιείςζδ ηδξ 

ζοβηέκηνςζδξ ημο ηαηαθφηδ είπε ςξ ζοκέπεζα ηδκ ιείςζδ ηδξ ζοκμθζηήξ απυδμζδξ 

ημο θςημπδιζημφ ζοζηήιαημξ. Σα απμηεθέζιαηα αοηά ένπμκηαζ ζε πθήνδ ζοιθςκία 

ιε ηα δεδμιέκα ηδξ ζπεηζηήξ αζαθζμβναθίαξ, υπμο ιείςζδ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ημο 

ηαηαθφηδ ζηδκ ηάλδ ηςκ ιΜ έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδκ αφλδζδ ημο ανζειμφ ηςκ 

ηαηαθοηζηχκ ηφηθςκ.
24

 Ακηίεεηδ ζοιπενζθμνά παναηδνείηαζ ζηα θςημπδιζηά 

ζοζηήιαηα πμο πενζθαιαάκμοκ ημααθμλίιεξ ςξ ηαηαθφηεξ, υπμο δ ζοβηέκηνςζδ ηδξ 
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ημααθμλίιδξ εα πνέπεζ κα είκαζ ηαηά πμθφ ιεβαθφηενδ ζε ζπέζδ ιε ηδκ 

ζοβηέκηνςζδ ημο θςημεοαζζεδημπμζδηή.
29,33,36,37

 Γζα ημκ παναπάκς θυβμ πνεζάγεηαζ 

πενζζζυηενδ δζενεφκδζδ απμδμηζηχκ ζοζηδιάηςκ πμο πενζέπμοκ ιζηνή πμζυηδηα 

ηαηαθφηδ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα-4.3: Οζ ηαιπφθεξ θςημπδιζηήξ παναβςβήξ οδνμβυκμο δζαθοιάηςκ (1:1 

αηεημκζηνζθίμο/ κενμφ πμο πενζέπμοκ, Pd-TCPP (4.00 x 10
-4 

M), 20 mg TiO2, TEOA 

15% v/v  ιε pH 7 ηαζ Pt-TCPP (2.50 x 10
-6 

M), (1.25 x 10
-6 

M), (5.00 x 10
-7 

M),              

(2.50 x 10
-7 

M), (1.00 x 10
-5 

M), (4.90 x 10
-4 

M) & (6.00 x 10
-5 

M). 
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C Pt-TCPP TON vs Pt Ώξεο (h) 

2.50 x 10
-6 

M 8400 40 

1.25 x 10
-6 

M 6900 40 

5.00 x 10
-7 

M 6010 40 

2.50 x 10
-7 

M 1110 40 

1.00 x 10
-5 

M 540 40 

4.90 x 10
-4 

M 120 40 

6.00 x 10
-5 

M 56 40 

                                                                                                                                       

Πίλαθαο-4.3: Σα απμηεθέζιαηα θςημπδιζηήξ παναβςβήξ οδνμβυκμο δζαθοιάηςκ 

(1:1 αηεημκζηνζθίμο/ κενμφ πμο πενζέπμοκ, Pd-TCPP (4.00 x 10
-4 

M), 20 mg TiO2, 

TEOA 15% v/v ιε pH 7 ηαζ Pt-TCPP (2.50 x 10
-6 

M), (1.25 x 10
-6 

M),                               

(5.00 x 10
-7 

M), (2.50 x 10
-7 

M), (1.00 x 10
-5 

M), (4.90 x 10
-4 

M) & (6.00 x 10
-5 

M). 

4.4.3 Έπίδξαζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ θσηνεπαηζζεηνπνηεηή. 

 Με ζημπυ ηδκ ιεθέηδ ηδξ επίδναζδξ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ημο 

θςημεοαζζεδημπμζδηή ζηδκ απυδμζδ ημο θςημπδιζημφ ζοζηήιαημξ έηθοζδξ Ζ2, 

πναβιαημπμζήεδηακ πεζνάιαηα ηαηά ηα μπμία, δ ζοβηέκηνςζδ ημο ηαηαθφηδ (2.50 x 

10
-6 

M), δ πενζεηηζηυηδηα ηδξ ΣΔΟΑ ζημ οδαηζηυ δζάθοια (30 % v/v), δ πμζυηδηα 

ημο TiO2 ηαζ δ ακαθμβία ηςκ δζαθοηχκ ζημ θςημπδιζηυ ζφζηδια πανέιεκακ 

ζηαεενά, εκχ ιεηαααθθυηακ δ ζοβηέκηνςζδ ημο πμνθονζκζημφ παναβχβμο 22, 

δδθαδή ημο θςημεοαζζεδημπμζδηή έηθοζδξ Ζ2. 

Με αάζδ ηα απμηεθέζιαηα παναβςβήξ οδνμβυκμο (δζάβναιια 4.4, πίκαηαξ 

4.4), ιζηνή ιεηααμθή ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ημο θςημεοαζζεδημπμζδηή είπε ςξ 

απμηέθεζια ηδκ ζδιακηζηή αθθαβή ημο ανζειμφ ηςκ ηαηαθοηζηχκ ηφηθςκ. Σα 
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ηαθφηενα απμηεθέζιαηα εθήθεδζακ ζηδκ πενίπηςζδ πμο δ ζοβηέκηνςζδ ηδξ 

πμνθονίκδξ 22 ήηακ 4.00 x 10
-4 

M. Αφλδζδ ή ιείςζδ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ημο 

θςημεοαζζεδημπμζδηή έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδκ ιείςζδ ημο ανζειμφ ηςκ ηαηαθοηζηχκ 

ηφηθςκ παναβςβήξ Ζ2. φιθςκα ιε ηα δεδμιέκα ηδξ αζαθζμβναθίαξ, δ ζοβηέκηνςζδ 

ημο θςημεοαζζεδημπμζδηή έπεζ ιζα αέθηζζηδ ηζιή ηαζ ιζηνέξ απμηθείζεζξ απυ αοηήκ 

έπμοκ ςξ απμηέθεζια ηδκ ζοιακηζηή επίδναζδ ζηδκ απυδμζδ ημο θςημηαηαθοηζημφ 

ζοζηήιαημξ.
24,29,38

  

 

Γηάγξακκα-4.4: Οζ ηαιπφθεξ θςημπδιζηήξ παναβςβήξ οδνμβυκμο δζαθοιάηςκ (1:1 

αηεημκζηνζθίμο/ κενμφ πμο πενζέπμοκ, Pt-TCPP (2.50 x 10
-6 

M), 20 mg TiO2, TEOA 

15% v/v ιε pH 7 ηαζ Pd-TCPP (3.55 x 10
-4 

M), (4.00 x 10
-4 

M) & (5.32 x 10
-4 

M). 
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C Pd-TCPP  TON vs Pt Ώξεο (h) 

3.55 x 10
-4 

M 1950 40 

4.00 x 10
-4 

M 8400 40 

5.32 x 10
-4 

M 510 40 

                                                                                                                                       

Πίλαθαο-4.4: Σα απμηεθέζιαηα θςημπδιζηήξ παναβςβήξ οδνμβυκμο δζαθοιάηςκ 

(1:1 αηεημκζηνζθίμο/ κενμφ πμο πενζέπμοκ, Pt-TCPP (2.50 x 10
-6 

M), 20 mg TiO2, 

TEOA 15% v/v ιε pH 7 ηαζ Pd-TCPP (3.55 x 10
-4 

M), (4.00 x 10
-4 

M)                                  

& (5.32 x 10
-4 

M). 

4.4.4 Έπίδξαζε ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ πξσηνλίσλ (pH). 

ημ ζδιείμ αοηυ πναβιαημπμζήεδηε ιεθέηδ ηδξ επίδναζδξ ημο pH ημο 

πνυηοπμο οδαηζημφ δζαθφιαημξ ζηδκ απυδμζδ ημο θςημηαηαθοηζημφ ζοζηήιαημξ. 

Πζμ ζοβηεηνζιέκα, μ ανζειυξ ηςκ ηαηαθοηζηχκ ηφηθςκ ιεηνήεδηε ζε pH 7 ηαζ 8. Με 

αάζδ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ θςημηαηάθοζδξ, ιε αφλδζδ ημο pH παναηδνήεδηε 

αφλδζδ ηδξ ζοκμθζηήξ απυδμζδξ ημο ηαηαθοηζημφ ζοζηήιαημξ (8800 ΣΟΝ φζηενα 

απυ 40 χνεξ) ηαεχξ ηαζ αφλδζδ ημο νοειμφ παναβςβήξ Ζ2. Ζ παναηήνδζδ αοηή 

ένπεηαζ ζε ακηίεεζδ ιε ηα δεδμιέκα ηδξ αζαθζμβναθίαξ, υπμο ζοζηήιαηα πμο 

πενζέπμοκ ηαηαθφηεξ ημααθηίμο, ιε αφλδζδ ημο pH παναηδνείηαζ ιείςζδ ηδξ 

ζοκμθζηήξ απυδμζδξ αθθά αφλδζδ ημο νοειμφ έηθοζδξ Ζ2.
29

  

pH  TON vs Pt Ώξεο (h) 

7 8400 40 

8 8800 40 

 

Πίλαθαο-4.5: Σα απμηεθέζιαηα θςημπδιζηήξ παναβςβήξ οδνμβυκμο δζαθοιάηςκ 

(1:1 αηεημκζηνζθίμο/ κενμφ πμο πενζέπμοκ, Pd-TCPP (4.00 x 10
-4 

M), Pt-TCPP                

(2.50 × 10
-6 

M), 20 mg TiO2 ηαζ TEOA 15% v/v ιε pH 7 & 8. 



339 

 

 

 

Γηάγξακκα-4.5: Οζ ηαιπφθεξ θςημπδιζηήξ παναβςβήξ οδνμβυκμο δζαθοιάηςκ (1:1 

αηεημκζηνζθίμο/ κενμφ πμο πενζέπμοκ, Pd-TCPP (4.00 x 10
-4 

M), Pt-TCPP                

(2.50 × 10
-6 

M), 20 mg TiO2 ηαζ TEOA 15% v/v ιε pH 7 & 8. 

4.4.5 Έπίδξαζε ηεο πνζόηεηαο TiO2. 

 ημ θςημπδιζηυ ζφζηδια έηθοζδξ Ζ2 ιεθεηήεδηε ηαζ δ επίδναζδ ηδξ 

πμζυηδηαξ ημο πνμζηζεέιεκμο TiO2 ζημ δζάθοια ηδξ ακηίδναζδξ. Με αάζδ ηα 

απμηεθέζιαηα ηςκ ακηίζημζπςκ θςημηαηαθοηζηχκ πεζναιάηςκ ανέεδηε υηζ, 

πεναζηένς αφλδζδ ηδξ πμζυηδηαξ TiO2 πμο πνμζηίεεηαζ ζημ δζάθοια ηδξ ακηίδναζδξ 

δεκ επζδνά ζηδκ θςημπδιζηή παναβςβή οδνμβυκμο. Απυ ηδκ άθθδ ιενζά, ιείςζδ ηδξ 

πμζυηδηαξ ημο TiO2, έπεζ ςξ ζοκέπεζα ηδκ βναιιζηή ιείςζδ ηδξ πμζυηδηαξ ημο 

εηθουιεκμο Ζ2. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, υηακ ζημ θςημηαηαθοηζηυ ζφζηδια ιεζχκεηαζ 

ηαηά 50% δ πμζυηδηα ημο TiO2, ακηίζημζπδ ιείςζδ πνμηαθείηαζ ηαζ ζημκ ζοκμθζηυ 

ανζειυ ηςκ ηαηαθοηζηχκ ηφηθςκ παναβςβήξ Ζ2 (4200 ΣΟΝ φζηενα απυ 40 χνεξ). 

Μία μθμηθδνςιέκδ ιεθέηδ βζα ημκ νυθμ ημο TiO2 ζημ θςημηαηαθοηζηυ ζφζηδια 
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πνέπεζ κα πενζθαιαάκεζ ηαζ ηδκ εφνεζδ ημο θυβμο ηςκ δφμ πνςιμθυνςκ πμο 

πνμζδέκμκηαζ ζηδκ επζθάκεζα αοημφ. πςξ πενζβνάθεηαζ ζε αηυθμοεδ πανάβναθμ, δ 

πμζυηδηα ηςκ δφμ πνςιμθυνςκ πμο πνμζδέκμκηαζ ζηδκ επζθάκεζα ημο TiO2 

ακένπεηαζ ζε 90.0% ζηζξ αέθηζζηεξ ζοκεήηεξ ηδξ θςημηαηαθοηζηήξ παναβςβήξ 

οδνμβυκμο.   

4.4.6 Μειέηε ηεο αλαγέλλεζεο ηνπ θσηνρεκηθνύ ζπζηήκαηνο. 

ε έκα ηαηαθοηζηυ ζφζηδια είκαζ ζδιακηζηυ κα είκαζ βκςζηυξ μ θυβμξ παφζδξ 

ηδξ ηαηαθοηζηήξ δναζηζηυηδηαξ, φζηενα απυ ηδκ πναβιαημπμίδζδ μνζζιέκμο 

ανζειμφ ηαηαθοηζηχκ ηφηθςκ. φιθςκα ιε ηδκ ζπεηζηή αζαθζμβναθία, δ 

θςημηαηαθοηζηή δναζηζηυηδηα ηςκ ζοζηδιάηςκ παφεζ φζηενα απυ ηδκ πάνμδμ 

ηάπμζςκ ςνχκ ζοκεπμφξ αηηζκμαυθδζδξ, είηε θυβς ηδξ απμζφκεεζδξ ημο ηαηαθφηδ 

είηε θυβς ηδξ απμζφκεεζδξ ημο θςημεοαζζεδημπμζδηή.
21,24,29,39-42

  

Γζα ημκ παναπάκς θυβμ, πναβιαημπμζήεδηακ μνζζιέκα πεζνάιαηα ηαηά ηδκ 

δζάνηεζα ηδξ θςημηαηαθοηζηήξ παναβςβήξ οδνμβυκμο. Πνχημκ, υηακ ημ ζφζηδια ιε 

ηζξ αέθηζζηεξ ζοκεήηεξ ζηαιάηδζε κα πανάβεζ κέα πμζυηδηα Ζ2, δδθαδή απέηηδζε 

ηαηαθοηζηυ plateau, πνμζηέεδηε πμζυηδηα θςημεοαζζεδημπμζδηή ζημ ζςθήκα ηδξ 

ακηίδναζδξ, ςζηυζμ δεκ παναηδνήεδηε ακαβέκκδζδ ημο ηαηαθοηζημφ ζοζηήιαημξ. 

Γεφηενμκ, ζε έκα δεφηενμ ζςθήκα ακηίδναζδξ ηάης απυ ηζξ ίδζεξ ζοκεήηεξ, 

πνμζηέεδηε πμζυηδηα ηαηαθφηδ, πςνίξ ςζηυζμ κα παναηδνδεεί αφλδζδ ηδξ 

ηαηαθοηζηήξ απυδμζδξ. Σνίημκ, ζε έκακ ηνζημ ζςθήκα ακηίδναζδξ πνμζηέεδηε ηαζ 

ηαηαθφηδξ ηαζ θςημεοαζζεδημπμζδηήξ, ςζηυζμ ηαζ πάθζ δεκ παναηδνήεδηε ηάπμζα 

επίδναζδ ζηδκ ηαηάθοζδ. Σέθμξ, ζε έκακ ηεθεοηαίμ ζςθήκα, πνμζηέεδηε πμζυηδηα 

οδαηζημφ δζαθφιαημξ ηνζαζεακμθαιίκδξ αολάκμκηαξ ηδκ ηαηαθοηζηή απυδμζδ.  

Δπμιέκςξ ιεζά απυ ηα πνμδβμφιεκα πεζνάιαηα απμδεζηκφεηαζ υηζ ζηδκ 

πενίπηςζδ ημο ιεθεημφιεκμο ηαηαθοηζημφ ζοζηήιαημξ, δ παφζδ ηδξ δναζηζηυηδηάξ 

ημο δεκ μθείθεηαζ ζηδκ απμζφκεεζδ ημο ηαηαθφηδ, ημο θςημεαζζεδημπμζδηή ή ηαζ 

ηςκ δφμ αθθα ζηδκ ελάκηθδζδ ημο δυηδ δθεηηνμκίςκ. Δζδζηυηενα ιεηά ηδκ πνμζεήηδ 

δζαθφιαημξ ΣΔΟΑ, δ απυδμζδ ημο ηαηαθοηζημφ ζοζηήιαημξ ιεηά απυ 100 χνεξ 

έθηαζε ημκ ανζειυ ηςκ 12100 ΣΟΝ. Σμ βεβμκυξ αοηυ είκαζ πμθφ ζδιακηζηυ ζηδκ 
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πενίπηςζδ πνήζδξ ημο ζοζηήιαημξ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ζοζηεοχκ παναβςβήξ 

οδνμβυκμο, θυβς ηδξ δμιζηήξ ημο ζηαεενυηδηαξ.  

 

Γηάγξακκα-4.6: Οζ ηαιπφθεξ θςημπδιζηήξ παναβςβήξ οδνμβυκμο δζαθοιάηςκ (1:1 

αηεημκζηνζθίμο/ κενμφ πμο πενζέπμοκ, Pd-TCPP (4.00 x 10
-4 

M), Pt-TCPP                           

(2.50 × 10
-6 

M), 20 mg TiO2 ηαζ TEOA 15% v/v ζε pH 8 (A ζφζηδια-ιπθε ηαιπφθδ) 

& ημ ζφζηδια Α ιε ηδκ πνμζεήηδ 2 ml πνυηοπμο δζαθφιαημξ TEOA-H2O 30% v/v 

(B ζφζηδια-πνάζζκδ ηαιπφθδ). 
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4.4.7 Πξνηεηλόκελνο κεραληζκόο: πνηα πνξθπξίλε δξα σο θαηαιύηεο θαη πνηα σο 

θσηνεπαηζζεηνπνηεηήο. 

Μέπνζ ηχνα πενζβνάθδηε ημ θςημπδιζηυ ζφζηδια παναβςβήξ οδνμβυκμο πμο 

πενζθαιαάκεζ δφμ πνςιμθυνα, δφμ πμνθονίκεξ, ηζξ Pt-TCPP ηαζ Pd-TCPP ςξ 

ηαηαθφηδ ηαζ θςημεοαζζεδημπμζδηή ακηίζημζπα. Οζ νυθμζ αοημί πνμηφπημοκ απυ ηα 

ζζμδφκαια πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαεχξ ηαζ ηα μλεζδμακαβςβζηά δοκαιζηά ηςκ 

εκχζεςκ. Ωζηυζμ, ηα μλεζδμακαβςβζηά δοκαιζηά δεκ δζαθένμοκ ανηεηά ιεηαλφ ημοξ 

ηαζ μζ δφμ εκχζεζξ ειθακίγμοκ ίδζεξ θοζζημπδιζηέξ ζδζυηδηεξ.  

 

Γηάγξακκα-4.7: Καιπφθδ θςημπδιζηήξ παναβςβήξ οδνμβυκμο δζαθφιαημξ (1:1 

αηεημκζηνζθίμο/ κενμφ πμο πενζέπεζ, Pt-TCPP (4.00 x 10
-4 

M), 20 mg TiO2, TEOA 

15% v/v ιε pH 7 ηαζ Pd-TCPP (2.50 x 10
-6 

M). 

Γζα ημκ θυβμ αοηυ έθααακ πχνα θςημηαηαθοηζηά πεζνάιαηα, υπμο έβζκε 

ακαζηνμθή ημο θυβμο ηςκ ζοβηεκηνχζεςκ ηςκ δφμ πνςιμθυνςκ, εεςνχκηαξ 
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δδθαδή ηδκ πμνθονίκδ ημο θεοημπνφζμο ςξ θςημεοαζζεδημπμζδηή ηαζ ηδκ 

πμνθονίκδ ημο παθθαδίμο ςξ ηαηαθφηδ. ηζξ αέθηζζηεξ ζοκεήηεξ ηαζ ιε ακηζζηνμθή 

ημο θυβμο ηςκ δφμ πνςιμθυνςκ παναηδνήεδηε ίδζα θςημηαηαθοηζηή απυδμζδ (8260 

ΣΟΝ vs Pd φζηενα απυ 44 χνεξ) (δζάβναιια 4.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα-4.2: Ο πνμηεζκυιεκμξ ιδπακζζιυξ παναβςβήξ Ζ2. 
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Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ, μζ δφμ πμνθονίκεξ ιπμνμφκ κα αθθάλμοκ ημοξ 

νυθμοξ ημοξ ζημ θςημηαηαθοηζηυ ζφζηδια ακάθμβα ιε ημκ ζπεηζηυ θυβμ ημοξ ζε 

αοηυ. Δπζπθέμκ, υηακ ηα δφμ πνςιμθυνα ανίζημκηαζ ζε ίδζα ακαθμβία ζημ 

θςημηαηαθοηζηυ ιίβια, δεκ παναηδνείηαζ ηαευθμο παναβςβή Ζ2. ζμκ αθμνά ημκ 

ιδπακζζιυ παναβςβήξ οδνμβυκμο ηαζ ζηζξ δφμ πενζπηχζεζξ εεςνμφιε υηζ έπμοιε ημκ 

ζπδιαηζζιυ ακάθμβςκ εκδζαιέζςκ. 

πςξ πενζβνάθεηαζ ηαζ ζηδκ πνμδβμφιεκδ εζηυκα, μ πνμηεζκυιεκμξ 

ιδπακζζιυξ ιε ηδκ πμνθονίκδ Pt-TCPP ςξ ηαηαθφηδ πενζθαιαάκεζ ανπζηά ηδκ 

πνςημκίςζδ ηδξ πμνθονίκδξ Pt-TCPP ηαζ ημκ ζπδιαηζζιυ εκυξ ηεηναβςκζηά 

ποναιζδζημφ εκδζαιέζμο, υπμο ημ ηεκηνζηυ ιέηαθθμ έπεζ 4+ μλεζδςηζηή ααειίδα. 

Έπεζηα, πναβιαημπμζείηαζ ιεηαθμνά δφμ δθεηηνμκίςκ απυ ηδκ πμνθονίκδ ημο 

παθθαδίμο ιέζς ημο TiO2 πνμξ ηδκ πμνθονίκδ ημο θεοηυπνοζμο. Έηζζ, ημ ηεκηνζηυ 

ιεηαθθζηυ ζυκ επζζηνέθεζ ηαζ πάθζ ζε μλεζδςηζηή ααειίδα 2+. Δκ ζοκεπεία, ηαηά ημκ 

ίδζμ ηνυπμ θαιαάκεζ πχνα ηαζ δεφηενδ πνςημκίςζδ απμηηχκηαξ ηεθζηά  δμιή 

ηεηναβςκζηήξ δζποναιίδαξ ιε ημ ηεκηνζηυ ζυκ ηδξ πθαηίκαξ κα ανίζηεηαζ ζε 4+  

μλεζδςηζηή ααειίδα.  

ημ ζδιείμ αοηυ Ζ2 ιπμνεί κα παναπεεί είηε ιε ακαβςβζηή απυζπαζδ ηαηά 

ηδκ μπμία δ πμνθονίκδ επζζηνέθεζ ζηδκ ανπζηή ηδξ ηαηάζηαζδ έημζιδ κα 

πναβιαημπμζήζεζ έκακ αηυια ηαηαθοηζηυ ηφηθμ (μιμθοηζηυξ ιδπακζζιυξ) είηε 

ιπμνεί κα παναπεεί ιέζς πνςημκίςζδξ ημο ηεηναβςκζημφ εκδζαιέζμο (εηενμθοηζηυξ 

ιδπακζζιυξ). ζμκ αθμνά ημκ θςημεοαζζεδημπμζδηή, ιεηαθένεζ δθεηηνυκζα πνμξ 

ημκ ηαηαθφηδ ιέζς ημο TiO2, ημ ιεηαθθζηυ ζυκ ημο παθθαδίμο ζηδκ πμνθονίκδ 

ιεηαααίκεζ ζε ηαηάζηαζδ 4+ απυ 2+ ηαζ επζζηνέθεζ ζηδκ ανπζηή ημο μλεζδςηζηή 

ααειίδα ιέζς ηδξ ιδ ακηζζηνεπηήξ μλείδςζδξ ηδξ ΣΔΟΑ.  

Πεναζηένς ιεθέηεξ πναβιαημπμζήεδηακ ζημ ιίβια ηδξ θςημπδιζηήξ 

ακηίδναζδξ ιε ηδκ πνήζδ ηδξ θαζιαημζημπίαξ UV-Vis. ε ιία εζδζηή ηορεθίδα ιε 

δοκαηυηδηα απαένςζδξ πνμζηέεδηε ιίβια ηδξ θςημηαηαθοηζηήξ ακηίδναζδξ ηαζ 

παναηδνήεδηε ιείςζδ ηδξ Soret ηαζκίαξ ηδξ πμνθονίκδξ Pt-TCPP ηαζ ιεηαηυπζζδ 

αοηήξ ζηα 441.3 ηαζ ηδξ Q ηαζκίαξ απυ ηα 599.0 ζηα 605.4 nm (δζάβναιια 4.8 ηαζ 

πίκαηαξ 4.6).  
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Γηάγξακκα-4.8: Σα θάζιαηα UV-Vis ζημ ιίβια ηδξ θςημηαηαθοηζηήξ ακηίδναζδξ 

(αναζςιέκμ 10 θμνέξ). οκεήηεξ: (1:1 αηεημκζηνίθζμ/ κενυ πμο πενζέπεζ, Pd-TCPP ή 

ακηίζημζπα Pt-TCPP (4.00 x 10
-4 

M), Pt-TCPP ή ακηίζημζπα Pd-TCPP (2.50 × 10
-6 

M), 

20 mg TiO2 ηαζ TEOA 15% v/v ιε  pH 7. 
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Σαηλία Pd-TCPP Μίβια ακηίδναζδξ ιε 

Pd-TCPP ςξ ηαηαθφηδ. 

Pt-TCPP Μίβια ακηίδναζδξ ιε 

Pt-TCPP ςξ ηαηαθφηδ. 

Soret (nm) 408.9 398.6 398.6 405.2 

441.3 

Q (nm) 528.4 

565.3 

513.9 

545.3 

599.0 

513.9 

545.3 

513.9 

567.9 

605.4 

                                                                                                                                   

Πίλαθαο-4.6: Σα δεδμιέκα ηςκ πεζναιάηςκ ιε ηδκ πνήζδ UV-Vis θαζιαημζημπίαξ 

ζημ ιίβια ηδξ θςημηαηαθοηζηήξ ακηίδναζδξ (αναζςιέκμ 10 θμνέξ). οκεήηεξ: (1:1 

αηεημκζηνίθζμ/ κενυ πμο πενζέπεζ, Pd-TCPP ή ακηίζημζπα Pt-TCPP (4.00 x 10
-4 

M), Pt-

TCPP ή ακηίζημζπα Pd-TCPP (2.50 × 10
-6 

M), 20 mg TiO2 ηαζ TEOA 15% v/v ιε  pH 

7. 

4.4.8 To  πνζνζηό ησλ ρξσκνθόξσλ πνπ δεζκεύεηαη ζην TiO2.  

Με ζημπυ κα ανεεεί μ θυβμξ ηςκ δφμ πνςιμθυνςκ πμο δεζιεφμκηαζ ζηδκ 

επζθάκεζα ημο TiO2, έθααακ πχνα ακηίζημζπεξ ιεθέηεξ πνμζνυθδζδξ ιέζς UV-Vis 

θαζιαημζημπίαξ. οβηεηνζιέκα, παναζηεοάζηδηε έκα δζάθοια ιε ηζξ αέθηζζηεξ 

ζοκεήηεξ ηαζ ακαθμβία ηςκ πνςιμθυνςκ, πμο πενζείπε 1:1 αηεημκζηνίθζμ/ κενυ, Pd-

TCPP (4.00 x 10
-4 

M), Pt-TCPP (2.50 × 10
-6 

M) ηαζ TEOA 15% v/v ιε  pH 8.  ε 

αοηυ ημ δζάθοια ιεηνήεδηε δ απμννυθδζδ ηδξ Q ηαζκίαξ ζηα 536 nm. Δπεζηα, ζημ 

ίδζμ δζάθοια πνμζηέεδηακ 20 mg TiO2, ημ ιίβια ακαδεφηδηε ιε ηδκ αμήεεζα 

οπενφπςκ, θοβμηεκηνήεδηε ηαζ ζημ οπενηείιεκμ δζάθοια ιεηνήεδηε ηαζ πάθζ δ 

απμννυθδζδ ζημ ίδζμ ιήημξ ηφιαημξ. Ζ ιείςζδ ηδξ ηζιήξ ηδξ απμννυθδζδξ 

ζοκδέεηαζ εοεέςξ ιε ημ πμζμζηυ ηςκ πμνθονζκχκ πμο δεζιεφεηαζ ζημ TiO2. Σμ 

πμζμζηυ ηςκ πνςιμθυνςκ πμο δεζιεφεηαζ ζημ TiO2 οπμθμβίζηδηε ζε 90.0%. Αλίγεζ 

κα ζδιεζςεεί υηζ επεζδή μζ δφμ πμνθονίκεξ πενζθαιαάκμοκ αηνζαχξ ηζξ ίδζεξ 

πενζθενεζαηέξ μιάδεξ ηαζ έπμοκ ίδζα δμιή, εεςνείηαζ υηζ δεκ οπάνπεζ ηαπμζα 

επζθεηηζηυηδηα ζηδκ δεφζιεοζδ ημοξ ζημ TiO2.  

 



347 

 

 

4.5 πκπεξάζκαηα  

ηδκ πανμφζα ιεθέηδ, έθααε πχνα δ εφνεζδ εκυξ κέμο θςημηαηαθοηζημφ 

ζοζηήιαημξ παναβςβήξ οδνμβυκμο, ημο πνχημο πμο πενζθαιαάκεζ δφμ πανυιμζεξ 

πμνθονίκεξ ιε ηζξ ίδζεξ πενζθενεζαηέξ μιάδεξ ςξ ηαηαθφηεξ ηαζ θςημεοαζζεδημ-

πμζδηέξ. Οζ δφμ πμνθονίκεξ, ημο θεοηυπνοζμο ηαζ παθθαδίμο ακαθαιαάκμοκ ημκ 

νυθμ ημο ηαηαθφηδ ηαζ ημο θςημεοαζζεδημπμζδηή, ακάθμβα ιε ημκ ζπεηζηυ θυβμ 

ημοξ. ηακ ηα δφμ πμνθονζκζηά πανάβςβα ανίζημκηαζ ζε ίδζα ακαθμβία, δεκ 

παναηδνείηαζ θςημπδιζηή έηθοζδ οδνμβυκμο. Ακηίεεηα, υηακ ηάπμζμ απυ ηα 

πνςιμθυνα ανίζηεηαζ ζε ιεβαθφηενδ ακαθμβία, αοηυ ακαθαιαάκεζ ημκ νυθμ ημο 

θςημεοαζζεδημπμζδηή, εκχ ημ άθθμ πνςιμθυνμ δνα ςξ ηαηαθφηδξ.  

Σμ θςημηαηαθοηζηυ ζφζηδια εα πνέπεζ κα πενζθαιαάκεζ απαναίηδηα ηαζ ηδκ 

φπανλδ πμζυηδηαξ TiO2. Πνχημκ, ημ TiO2 εεςνμφιε υηζ θεζημονβεί πνμζηαηεοηζηά 

ζημ ηαηαθοηζηυ ζφζηδια, ιζαξ ηαζ μζ πμνθονίκεξ πενζέπμοκ εθεφεενεξ ηαναμλοθζηέξ 

μιάδεξ ζηζξ πενζθενεζαηέξ ημοξ μιάδεξ, μζ μπμίεξ εα ιπμνμφζακ κα ζοκανιμζημφκ 

ζηα ιεηαθθζηά ηέκηνα ηςκ πμνθονζκχκ πανειπμδίγμκηαξ ημκ ζπδιαηζζιυ ηςκ 

ηαηαθοηζηχκ οδνζδίςκ ζηζξ ιεηαθθμπμνθονίκεξ. Ωζηυζμ, μζ ηαναμλοθμιάδεξ 

δεζιεφμκηαζ ζε μοδέηενμ ή εθεθνχξ ααζζηυ πενζαάθθμκ ζηδκ επζθάκεζα ημο TiO2 ηαζ 

έηζζ ιπμνεί κα θάαεζ πχνα εθεφεενα δ ηαηαθοηζηή δζαδζηαζία. Γεφηενμκ, ημ TiO2 

θεζημονβεί ςξ αβςβυξ ηςκ δθεηηνμκίςκ πμο ιεηαθένμκηαζ απυ ηδκ ιία πμνθονίκδ 

ζηδκ άθθδ, ιζαξ ηαζ ιεζχκεζ ηδκ εκένβεζα εκενβμπμίδζδξ ηδξ ιεηαθμνάξ αοηήξ. 

Δπζπνυζεεηα, δ ιεηαθμνά δθεηηνμκίςκ βίκεηαζ ηαπφηενα ιε TiO2 ηάκμκηαξ έηζζ ημ 

ηαηαθοηζηυ ζφζηδια πμθφ απμδμηζηυ.  

Σμ πανυκ θςημηαηαθοηζηυ ζφζηδια ιζιείηαζ πθήνςξ ημ ακηίζημζπμ ζφζηδια 

ηςκ εοθαημεζδχκ ιειανακχκ ζημοξ θςημζοκεεηζημφξ μνβακζζιμφξ. Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, οπάνπεζ ημ θςημζφζηδια ΗΗ, ημ μπμίμ ιέζς ημο ηοημπνχιαημξ 

ιεηαθένεζ δθεηηνυκζα πνμξ ημ θςημζφζηδια Η, πμο ηα πνδζζιμπμζεί βζα ηδκ 

δδιζμονβία ακαβςβζηχκ ζζμδοκάιςκ. Καζ ηα δφμ θςημζοζηήιαηα δεζιεφμοκ δθζαηή 

αηηζκμαμθία ηαζ δζεβείνμκηαζ ηαοηυπνμκα.  ηδκ πενίπηςζδ ημο ζοζηήιαηυξ ιαξ, ημκ 

νυθμ ημο θςημζοζηήιαημξ ΗΗ ημκ παίγεζ μ θςημεοαζζεδημπμζδηήξ, ημκ νυθμ ημο 

ηοημπνχιαημξ ημ TiO2, πμο δνα ςξ „‟ακυνβακμ ηοηυπνςια‟‟ ηαζ ημκ νυθμ ημο 
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θςημζοζηήιαημξ Η μ ηαηαθφηδξ πμο ακάβεζ ηα πνςηυκζα πνμξ ιυνζα Ζ2. Αλίγεζ κα 

ζδιεζςεεί υηζ ηυζμ μ ηαηαθφηδξ υζμ ηαζ μ θςημεοαζζεδημπμζδηήξ δζεβείνμκηαζ 

δθεηηνμκζαηά ιε ηδκ απμννυθδζδ μναημφ θςηυξ.  

Λυβς ηδξ ζδιακηζηυηδηαξ ελέηαζδξ ηςκ παναβυκηςκ πμο επζδνμφκ ζηδκ 

απυδμζδ ημο πανυκημξ θςημηαηαθοηζημφ ζοζηήιαημξ, πναβιαημπμζήεδηε 

ζοζηδιαηζηή ιεθέηδ βζα ηδκ αεθηζζημπμίδζδ ηδξ θςημηαηαθοηζηήξ απυδμζδξ ημο 

ζοζηήιαημξ παναβςβήξ οδνμβυκμο. Ζ ζπεηζηή ακαθμβία ηςκ δφμ πνςιμθυνςκ, δ 

πμζυηδηα ημο δυηδ δθεηηνμκίςκ, ημ pH ημο πνυηοπμο δζαθφιαημξ πμο 

πνδζζιμπμζείηαζ είκαζ μζ πανάβμκηεξ πμο ελεηάζηδηακ ζηδκ παναπάκς ιεθέηδ.  

Οζ αέθηζζηεξ ζοκεήηεξ πενζθαιαάκμοκ ηδκ αηηζκμαμθδζδ δζαθφιαημξ (1:1 

αηεημκζηνίθζμ/ κενυ πμο πενζέπεζ, Pd-TCPP ή ακηίζημζπα Pt-TCPP (4.00 x 10
-4 

M),   

Pt-TCPP ή ακηίζημζπα Pd-TCPP (2.50 × 10
-6 

M), 20 mg TiO2 ηαζ TEOA 15% v/v ιε  

pH 8 (8800 ΣΟΝ φζηενα απυ 40 χνεξ). 
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 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5                                                                           

ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ 
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5. Πξννπηηθέο 

ημ πανυκ ηεθάθαζμ πναβιαημπμζείηαζ δ πανάεεζδ ηςκ πνμμπηζηχκ ηδξ 

πανμφζαξ δζαηνζαήξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ιε αάζδ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ιεθέηδξ ηςκ 

θςημηαηαθοηζηχκ ζοζηδιάηςκ πνμηείκμκηαζ μνζζιέκα κέα θςημηαηαθοηζηά 

ζοζηήιαηα παναβςβήξ οδνμβυκμο, ηα μπμία εα ιπμνμφζακ κα απμηεθέζμοκ αηυια 

πζμ αεθηζςιέκα ζοζηήιαηα ηςκ ήδδ οπάνπμκηςκ.  

ζμκ αθμνά ηα απμηεθέζιαηα ηδξ θςημηαηαθοηζηήξ παναβςβήξ οδνμβυκμο 

απυ ημααθμλίιεξ, εα ιπμνμφζε κα ιεθεηδεεί πεναζηένς δ επίδναζδ ημο αλμκζημφ 

οπμηαηαζηάηδ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα εα ιπμνμφζε κα ιεθεηδεεί δ επίδναζδ ηδξ φπανλδξ 

εκυξ δέηηδ δθεηηνμκίςκ ζηδκ μιάδα ηδξ πονζδίκδξ ζε δζαθμνεηζηή απυζηαζδ ηάεε 

θμνά. Γζα ημκ θυβμ αοηυ, ςξ δέηηδξ εα ιπμνμφζε κα είκαζ ημ θμοθενέκζμ ηαζ δ 

απυζηαζδ απυ ηδκ πονζδίκδ εα εθέβπεηαζ ιέζς ιζαξ ζογοβζαηήξ αθοζίδαξ 

μθζβμθαζκοθμαζκοθίςκ. Ζ εοεθζλία ζηδκ ζφκεεζδ ηδξ αθοζίδαξ ιεηαθνάγεηαζ ηαζ ζε 

εοεθζλία ζημ ιήημξ ηδξ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

ρήκα-5.1: Πνμηεζκυιεκα θςημηαηαθοηζηά ζοζηήιαηα πμνθονίκδξ ηαζ ημααθμλζιχκ 

ιε δζαθμνεηζημφξ οπμηαηαζηάηεξ θμοθενεκίμο-μθζβμθαίκοθμαζκοθζμο.  
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 Μία δζαθμνεηζηή ζοζηδιαηζηή ιεθέηδ εα ιπμνμφζε κα πναβιαημπμζδεεί ιε 

ηδκ ζφκεεζδ ημααθμλζιχκ οπμηαηεζηδιέκςκ ζηδκ εέζδ ηδξ δζιεεοθμβθομλίιδξ. Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, εα ιπμνμφζε ιζα μιάδα θμοθενεκίμο κα εζζαπεεί ζηδκ εέζδ ηδξ 

βθομλίιδξ ηαζ κα ιεθεηδεεί δ επίδναζδ ηδξ φπανλδξ ημο δέηηδ δθεηηνμκίςκ ζηδκ 

θςημηαηαθοηζηή παναβςβή οδνμβυκμο. Μζα πθήνδ ζοζηδιαηζηή ιεθέηδ εα πνέπεζ κα 

πενζθαιαάκεζ ηυζμ ημκ αλμκζηυ οπμηαηαζηάηδ πονζδίκδξ, υζμ ηαζ ημο Ν-ιεεοθμ-

ζιζδαγμθίμο, χζηε μζ πζεακέξ δζαθμνέξ ζηδκ απυδμζδ ημο ζοζηήιαημξ κα ιπμνμφκ κα 

ενιδκεοεμφκ ςξ απμηέθεζια ηδξ επίδναζδξ ημο οπμηαηαζηάηδ θμοθενεκίμο ζημκ 

ηαηαθφηδ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα-5.2: Πνμηεζκυιεκα θςημηαηαθοηζηά ζοζηήιαηα πμνθονίκδξ-ημααθμλζιχκ, 

οπμηαηεζηδιέκςκ ζηδκ εέζδ ηδξ δζιεεοθμβθομλίιδξ ιε μιάδεξ θμοθενεκίςκ.  

Με αάζδ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ιεθέηδξ ηδξ επίδναζδξ ημο TiO2 ζηδκ 

θςημηαηαθοηζηή παναβςβή οδνμβυκμο απυ ηδκ ημααθμλίιδ πμο πενζέπεζ 

ηαναμλοθζηή μιάδα ζηδκ μιάδα ημο αλμκζημφ οπμηαηαζηάηδ, εα ιπμνμφζακ κα 
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ζπεδζαζημφκ δφμ κέα θςημηαηαθοηζηά ζοζηήιαηα ηα μπμία κα πενζέπμοκ μιάδεξ 

ηοακμλζημφ μλέμξ ηυζμ ζηδκ πμνθονίκδ υζμ ηαζ ζηδκ ημααθμλίιδ ηαζ έηζζ ηαηαθφηδξ 

ηαζ θςημεοαζζεδημπμζδηήξ κα εκχκμκηαζ ζζπονά ζηδκ επζθάκεζα ημο TiO2. Δπζπθέμκ 

εα ιπμνμφζε ακάιεζα ζηδκ μιάδα ημο ηοακμλζημφ μλέμξ ηαζ ζημ πνςιμθυνμ αθθά 

ηαζ ημκ ηαηαθφηδ κα εζζαπεεί ιζα αθοζίδα ιεηαθμνάξ δθεηηνμκίςκ, χζηε κα 

ιεθεηδεεί δ επίδναζδ αοηήξ ζηδκ απυδμζδ ημο ηαηαθοηζημφ ζοζηήιαημξ.  

 

ρήκα-5.3: Πνμηεζκυιεκα θςημηαηαθοηζηά ζοζηήιαηα παναβςβήξ οδνμβυκμο πμο 

πενζθαιαάκμοκ πμνθονίκδ ηαζ ημααθμλίιδ ιε μιάδεξ ηοακμλζημφ μλέμξ βζα ηδκ 

πνυζδεζή ημοξ ζε επζθάκεζα TiO2.  

Νέα θςημηαηαθοηζηά ζοζηήιαηα εα ιπμνμφζακ κα ζπεδζαζημφκ ααζζζιέκα 

ζε ζφιπθμηα ημο ημααθηίμο ή ημο κζηεθίμο ιε δμιή ακάθμβδ αοηήκ ηςκ 

ημααθμλζιχκ. Έηζζ ηα μλεζδμακαβςβζηά δοκαιζηά ηςκ ηεκηνζηχκ ιεηάθθςκ ίζςξ 
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είκαζ ηα ηαηάθθδθα βζα ηδκ θςημηαηαθοηζηή ακαβςβή ηςκ πνςημκίςκ ζε ζοζηήιαηα 

ακηίζημζπα ιε αοηυ πμο ιεθεηήεδηε ζημ πνχημ ηιήια ηδξ πανμφζαξ δζαηνζαήξ.  

 

ρήκα-5.4: Πνμηεζκυιεκα θςημηαηαθοηζηά ζοζηήιαηα πμο πενζθαιαάκμοκ 

ζφιπθμηα ημο ημααθηίμο ηαζ ημο κζηεθίμο ιε δμιέξ ακάθμβεξ αοηχκ ηςκ 

ημααθμλζιχκ. 

Με αάζδ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ιεθέηδξ ημο κέμο θςημηαηαθοηζημφ 

ζοζηήιαημξ παναβςβήξ οδνμβυκμο ααζζζιέκμο ζηζξ πμνθονίκεξ ημο παθθαδίμο ηαζ 

ημο θεοηυπνοζμο ηαζ έπμκηαξ οπυρδ υηζ δ ζπεηζηή ακαθμβία ηςκ δφμ πμνθονζκχκ 

ηαεμνίγεζ ημοξ νυθμοξ ημοξ, εα ιπμνμφζακ κα ζπεδζαζημφκ μνζζιέκα κέα 

θςημηαηαθοηζηά ζοζηήιαηα. Πνχημκ, εα ιπμνμφζε κα ζπεδζαζηεί έκα ιυνζμ, ημ 

μπμίμ κα πενζθαιαάκεζ πέκηε μιάδεξ πμνθονίκδξ, ηέζζενζξ πενζθενεζαηά ηαζ ιζα ζημ 

ηέκηνμ ημο ιμνίμο. Κάεε πενζθενεζαηή μιάδα πμνθονίκδξ εα ιπμνμφζε κα 
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επζημζκςκεί ιε ηδκ ηεκηνζηή πμνθονίκδ ιε ιδ-ζογοβζαηέξ μιάδεξ. Οζ πενζθενεζαηέξ 

μιάδεξ πμνθονίκδξ εα είκαζ ιεηαθθςιέκεξ ιε παθθάδζμ ή θεοηυπνοζμ, εκχ δ 

ηεκηνζηή πμνθονίκδ εα είκαζ ακηίζημζπα ιεηαθθςιέκδ ιε θεοηυπνοζμ ή παθθάδζμ. 

Έηζζ, δ ηεκηνζηή πμνθονίκδ θυβς ακαθμβίαξ, εα δνα ςξ ηαηαθφηδξ, εκχ μζ 

πενζθενεζαηέξ μιάδεξ πμνθονίκδξ εα δνμοκ ςξ θςημεοαζζεδημπμζδηέξ. Δπζπνυζεεηα, 

μζ πενζθενεζαηέξ μιάδεξ εα πενζέπμοκ ηαζ μιάδεξ ηαναμλοθζηχκ μλέςκ, έηζζ χζηε, 

ημ ιυνζμ κα είκαζ οδαημδζαθοηυ ηαζ κα ιπμνεί κα πνμζδεεεί ζε επζθάκεζα TiO2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα-5.5: Πνμηεζκυιεκα θςημηαηαθοηζηά ζοζηήιαηα έηθοζδξ οδνμβυκμο 

ααζζζιέκα ζε ιυνζα ηφπμο αζηενζμφ πμο πενζέπμοκ πμνθονίκεξ παθθαδίμο ηαζ 

θεοηυπνοζμο. 
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Γζα ηδκ ηαηαζηεοή ζοζηεοχκ θςημηαηαθοηζηήξ έηθοζδξ οδνμβυκμο, ιε 

ζημπυ ηδκ ιεβάθδξ ειαέθεζα παναβςβή Ζ2, είκαζ απαναίηδηδ δ εφνεζδ ζοζηδιάηςκ 

ζηα μπμία μ ηαηαθφηδξ ηαζ μ θςημεοαζζεδημπμζηήξ κα ακήημοκ ζημ ίδζμ ιυνζμ. 

Ωζηυζμ, ζηα ιυνζα αοηά, δ ακηίζηνμθδ ακηίδναζδ ιεηαθμνάξ δθεηηνμκίςκ απυ ημκ 

ηαηαθφηδ πνμξ ημ ηιήια ημο θςημεοαζζεδημπμζδηή, ειπμδίγεζ ηδκ δδιζμονβία 

απμδμηζηχκ ζοζηδιάηςκ. Ζ φπανλδ ιδ-ζογοβζαηχκ βεθονχκ ζημ ιυνζμ πμο 

πνμηείκεηαζ, εα ειπμδίζεζ ζζπονά ηδκ ακίζηνμθδ ιεηαθμνά δθεηηνμκίςκ.  

Άθθα ζοζηήιαηα ακάθμβα ιε αοηυ πμο ιεθεηήεδηε ζημ δεφηενμ ηιήια ηδξ 

πανμφζαξ δζαηνζαήξ, εα ιπμνμφζακ κα ζπεδζαζημφκ ηαζ κα ιεθεηδεμφκ αθθάγμκηαξ 

ηζξ μιάδεξ πνυζδεζδξ ηςκ πμνθονζκχκ ζηδκ επζθάκεζα ημο TiO2. Γζα πανάδεζβια, εα 

ιπμνμφζακ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ηαναμλοθζηέξ μιάδεξ πςνίξ ηδκ πανειαμθή 

ακεναηζηχκ αθοζίδςκ, μιάδεξ θςζθμνζηχκ μλέςκ ή ζμοθθμκζηχκ μλέςκ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα-5.6: Πνμηεζκυιεκα θςημηαηαθοηζηά ζοζηήιαηα ααζζζιέκα ζε πμνθονίκεξ 

παθθαδίμο ηαζ θεοηυπνοζμο ιε δζάθμνεξ μιάδεξ πνυζδεζδξ ζηδκ επζθάκεζα ημο 

TiO2. 
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Παναηδνήεδηε απυ ηδκ πανμφζα ιεθεηδ, υηζ μζ ηαηαθφηεξ ακαβςβήξ 

μνβακζηχκ οπμζηνςιάηςκ, ιε ημκ ηαηάθθδθμ ζοκδοαζιυ ιε ηάπμζμκ 

θςημεοαζζεδημπμζδηή, ιπμνμφκ κα δνάζμοκ ςξ ηαηαθφηεξ έηθοζδξ οδνμβυκμο ζε 

θςημηαηαθοηζηά ζοζηήιαηα. Έηζζ, δ ζδέα αοηή εα ιπμνμφζε κα δζενοκεεί 

πενζζζυηενμ ηαζ κα βίκμοκ πνμζπάεεζεξ πνήζδξ βζα ημκ ζημπυ αοηυ ηαζ άθθςκ 

ηαηαθοηχκ ακαβςβήξ, υπςξ βζα πανάδεζβια μζ ηαηαθφηεξ οδνμβυκςζδξ μθεθζκχκ 

(ηαηαθφηεξ νμδίμο), βκςζημί ςξ ηαηαθφηεξ Wilkinson.  

 

ρήκα-5.7: Πνμηεζκυιεκα θςημηαηαθοηζηά ζοζηήιαηα ααζζζιέκα ζε πμνθονίκεξ ηαζ 

ηαηαθφηεξ Wilkinson ιε ζημπυ ηδκ θςημηαηαθοηζηή έηθοζδ Ζ2. 

Σέθμξ δζαπζζηχεδηε υηζ, μ ζοκδοαζιυξ δφμ πνςιμθυνςκ, δφμ 

ιεηαθθμπμνθονζκχκ, ιπμνεί κα δδιζμονβήζεζ έκα πμθφ απμδμηζηυ ζφζηδια έηθοζδξ 

οδνμβυκμο. Σμ ζφζηδια αοηυ ιζιείηαζ πθήνςξ ημ ακηίζημζπμ ζφζηδια πμο 

πνδζζιμπμζμφκ μζ θςημζοκεεηζημί μνβακζζιμί βζα ηδκ δέζιεοζδ ηδξ δθζαηήξ 
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εκένβεζαξ ηαζ ηδκ ιεηαηνμπή ηδξ ζε πδιζηή εκένβεζα ιεηεθναζιέκδ ζε ακαβςβζηά 

ζζμδφκαια. Έηζζ εα ιπμνμφζακ κα ζοκδοαζημφκ ηαζ άθθα πνςιμθυνα ιε πμνθονίκεξ 

βζα ηδκ θςημηαηαθοηζηή έηθοζδ Ζ2. Γζα πανάδεζβια ηα πμθφ-υλμ-ιεηαθθζηά 

ζφιπθμηα (POM‟s) είκαζ βκςζηυ υηζ δζαεέημοκ πμθθά μλεζδμακαβςβζηά ηέκηνα ηαζ 

επίζδξ απμννμθμφκ ηαζ ζημ μναηυ ηιήια ημο δθεηηνμιαβκδηζημφ θάζιαημξ. Έηζζ, 

εα ιπμνμφζε ιζα „‟μνβακζηή‟‟ ιεηαθθμπμνθονίκδ κα ζοκδοαζηεί απμηεθεζιαηζηά ιε 

ιία „‟ακυνβακδ πμνθονίκδ‟‟ βζα ηδκ θςημηαηαθοηζηή παναβςβή Ζ2.  

 

ρήκα-5.8: Πνμηεζκυιεκα ζοζηήιαηα έηθοζδξ Ζ2, ααζζζιέκα ζημκ ζοκδοαζιυ 

πμνθονζκχκ ηαζ POM‟s. 
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ρήκα Ι20. UV-Vis θάζια ημο ζοιπθυημο 1 ζε δζάθοια 1:1 αηεημκζηνζθίμο/ 

κενμφ πμο πενζέπεζ TEOA 5% v/v ζε pH 7. 
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ρήκα Ι21. UV-Vis θάζια ημο ζοιπθυημο 2 ζε δζάθοια 1:1 αηεημκζηνζθίμο/ κενμφ 

πμο πενζέπεζ TEOA 5% v/v ζε pH 7. 
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ρήκα Ι22. UV-Vis θάζια ημο ζοιπθυημο 3 ζε δζάθοια 1:1 αηεημκζηνζθίμο/ κενμφ 

πμο πενζέπεζ TEOA 5% v/v ζε pH 7. 
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ρήκα Ι23. UV-Vis θάζια ημο ζοιπθυημο 4 ζε δζάθοια 1:1 αηεημκζηνζθίμο/ κενμφ 

πμο πενζέπεζ TEOA 5% v/v ζε pH 7. 
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ρήκα Ι24. UV-Vis θάζια ημο ζοιπθυημο 5 ζε δζάθοια 1:1 αηεημκζηνζθίμο/ κενμφ 

πμο πενζέπεζ TEOA 5% v/v ζε pH 7. 
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ρήκα Ι25. UV-Vis θάζια ημο ζοιπθυημο 6 ζε δζάθοια 1:1 αηεημκζηνζθίμο/ κενμφ 

πμο πενζέπεζ TEOA 5% v/v ζε pH 7. 
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ρήκα Ι26. UV-Vis θάζια ημο ζοιπθυημο 7 ζε δζάθοια 1:1 αηεημκζηνζθίμο/ κενμφ 

πμο πενζέπεζ TEOA 5% v/v ζε pH 7. 
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ρήκα Ι27. UV-Vis θάζια ημο ζοιπθυημο 8 ζε δζάθοια 1:1 αηεημκζηνζθίμο/ κενμφ 

πμο πενζέπεζ TEOA 5% v/v ζε pH 7. 
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ρήκα Ι28. UV-Vis θάζια ημο ζοιπθυημο 9 ζε δζάθοια 1:1 αηεημκζηνζθίμο/ κενμφ 

πμο πενζέπεζ TEOA 5% v/v ζε pH 7 
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ρήκα Ι29. UV-Vis θάζια ημο ζοιπθυημο 10 ζε δζάθοια 1:1 αηεημκζηνζθίμο/ κενμφ 

πμο πενζέπεζ TEOA 5% v/v ζε pH 7. 
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                         ρήκα Ι30. 
1
H NMR θάζια ημο ζοιπθυημο 1 ζε CDCl3. 
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                           ρήκα Ι31. 
13

C NMR θάζια ημο ζοιπθυημο 1 ζε CDCl3. 
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                            ρήκα Ι32. 
1
H NMR θάζια ημο ζοιπθυημο 2 iζε DMSO. 
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                         ρήκα Ι33. 
13

C NMR θάζια ημο ζοιπθυημο 2 ζε DMSO. 
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                           ρήκα Ι34. 
1
H NMR θάζια ημο ζοιπθυημο 3 ζε CDCl3. 
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                          ρήκα Ι35. 
13

C NMR θάζια ημο ζοιπθυημο 3 ζε CDCl3. 
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                         ρήκα Ι36. 
1
H NMR θάζια ημο ζοιπθυημο 4 ζε DMSO. 
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                          ρήκα Ι37. 
13

C NMR θάζια ημο ζοιπθυημο 4 ζε DMSO. 
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                             ρήκα Ι38. 
1
H NMR θάζια ημο ζοιπθυημο 5 ζε CDCl3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



406 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             ρήκα Ι39. 
13

C NMR θάζια ημο ζοιπθυημο 5 ζε CDCl3. 
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                          ρήκα Ι40. 
1
H NMR θάζια ημο ζοιπθυημο 6 ζε DMSO. 
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                        ρήκα Ι41. 
13

C NMR θάζια ημο ζοιπθυημο 6 ζε DMSO. 
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                       ρήκα Ι42. 
1
H NMR θάζια ημο ζοιπθυημο 7 ζε DMSO. 
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                      ρήκα Ι43. 
13

C NMR θάζια ημο ζοιπθυημο  7 ζε DMSO. 
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                          ρήκα Ι44. 
1
H NMR θάζια ημο ζοιπθυημο  8 ζε DMSO. 
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                       ρήκα Ι45. 
13

C NMR θάζια ημο ζοιπθυημο 8 ζε DMSO. 
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                        ρήκα Ι46. 
1
H NMR θάζια ημο ζοιπθυημο 9 ζε CDCl3. 
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                         ρήκα Ι47. 
13

C NMR θάζια ημο ζοιπθυημο 9 ζε CDCl3. 
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                         ρήκα Ι48. 
1
H NMR θάζια ημο ζοιπθυημο 10 ζε DMSO. 
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                     ρήκα Ι49. 
13

C NMR θάζια ημο ζοιπθυημο 10 ζε DMSO. 
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ρήκα Ι50.
 
Φάζια MALDI-TOF ηδξ έκςζδξ 11. 
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ρήκα Ι51.
 
Φάζια MALDI-TOF ηδξ έκςζδξ 12. 
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ρήκα Ι52.
 
Φάζια MALDI-TOF ηδξ έκςζδξ 13. 
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Φάζια MALDI-TOF ηδξ έκςζδξ 14. 
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ΠΟΡΦΤΡΙΝΔ Χ ΚΑΣΑΛΤΣΔ ΓΙΑ                                

ΦΧΣΟΥΗΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΤΓΡΟΓΟΝΟΤ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



422 

 

 

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ  

ρήκα ΙΙ1. Καιπφθδ παναβςβήξ οδνμβυκμο φζηενα απυ ζοκεπή αηηζκμαυθδζδ 

δζαθφιαημξ (1:1 αηεημκζηνζθίμο/ κενμφ) πμο πενζέπεζ Pd-TCPP (4.00 x 10
-4 

M),                 

Pt-TCPP (1.64 × 10
-4 

M), 20 mg TiO2 ηαζ TEOA 5% v/v ζε pH 7………………...426 

ρήκα ΙΙ2. Καιπφθδ παναβςβήξ οδνμβυκμο φζηενα απυ ζοκεπή αηηζκμαυθδζδ 

δζαθφιαημξ (1:1 αηεημκζηνζθίμο/ κενμφ) πμο πενζέπεζ Pd-TCPP (4.00 x 10
-4 

M),                  

Pt-TCPP (1.64 × 10
-4 

M), 20 mg TiO2 ηαζ TEOA 10% v/v ζε pH 7. ……………...427 

ρήκα ΙΙ3. Καιπφθδ παναβςβήξ οδνμβυκμο φζηενα απυ ζοκεπή αηηζκμαυθδζδ 

δζαθφιαημξ (1:1 αηεημκζηνζθίμο/ κενμφ) πμο πενζέπεζ Pd-TCPP (4.00 x 10
-4 

M),              

Pt-TCPP (1.64 × 10
-4 

M), 20 mg TiO2 ηαζ TEOA 15% v/v ζε pH 7. ……………...428 

ρήκα ΙΙ4. Καιπφθδ παναβςβήξ οδνμβυκμο φζηενα απυ ζοκεπή αηηζκμαυθδζδ 

δζαθφιαημξ (1:1 αηεημκζηνζθίμο/ κενμφ) πμο πενζέπεζ Pd-TCPP (4.00 x 10
-4 

M), 20 mg 

TiO2, TEOA 15% v/v ζε pH 7 ηαζ Pt-TCPP (2.50 x 10
-6 

M). ……………………...429 

ρήκα ΙΙ5. Καιπφθδ παναβςβήξ οδνμβυκμο φζηενα απυ ζοκεπή αηηζκμαυθδζδ 

δζαθφιαημξ (1:1 αηεημκζηνζθίμο/ κενμφ) πμο πενζέπεζ Pd-TCPP (4.00 x 10
-4 

M), 20 mg 

TiO2, TEOA 15% v/v ζε pH 7 ηαζ Pt-TCPP (1.25 x 10
-6 

M). …………….………..430 

ρήκα ΙΙ6. Καιπφθδ παναβςβήξ οδνμβυκμο φζηενα απυ ζοκεπή αηηζκμαυθδζδ 

δζαθφιαημξ (1:1 αηεημκζηνζθίμο/ κενμφ) πμο πενζέπεζ Pd-TCPP (4.00 x 10
-4 

M), 20 mg 

TiO2, TEOA 15% v/v ζε pH 7 ηαζ Pt-TCPP (5.00 x 10
-7 

M). ……………………...431 

ρήκα ΙΙ7. Καιπφθδ παναβςβήξ οδνμβυκμο φζηενα απυ ζοκεπή αηηζκμαυθδζδ 

δζαθφιαημξ (1:1 αηεημκζηνζθίμο/ κενμφ) πμο πενζέπεζ Pd-TCPP (4.00 x 10
-4 

M), 20 mg 

TiO2, TEOA 15% v/v ζε pH 7 ηαζ Pt-TCPP (2.50 x 10
-7 

M). ……………………...432 

ρήκα ΙΙ8. Καιπφθδ παναβςβήξ οδνμβυκμο φζηενα απυ ζοκεπή αηηζκμαυθδζδ 

δζαθφιαημξ (1:1 αηεημκζηνζθίμο/ κενμφ) πμο πενζέπεζ Pd-TCPP (4.00 x 10
-4 

M), 20 mg 

TiO2, TEOA 15% v/v ζε pH 7 ηαζ Pt-TCPP (1.00 x 10
-5 

M). ……………………...433 



423 

 

 

ρήκα ΙΙ9. Καιπφθδ παναβςβήξ οδνμβυκμο φζηενα απυ ζοκεπή αηηζκμαυθδζδ 

δζαθφιαημξ (1:1 αηεημκζηνζθίμο/ κενμφ) πμο πενζέπεζ Pd-TCPP (4.00 x 10
-4 

M), 20 mg 

TiO2, TEOA 15% v/v ζε pH 7 ηαζ Pt-TCPP (4.90 x 10
-4 

M). ……………………...434 

ρήκα ΙΙ10. Καιπφθδ παναβςβήξ οδνμβυκμο φζηενα απυ ζοκεπή αηηζκμαυθδζδ 

δζαθφιαημξ (1:1 αηεημκζηνζθίμο/ κενμφ) πμο πενζέπεζ Pd-TCPP (4.00 x 10
-4 

M), 20 mg 

TiO2, TEOA 15% v/v ζε pH 7 ηαζ Pt-TCPP (6.00 x 10
-5 

M). ……………………...435 

ρήκα ΙΙ11. Καιπφθδ παναβςβήξ οδνμβυκμο φζηενα απυ ζοκεπή αηηζκμαυθδζδ 

δζαθφιαημξ (1:1 αηεημκζηνζθίμο/ κενμφ) πμο πενζέπεζ Pt-TCPP (2.50 x 10
-6 

M), 20 mg 

TiO2, TEOA 15% v/v ζε pH 7 ηαζ Pd-TCPP (4.00 x 10
-4 

M). ……………………..436 

ρήκα ΙΙ12. Καιπφθδ παναβςβήξ οδνμβυκμο φζηενα απυ ζοκεπή αηηζκμαυθδζδ 

δζαθφιαημξ (1:1 αηεημκζηνζθίμο/ κενμφ) πμο πενζέπεζ Pt-TCPP (2.50 x 10
-6 

M), 20 mg 

TiO2, TEOA 15% v/v ζε pH 7 ηαζ Pd-TCPP (3.55 x 10
-4 

M). ……………………..437 

ρήκα ΙΙ13. Καιπφθδ παναβςβήξ οδνμβυκμο φζηενα απυ ζοκεπή αηηζκμαυθδζδ 

δζαθφιαημξ (1:1 αηεημκζηνζθίμο/ κενμφ) πμο πενζέπεζ Pt-TCPP (2.50 x 10
-6 

M), 20 mg 

TiO2, TEOA 15% v/v ζε pH 7 ηαζ Pd-TCPP (5.32 x 10
-4 

M). ……………………..438 

ρήκα ΙΙ14. Καιπφθδ παναβςβήξ οδνμβυκμο φζηενα απυ ζοκεπή αηηζκμαυθδζδ 

δζαθφιαημξ (1:1 αηεημκζηνζθίμο/ κενμφ) πμο πενζέπεζ Pd-TCPP (4.00 x 10
-4 

M),                 

Pt-TCPP (2.50 × 10
-6 

M), 20 mg TiO2 ηαζ TEOA 15% v/v at pH 8. ………………439 

ρήκα ΙΙ14. Καιπφθδ παναβςβήξ οδνμβυκμο φζηενα απυ ζοκεπή αηηζκμαυθδζδ 

δζαθφιαημξ (1:1 αηεημκζηνζθίμο/ κενμφ) πμο πενζέπεζ Pt-TCPP (4.00 x 10
-4 

M),                

Pd-TCPP (2.50 × 10
-6 

M), 20 mg TiO2 ηαζ TEOA 15% v/v ζε pH 7. ……………..440 

Πίλαθαο ΙΙ1. Οζ ζοκδοαζιμί δζάθμνςκ ζοζηδιάηςκ βζα παναβςβή οδνμβυκμο. 

οκεήηεξ: ζοβηέκηνςζδ πζεακμφ θςημεοαζζεδημπμζδηή PS (4.00 x 10
-4 

M), 

ζοβηέκηνςζδ πζεακμφ ηαηαθφηδ (1.64 × 10
-4 

M) ζε δζάθοια 1:1 THF ή CH3CN : 

H2O-TEOA 5% v/v ηαζ pH 7 ιε ή πςνίξ TiO2 (20 mg). …………………………...441 

ρήκα ΙI15. 
1
H NMR θάζια ηδξ έκςζδξ 16 ζε CDCl3. …………………………..448 

ρήκα ΙI16. 
13

C NMR θάζια ηδξ έκςζδξ 16 ζε CDCl3. ………………………….449 



424 

 

 

ρήκα ΙI17. 
1
H NMR θάζια ηδξ έκςζδξ 17 ζε CDCl3. …………………………..450 

ρήκα ΙI18. 
13

C NMR θάζια ηδξ έκςζδξ 17 ζε CDCl3. ………………………….451 

ρήκα ΙI19. 
1
H NMR θάζια ηδξ έκςζδξ 18 ζε d6-DMSO. ………………………452 

ρήκα ΙI20. 
13

C NMR θάζια ηδξ έκςζδξ 18 ζε d6-DMSO. ……………………...453 

ρήκα ΙI21. 
1
H NMR θάζια ηδξ έκςζδξ 19 ζε CDCl3. …………………………..454 

ρήκα ΙI22. 
13

C NMR θάζια ηδξ έκςζδξ 19 ζε CDCl3. ………………………….455 

ρήκα ΙI23. 
1
H NMR θάζια ηδξ έκςζδξ 20 ζε d6-DMSO. ………………………456 

ρήκα ΙI24. 
13

C NMR θάζια ηδξ έκςζδξ 20 ζε d6-DMSO. ……………………...457 

ρήκα ΙI25. 
1
H NMR θάζια ηδξ έκςζδξ 21 ζε CDCl3. …………………………..458 

ρήκα ΙI26. 
13

C NMR θάζια ηδξ έκςζδξ 21 ζε CDCl3. ………………………….459 

ρήκα ΙI27. 
1
H NMR θάζια ηδξ έκςζδξ 22 ζε d6-DMSO. ………………………460 

ρήκα ΙI28. 
13

C NMR θάζια ηδξ έκςζδξ 22 ζε d6-DMSO. ……………………...461 

ρήκα ΙI29. 
1
H NMR θάζια ηδξ έκςζδξ 23 ζε CDCl3. …………………………..462 

ρήκα ΙI30. 
13

C NMR θάζια ηδξ έκςζδξ 23 ζε CDCl3. ………………………….463 

ρήκα ΙI31. 
1
H NMR θάζια ηδξ έκςζδξ 24 ζε d6-DMSO. ………………………464 

ρήκα ΙI32. 
13

C NMR θάζια ηδξ έκςζδξ 24 ζε d6-DMSO. ……………………...465 

ρήκα ΙI33. 
1
H NMR θάζια ηδξ έκςζδξ 25 ζε CDCl3. …………………………..466 

ρήκα ΙI34. 
13

C NMR θάζια ηδξ έκςζδξ 25 ζε CDCl3. ………………………….467 

ρήκα ΙI35. 
1
H NMR θάζια ηδξ έκςζδξ 26 ζε d6-DMSO. ………………………468 

ρήκα ΙI36. 
13

C NMR θάζια ηδξ έκςζδξ 26 ζε d6-DMSO. ……………………...469 

ρήκα ΙI37. 
1
H NMR θάζια ηδξ έκςζδξ 27 ζε CDCl3. …………………………..470 



425 

 

 

ρήκα ΙI38. 
13

C NMR θάζια ηδξ έκςζδξ 27 ζε CDCl3. ………………………….471 

ρήκα ΙI39. 
1
H NMR θάζια ηδξ έκςζδξ 28 ζε d6-DMSO. ………………………472 

ρήκα ΙI40. 
13

C NMR θάζια ηδξ έκςζδξ 28 ζε d6-DMSO. ……………………...473 

ρήκα ΙI41. Φάζια MALDI-TOF ηδξ έκςζδξ 15. ………………………………..474 

ρήκα ΙI42. Φάζια MALDI-TOF ηδξ έκςζδξ 16. ………………………………..475 

ρήκα ΙI43. Φάζια MALDI-TOF ηδξ έκςζδξ 17. ………………………………..476 

ρήκα ΙI44. Φάζια MALDI-TOF ηδξ έκςζδξ 18. ………………………………..477 

ρήκα ΙI45. Φάζια MALDI-TOF ηδξ έκςζδξ 19. ………………………………..478 

ρήκα ΙI46. Φάζια MALDI-TOF ηδξ έκςζδξ 20. ………………………………..479 

ρήκα ΙI47. Φάζια MALDI-TOF ηδξ έκςζδξ 21. ………………………………..480 

ρήκα ΙI48. Φάζια MALDI-TOF ηδξ έκςζδξ 22. ………………………………..481 

ρήκα ΙI49. Φάζια MALDI-TOF ηδξ έκςζδξ 23. ………………………………..482 

ρήκα ΙI50. Φάζια MALDI-TOF ηδξ έκςζδξ 24. ………………………………..483 

ρήκα ΙI51. Φάζια MALDI-TOF ηδξ έκςζδξ 25. ………………………………..484 

ρήκα ΙI52. Φάζια MALDI-TOF ηδξ έκςζδξ 26. ………………………………..485 

ρήκα ΙI53. Φάζια MALDI-TOF ηδξ έκςζδξ 27. ………………………………..486 

ρήκα ΙI54. Φάζια MALDI-TOF ηδξ έκςζδξ 28…………………………………487 

 

 

 

 

 

 



426 

 

 

Κακπύιεο παξαγσγήο Η2 

-Πεηξάκαηα ζπγθέληξσζεο ηεο ΣΔΟΑ- 
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M), 20 mg TiO2 ηαζ TEOA 10% v/v ζε pH 7. 
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ρήκα ΙΙ3. Καιπφθδ παναβςβήξ οδνμβυκμο φζηενα απυ ζοκεπή αηηζκμαυθδζδ 

δζαθφιαημξ (1:1 αηεημκζηνζθίμο/ κενμφ) πμο πενζέπεζ Pd-TCPP (4.00 x 10
-4 

M),              

Pt-TCPP (1.64 × 10
-4 

M), 20 mg TiO2 ηαζ TEOA 15% v/v ζε pH 7. 
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-Πεηξάκαηα ζπγθέληξσζεο ηνπ θαηαιύηε- 

 

ρήκα ΙΙ4. Καιπφθδ παναβςβήξ οδνμβυκμο φζηενα απυ ζοκεπή αηηζκμαυθδζδ 

δζαθφιαημξ (1:1 αηεημκζηνζθίμο/ κενμφ) πμο πενζέπεζ Pd-TCPP (4.00 x 10
-4 

M), 20 mg 

TiO2, TEOA 15% v/v ζε pH 7 ηαζ Pt-TCPP (2.50 x 10
-6 

M). 
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ρήκα ΙΙ5. Καιπφθδ παναβςβήξ οδνμβυκμο φζηενα απυ ζοκεπή αηηζκμαυθδζδ 

δζαθφιαημξ (1:1 αηεημκζηνζθίμο/ κενμφ) πμο πενζέπεζ Pd-TCPP (4.00 x 10
-4 

M), 20 mg 

TiO2, TEOA 15% v/v ζε pH 7 ηαζ Pt-TCPP (1.25 x 10
-6 

M). 
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ρήκα ΙΙ6. Καιπφθδ παναβςβήξ οδνμβυκμο φζηενα απυ ζοκεπή αηηζκμαυθδζδ 

δζαθφιαημξ (1:1 αηεημκζηνζθίμο/ κενμφ) πμο πενζέπεζ Pd-TCPP (4.00 x 10
-4 

M), 20 mg 

TiO2, TEOA 15% v/v ζε pH 7 ηαζ Pt-TCPP (5.00 x 10
-7 

M). 
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ρήκα ΙΙ7. Καιπφθδ παναβςβήξ οδνμβυκμο φζηενα απυ ζοκεπή αηηζκμαυθδζδ 

δζαθφιαημξ (1:1 αηεημκζηνζθίμο/ κενμφ) πμο πενζέπεζ Pd-TCPP (4.00 x 10
-4 

M), 20 mg 

TiO2, TEOA 15% v/v ζε pH 7 ηαζ Pt-TCPP (2.50 x 10
-7 

M). 
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ρήκα ΙΙ8. Καιπφθδ παναβςβήξ οδνμβυκμο φζηενα απυ ζοκεπή αηηζκμαυθδζδ 

δζαθφιαημξ (1:1 αηεημκζηνζθίμο/ κενμφ) πμο πενζέπεζ Pd-TCPP (4.00 x 10
-4 

M), 20 mg 

TiO2, TEOA 15% v/v ζε pH 7 ηαζ Pt-TCPP (1.00 x 10
-5 

M). 
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ρήκα ΙΙ9. Καιπφθδ παναβςβήξ οδνμβυκμο φζηενα απυ ζοκεπή αηηζκμαυθδζδ 

δζαθφιαημξ (1:1 αηεημκζηνζθίμο/ κενμφ) πμο πενζέπεζ Pd-TCPP (4.00 x 10
-4 

M), 20 mg 

TiO2, TEOA 15% v/v ζε pH 7 ηαζ Pt-TCPP (4.90 x 10
-4 

M). 
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ρήκα ΙΙ10. Καιπφθδ παναβςβήξ οδνμβυκμο φζηενα απυ ζοκεπή αηηζκμαυθδζδ 

δζαθφιαημξ (1:1 αηεημκζηνζθίμο/ κενμφ) πμο πενζέπεζ Pd-TCPP (4.00 x 10
-4 

M), 20 mg 

TiO2, TEOA 15% v/v ζε pH 7 ηαζ Pt-TCPP (6.00 x 10
-5 

M). 
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-Πεηξάκαηα ζπγθέληξσζεο ηνπ θσηνεπαηζζεηνπνηεηή- 

 

ρήκα ΙΙ11. Καιπφθδ παναβςβήξ οδνμβυκμο φζηενα απυ ζοκεπή αηηζκμαυθδζδ 

δζαθφιαημξ (1:1 αηεημκζηνζθίμο/ κενμφ) πμο πενζέπεζ Pt-TCPP (2.50 x 10
-6 

M), 20 mg 

TiO2, TEOA 15% v/v ζε pH 7 ηαζ Pd-TCPP (4.00 x 10
-4 

M). 
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ρήκα ΙΙ12. Καιπφθδ παναβςβήξ οδνμβυκμο φζηενα απυ ζοκεπή αηηζκμαυθδζδ 

δζαθφιαημξ (1:1 αηεημκζηνζθίμο/ κενμφ) πμο πενζέπεζ Pt-TCPP (2.50 x 10
-6 

M), 20 mg 

TiO2, TEOA 15% v/v ζε pH 7 ηαζ Pd-TCPP (3.55 x 10
-4 

M). 
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ρήκα ΙΙ13. Καιπφθδ παναβςβήξ οδνμβυκμο φζηενα απυ ζοκεπή αηηζκμαυθδζδ 

δζαθφιαημξ (1:1 αηεημκζηνζθίμο/ κενμφ) πμο πενζέπεζ Pt-TCPP (2.50 x 10
-6 

M), 20 mg 

TiO2, TEOA 15% v/v ζε pH 7 ηαζ Pd-TCPP (5.32 x 10
-4 

M). 
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-Πεηξάκαηα ζπγθέληξσζεο ησλ πξσηνλίσλ (pH)- 

 

ρήκα ΙΙ14. Καιπφθδ παναβςβήξ οδνμβυκμο φζηενα απυ ζοκεπή αηηζκμαυθδζδ 

δζαθφιαημξ (1:1 αηεημκζηνζθίμο/ κενμφ) πμο πενζέπεζ Pd-TCPP (4.00 x 10
-4 

M),                 

Pt-TCPP (2.50 × 10
-6 

M), 20 mg TiO2 ηαζ TEOA 15% v/v at pH 8. 
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-Πεηξάκαηα κε ηελ έλσζε Pd-TCPP σο θαηαιύηε- 

 

ρήκα ΙΙ14. Καιπφθδ παναβςβήξ οδνμβυκμο φζηενα απυ ζοκεπή αηηζκμαυθδζδ 

δζαθφιαημξ (1:1 αηεημκζηνζθίμο/ κενμφ) πμο πενζέπεζ Pt-TCPP (4.00 x 10
-4 

M),                

Pd-TCPP (2.50 × 10
-6 

M), 20 mg TiO2 ηαζ TEOA 15% v/v ζε pH 7. 
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-Γνθηκέο θσηνθαηαιπηηθήο παξαγσγήο πδξνγόλνπ- 

ύζηεκα Καηαιύηεο PS ΣiO2 Γηαιύηεο Απνηέιεζκα 

1 20 11 NAI THF-H2O X 

2 20 12 NAI THF-H2O X 

3 20 13 NAI CH3CN-H2O X 

4 20 14 NAI CH3CN-H2O X 

5 20 15 NAI CH3CN-H2O X 

6 20 17 NAI THF-H2O X 

7 20 18 NAI CH3CN-H2O X 

 8 20 19 NAI THF-H2O X 

9 20 20 NAI CH3CN-H2O X 

10 20 21 NAI THF-H2O X 

11 20 22 NAI CH3CN-H2O √ 

12 20 23 NAI THF-H2O X 

13 20 24 NAI CH3CN-H2O X 

14 20 25 NAI THF-H2O X 

15 20 26 NAI CH3CN-H2O X 

16 20 27 NAI THF-H2O X 

17 20 28 NAI CH3CN-H2O X 

18 20 29 NAI CH3CN-H2O X 

19 20 30 NAI CH3CN-H2O X 

20 20 31 NAI CH3CN-H2O X 

21 20 32 NAI CH3CN-H2O X 

22 20 11 OXI THF-H2O X 

23 20 12 OXI THF-H2O X 

24 20 13 OXI CH3CN-H2O X 
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25 20 14 OXI CH3CN-H2O X 

26 20 15 OXI CH3CN-H2O X 

27 20 17 OXI THF-H2O X 

28 20 18 OXI CH3CN-H2O X 

29 20 19 OXI THF-H2O X 

30 20 20 OXI CH3CN-H2O X 

31 20 21 OXI THF-H2O X 

32 20 22 OXI CH3CN-H2O X 

33 20 23 OXI THF-H2O X 

34 20 24 OXI CH3CN-H2O X 

35 20 25 OXI THF-H2O X 

36 20 26 OXI CH3CN-H2O X 

37 20 27 OXI THF-H2O X 

38 20 28 OXI CH3CN-H2O X 

39 20 29 OXI CH3CN-H2O X 

40 20 30 OXI CH3CN-H2O X 

41 20 31 OXI CH3CN-H2O X 

42 20 32 OXI CH3CN-H2O X 

43 22 11 NAI THF-H2O X 

44 22 12 NAI THF-H2O X 

45 22 13 NAI CH3CN-H2O X 

46 22 14 NAI CH3CN-H2O X 

47 22 15 NAI CH3CN-H2O X 

48 22 17 NAI THF-H2O X 

49 22 18 NAI CH3CN-H2O X 

50 22 19 NAI THF-H2O X 
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51 22 20 NAI CH3CN-H2O √ 

52 22 21 NAI THF-H2O X 

53 22 22 NAI CH3CN-H2O X 

54 22 23 NAI THF-H2O X 

55 22 24 NAI CH3CN-H2O X 

56 22 25 NAI THF-H2O X 

57 22 26 NAI CH3CN-H2O X 

58 22 27 NAI THF-H2O X 

59 22 28 NAI CH3CN-H2O X 

60 22 29 NAI CH3CN-H2O X 

61 22 30 NAI CH3CN-H2O X 

62 22 31 NAI CH3CN-H2O X 

63 22 32 NAI CH3CN-H2O X 

64 22 11 OXI THF-H2O X 

65 22 12 OXI THF-H2O X 

66 22 13 OXI CH3CN-H2O X 

67 22 14 OXI CH3CN-H2O X 

68 22 15 OXI CH3CN-H2O X 

69 22 17 OXI THF-H2O X 

70 22 18 OXI CH3CN-H2O X 

71 22 19 OXI THF-H2O X 

72 22 20 OXI CH3CN-H2O X 

73 22 21 OXI THF-H2O X 

74 22 22 OXI CH3CN-H2O X 

75 22 23 OXI THF-H2O X 

76 22 24 OXI CH3CN-H2O X 
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77 22 25 OXI THF-H2O X 

78 22 26 OXI CH3CN-H2O X 

79 22 27 OXI THF-H2O X 

80 22 28 OXI CH3CN-H2O X 

81 22 29 OXI CH3CN-H2O X 

82 22 30 OXI CH3CN-H2O X 

83 22 31 OXI CH3CN-H2O X 

84 22 32 OXI CH3CN-H2O X 

85 24 11 NAI THF-H2O X 

86 24 12 NAI THF-H2O X 

87 24 13 NAI CH3CN-H2O X 

88 24 14 NAI CH3CN-H2O X 

89 24 15 NAI CH3CN-H2O X 

90 24 17 NAI THF-H2O X 

91 24 18 NAI CH3CN-H2O X 

92 24 19 NAI THF-H2O X 

93 24 20 NAI CH3CN-H2O X 

94 24 21 NAI THF-H2O X 

95 24 22 NAI CH3CN-H2O X 

96 24 23 NAI THF-H2O X 

97 24 24 NAI CH3CN-H2O X 

98 24 25 NAI THF-H2O X 

99 24 26 NAI CH3CN-H2O X 

100 24 27 NAI THF-H2O X 

101 24 28 NAI CH3CN-H2O X 

102 24 29 NAI CH3CN-H2O X 
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103 24 30 NAI CH3CN-H2O X 

104 24 31 NAI CH3CN-H2O X 

105 24 32 NAI CH3CN-H2O X 

106 24 11 OXI THF-H2O X 

107 24 12 OXI THF-H2O X 

108 24 13 OXI CH3CN-H2O X 

109 24 14 OXI CH3CN-H2O X 

110 24 15 OXI CH3CN-H2O X 

111 24 17 OXI THF-H2O X 

112 24 18 OXI CH3CN-H2O X 

113 24 19 OXI THF-H2O X 

114 24 20 OXI CH3CN-H2O X 

115 24 21 OXI THF-H2O X 

116 24 22 OXI CH3CN-H2O X 

117 24 23 OXI THF-H2O X 

118 24 24 OXI CH3CN-H2O X 

119 24 25 OXI THF-H2O X 

120 24 26 OXI CH3CN-H2O X 

121 24 27 OXI THF-H2O X 

122 24 28 OXI CH3CN-H2O X 

123 24 29 OXI CH3CN-H2O X 

124 24 30 OXI CH3CN-H2O X 

125 24 31 OXI CH3CN-H2O X 

126 24 32 OXI CH3CN-H2O X 

127 26 11 NAI THF-H2O X 

128 26 12 NAI THF-H2O X 
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129 26 13 NAI CH3CN-H2O X 

130 26 14 NAI CH3CN-H2O X 

131 26 15 NAI CH3CN-H2O X 

132 26 17 NAI THF-H2O X 

133 26 18 NAI CH3CN-H2O X 

134 26 19 NAI THF-H2O X 

135 26 20 NAI CH3CN-H2O X 

136 26 21 NAI THF-H2O X 

137 26 22 NAI CH3CN-H2O X 

138 26 23 NAI THF-H2O X 

139 26 24 NAI CH3CN-H2O X 

140 26 25 NAI THF-H2O X 

141 26 26 NAI CH3CN-H2O X 

142 26 27 NAI THF-H2O X 

143 26 28 NAI CH3CN-H2O X 

144 26 29 NAI CH3CN-H2O X 

145 26 30 NAI CH3CN-H2O X 

146 26 31 NAI CH3CN-H2O X 

147 26 32 NAI CH3CN-H2O X 

148 26 11 OXI THF-H2O X 

149 26 12 OXI THF-H2O X 

150 26 13 OXI CH3CN-H2O X 

151 26 14 OXI CH3CN-H2O X 

152 26 15 OXI CH3CN-H2O X 

153 26 17 OXI THF-H2O X 

154 26 18 OXI CH3CN-H2O X 
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155 26 19 OXI THF-H2O X 

156 26 20 OXI CH3CN-H2O X 

157 26 21 OXI THF-H2O X 

158 26 22 OXI CH3CN-H2O X 

159 26 23 OXI THF-H2O X 

160 26 24 OXI CH3CN-H2O X 

161 26 25 OXI THF-H2O X 

162 26 26 OXI CH3CN-H2O X 

163 26 27 OXI THF-H2O X 

164 26 28 OXI CH3CN-H2O X 

165 26 29 OXI CH3CN-H2O X 

166 26 30 OXI CH3CN-H2O X 

167 26 31 OXI CH3CN-H2O X 

168 26 32 OXI CH3CN-H2O X 

                                                                                                                                                     

Πίλαθαο ΙΙ1. Οζ ζοκδοαζιμί δζάθμνςκ ζοζηδιάηςκ βζα παναβςβή οδνμβυκμο. 

οκεήηεξ: ζοβηέκηνςζδ πζεακμφ θςημεοαζζεδημπμζδηή PS (4.00 x 10
-4 

M), 

ζοβηέκηνςζδ πζεακμφ ηαηαθφηδ (1.64 × 10
-4 

M) ζε δζάθοια 1:1 THF ή CH3CN : 

H2O-TEOA 5% v/v ηαζ pH 7 ιε ή πςνίξ TiO2 (20 mg).  
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1
H &

13
C NMR Φάζκαηα 

 

ρήκα ΙI15. 
1
H NMR θάζια ηδξ έκςζδξ 16 ζε CDCl3. 
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ρήκα ΙI16. 
13

C NMR θάζια ηδξ έκςζδξ 16 ζε CDCl3. 
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ρήκα ΙI17. 
1
H NMR θάζια ηδξ έκςζδξ 17 ζε CDCl3. 
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ρήκα ΙI18. 
13

C NMR θάζια ηδξ έκςζδξ 17 ζε CDCl3. 
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ρήκα ΙI19. 
1
H NMR θάζια ηδξ έκςζδξ 18 ζε d6-DMSO. 
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ρήκα ΙI20. 
13

C NMR θάζια ηδξ έκςζδξ 18 ζε d6-DMSO. 
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ρήκα ΙI21. 
1
H NMR θάζια ηδξ έκςζδξ 19 ζε CDCl3. 
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ρήκα ΙI22. 
13

C NMR θάζια ηδξ έκςζδξ 19 ζε CDCl3. 

 

 

 

 

 

 

 

 



456 

 

 

 

ρήκα ΙI23. 
1
H NMR θάζια ηδξ έκςζδξ 20 ζε d6-DMSO. 
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ρήκα ΙI24. 
13

C NMR θάζια ηδξ έκςζδξ 20 ζε d6-DMSO. 
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ρήκα ΙI25. 
1
H NMR θάζια ηδξ έκςζδξ 21 ζε CDCl3. 
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ρήκα ΙI26. 
13

C NMR θάζια ηδξ έκςζδξ 21 ζε CDCl3. 

 

 

 

 

 

 

 

 



460 

 

 

 

ρήκα ΙI27. 
1
H NMR θάζια ηδξ έκςζδξ 22 ζε d6-DMSO. 
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                 ρήκα ΙI28. 
13

C NMR θάζια ηδξ έκςζδξ 22 ζε d6-DMSO. 
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                           ρήκα ΙI29. 
1
H NMR θάζια ηδξ έκςζδξ 23 ζε CDCl3. 
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                   ρήκα ΙI30. 
13

C NMR θάζια ηδξ έκςζδξ 23 ζε CDCl3. 
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                     ρήκα ΙI31. 
1
H NMR θάζια ηδξ έκςζδξ 24 ζε d6-DMSO. 
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                     ρήκα ΙI32. 
13

C NMR θάζια ηδξ έκςζδξ 24 ζε d6-DMSO. 
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                     ρήκα ΙI33. 
1
H NMR θάζια ηδξ έκςζδξ 25 ζε CDCl3. 

 

 

 

 

 

 

 



467 

 

 

 

 

                 ρήκα ΙI34. 
13

C NMR θάζια ηδξ έκςζδξ 25 ζε CDCl3. 
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                                ρήκα ΙI35. 
1
H NMR θάζια ηδξ έκςζδξ 26 ζε d6-DMSO. 
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                       ρήκα ΙI36. 
13

C NMR θάζια ηδξ έκςζδξ 26 ζε d6-DMSO. 
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                  ρήκα ΙI37. 
1
H NMR θάζια ηδξ έκςζδξ 27 ζε CDCl3. 
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ρήκα ΙI38. 
13

C NMR θάζια ηδξ έκςζδξ 27 ζε CDCl3. 
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ρήκα ΙI39. 
1
H NMR θάζια ηδξ έκςζδξ 28 ζε d6-DMSO. 
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ρήκα ΙI40. 
13

C NMR θάζια ηδξ έκςζδξ 28 ζε d6-DMSO. 

 

 

 

 

 

 



474 

 

 

Φάζιαηα MALDI-TOF 

 

ρήκα ΙI41. Φάζια MALDI-TOF ηδξ έκςζδξ 15.  
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ρήκα ΙI42. Φάζια MALDI-TOF ηδξ έκςζδξ 16.  
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ρήκα ΙI43. Φάζια MALDI-TOF ηδξ έκςζδξ 17.  
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ρήκα ΙI44. Φάζια MALDI-TOF ηδξ έκςζδξ 18. 
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ρήκα ΙI45. Φάζια MALDI-TOF ηδξ έκςζδξ 19. 
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ρήκα ΙI46. Φάζια MALDI-TOF ηδξ έκςζδξ 20.  
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ρήκα ΙI47. Φάζια MALDI-TOF ηδξ έκςζδξ 21. 
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ρήκα ΙI48. Φάζια MALDI-TOF ηδξ έκςζδξ 22. 
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ρήκα ΙI49. Φάζια MALDI-TOF ηδξ έκςζδξ 23. 
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ρήκα ΙI50. Φάζια MALDI-TOF ηδξ έκςζδξ 24. 
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ρήκα ΙI51. Φάζια MALDI-TOF ηδξ έκςζδξ 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



485 

 

 

 

ρήκα ΙI52. Φάζια MALDI-TOF ηδξ έκςζδξ 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



486 

 

 

 

ρήκα ΙI53. Φάζια MALDI-TOF ηδξ έκςζδξ 27. 
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ρήκα ΙI54. Φάζια MALDI-TOF ηδξ έκςζδξ 28. 

 


