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«I have no doubt that we will be successful in harnessing the sun's 

energy. If sunbeams were weapons of war, we would have had solar energy 

centuries ago».  

 

George Porter  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 

Η έρευνα για την εκμετάλλευση της ηλιακής ακτινοβολίας είναι αναγκαία για την 

μετάβαση σε φιλικότερες για το περιβάλλον πηγές ενέργειας, με μια μεγάλη ποικιλία  

ηλιακών τεχνολογιών να είναι διαθέσιμη σήμερα. Oι επιστήμονες, εμπνεόμενοι από τη 

φύση και τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης, σχεδιάζουν τεχνητά φωτοσυνθετικά 

συστήματα που μιμούνται τις αντιδράσεις μεταφοράς ηλεκτρονίων και ενέργειας των 

φωτοσυνθετικών κέντρων. Μπορούμε να σκεφτούμε το φωτοσυνθετικό κέντρο ως ένα 

είδος νανο-φωτοβολταϊκής συσκευής το οποίο μετατρέπει το φως σε ηλεκτροχημική 

ενέργεια. Αποτελείται από μια εξαιρετικά οργανωμένη σειρά μορίων δότες ηλεκτρονίων 

(χλωροφύλλες) και δέκτες ηλεκτρονίων (βενζοκινόνες), που αλληλεπιδρούν υπερμοριακά 

μέσα στο πρωτεϊνικό περιβάλλον, με στόχο την μετατροπή του CO2 και του H2O σε 

γλυκόζη και ενέργεια (ATP). Σε αυτό το πλαίσιο, ο σχεδιασμός και η δημιουργία 

υπερμορίων με ιδιότητες αυτό-οργάνωσης, τα οποία μιμούνται βιολογικές λειτουργίες,  

βρίσκει ταχεία ανάπτυξη. 

Στην παρούσα διατριβή συντέθηκαν και μελετήθηκαν νέα υβριδικά υλικά, που  

αποτελούνται από μεταλλο-πορφυρίνες ή μεταλλο-φθαλοκυανίνες, τα οποία δρουν ως 

δότες ηλεκτρονίων και από υποκατεστημένα φουλερένια (C60), τα οποία δρουν ως δέκτες 

ηλεκτρονίων. Τα φουλερένια είναι ομοιοπολικά συνδεδεμένα με π-συζυγιακά ολιγο-

φαινυλενο-βινυλένια (oPPVs) τα οποία διαθέτουν πυρίδυλο ομάδες. Οι δότες 

ηλεκτρονίων επικοινωνούν ηλεκτρονιακά με τα φουλερένια μέσω των oPPVs και ο 

σχηματισμός των νανο-υβριδίων πραγματοποιείται μέσω αυτο-οργάνωσης και 

υπερμοριακής συναρμογής. Πιο συγκεκριμένα, συντέθηκαν γραμμικά π-συζυγιακά 

ολιγομερή διαφόρων μηκών, ή διακλαδισμένα τύπου δενδριμερούς, τα οποία  φέρουν στο 

ένα άκρο τους πυρίδυλο ομάδες και στο άλλο άκρο τους φουλερένια. Τα νανο-υβρίδια 

που προέκυψαν μελετήθηκαν ως προς τις φωτοφυσικές τους ιδιότητες. 

Τα π-συζυγιακά ολιγομερή (oPPVs) χρησιμοποιήθηκαν ως μέσο σύζευξης με τις 

μεταλλο-πορφυρίνες ή τις μεταλλο-φθαλοκυανίνες μέσω των πυρίδυλο ομάδων που 

φέρουν, και ταυτόχρονα εξυπηρετούν στη μεταφορά ενέργειας/φορτίου χωρίς απώλειες, 

καθώς έχει αποδειχθεί ότι δρουν ως μοριακά σύρματα (molecular wires). 



Πραγματοποιήθηκε συστηματική μελέτη διαφόρων παραγόντων οι οποίοι 

επηρεάζουν τη φωτοφυσική συμπεριφορά και κατά συνέπεια το αποτέλεσμα της δράσης 

των υβριδίων. Παράγοντες, όπως η φύση των φωτο- και οξειδοαναγωγικών μονάδων, η 

απόσταση δότη-δέκτη ηλεκτρονίων, ο διαλύτης, η μοριακή τοπολογία και η φύση της 

γέφυρας, μελετήθηκαν στα πλαίσια της παρούσας εργασίας.  

Μελετήθηκε η επίδραση του μήκους των αγώγιμων «μοριακών συρμάτων»  στη 

μεταφορά των ηλεκτρονίων, δηλαδή η απόσταση ανάμεσα στο δότη-δέκτη ηλεκτρονίων. 

Για αυτό το σκοπό χρησιμοποιήθηκαν φουλερένια που φέρουν γραμμικά π-συζυγιακά 

ολιγομερή διαφορετικού μήκους. 

Αρχικά τα υποκατεστήμενα φουλερένια με τα γραμμικά oPPVs διαφορετικού 

μήκους, που φέρουν μια πυρίδυλο ομάδα, συναρμόστηκαν με μια πορφυρίνη του 

ψευδαργύρου σχηματίζοντας τα αντίστοιχα υβρίδια. Από τις φωτοφυσικές μελέτες, 

βρέθηκε ότι στα υβρίδια πραγματοποιείται μεταφορά ηλεκτρονίων από την πορφυρίνη 

στο φουλερένιο. O χρόνος ζωής του ριζικού ιοντικού ζεύγους που προκύπτει, εξαρτάται 

από το μήκος της γέφυρας που συνδέει το δότη με το δέκτη. Ακολούθως, μελετήθηκαν τα 

υβρίδια που σχηματίστηκαν μεταξύ μιας φθαλοκυανίνης του ψευδαργύρου και των 

υποκατεστημένων φουλερενίων ως προς τις φωτοφυσικές τους ιδιότητες. Τα παράγωγα 

αυτά παρουσίασαν παρόμοια συμπεριφορά ως προς την επίδραση του μήκους της 

γέφυρας με τα αντίστοιχα υβρίδια πορφυρίνης.  

Προκειμένου να εξεταστεί η επίδραση της σταθεράς δέσμευσης (kass) του δότη-

δέκτη ηλεκτρονίων, χρησιμοποιήθηκε ως χρωμοφόρο μια πορφυρίνη του ρουθηνίου. Το 

ρουθήνιο συναρμόζεται ισχυρά με το άζωτο της πυριδίνης και τα σχηματιζόμενα υβρίδια 

εμφανίζουν μεγάλη σταθερότητα. Επιπλέον αυξάνοντας τις θέσεις δέσμευσης ανάμεσα 

στο δότη και το δέκτη ηλεκτρονίων, παρατηρείται παράλληλη αύξηση της σταθεράς 

δέσμευσης. Για αυτό το λόγο συντέθηκαν κατάλληλα υποκατεστημένα φουλερένια, τα 

οποία φέρουν δυο πυρίδυλο ομάδες οι οποίες αλληλεπιδρούν με τα μεταλλικά κέντρα του 

χρωμοφόρου.  

Συμπερασματικά, αποδοτική μεταφορά ηλεκτρονίων - από τα χρωμοφόρα προς 

τα φουλερένια - βρέθηκε σε όλα τα νανο-υβρίδια. Ο χρόνος ζωής του ζεύγους 

διαχωρισμένων φορτίων ιοντικών ριζών είναι της τάξεως των ns. Τέλος,  συντέθηκαν 



υποκατεστημένες πορφυρίνες από oPPV παράγωγα και μελετήθηκαν ως 

φωτοευαισθητοποιητές σε ηλιακές κυψελίδες. 

 

Λέξεις κλειδιά : ολιγο-φαινυλενο-βινυλένιo (oPPV), πορφυρίνη, φθαλοκυανίνη, 

φουλερένιο, υβριδικά υλικά, μεταφορά ηλεκτρονίου 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

Τhe research on the utilization of solar radiation is necessary for switching to 

green energy sources, with a large variety of solar technologies  being available today. 

Scientists are inspired from nature and the process of photosynthesis, designing artificial 

photosynthetic systems which mimic the electron/energy transfer reactions occurring in a 

photosynthetic center. We can think of the photosynthetic center as a kind of a nanoscale 

photovoltaic device that converts light into electrochemical energy. It consists of a highly 

organized series of electron donors (chlorophylls) and electron-acceptors 

(benzoquinones) that interact supramolecular within the protein matrix, through a series 

of sequential energy and electron transfers CO2 and H2O converted to glucose and 

energy (ATP). In this context, the design and formation of highly order molecules with 

self-assembling properties, which mimic biological processes, finds rapid growth. 

In this study the new hybrid materials that were synthesized and studied consist 

of metalloporphyrins or metallophthalocyanines as electron donors and functionalized 

fullerenes (C60) as electron acceptors. The fullerenes are covalently linked with oligo 

phenylene-vinylenes (oPPVs) that carrying pyridyl moieties. The electron donors 

communicate electronically with fullerenes through oPPVs and the formation of the 

nanohybrids achieved through self-assembly and supramolecular interaction. 

Specifically, rigid linear π-conjugated oligomers of various lengths, or dendrimer-type 

branched ones were synthesized both carrying pyridyl groups at one end and fullerenes 

at the other. The nano - hybrids that resulted were studied for their photophysical 

properties. 

The π-conjugated oligomers (oPPVs) were used as coupling agents with the 

metalloporphyrins or metallophthalocyanines through the pyridyl groups they're bearing; 

they also serve the role of energy/charge transfer with no losses, acting as molecular 

wires. 

A systematic study of various parameters which affect the photophysical 

behavior and therefore the resulting activity of the hybrids have been achieved. Factors 

such us the nature of the photo- and redox- units, electron donor - acceptor distance, 



solvent, molecular topology, and the nature of the bridge, were studied in the present 

work.  

 The effect of the length of conductive "molecular wires" i.e. the distance between 

the electron donor-acceptor, on the electron transfer rate has been studied. For this 

purpose functionalized fullerenes with linear π-conjugated oligomers of different length, 

were used.  

Initially substituted fullerenes with linear oPPVs of different length, which carry a 

pyridyl group, were coordinated with zinc porphyrin to form the corresponding hybrids. 

From the photophysical studies found that the electron transfer takes place from the 

porphyrin to the fullerene in the hybrids. The lifetime of the radical ion pair is dependent 

upon the length of the bridge linking the donor and the acceptor. Subsequently, the 

photophysical properties of formed hybrids between a zinc phthalocyanine and the 

substituted fullerenes were examined. These derivatives showed similar behavior on the 

effect of the length of the bridge, to the corresponding porphyrin hybrids.  

In order to examine the binding constant (kass) of electron donor - acceptor a 

ruthenium porphyrin chromophore was used. Ruthenium is coordinating to the nitrogen 

of the pyridine quite strong and the formed hybrids exhibit high stability. Furthermore 

increasing the binding sites between donor and acceptor, increasing of the binding 

constant is observed at the same time. Therefore, appropriately substituted fullerenes 

were synthesized, bearing two pyridyl groups which interact with the metal centers of the 

chromophore.  

In conclusion, efficient electron transfer - from the chromophores to the 

fullerenes - was found in all nanohybrids. The lifetime of the separated radical ion pairs 

is ns scale. Finally, substituted porphyrins with oPPV derivatives were synthesized and 

studied as photosensitizers in solar cells. 

 

 

 

Key words: oligo(p-phenylenevinylene) (oPPV), porphyrin, phthalocyanine, 

fullerene, hybrid materials, electron transfer 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1. Μετατροπή ηλιακής ενέργειας 

Η ανάπτυξη μιας βιώσιμης πλατφόρμας για την κάλυψη της παγκόσμιας ζήτησης 

για καθαρή ενέργεια είναι αναμφισβήτητα μια από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές 

προκλήσεις του 21ου αιώνα, απαιτώντας σημαντικές καινοτομίες στον τομέα των 

φυσικών επιστημών [1]. Η έρευνα για την εκμετάλλευση της ηλιακής ακτινοβολίας είναι 

αναγκαία για την μετάβαση σε φιλικότερες για το περιβάλλον πηγές ενέργειας. Ο Ήλιος 

παρέχει στον πλανήτη Γη ενέργεια που αντιστοιχεί σε περίπου 6000 φορές την 

τρέχουσα ετήσια παγκόσμια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας (14 TW) [2]. Από την 

ανακάλυψη του φωτοβολταϊκού φαινομένου από τον Becquerel το 1839 και την 

εισαγωγή του πρώτου φωτοβολταϊκού κελιού το 1950, πολλή προσπάθεια έχει 

οδηγήσει σε πρωτοποριακή χρήση της ηλιακής ακτινοβολίας ως πρωταρχική πηγή 

ενέργειας [3]. Για το σκοπό αυτό, μεγάλη εξέλιξη στον τομέα της ηλιακής μετατροπής 

ενέργειας έχει επιτευχθεί, με μια μεγάλη ποικιλία των ηλιακών τεχνολογιών να είναι 

διαθέσιμη. Ωστόσο, η αγορά πρωτογενούς ενέργειας εξακολουθεί να κυριαρχείται από 

ορυκτά καύσιμα, και τα υψηλά έξοδα για τις παρούσες ηλιακές τεχνολογίες, 

παρεμποδίζουν μια ευρύτερη προσβασιμότητα σε αυτές τις τεχνολογίες [4]. Ως εκ 

τούτου, οι ερευνητικές προσπάθειες εστιάζονται κυρίως σε χαμηλού κόστους ή/και σε 

υψηλής απόδοσης φωτοβολταϊκά κελιά με ορισμένες ηλιακές τεχνολογίες να έχουν ήδη 

επιτύχει ένα ώριμο στάδιο [5]. 

Κάποιες από αυτές τις τεχνολογίες είναι τα οργανικά φωτοβολταϊκά (OPVs) [6], 

που βασίζονται σε οργανικά αγώγιμα υλικά καθώς και τα ηλεκτροχημικά κελιά ή ηλιακές 

κυψελίδες (DSSCs) [7,8]. Από την άλλη πλευρά είναι τα φωτοβολταϊκά που βασίζονται 

σε ανόργανα ημιαγώγιμα υλικά ή και σε συνδυασμό με οργανικά ημιαγώγιμα υλικά [12]. 

Οι φωτοβολταϊκές συσκευές  μετατρέπουν απευθείας την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική 

ενέργεια με κύρια βήματα, την απορρόφηση φωτονίων, τον  διαχωρισμό φορτίου και την 

μεταφορά φορτίου. Για παράδειγμα, ένας ημιαγωγός ως φωτοενεργό υλικό απορροφά 

ενέργεια φωτός που είναι ίση ή υψηλότερη από το ενεργειακό του χάσμα (band gap). Η 
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απορρόφηση φωτονίων προωθεί ένα ηλεκτρόνιο από τη ζώνη σθένους στην ζώνη 

αγωγιμότητας, για να δημιουργήσει ένα ζεύγος ηλεκτρονίου-οπής (exciton). Για να είναι 

επιτυχής η δημιουργία ηλεκτρικού φορτίου, ο επανασυνδυασμός  ζεύγους ηλεκτρονίου-

οπής πρέπει να περιοριστεί. Κατά συνέπεια, η κατανόηση της φύσης του αντιδράσεων 

μεταφοράς ηλεκτρονίων είναι κλειδί για την ανάπτυξη μια ολοκληρωμένης εικόνας για το 

πώς ο φωτοσυνθετικός διαχωρισμός φορτίου, μεταφορά φορτίου και αποθήκευση 

φορτίου πραγματοποιείται. 

 

1.2 Φωτοσύνθεση   

Διαφορετικές μορφές ζωής, όπως φύκη, βακτήρια και φυτά είναι ικανά για 

φωτοσύνθεση [13]. Σε αυτούς τους τρείς διαφορετικούς οργανισμούς, η συνολική 

διαδικασία της φωτοσύνθεσης (PS) είναι αρκετά παρόμοια, αν και υπάρχουν μερικές 

δευτερεύουσες διαφορές. Σε γενικές γραμμές, κατά τη διάρκεια της φωτοσύνθεσης οι  

μορφές ζωής μετατρέπουν το CO2 και το Η2Ο, με τη χρήση του ηλιακού φωτός μέσω 

χημικών αντιδράσεων, σε χημική ενέργεια (C6H12O6) και μοριακό οξυγόνο (O2). Μεταξύ 

των διαφόρων μηχανισμών που λαμβάνουν χώρα στο φωτοσυνθετικό κέντρο (PRC), οι 

αντιδράσεις μεταφοράς ηλεκτρονίων και ενέργειας θεωρούνται σημαντικά φαινόμενα. 

Στους φωτοσυνθετικούς οργανισμούς, οι ενώσεις που απορροφούν φώς (φωτόνια), και 

ονομάζονται χρωμοφόρα, π.χ χλωροφύλλες, καροτενοειδή, λειτουργούν κυρίως ως   

«αντένα», δηλαδή σύστημα που συλλέγει το φως απορροφώντας σε ένα μεγάλο εύρος 

το ηλιακού φάσματος [14]. Τα πολύ εκτενώς μελετημένα μωβ (purple) βακτήρια και το 

βασικό φωτοσυνθετικό τους κέντρο,[15] είναι μια καλή επιλογή για να μελετήσουμε τα 

στοιχειώδη βήματα στη φωτοσύνθεση. Η διαδικασία μπορεί να συνοψιστεί με λίγα 

λόγια, όσον αφορά τις διαδικασίες μεταφοράς ενέργειας/ηλεκτρονίων ως εξής [16] 

(Σχήμα 1.1). Το φως απορροφάται από την βακτηριοχλωροφύλλη και τα καροτενοειδή 

μέσα στoυς φωτοσυλλέκτες  LH1 και LH2. H ενέργεια που έχει συλλεχθεί μεταφέρεται 

στο φωτοσυνθετικό κέντρο (RC), όπου καταλήγει στην διεγερμένη κατάσταση του 

ειδικού ζεύγους (P960), special pair, δηλαδή στο διμερές βακτηριοχλωροφυλλών. Στη 

συνέχεια από το διεγερμένο δότη ηλεκτρονίων (το ειδικό ζεύγος P960) ένα ηλεκτρόνιο 

μεταφέρεται σταδιακά σε μια βακτηριοφαιοφυτίνη και στην συνέχεια σταδιακά στις 

κινόνες που είναι οι τελικοί δέκτες ηλεκτρονίων. Μετά από δύο αναγωγές, η 
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προκύπτουσα κινόλη, απομακρύνεται από το κέντρο της αντίδρασης και στην συνέχεια 

χρησιμοποιείται από το κυτοχρώμα b/c1, το οποίο είναι ένα μεγάλο πρωτεϊνικό 

σύμπλοκο προσδεδεμένο  στην φωτοσυνθετική μεμβράνη (Σχήμα 1.1). Η διαδικασία 

αυτή έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία βαθμίδωσης πρωτονίων κατά μήκος της 

μεμβράνης. Αυτή η κινητήρια δύναμη πρωτονίων ενεργοποιεί την ATP συνθάση έτσι 

ώστε να μετατρέψει την ADP σε ATP. Έπειτα ένα μικρότερου μεγέθους κυτόχρωμα, το 

κυτόχρωμα c, γίνεται αποδέκτης ηλεκτρονίων που προκύπτουν από  την διαδικασία 

οξείδωσης της κινόλης. Η διαδικασία της οξείδωσης της  κινόλης από το κυτοχρώμα 

b/c1, γίνεται παράλληλα με την διαδικασία αποπρωτονίωσης της από το ίδιο ενζυμικό 

σύμπλοκο.  

Ακολούθως, λαμβάνει χώρα μεταφορά ηλεκτρονίων από το κυτόχρωμα c πίσω 

στο φωτοσυνθετικό κέντρο (RC), όπου το ειδικό ζεύγος (P960) ανάγεται και επιστρέφει 

στην θεμελιώδη του κατάσταση. Η κινόνη που προκύπτει από το κυτοχρώμα b/c1, 

επιστρέφει στο κέντρο της φωτοσυνθετικό κέντρο (RC) κλείνοντας έτσι τον καταλυτικό 

κύκλο της παραγωγής της ATP. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ATP αποτελεί μια βασική πηγή 

ενέργειας για τα βιολογικά συστήματα. 

 
 

Σχήμα 1.1 Σχηματική απεικόνιση της φωτοσυνθετικής  μεμβράνης των μωβ βακτηρίων [16]. 
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Με την χρήση κρυσταλλογραφίας ακτίνων Χ, έχουν αποκαλυφθεί με λεπτομέρεια 

δομικές πληροφορίες για διάφορα βακτηριακά φωτοσυνθετικά κέντρα (RC) [17]. Οι 

Deisenhofer, Huber και Michel βραβεύτηκαν με το βραβείο Νόμπελ Χημείας το 1988 για 

τον προσδιορισμό της τρισδιάστατης δομής της φωτοσυνθετικού κέντρου του 

Blastochloris viridis (πρώην Rhodopseudomonas) [18,19]. Στο Σχήμα 1.2, φαίνεται η 

κρυσταλλική δομή του φωτοσυνθετικού κέντρου του Blastochloris viridis [19] και στο 

Σχήμα 1.3 μια απεικόνιση βασισμένη σε αυτήν την κρυσταλλική δομή [20]. Το 

πρωτεϊνικό σύμπλοκο αποτελείται από τέσσερις υπομονάδες, H (βαριά), M (μεσαία), L 

(ελαφριά), και μια μονάδα C (κυτόχρωμα). Οι M και L μονάδες ενσωματώνουν μια 

συμμετρική δομή δύο διακλαδισμένων δομών από τέσσερις βακτηριοχλωροφύλλες β 

(BChlb), δύο  βακτηριοφαιοφυτίνες (BPheo), δύο κινόνες, και ένα Fe(II) (Σχήμα 1.3). Η 

μεταφορά του φορτίου εκτείνεται σε απόσταση περίπου 30 Ǻ ανάμεσα στο ειδικό ζεύγος 

(P960) και στην τελική κινόνη. Λόγω αυτή της μεγάλης απόστασης, το ζευγάρι των 

ιοντικών ριζών που δημιουργείται δηλαδή το οξειδωμένο ειδικό ζεύγος και η ανηγμένη 

κινόνη, έχει χρόνο ζωής περίπου ένα δευτερόλεπτο. Αυτό το χρονικό διάστημα είναι 

απαραίτητο ώστε οι διεργασίες να είναι σε θέση να ανταγωνιστούν την μη επιθυμητή 

διαδικασία του επανασυνδυασμού των ιοντικών ριζών (CR). Επιπλέον εκτιμάται ότι η 

ενέργεια αναδιοργάνωσης (λ) για τον διαχωρισμό των φορτίων είναι πολύ μικρή (0.2 

eV) και η κβαντική απόδοση (Φ) του συστήματος είναι σχεδόν ένα. Η ενέργεια 

αναδιοργάνωσης είναι παράμετρος κλειδί στις αντιδράσεις μεταφοράς ηλεκτρονίων και 

ορίζεται ως η ενέργεια που απαιτείται για την δομική αναδιοργάνωση του δότη, δέκτη 

και των σφαιρών διαλυτοποίησης τους (solvation spheres) [21]. Τέλος, θα πρέπει να 

αναφερθεί ότι η διευθέτηση των όλων των μορίων δότη-δέκτη ηλεκτρονίων 

επιτυγχάνεται κυρίως μέσω υπερμοριακών αλληλεπιδράσεων μέσα στην μεμβράνη των 

πρωτεϊνών. 
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Σχήμα 1.2   Κρυσταλλική δομή του φωτοσυνθετικού  κέντρου του   Blastochloris viridis [19]. 

 
Σχήμα 1.3  Απεικόνιση βασισμένη στην κρυσταλλική δομή του φωτοσυνθετικού  κέντρου του   

Blastochloris viridis [20]. 
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1.3 Τεχνητή Φωτοσύνθεση (Artificial Photosynthesis)  

Όπως είδαμε, κατά την διαδικασία της φωτοσύνθεσης πραγματοποιείται πολύ 

αποδοτική μεταφορά ενέργειας και ηλεκτρονίων, γεγονότα που συμβαίνουν ανάμεσα  

στις εξαιρετικά οργανωμένες χρωστικές. Έτσι, κρίνεται απαραίτητο να σχεδιαστούν 

τεχνητά φωτοσυνθετικά συστήματα, που θα μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε 

ηλεκτρική και χημική, μιμούμενα τα φυσικά φωτοσυνθετικά συστήματα. 

Αλλά ποιες είναι οι βασικές απαιτήσεις για τον επιτυχή σχεδιασμό του 

αποκαλούμενου τεχνητού φωτοσυνθετικού κέντρου; Η γενική αφετηρία για τεχνητή 

φωτοσύνθεση είναι μια μεταφορά ηλεκτρονίων που προκαλείται από το φως. Για την 

μίμηση των αντιδράσεων μεταφοράς ηλεκτρονίων, το κέντρο της αντίδρασης (RC) θα 

πρέπει να αποτελείται από ένα χρωμοφόρο που ενεργεί ως δότης ηλεκτρονίων και έναν 

επιπλέον δέκτη ηλεκτρονίων [22]. Ο αριθμός των φωτονίων που απορροφώνται από το 

χρωμοφόρο καθορίζει την αποτελεσματικότητα της μεταφοράς ηλεκτρονίων. Ειδικότερα 

απαιτούνται: (i) Χρωμοφόρα που να συλλαμβάνουν το φως και να δημιουργούν 

«οντότητες» διεγερμένων καταστάσεων («excited state species»), (ii) οι διεγερμένες 

«οντότητες» πρέπει να μεταφέρουν τα ηλεκτρόνια στους δέκτες ηλεκτρονίων, (iii) η 

μεταφορά των ηλεκτρονίων πρέπει να είναι κατευθυντική, (iv) ο χρόνος ζωής του 

ζεύγους ιοντικών ριζών που δημιουργείται να είναι αρκετά μεγάλος.  

Στην αντίδραση μεταφοράς ηλεκτρονίων, κατά την φωτοδιέγερση ο δότης 

ηλεκτρονίων D (Donor) μεταφέρει ένα ηλεκτρόνιο στο LUMO τροχιακό (lowest 

unoccupied molecular orbital) του δέκτη ηλεκτρονίων A (Acceptor) δημιουργώντας ένα 

ζεύγος διαχωρισμένων φορτίων ιοντικών ριζών (D•+_ A•-) (Σχήμα 1.4). Στην περίπτωση 

της μεταφοράς ενέργειας, η ενέργεια από την διεγερμένη κατάσταση του δότη 

ηλεκτρονίων μεταφέρεται στον δέκτη ηλεκτρονίων, που με τη σειρά της διεγείρει το 

μόριο του δέκτη αφήνοντας έτσι το μόριο δότη στην θεμελιώδη κατάσταση και το μόριο 

δέκτη στην διεγερμένη κατάσταση. Αυτός ο τύπος αντίδρασης είναι πιθανότερο να 

προκύψει, εάν το μόριο δέκτης έχει διαθέσιμη μιας χαμηλότερης ενέργειας διεγερμένη 

κατάσταση και δεν είναι δεκτικός για οξείδωση ή αναγωγή [23]. 

Ο απώτερος στόχος κατά το σχεδιασμό ενός φωτοσυνθετικού μοντέλου είναι μια 

γρήγορη μεταφορά ηλεκτρονίων σε συνδυασμό με έναν αργό επανασυνδυασμό 

φορτίων CR (slow back electron transfer). Παράγοντες όπως η φύση των φωτο- και 
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οξειδοαναγωγικών μονάδων, ο διαλύτης, η απόσταση δότη-δέκτη, η μοριακή τοπολογία 

και η φύση της γέφυρας ανάμεσα στον δότη-δέκτη επηρεάζουν έντονα το φωτοφυσικό 

αποτέλεσμα. Στο πλαίσιο αυτό, τα φουλερένια έχουν αναδυθεί ως εξαιρετικοί αποδέκτες 

ηλεκτρονίων. Δέχονται αντιστρεπτά έως και έξι ηλεκτρόνια σε ηλεκτροχημικά πειράματα, 

και η μικρή ενέργεια αναδιοργάνωσης τους στις αντιδράσεις μεταφοράς ηλεκτρονίων 

έχει οδηγήσει σε σημαντικές καινοτομίες στον τομέα της τεχνητής φωτοσύνθεσης. Απ’ 

την άλλη μεριά δότες ηλεκτρονίων, όπως πορφυρίνες, φθαλοκυανίνες, 

τετραθειαφουλβαλένια, ολιγο-φαινυλένο-βινυλένια έχουν συνδεθεί με φουλερένια, είτε 

ομοιοπολικά είτε μέσω υπερμοριακών αλληλεπιδράσεων. Όλα τα προαναφερθέντα, 

εμφανίζουν πλούσια και εκτεταμένη απορρόφηση στο ηλιακό φάσμα, μαζί με τις 

εξαιρετικές οξειδοαναγωγικές ιδιότητες, πληρούν τις απαιτήσεις ως βασικές συνιστώσες 

στη μετατροπή της ηλιακής ενέργειας [24-29]. 

 

   

 

 

Σχήμα 1.4 Κινητική περιγραφή φωτοφυσικών διαδικασιών σε ένα σύστημα D-A (δότη-δέκτη) 

ηλεκτρονίων. Οι σταθερές είναι για την απορρόφηση (ka), φθορισμό (kf), εσωτερική 

μετατροπή (internal conversion) (kic), επανασυνδυασμό φορτίων (kCR), μεταφορά 

των ηλεκτρονίων (kET).  
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1.4 Πορφυρίνη (Porphyrin) 

 

Οι πορφυρίνες είναι επίπεδες, κυκλικές, αρωματικές ενώσεις. Αποτελούνται από 

τέσσερεις υπομονάδες πυρρολίου, οι οποίες γεφυρώνονται από τέσσερις ομάδες 

μεθυλενίου (Σχήμα 1.5). Ο πορφυρινικός δακτύλιος είναι χτισμένος από 22 π-

ηλεκτρόνια, ενώ τα 18 π-ηλεκτρόνια είναι απεντοπισμένα σε όλη την περιφέρεια του 

μακροκυκλικού συστήματος υπακούοντας στον κανόνα του Hückel ως προς την 

αρωματικότητα (4ν+2). Επομένως οι πορφυρίνες αποτελούν μόρια με υψηλή 

συζυγία, γεγονός στο οποίο οφείλεται το έντονο πορφυρό χρώμα που διαθέτουν. Το 

χαρακτηριστικό πορφυρό χρώμα που έχουν είναι υπεύθυνο για το όνομά τους. Η 

ονοματολογία τους βασίζεται είτε με βάση τον Fischer, είτε με βάση το σύστημα 

IUPAC. Οι ομάδες μεθυλενίου, ονομάζονται μέσο-θέσεις και τα δύο ατόμα άνθρακα των 

πυρρολίων ονομάζονται α- και β- θέσεις. Το σύστημα IUPAC αριθμεί κάθε θέση με 

βάση τον κανόνα του ρολογιού, αρχίζοντας από την αριστερή πυρρολική  α- θέση [30].  

                  

Σχήμα 1.5 Ο πορφυρινικός σκελετός και το σύστημα των 18 π-ηλεκτρονίων σημειώνεται µε 

κόκκινο χρώµα (αριστερά), UPAC αρίθμηση  (1 έως 24) και επιπλέον το 

παλαιότερο σύστημα των α-θέσεων (άτομα 1, 4, 6, 9, 11, 14, 16, 19), β-θέσεις 

(άτομα 2, 3, 7, 8, 12, 13, 17, 18), και μέσο-θέσεις (άτομα, 5, 10, 15, 20) (δεξιά) [30].  

 

Οι πορφυρίνες μπορούν να συναρμοστούν σχεδόν με όλα τα μέταλλα [31]. Όσον 

αφόρα την ZnTPP [5,10,15,20-τετραφαίνυλο πορφυρίνη του ψευδαργύρου(II)], που 

χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα διατριβή, το ιόν του Zn (ΙΙ) με διάμετρο 0,74 Ǻ είναι 
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ελαφρώς μεγάλο για να χωρέσει «σφιχτά» μέσα στην κοιλότητα της πορφυρίνης, όποτε 

μπορεί να απομακρυνθεί με ελαφρώς όξινες συνθήκες [32]. Επιπλέον μπορεί να 

συναρμόσει έναν πέμπτο υποκαταστάτη, N, P, O, ή S, για να σχηματίσει μια 

τετραγωνική πυραμίδα με το ιόν του ψευδαργύρου περίπου 0.3 Ǻ πάνω απ’ το επίπεδο 

της πορφυρίνης. Οι εξα-υποκατεστήμενες  πορφυρίνες του ψευδαργύρου είναι 

εξαιρετικά σπάνιες.  

Το 1960 αναπτύχθηκε από τον M. Gouterman, το λεγόμενο "μοντέλο τεσσάρων 

τροχιακών" (four orbital model) (Σχήμα 1.6) [33, 34, 35]. Αυτή η λεπτομερής περιγραφή 

δίνει μια πλήρη κατανόηση στις φασματοσκοπικές ιδιότητες. Λόγω του αρωματικού 

χαρακτήρα των πορφυρινών και των απεντοπισμένων  π-ηλεκτρονίων η προκύπτουσα 

ενεργειακή διαφορά των  HOMO-LUMO τροχιακών είναι μικρή. Όσον αφορά την π-π* 

μετάβαση, ενεργειακά υψηλότερες και χαμηλότερες μεταβάσεις είναι δυνατές. Η 

χαρακτηριστική Β ή Soret ταινία απορρόφησης εμφανίζεται στο  εγγύς - UV μεταξύ 400-

430 nm και είναι αποτέλεσμα της υψηλότερης ενεργειακά μετάβασης S0-S2 και εμφανίζει 

συντελεστή μοριακής απορρόφησης (ε) περίπου 5x105 M-1cm-1. Οι χαρακτηριστικές Q 

ταινίες είναι αποτέλεσμα των χαμηλότερων ενεργειακά δονητικών ταινιών (μετάβαση S0-

S1) και παρατηρούνται στο ορατό μεταξύ 500 και 650 nm. Οι συντελεστές μοριακής 

απορρόφησης (ε) Q ταινιών είναι 100 φορές μικρότεροι, περίπου δηλαδή 104 M-1cm-1, 

[36] και στην περίπτωση της ελεύθερης πορφυρίνης συμβολίζονται ως Qx, Qy. Οι 

μεταλλωμένες πορφυρίνες εμφανίζουν μια Q ταινία και την αντίστοιχη δονητική λόγω 

της υψηλότερης συμμετρίας.  

 Μετά από ακτινοβόληση με φώς, οι πορφυρίνες μεταβαίνουν στη διεγερμένη 

κατάσταση, η οποία μετά μπορεί να οδηγήσει είτε σε αποδιέγερση πίσω στην 

θεμελιώδη κατάσταση, είτε σε μετάβαση στην τριπλή κατάσταση, ή σε μεταφορά 

ηλεκτρονίων αν υπάρχει δέκτης. Ο φθορισμός των πορφυρινών οφείλεται κυρίως σε  

απενεργοποίηση των Q ταινιών (S1-S0 μετάβαση) [36]. Το φάσμα φθορισμού είναι 

περίπου το κατοπτρικό είδωλο της ενεργειακά χαμηλότερης Q ταινίας, 

συμπεριλαμβανομένης και της δονητικής κορυφής [37]. Σε σύγκριση με την αμετάλλωτη 

πορφυρίνη, η ZnTPP εμφανίζει μικρότερη κβαντική απόδοση (Φ) και μικρότερο χρόνο 

ζωής του φθορισμού (χρόνος ζωής της διεγερμένης κατάστασης) τ = 4 ns λόγω της 

επίδρασης του βαρέως ατόμου (heavy atom effect), όμως οξειδώνεται πιο εύκολα. Οι 
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πορφυρίνες γενικά, εμφανίζουν (Φ) έως 0.25 και χρόνο ζωής της διεγερμένης 

κατάστασης (τ) από 1 έως 14 ns [36]. Τέλος, όσον αφορά την ηλεκτροχημικές ιδιότητες 

μπορούν να οξειδωθούν και αναχθούν δύο φορές σε οργανικούς διαλύτες [38]. 

 

Σχήμα 1.6  Το μοντέλο τεσσάρων τροχιακών “four orbital model” του Gouterman [33].  

 

1.5 Φθαλοκυανίνη (Phthalocyanine) 

Η λέξη φθαλοκυανίνη αποδίδεται στις ελληνικές λέξεις νάφθα (παράγωγο 

πετρελαίου) και κυανό. Δεδομένου ότι έχουν χρησιμοποιηθεί για εκατοντάδες χρόνια  

λόγω του έντονου πράσινου-κυανού χρώματος ως χρωστικές, σήμερα έχουν βρει 

εφαρμογές όπως π.χ. ηλεκτρονικές συσκευές, θεραπεία του καρκίνου κ.α.[39] Ανήκουν 

στην ίδια οικογένεια με αυτή των πορφυρινών και βασίζονται σε τέσσερα πυρρόλια που 

συνδέονται με άζα-υποκαταστατές, ως εκ’ τούτου, ονομάζονται επίσης 

τετρα-αζαπυρρόλια ή τετρα-αζαπορφυρίνες (Σχήμα 1.7). Κατά τον ίδιο τρόπο, οι 

φθαλοκυανίνες αποτελούνται από 18 π-ηλεκτρόνια απεντοπισμένα στο μακρομόριο. 

Λόγω των αζα-γεφυρών και των βενζολίων η ηλεκτρονική συμπεριφορά διαφέρει 

ελαφρώς από αυτή  των πορφυρινών [40]. 

 Ωστόσο, ισχύει και πάλι το "four orbital model” του Gouterman [33]. Τα 

ενεργειακά επίπεδα των S2 τροχιακών είναι υψηλότερα ενεργειακά από αυτά των 

πορφυρινών [41]. Ως εκ τούτου, η Soret ταινία είναι μετατοπισμένη προς το μπλε, 

εμφανίζεται μεταξύ 350 και 380 nm, με (ε) της τάξεως του 105 M-1cm-1. Οι Q ταινίες είναι 

μετατοπισμένες προς το κόκκινο και εμφανίζονται  μεταξύ 600 και 800 nm [40,42]. Στην 
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φασματοσκοπία φθορισμού η απενεργοποίηση προκαλείται από τις χαμηλότερες 

ενεργειακά Q ταινίες (S1-S0 μετάβαση) και οι κβαντικές αποδόσεις είναι υψηλότερες από 

αυτές των πορφυρινών [42]. Αντίθετα, η χρόνος ζωής της διεγερμένης κατάστασης είναι 

πολύ μικρότερος. Χάρη στην υψηλή οξειδοαναγωγική τους δράση οι φθαλοκυανίνες ως 

επί το πλείστον χρησιμοποιούνται ως δότες ηλεκτρονίων [43]. 

 

 

 

Σχήμα 1.7  Δομές  ελεύθερης (αριστερά) και μεταλλωμένης φθαλοκυανίνης (δεξιά). 

 

1.6 Φουλερένιο (Fullerene) 

Η ανακάλυψη των φουλερενίων έγινε από τους  Kroto, Smalley και Curl, το 1985, 

οι οποίοι και τιμήθηκαν με το βραβείο Νόμπελ χημείας το 1996 [44,45,46]. Πιο 

συγκεκριμένα, εξάτμιση γραφίτη από ακτινοβολία λέιζερ υπό κενό οδήγησε σε ένα 

σταθερό σύμπλεγμα 60 ατόμων άνθρακα [47,48]. Η ποικιλία των φουλερενίων είναι 

μεγάλη, ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων άνθρακα που δημιουργούν τη 

χαρακτηριστική σφαιρική δομή, με διασημότερο το λεγόμενο  "Buckyball" C60 (Σχήμα 

1.8) που παράγεται σε μεγαλύτερη αφθονία. 

 Το C60 έχει εικοσαεδρική Ih μοριακή συμμετρία, διάμετρο 7 Ǻ και αποτελείται από 

60 άτομα άνθρακα που διοργανώνονται σε 20 εξαμελείς και 12 πενταμελείς δακτυλίους. 

Οι τελευταίοι είναι υπεύθυνοι για την καμπυλότητα και σφαιρική δομή του C60 [49]. 

Σύμφωνα με τον κανόνα των απομονωμένων πενταγώνων (isolated pentagon rule), 

κάθε πενταμελής δακτύλιος στα φουλερένια, περιβάλλεται από εξαμελείς δακτυλίους 

ενώ δεν υπάρχουν μεταξύ τους συζευγμένοι πενταμελείς δακτύλιοι. Η υβριδοποίηση  

του C60 είναι sp2 αλλά μετά από αντιδράσεις προσθήκης αλλάζει από sp2 σε sp3 στους 
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άνθρακες όπου γίνεται η προσθήκη. Οι [6,6]-δεσμοί μεταξύ δύο παρακείμενων 

εξαγώνων είναι μικρότεροι (138 pm, διπλός δεσμός), σε σχέση με τους  [5,6]-δεσμούς 

(145 pm, απλός δεσμός) μεταξύ ενός πενταγώνου και ενός εξαγώνου. Το C60 θεωρείται 

μια ελλιπής πολυολεφίνη με υψηλή δραστικότητα ως προς τον [6,6]-δεσμό, σε 

αντιδράσεις κυκλοπροσθήκης ή προσβολής από πυρηνόφιλα.  

Όσον αφορά την αρωματικότητα, τα φουλλερένια συνολικά θεωρούνται μη 

αρωματικά μόρια [50]. Το μεγάλο π-συζυγιακό σύστημα του C60 είναι υπεύθυνο για τις 

απορροφήσεις στην περιοχή 190-410 nm [51,52]. Απαγορευμένες μεταβάσεις είναι 

υπεύθυνες για τις ασθενείς απορροφήσεις στο ορατό φάσμα από λ = 410 nm έως 620 

nm. Αυτές οι ταινίες δημιουργούν μια περιοχή δακτυλικού αποτυπώματος γιατί 

ουσιαστικά εξαρτώνται από την υποκατάσταση του C60. Έτσι, τα διάφορα 

υποκατατεστημένα φουλερένια όπως τα μονο-, δι- έως και εξι-υποκατεστημένα 

μπορούν να διακριθούν απ’ τα φάσματα απορρόφησης τους.  

Σε αντιδράσεις μεταφοράς ηλεκτρονίων τα φουλερένια εμφανίζουν πολύ μικρή 

ενέργεια αναδιοργάνωσης (λ) και υψηλή ηλεκτρονιακή συγγένεια (2.6-2.8 eV). Το μικρό 

(λ) οφείλεται στο γεγονός  ότι το ανιόν του φουλερενίου, C60
-,  είναι απεντοπισμένο γύρω 

από μια μεγάλη σφαίρα και ότι η άκαμπτη δομή του δε μεταβάλλεται σημαντικά μετά την 

πρόσληψη ενός ηλεκτρονίου. Το C60 κατέχει σχετικά χαμηλής ενέργειας τριπλά 

εκφυλισμένα LUMO (t1u-συμμετρίας) και LUMO+1 (t1g-συμμετρίας) τροχιακά, γεγονός 

που το καθιστά δεκτικό σε ηλεκτρόνια από διαφορετικές πηγές. Δέχεται έως και έξι 

ηλεκτρόνια αντιστρεπτά σε χαμηλά αναγωγικά δυναμικά [53]. Αυτές οι αξιοσημείωτες 

ιδιότητες το καθιστούν σχεδόν τέλειο υποψήφιο για την τεχνητή φωτοσύνθεση, καθώς 

ενεργεί ως ένας τρισδιάστατος δέκτης ηλεκτρονίων [54, 55, 56]. Κάποια άλλα 

φασματοσκοπικά χαρακτηριστικά του, είναι η εκπομπή του που εμφανίζεται στα 720 

nm, με χρόνο ζωής 1.2 ns. Επιπλέον η απορρόφηση της ανιονικής ρίζας του μη 

υποκατεστημένου φουλερενίου C60
•– εμφανίζεται στα 1080 nm, είναι κρίσιμη και 

σημαντική στην  επιβεβαίωση  της μεταφοράς ηλεκτρονίου [56]. 
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Σχήμα 1.8   Μοντέλο του C60. 

 

To φουλερένιο μπορεί να δεχτεί υποκατάσταση μέσω αντιδράσεων προσθήκης, 

όπως πυρηνόφιλη, ή μέσω ριζών, ή κυκλοπροσθήκης [57]. Ένα από τα συνηθέστερα 

πρωτόκολλα είναι αυτό που αναπτύχθηκε από τον Prato. Η αντίδραση Prato, η οποία 

και χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα διατριβή, είναι μια 1,3 διπολική κυκλοπροσθήκη 

αζομεθινικών υλιδίων στον [6,6] δεσμό του φουλερενίου [58] (Σχήμα 1.9). 

 

Σχήμα 1.9  Αντίδραση Prato.  

 

1.7 Μοριακό Σύρμα (Molecular Wire) 

Παρά τη φαινομενική απλότητά του, ο ορισμός του όρου ''μοριακό σύρμα''  

(molecular wire) εξακολουθεί να είναι μάλλον αμφιλεγόμενος. Το 1998, οι Emberly και 

Kirczenow [59] περιγράφουν το μοριακό σύρμα ως ένα μόριο που βρίσκεται ανάμεσα σε 

δύο «δεξαμενές» ηλεκτρονίων. Οι  Nitzan και Ratner, το ορίζουν από την άλλη πλευρά, 

ως μοριακό σύρμα ένα μόριο που διοχετεύει ηλεκτρικό ρεύμα ανάμεσα σε δύο 

ηλεκτρόδια [60].Μπορούμε να πούμε ότι είναι μόρια ικανά να μεταφέρουν φορτία χωρίς 

απώλειες και επομένως αντιπροσωπεύουν τη βασική λειτουργία του σύρματος. Υπό την 

ευρεία έννοια, χρησιμοποιούμε τον όρο μοριακό σύρμα αναφερόμενοι σε οποιαδήποτε 
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μοριακή δομή που διαμεσολαβούν φορτία μεταξύ δύο χημικών ειδών, όπως για 

παράδειγμα, δότες και δέκτες ηλεκτρονίων. Τα π-συζυγιακά ολιγομερή έχει αποδείχθει 

ότι δρουν ως μοριακά σε συνδυασμό με δότες και δέκτες ηλεκτρονίων. 

Η μεταφορά ηλεκτρονίων (ET) μεταξύ των άκρων του μοριακού σύρματος 

κυριαρχείται από δύο μηχανισμούς: Είτε απ’ τον coherent tunneling μηχανισμό είτε  

απ’ τον incoherent hopping μηχανισμό. Ο μηχανισμός του coherent tunneling απαιτεί 

τα ενεργειακά επίπεδα του δότη και δέκτη ηλεκτρονίων στα άκρα του μοριακού 

σύρματος να είναι καλά διαχωρισμένα από τα ενεργειακά επίπεδα της γέφυρας 

[61,62,63]. Στον παρόντα μηχανισμό, σημαντικό αποτέλεσμα  είναι ότι η γέφυρα δεν 

οξειδώνεται ούτε ανάγεται, αλλά απλώς λειτουργεί ως μέσο σύζευξης για τη διαδικασία 

μεταφοράς των ηλεκτρονίων. Αντίθετα, ο incoherent hopping μηχανισμός 

περιλαμβάνει πραγματικές ενδιάμεσες καταστάσεις, όπου ενεργά  μεταφέρεται το 

ηλεκτρόνιο ή η οπή ηλεκτρονίου ανάμεσα στο μοριακό σύρμα. Αυτός είναι και ο λόγος 

όπου ο μηχανισμός αυτός συχνά ονομάζεται θερμικά ενεργοποιημένος [64] (Σχήμα 

1.10). 

 

Σχήμα 1.10  Σχηματική αναπαράσταση των μηχανισμών coherent tunneling (πάνω) και 

incoherent hopping (κάτω) σε συστήματα δότη ηλεκτρονίων (D)-γέφυρας (Β)-δέκτη 

ηλεκτρονίων (Α) [65].  
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Ο διαχωρισμός των φορτίων (CS) και ο επανασυνδυασμός των φορτίων (CR) 

αντικατοπτρίζεται από τη σταθερά της μεταφοράς των ηλεκτρονίων (kET), η οποία φθίνει 

εκθετικά σε σχέση με την απόσταση του δότη- δέκτη ηλεκτρονίων (εξ.1). 

𝑘ET = 𝑘0exp (−𝛽RDA) (1) 

Όπου (kET) είναι η σταθερά της μεταφοράς των ηλεκτρονίων, (ko) είναι ο προ-εκθετικός 

παράγοντας (inherent rate), (RDA) είναι η απόσταση δότη-δέκτη ηλεκτρονίων, (β) ο 

συντελεστής εξασθένησης (attenuation factor). Ο συντελεστής (β) ποσοτικοποιεί την 

ικανότητα του π-συζυγιακού ολιγομερούς να μεταφέρει τα ηλεκτρικά φορτία. Ως εκ’ 

τούτου, γίνεται μια παράμετρος της γέφυρας. Επιπλέον, θα πρέπει η τιμή του να είναι 

όσο το δυνατόν μικρότερη για να προωθηθεί η ταχεία και αποτελεσματική μεταφορά 

των φορτίων. Τυπικές τιμές του (β) κυμαίνονται από τη μία πλευρά, από 1.0 έως 1.4 Å 

για πρωτεϊνικές δομές και από την άλλη πλευρά από 0,01-0,04 Å για υψηλής συζυγίας 

γέφυρες [66]. 

Έρευνες έχουν επικεντρωθεί στη σύνθεση και στη φυσικοχημική μελέτη δυάδων 

που o σχεδιασμός τους είναι του τύπου δότης-γέφυρα-δέκτης ηλεκτρονίων. Σε αυτού 

του τύπου τα ομοιοπολικά  συστήματα, διάφορες γέφυρες έχουν χρησιμοποιηθεί, για τη 

βελτίωση της μεταφοράς ηλεκτρονίων/ενέργειας με τα πιο ελπιδοφόρα να είναι π-

συζυγιακά ολιγομερή, που  ενεργούν ως μοριακά σύρματα [100-106].  

Για να μπορέσει να δράσει ένα π-συζυγιακό ολιγομερές ως μοριακό σύρμα 

πρέπει να πληρούνται κάποιες  βασικές προϋποθέσεις: 1) τα ενεργειακά επίπεδα του 

δότη/δέκτη ηλεκτρονίων και αυτά της γέφυρας να βρίσκονται στα κατάλληλα επίπεδα, 2) 

ισχυρή ηλεκτρονιακή σύζευξη, 3) μικρές τιμές στην παράμετρο εξασθένησης (β) [107].  

Ένα άλλο χαρακτηριστικό των π-συζυγιακών ολιγομερών είναι ότι οι χημικές τους 

ιδιότητες μπορούν να προσαρμοστούν με τον έλεγχο του μήκους και της χημικής τους 

δομής. Επίσης στα συστήματα δότη-γέφυρα-δέκτη ηλεκτρονίων, τα ολιγομερή 

προσδίδουν ένα είδος ακαμψίας ανάμεσα στον δότη/δέκτη με αποτέλεσμα να ελέγχεται 

καλύτερα η μεταφορά των ηλεκτρονίων, για παράδειγμα ενδομοριακά μέσω του 

μοριακού σύρματος και όχι μέσω χώρου [108-110]. 

    Σε πρόσφατες μελέτες συστημάτων τύπου πορφυρίνη-γέφυρα-φουλερένιο, 

ολιγομερή όπως όλιγο-φαίνυλενο-βινυλένιο (oPPVs), (όλιγο-φαίνυλο-αιθύνιο) (oPΕs), 

(όλιγο-θειοφένιο-βινυλένιο) (oTPs) έχουν χρησιμοποιηθεί ως μοριακά καλώδια και οι 
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φυσικοχημικές ιδιότητες τους έχουν μελετηθεί εκτενώς [68,112-117]. Ανάμεσα στην 

πληθώρα των π-συζυγιακών ολιγομερών, τα όλιγο-φαίνυλενο-βινυλένιο (oPPVs) έχουν 

κερδίσει την μεγαλύτερη προσοχή όσον αφορά την αποτελεσματικότητα τους, στις 

αντιδράσεις μεταφοράς ηλεκτρονίων επειδή παρουσιάζουν πολύ χαμηλές τιμές (β) 0,01 

Å. Σε αυτά τα παραδείγματα. ο διαχωρισμός φορτίου  πραγματοποιείται απ’ τα LUMO 

τροχιακά της γέφυρας είτε μέσω του coherent tunneling μηχανισμού είτε μέσω του  

incoherent hopping μηχανισμού [65]. 

Πιο συγκεκριμένα οι γέφυρες (oPPVs) έχουν συζευχθεί ομοιοπολικά με 

φουλερένια, και είτε μεταλλοπορφυρίνες (ZnPor), είτε τετραθειαφουλβαλένια (exTTF), 

είτε φερροκένια, έχουν χρησιμοποιηθεί ως δέκτες ηλεκτρονίων [67,68,69,70] (Σχήμα 

1.11, σχήμα 1.12). Μεγάλοι χρόνοι ζωής της κατάστασης διαχωρισμένου φορτίου (CS) 

βρέθηκαν στις δυάδες με δότη μεταλλο-πορφυρίνη [71,72]. Πιο συγκεκριμένα στο 

σύστημα C60-oPPV-ZnPs που απεικονίζεται στο σχήμα 1.12 χρησιμοποιήθηκαν τριμερή 

και πενταμερή oPPVs ως μοριακά σύρματα. Από τη μελέτη που πραγματοποιήθηκε, σε 

διαλύτη THF υπολογίστηκε, η σταθερά επασυνδυασμού των φορτίων για το πενταμερές 

C60-5PPV-ZnPs ως kCR = 9.3 x 105 s-1 και για το τριμερές C60-3PPV-ZnPs ως kCR = 1.2 x 

106 s-1. Από τις παραπάνω τιμές παρατηρούμε ότι τα φορτία επασυνδυάζονται πιο αργά 

στο παράγωγο που έχει το μεγαλύτερο μήκος oPPV [68]. Ο συντελεστής (β) βρέθηκε να 

είναι πολύ μικρός β=0.03 Å−1 γεγονός που σημαίνει ότι τα oPPVs μπορούν και 

μεταφέρουν αποτελεσματικά τα ηλεκτρόνια από το δότη στον δέκτη. Οι ενέργειες 

αναδιοργάνωσης (λ) της μεταφορά των ηλεκτρονίων σε αυτές τις δυάδες καθώς και η 

εξάρτηση της από την απόσταση ποτέ δεν είχαν ερευνηθεί λεπτομερώς. Στην παρούσα 

διατριβή μια τέτοια λεπτομερής μελέτη πραγματοποιήθηκε  στα  υβρίδια C60-pyr·ZnP, 

C60-PPV1-pyr·ZnP, και C60-PPV3-pyr·ZnP (βλέπε υποκεφάλαιο 3.2.1.2) που συντέθηκαν 

για αυτό τον σκοπό, καθώς και στα προαναφερθέντα ομοιοπολικά συνδεδεμένα C60-

oPPV-ZnPs [68] για λόγους σύγκρισης. 

 Μια πληθώρα από δυάδες του τύπου C60-oPPV, δηλαδή φουλερένια ενωμένα 

ομοιοπολικά με οPPVs γέφυρες έχουν αναφερθεί, όπου στα συγκεκριμένα 

παραδείγματα, το μήκος και ο αριθμός των oPPVs άλλαξαν συστηματικά για να 

διαπιστωθεί η σχέση μεταξύ της σταθεράς μεταφοράς  ηλεκτρονίων και της απόστασης 
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του δότη-δέκτη ηλεκτρονίων [73-78]. Μερικά από αυτά βρήκαν εφαρμογές σε 

πρωτότυπες φωτοβολταϊκές διατάξεις [74,115,116]. 

 

Σχήμα 1.11  Σχηματική αναπαράσταση συστημάτων τύπου δότη-γέφυρα-δέκτη ηλεκτρονίων. 
 
 
 

 
 

 

 
 

Σχήμα 1.12 Χαρακτηριστικά παραδείγματα δομών του τύπου πορφυρίνη-γέφυρα-φουλερένιο, 

ZnP–oPPE–C60, ZnP–oTP–C60, και ZnP–oPPV–C60 [117, 113, 68].  
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1.8 Υπερμοριακές αλληλεπιδράσεις  

 

Μια κομψή προσέγγιση, για την εφαρμογή των προϋποθέσεων που απαιτούνται 

για το σωστό σχεδιασμό ενός τεχνητού φωτοσυνθετικού κέντρου, είναι η χρήση 

υπερμοριακών μοτίβων για την αλληλεπίδραση του δότη-δέκτη ηλεκτρονίων. Τέτοια 

μοτίβα είναι οι ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις, δεσμοί υδρογόνου, π-π 

αλληλεπιδράσεις και αλληλεπίδραση μετάλλου-υποκαταστάτη. Πρωτίστως, η 

υπερμοριακή αλληλεπίδραση είναι αναστρέψιμη και η σταθερά δέσμευσης εξαρτάται 

από το είδος του υπερμοριακού μοτίβου. Αυτό είναι σε τεράστια αντίθεση με τα 

ομοιοπολικά μοτίβα σύζευξης. Επιπλέον, η επιλεκτικότητα μαζί με την συγγένεια ήταν 

πάντα σημαντικός στόχος της υπερμοριακής χημείας. Μοτίβα όπως οι Coulomb 

αλληλεπιδράσεις και οι π-π αλληλεπιδράσεις εμφανίζουν ενέργεια δεσμού 100-350 

kJ/mol και 0-50 kJ/mol, αντίστοιχα, αλλά υστερούν σε εκλεκτικότητα και ευαισθησία. Πιο 

κατευθυντικοί και εκλεκτικοί είναι οι δεσμοί υδρογόνου με ενέργεια δεσμού από 4–120 

kJ/mol. Παρόμοιος δομικός έλεγχος στις υπερμοριακές αρχιτεκτονικές επιτυγχάνεται με 

την αλληλεπίδραση μετάλλου-υποκαταστάτη με ενέργειες δεσμού 50-200 kJ/mol 

[79,80]. Το τελευταίο, είναι το μοτίβο που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα διατριβή. 

Απόλυτος έλεγχος επιτυγχάνεται στην γεωμετρική διευθέτηση των μορίων με την χρήση 

αυτού του μοτίβου.  

Η ανάπτυξη σχετικά απλών συστημάτων δότη-δέκτη ηλεκτρονίων που μιμούνται 

τις αντιδράσεις του φωτοσυνθετικού κέντρου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους 

στόχους της χημείας κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών [13,81]. Δύο κύριες 

εφαρμογές, προέκυψαν απ’ αυτά τα συστήματα, πρώτον, μετατροπή της ηλιακής 

ενέργειας σε χημική ενέργεια [82-84], και δεύτερον, αξιοποίηση των ενώσεων αυτών 

στην ανάπτυξη νέων οπτικοηλεκτρονικών συσκευών [85]. Πιο πρόσφατα, ένας 

αυξανόμενος αριθμός μη ομοιοπολικά συνδεδεμένων συστημάτων δότη-δέκτη 

ηλεκτρονίων έχει  μελετηθεί. Λόγω της περισσότερο βιομιμητικής τους φύσης, σε σχέση 

με τα βιολογικά συστήματα μεταφοράς ηλεκτρονίων, οι αυτό-οργανωμένες 

αρχιτεκτονικές δότη-δέκτη ηλεκτρονίων είναι πιο ελκυστικές ως μοντέλα μελέτης για τις 

παραπάνω εφαρμογές.  
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Μια συντριπτική πλειοψηφία συστημάτων που αποτελούνται από μέταλλο-

πορφυρίνες ή μέταλλο-φθαλοκυανίνες, και φουλερένια ενωμένα μη ομοιοπολικά, έχουν 

μελετηθεί εκτενώς ως προς τις φυσικοχημικές τους ιδιότητες [86]. Η χρησιμοποίηση του 

μοτίβου μετάλλου-υποκαταστάτη, (αλληλεπίδραση αζωτούχων υποκαταστατών με τα 

μεταλλικά κέντρα των πορφυρινών/φθαλοκυανινών), παρουσίαζει σημαντικά 

πλεονεκτήματα:  

α) έλεγχος στον σχετικό προσανατολισμό του δότη–δέκτη ηλεκτρονίων, 

(αλληλεπικάλυψη τροχιακών, απόσταση δότη/δέκτη)  

β) η μεταφορά των ηλεκτρονίων διέπεται απ’ το πόσο ισχυρή είναι η δέσμευση 

(μεγάλη σταθερά δέσμευσης, kass) και απ’ τις συγκεντρώσεις των διαλυμάτων του δότη 

και δέκτη ηλεκτρονίων αντίστοιχα  

γ) προσαρμόζοντας κατάλληλα τις συγκεντρώσεις του δότη/δέκτη ηλεκτρονίων 

μπορεί να επιτευχθεί σε επαρκές ποσοστό (>99%) η δημιουργία της τελικής 

υπερμοριακής δυάδας, έτσι η μεταφορά των ηλεκτρονίων μπορεί να επιτευχθεί απ’ την 

μικρού χρόνου ζωής πρώτη διεγερμένη κατάσταση του δότη 

δ) μετά την μεταφορά των ηλεκτρονίων οι ιοντικές ρίζες διαχωρισμένου φορτίου 

(D•+ και A•−) μπορούν διαχυθούν μακριά η μια απ’ την άλλη δημιουργώντας 

διαχωρισμένα ζεύγη μεγάλου χρόνου ζωής με μόρια πολικού διαλύτη, αυξάνοντας έτσι 

τον χρόνο ζωής της κατάστασης διαχωρισμένου φορτίου.  

Επιπλέον, όσον αφορά τη σταθερά δέσμευσης kass σημαντικό είναι να αναφερθεί 

ότι εξαρτάται από την ικανότητα των υποκαταστατών να δίνουν ηλεκτρόνια. Επειδή οι 

άζωτο- υποκαταστάτες δεν έχουν d-τροχιακά δεν υπάρχει σταθεροποίηση από το 

μέταλλο προς τον υποκαταστάτη, οπότε η kass εξαρτάται κυρίως απ’ την βασικότητα του 

υποκαταστάτη. Με άλλα λόγια όσο αυξάνεται pKa των αζωτούχων υποκαταστατών 

αυξάνεται και η σταθερά δέσμευσης kass (πίνακας 1.1, σχήμα 1.13) [99].  
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Πίνακας 1.1 Σταθερές δέσμευσης ανάμεσα στην ΖnTPP  και διάφορες αμίνες.  

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.13   Η δομή της ZnTPP και των αμινών  που φαίνονται στον πίνακα 1 [99].  

 

Κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα δότη-δέκτη ηλεκτρονίων είναι τα 

ακόλουθα, απ’ την ομάδα του D’Souza και των συνεργατών του (Σχήμα 1.14). Στην 

δυάδα της πορφυρίνης 1 η σταθερά δέσμευσης υπολογίστηκε ως kass = 7.7 x 103 και η 

σταθερά επανασυνδυασμού των φορτίων ως kCR = 6.3 x 107 s-1 [87]. Στη δυάδα της 

φθαλοκυανίνης 2 υπολογίστηκε η σταθερά  δέσμευσης ως kass =  6.2 x 104 και η kCR =  

1.4 x 1010 s−1[88]. 
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1                                                                   2 

Σχήμα 1.14   Δυάδες δότη-δέκτη ηλεκτρονίων [87, 88].  

 

Επιπλέον, και άλλες αλληλεπιδράσεις μπορούν να συνδυαστούν με σκοπό να 

αυξηθεί η σταθερά δέσμευσης του συστήματος. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί για 

παράδειγμα με την χρήση αιθέρων στεμμάτων όπως βλέπουμε στο Σχήμα 1.15, στην 

δυάδα 3 [89]. Χρησιμοποιήθηκε ένας συνδυασμός υπερμορικακών αλληλεπιδράσεων. 

Αλληλεπιδράσεις που ανήκουν στην κατηγορία ιόντος-διπόλου ανάμεσα στο αμμωνιακό 

κατιόν και στον αιθέρα στέμματος, όπως επίσης και αλληλεπιδράσεις μετάλλου-

υποκαταστάτη, η λεγόμενη "δύο-σημείων" στρατηγική δέσμευσης. Οι φυσικοχημικές 

μελέτες  οδήγησαν σε χρόνο ζωής της κατάστασης διαχωρισμένων φορτίων 210 ns και 

μεγάλη σταθερά δέσμευσης kass =  3.75×105. 

Επίσης η χρήση κι άλλων χρωμοφόρων όπως είναι οι subphthalocyines με 

σκοπό την μεταφορά ενέργειας στην πορφυρίνη, με ταυτόχρονη μεταφορά ηλεκτρονίων 

από την πορφυρίνη στο φουλερένιο έχει δημοσιευτεί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η 

δυάδα 4, (Σχήμα 1.15) που δημοσιεύθηκε απ’ την ομάδα του D’Souza και των 

συνεργατών του και βρέθηκε μεγάλος χρόνος ζωής της κατάστασης διαχωρισμένων 

φορτίων 6.6 μs σε τολουόλιο [90]. 
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Σχήμα 1.15   Δυάδες δότη-δέκτη ηλεκτρονίων [89, 90].  

 

Στις δυάδες του σχήματος 1.16, η παρουσία των δεσμών υδρογόνου έχει ως 

αποτέλεσμα το σχηματισμό σταθερών υβριδίων. Στην περίπτωση του 5 υπάρχουν και 

ισχυρές ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις εκτός από τους δεσμούς υδρογόνου. Λόγω, 

αυτής της αλληλεπίδρασης η απόσταση μεταξύ τους παραμένει σταθερή με αποτέλεσμα 

να αυξάνεται ο χρόνος ζωής της κατάστασης διαχωρισμένων φορτίων 10 μs σε THF για 

το 5, και 20 μs σε οDCB για το 6 [119]. 
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Σχήμα 1.16  Δυάδες δότη-δέκτη ηλεκτρονίων [119].  

 

Συνεχίζοντας στο σύστημα 7, το οποίο αποτελείται, από μια πορφυρίνη 

υποκατεστημένη με κυανουρικό οξύ (τριαζίνη) και το χρωμοφόρο διίμινο-περυλένιο PDI 

(perylene-diimide), που φέρει έναν υποδοχέα Hamilton για ισχυρή δημιουργία δεσμών 

υδρογόνου, παράλληλα υπάρχει και αλληλεπίδραση μετάλλου-υποκαταστάτη με το 

φουλερένιο (Σχήμα 1.17). Οι μελέτες έδειξαν ότι ο χρόνος ζωής της κατάστασης 

διαχωρισμένων φορτίων πορφυρίνης- φουλερενίου ήταν 1 ns, ενώ όλου του υβριδίου 7, 

3.8 ns. Η μεταφορά ενέργειας που πραγματοποιείται από το PDI στην πορφυρίνη έχει 

ως αποτέλεσμα την αύξηση στο χρόνο ζωής της κατάστασης διαχωρισμένων φορτίων 

[120].   

 

Σχήμα 1.17  Τριάδα  δότη-δέκτη ηλεκτρονίων [120].  
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Στο ακόλουθο παράδειγμα, όπου η αντιστρεψιμότητα του συστήματος, εξαρτάται 

από τη θερμοκρασία,  ο χρόνο ζωής της κατάστασης διαχωρισμένων φορτίων βρέθηκε 

100 ns [121].   

 

Σχήμα 1.18  Δυάδα  δότη-δέκτη ηλεκτρονίων [121].   

 

Στο σύστημα 9, έχουμε το πλεονέκτημα των απορροφήσεων σε διαφορετικά 

μήκη κύματος, όπως  για την φθαλοκυανίνη ΖnPc που εμφανίζει μέγιστη απορρόφηση 

(λmax) στα 680 nm και την Bodipy με μέγιστη απορρόφηση στα 525 nm. Η μεταφορά 

ενέργειας απ’ την Bodipy στην φθαλοκυανίνη του ψευδαργύρου, έχει ως αποτέλεσμα 

την αύξηση του χρόνου ζωής της κατάστασης διαχωρισμένων φορτίων (39.9 ns), σε 

σύγκριση με ανάλογο σύστημα φθαλοκυανίνης/φουλερενίου  χωρίς την παρουσία της  

Bodipy [122] (Σχήμα 1.19). 

Στην συνέχεια, οι ομάδες των Moore και Gust, δημοσίευσαν, το υπερμοριακό 

σύστημα 10, που αποτελείται απ’ το κεντρικό μόριο που απορροφά στην περιοχή  400-

500 nm, τα μόρια Bodipy με απορρόφηση στη περιοχή 450–550 nm και 330-430 nm, τις 

πορφυρίνες με απορρόφηση 420-555 nm και το φουλερένιο που δεσμεύεται με τις δύο 

πορφυρίνες μέσω των δύο πυρίδυλο ομάδων που φέρει. Πολύ αποδοτική μεταφορά 

ενέργειας βρέθηκε από τα περιφερειακά χρωμοφόρα προς τις πορφυρίνες, που 

οδήγησε σε μεταφορά ηλεκτρονίων από τις πορφυρίνες στο φουλερένιο με χρόνο ζωής 

της κατάστασης διαχωρισμένων φορτίων 2.3 ns και με μεγάλη κβαντική απόδοση [123] 

(Σχήμα 1.19). 
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Σχήμα 1.19  Υπερμοριακά συστήματα 9 και 10 [123, 124].  
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1.9 Θεωρεία της μεταφοράς των ηλεκτρονίων (Marcus theory) 

 

Το βραβείο Νόμπελ χημείας απονεμήθηκε το 1992, στον R. A. Marcus [91-95] 

για τη θεωρία του, για την μεταφορά των ηλεκτρονίων [92]. Η θεωρία της μεταφοράς 

ηλεκτρονίων [96] ασχολείται με την εξάρτηση της σταθεράς της μεταφοράς των 

ηλεκτρονίων kET, (δηλαδή της σταθερά του διαχωρισμού των φορτίων (kCS) και της 

σταθεράς επανασυνδυασμού των φορτίων kCR,) με την ελεύθερη ενέργεια της 

αντίδρασης (ΔG0
CS και ΔG0

CR). Ουσιαστικά η θεωρία αυτή περιγράφει την κινητική 

θεωρία ενός διεγερμένου συστήματος δότη-δέκτη ηλεκτρονίων, ανάλογα με το 

περιβάλλον του διαλύτη και της προκύπτουσας ενέργειας της αντίδρασης, δηλαδή την 

ΔG# (Gibbs energy of activation), ελεύθερη ενέργεια  ενεργοποίησης και την ΔG0 (Gibbs 

energy, ελεύθερη ενέργεια αντίδρασης). Η αυθόρμητη μεταφορά των ηλεκτρονίων 

μπορεί να συμβεί όταν η μεταβολή στην ελεύθερη ενέργεια ΔG0 είναι αρνητική. Η 

σταθερά του ρυθμού της μεταφοράς των ηλεκτρονίων kET περιγράφεται απ’ τις 

εξισώσεις 2 και 3. Η σχέση του ΔG#, ΔG0 και του λ (reorganization energy, ενέργεια 

αναδιοργάνωσης) περιγράφεται απ’ την εξίσωση 4 (Σχήμα 1.20, σχήμα 1.21). 

(2) 

(3) 

(4) 
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Η kET είναι ίση με το γινόμενο ενός προεκθετικού όρου συμπεριλαμβανομένου 

του V (matrix element), το οποίο περιγράφει την ηλεκτρονιακή σύζευξη (electronic 

coupling) μεταξύ δότη και δέκτη ηλεκτρονίων, δηλαδή ο βαθμός της αλληλεπικάλυψης 

των τροχιακών, και έναν εκθετικό όρο. Ο εκθετικός όρος δίνεται από την ενέργεια 

αναδιοργάνωσης λ και από την μεταβολή της ελεύθερης ενέργειας ΔG0. Η ενέργεια 

αναδιοργάνωσης απαρτίζεται από δύο μέρη: 1) Η ενέργεια αναδιοργάνωσης λ 

αναφέρεται σε αλλαγές στην εσωτερική δομή του μορίων δότη-δέκτη ηλεκτρονίων, π.χ 

αλλαγή στα μήκη δεσμών και γωνιών δότη/δέκτη μετά την μεταφορά των ηλεκτρονίων 

και ονομάζεται nuclear/inner sphere (λr), και 2) στην οργάνωση των διαλυτών γύρω από 

τα μόρια δότη/δέκτη ηλεκτρονίων και εξαρτάται από την διηλεκτρική σταθερά του 

διαλύτη και ονομάζεται solvent/outer-sphere (λs). Ουσιαστικά είναι η ενέργεια που 

απαιτείται για να αλλάξει η γεωμετρία από τη διεγερμένη κατάσταση δότη/δέκτη 

ηλεκτρονίων (DA)* στη γεωμετρία διαχωρισμένου φορτίου ιοντικών ριζών (D•+- A•-).   

Η kET εξαρτάται  από την μεταβολή της ελεύθερης ενέργειας ΔG0. Πρώτον, η kET 

αυξάνεται ανάλογα με το ΔG0 και τότε ισχύει -ΔG0 < λ, γνωστό ως η κανονική περιοχή 

(normal region) στην παραβολή του Marcus. Δεύτερον, όταν ισχύει -ΔG0 = λ, τότε η kET 

είναι στο μέγιστο και εξαρτάται κυρίως απ’ την ηλεκτρονιακή σύζευξη V. Τρίτον, όταν 

ισχύει -ΔG0 >λ, φτάνουμε στην εξώθερμη περιοχή της παραβολής, δηλαδή πέρα από το 

θερμοδυναμικό μέγιστο, και ουσιαστικά επειδή αυξάνεται πολύ το ΔG0, η kET μειώνεται. 

Αυτή η περιοχή στη παραβολή είναι γνωστή ως αντεστραμμένη (inverted region). Με 

άλλα λόγια, όσο γίνεται πιο αρνητική η αλλαγή στην ελεύθερη ενέργεια ΔG0 τόσο 

αυξάνεται ο ρυθμός της μεταφοράς των ηλεκτρονίων kET μέχρι που φτάνει στο μέγιστο 

της παραβολής. Στο τέλος όταν το ΔG0 γίνει πολύ αρνητικό η kET μειώνεται. 
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Σχήμα 1.20  Παραβολική εξάρτηση του kET σε σχέση με το ΔG0.  

 

 

Σχήμα 1.21 Ενεργειακά διαγράμματα για τρεις πιθανές περιοχές της μεταφοράς των  

ηλεκτρονίων, όπως περιγράφηκε απ’ τον Marcus [96].  

 

Ας δούμε τώρα το ακόλουθο χαρακτηριστικό παράδειγμα για να κατανοήσουμε 

την καλύτερα την σημασία της ενέργειας αναδιοργάνωσης και πως αυτή σχετίζεται με 

την θεωρία του Marcus, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Η ομάδα του Imahori και των 

συνεργατών του, δημοσίευσαν δυάδες πορφυρίνης-φουλερενίου και πορφυρινής-

κινόνης (Σχήμα 1.22) αντίστοιχα, και μελέτησαν τις φυσικοχημικές τους ιδιότητες [97, 

98].  

Και στις δύο περιπτώσεις παρατηρήθηκε μεταφορά ηλεκτρονίων, αλλά έχουν 

κάποιες βασικές διαφορές. Για παράδειγμα, στην δυάδα  11 (φουλερενίου), η kcs είναι 6 

φορές γρηγορότερη, ενώ η  kcs 25 φορές πιο αργή στην δυάδα 12 (κινόνη), παράλληλα 
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το ΔG0 είναι υψηλότερο κατά 0.28 eV στην δυάδα 12 σε σχέση με την 11. Στο σχήμα 

1.23 παρατηρούμε δύο διαφορετικά (λ). Η ενέργεια αναδιοργάνωσης της δυάδας του 

φουλερενίου (11) είναι πολύ μικρότερη από την ενέργεια αναδιοργάνωσης της δυάδας 

της κινόνης (12). 

 

 

Σχήμα 1.22   Δυάδα πορφυρίνης- φουλερενίου 11 και δυάδα πορφυρίνης-κινόνης 12.  

 

Στην τελευταία περίπτωση το kCS  βρίσκεται  στην κανονική περιοχή (normal) και 

το kCR κοντά στο μέγιστο. Κατά συνέπεια το επανασυνδυασμός των φορτίων είναι πολύ 

πιο γρήγορος απ’ την δημιουργία του ζεύγους διαχωρισμένων φορτίων. Χαμηλώνοντας 

την ενέργεια αναδιοργάνωσης, όπως στην περίπτωση της δυάδας του φουλερενίου 

(11), το kCS οδηγείται κοντά στην κανονική περιοχή και το kCR βαθιά στην 

αντεστραμμένη περιοχή (inverted) με - ΔG0 >λ, όποτε και επιτυγχάνεται πιο αργός 

επανασυνδυασμός  φορτίων, και μεγαλύτερου χρόνου ζωής κατάσταση διαχωρισμένου 

φορτίου. Μια πιθανή εξήγηση είναι η τρισδιάστατη δομή του φουλερενίου. Η σφαιρική 

δομή του απεντοπίζει τα φορτία γύρω απ’ όλο το μόριο, ενώ η κινόνη αποτελεί 

δυσδιάστατο π-σύστημα οπότε και τα φορτία απεντοπίζονται κυρίως στα άτομα του 

οξυγόνου. Στην πραγματικότητα, αυτό καθορίζει την μικρότερη ενέργεια 

αναδιοργάνωσης στα φουλερένια, η άκαμπτη δομή τους  δεν μεταβάλλεται σημαντικά 

μετά την πρόσληψη ενός ηλεκτρονίου. Όπως αναφέρθηκε το λ σχετίζεται, περάν των 
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άλλων, με αλλαγές στη δομή του δότη και δέκτη ηλεκτρονίων μετά την μεταφορά των 

ηλεκτρονίων. 

 Με άλλα λόγια το επιθυμητό στις αντιδράσεις μεταφοράς ηλεκτρονίων είναι 

γρήγορος διαχωρισμός των φορτίων  με kcs κοντά στην κορυφή της παραβολής του 

Marcus και αργός επανασυνδυασμός των φορτίων με kCR βαθιά στην αντεστραμμένη 

περιοχή της παραβολής. Βλέπουμε λοιπόν, ότι η μικρή ενέργεια αναδιοργάνωσης 

ευνοεί τον διαχωρισμό των φορτίων, ενώ παράλληλα οδηγεί σε πιο αργό 

επανασυνδυασμό φορτίων, αυξάνοντας τον χρόνο ζωής της κατάστασης 

διαχωρισμένων φορτίων. 

 

 

 

Σχήμα 1.23 Παραβολές του Marcus για δύο διαφορετικά (λ), της δυάδας 11 (πορφυρίνης-

φουλερενίου και της δυάδας 12 (πορφυρίνης-κινόνης).  

 

Τέλος, σημαντικό είναι να αναφερθεί το μοναδικό παράδειγμα που μιμείται όλα τα 

κύρια γεγονότα που εμφανίζονται στη φωτοσύνθεση κατά την φωτοδιέγερση, δηλαδή, 

συλλογή φωτός, μεταφορά ενέργειας, μεταφοράς ηλεκτρονίων και μετατόπιση φορτίου, 
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εμφανίζοντας «ρεκόρ» χρόνου  ζωής της κατάστασης διαχωρισμένων φορτίων που έχει 

ποτέ δημοσιευθεί [118, 119].  

Η  εργασία από τις ομάδες των Imahori, Fukuzumi και Guldi περιγράφει την 

μεγάλου μήκους μεταφορά ηλεκτρονίων συνδυάζοντας διάφορα οξειδοαναγωγικά μόρια 

όπως το φερροκένιο, πορφυρίνη του ψευδαργύρου, ενωμένα με ελεύθερη πορφυρίνη 

και φουλερένιο (Σχήμα 1.24). Στο σύστημα, Fc–ZnP–H2P–C60 (13), η 

μεταλλοπορφυρίνη ZnP λειτουργεί ως «αντένα» και μεταφέρει ενέργεια απ’ την πρώτη 

διεγερμένη της κατάσταση, στην χαμηλότερης ενέργειας κατάσταση της ελεύθερης 

πορφυρίνης Η2P. Αυτή η μεταφορά ενέργειας ακολουθείται από μια διαδοχική μεταφορά 

ηλεκτρονίων απ’ την παραχθείσα πρώτη διεγερμένη κατάσταση της H2P για να 

δημιουργηθεί το ζεύγος διαχωρισμένων φορτίων (H2P•+– C60
•-) και στην συνέχεια το 

μακρινό ζεύγος διαχωρισμένων φορτίων (Fc•+ – C60
•-). 

Η διαδικασία του επανασυνδυασμού των φορτίων CR  βρέθηκε να είναι πολύ 

αργή. Ο χρόνος ζωής του ζεύγους διαχωρισμένων φορτίων ιοντικών ριζών σε 

παγωμένο βενζονιτρίλιο, είναι 0.38 s δηλαδή έξι τάξεις μεγέθους μεγαλύτερος σε 

σύγκριση με άλλα συστήματα πορφυρίνης-φουλερενίου και η απόσταση δότη/δέκτη 

ηλεκτρονίων είναι RDA = 50 Å. Αυτή η τιμή είναι επίσης ανάλογη με τη διάρκεια ζωής 

(περίπου 1 s) του ζεύγους διαχωρισμένου φορτίου ιοντικών ριζών  (P960
•+-QB •-), δηλαδή 

του ζεύγος βακτηριοχλωροφυλλών β και της τελικής κινόνης στο φωτοσυνθετικό κέντρο 

των μωβ βακτηρίων [15] (βλέπε υποκεφάλαιο 1.2). 

 

 

 
Σχήμα 1.24 Σύστημα Fc–ZnP–H2P–C60 για μεγάλου μήκους μεταφορά ηλεκτρονίων [118, 119].  
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2 ΣΚΟΠΟΣ 

 

Ανάμεσα στους διάφορους μηχανισμούς που λαμβάνουν χώρα σε ένα  

φωτοσυνθετικό κέντρο, οι αντιδράσεις μεταφοράς ηλεκτρονίων και ενέργειας που 

λαμβάνουν χώρα ανάμεσα στις εξαιρετικά οργανωμένες χρωστικές, θεωρούνται απ’ τα 

πιο σημαντικά φαινόμενα. Τα εκτενώς μελετημένα μωβ βακτήρια και το φωτοσυνθετικό 

τους κέντρο είναι μια καλή πηγή γνώσης για να μελετηθούν τα στοιχειώδη βήματα της 

φωτοσύνθεσης. Το ζεύγος διαχωρισμένων φορτίων ιοντικών ριζών, δηλαδή το ζεύγος 

βακτηριοχλωροφυλλών β και της τελικής κινόνης (P960
•+- QB•-), εμφανίζει ένα πολύ 

μεγάλο χρόνο ζωής (περίπου 1 s) λόγω της μεγάλης απόστασης (R= 30 Ǻ) που 

υπάρχει ανάμεσα στο δότη και στο δέκτη. Oι επιστήμονες, εμπνεόμενοι από την φύση 

και την διαδικασία της φωτοσύνθεσης, σχεδιάζουν τεχνητά φωτοσυνθετικά συστήματα 

που μιμούνται τις αντιδράσεις μεταφοράς ηλεκτρονίων ή/και ενέργειας των 

φωτοσυνθετικών κέντρων.  

Ο στόχος της παρούσας διατριβής είναι η σύνθεση και η φυσικοχημική μελέτη 

καινοτόμων νανοδομημένων υπερμοριακά σχηματισμένων υβριδικών υλικών, τύπου 

δότη-δέκτη (D-A) ηλεκτρονίων. Τα νέα υβριδικά υλικά που θα παρασκευασθούν, θα 

πρέπει να αποτελούν ένα τεχνητό φωτοσυνθετικό κέντρο (artificial photosynthetic 

center), δηλαδή θα μιμούνται όσο το δυνατό περισσότερο όλες τις διεργασίες 

μεταφοράς ηλεκτρονίων/ενέργειας που λαμβάνουν χώρα σε ένα φωτοσυνθετικό κέντρο. 

Σε όλες τις περιπτώσεις ως δέκτες ηλεκτρονίων χρησιμοποιήθηκαν υποκατεστημένα 

φουλερένια (C60). Τα χρωμοφόρα που επιλέχθηκαν ως δότες ηλεκτρονίων είναι είτε 

μέταλλο-πορφυρίνες, είτε μέταλλο-φθαλοκυανίνες. Τα δύο συστατικά των υβριδικών 

υλικών (D και A) θα έρχονται σε επαφή μεταξύ τους μέσω αγώγιμων «μοριακών 

συρμάτων» π-συζυγιακών όλιγο-φαίνυλενο-βινυλενίων (oPPVs), δημιουργώντας 

υπερμοριακές αρχιτεκτονικές. 

Τα oPPVs θα συνδεθούν ομοιοπολικά στο σκελετό του C60, ενώ τα χρωμοφόρα 

θα συναρμοστούν υπερμοριακά ύστερα από αυτο-οργάνωση μέσω του μεταλλικού τους 

κέντρου με την πυρίδυλο ομάδα. Η τελευταία θα έχει προηγουμένως κατάλληλα 
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εισαχθεί στα oPPVs. Πιο συγκεκριμένα, θα συντεθούν μια σειρά από διαφορετικά 

oPPVs, συμπεριλαμβανομένων τόσο ενός γραμμικού, που θα φέρει μια πυρίδυλο-

ομάδα, όσο και ενός διακλαδισμένου oPPV (τύπου δενδριμερούς) που θα φέρει είτε 

δύο, είτε τέσσερις πυρίδυλο ομάδες. Τέλος, τα oPPVs ολιγομερή θα φέρουν αιθερικές 

αλυσίδες 12 ανθράκων (-ΟC12H25), κατά τα συνέπεια τα υποκατεστημένα φουλερένια με 

oPPVs  θα έχουν καλή διαλυτότητα σε κοινούς οργανικούς διαλύτες.  

Τα υβριδικά υλικά θα μελετηθούν ως προς τις φωτοφυσικές τους ιδιότητες για να 

διαπιστωθεί  αν πληρούν τις προϋποθέσεις σαν ένα τεχνητό φωτοσυνθετικό σύστημα. 

Από τα παραπάνω δεδομένα θα εξαρτηθεί και  κατ’ επέκταση η χρήση τους για 

μελλοντική εφαρμογή σε συστήματα μετατροπής ενέργειας, όπως για παράδειγμα οι 

ηλιακές κυψελίδες (solar cells).  

Συστηματική μελέτη διαφόρων παραγόντων, όπως η φύση των φωτο- και 

οξειδοαναγωγικών μονάδων, ο διαλύτης, η απόσταση δότη-δέκτη ηλεκτρονίων, η 

μοριακή τοπολογία και η φύση της γέφυρας, θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της 

παρούσας εργασίας. Είναι γνωστό από την βιβλιογραφία ότι όλες αυτές οι παράμετροι 

επηρεάζουν έντονα τη φωτοφυσική συμπεριφορά και συνεπώς το αποτέλεσμα της 

δράσης των υβριδίων.  

Συγκεκριμένα, θα μελετηθεί η επίδραση του μήκους των αγώγιμων «μοριακών 

συρμάτων»  στην μεταφορά των ηλεκτρονίων, δηλαδή η απόσταση ανάμεσα στον δότη-

δέκτη ηλεκτρονίων. Γι αυτό τον σκοπό θα χρησιμοποιηθούν  τα φουλερενία που φέρουν 

τα γραμμικά π-συζυγιακά ολιγομερή (C60-oPPVs), διαφορετικού μήκους, τα οποία θα 

δημιουργήσουν δεσμό συναρμογής αρχικά με μια μέταλλο-πορφυρίνη (Σχήμα 2.1).  

Στην συνέχεια, θα χρησιμοποιηθεί μια μέταλλο-φθαλοκυανίνη έναντι της μέταλλο-

πορφυρίνης για λόγους σύγκρισης, αλλά και για να μελετηθεί πως επιδρά ένας άλλος 

δότης ηλεκτρονίων με τα C60-oPPVs και κατά συνέπεια πως επιδρά στην μεταφορά των 

ηλεκτρονίων (Σχήμα 2.2). Η διαφοροποίηση των αποτελεσμάτων θα μας δώσει 

σημαντικές πληροφορίες τόσο για την ταχύτητα μεταφοράς ηλεκτρονίων αλλά και για 

την φύση του δότη ηλεκτρονίων με τα C60-oPPVs παράγωγα.  
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Σχήμα 2.1  Δομές των υβριδικών υλικών C60-pyr·ZnP, C60-PPV1-pyr·ZnP, και C60-PPV3-

pyr·ZnP.  

 

 

 

 

Σχήμα 2.2  Δομές των υβριδικών υλικών C60-pyr·ZnPc, C60-PPV1-pyr·ZnPc, και C60-PPV3-

pyr·ZnPc. 
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          Η τελευταία παράμετρος που θα πρέπει να εξεταστεί είναι το πώς επηρεάζει η 

σταθεράς δέσμευσης (kass) του δότη-δέκτη ηλεκτρονίων (αύξηση/μείωση της σταθεράς 

δέσμευσης) την μεταφορά των ηλεκτρονίων/ενέργειας. Η αλληλεπίδραση πορφυρίνης 

του ρουθηνίου με την πυρίδυλο ομάδα προβλέπεται να αυξήσει την σταθερά δέσμευσης 

του υβριδίου που θα σχηματιστεί, καθώς είναι γνωστό απ’ την βιβλιογραφία ότι οι 

πορφυρίνες του ρουθηνίου, σχηματίζουν πολύ σταθερά σύμπλοκα με πυρίδυλο-ομάδες 

(Σχήμα 2.3).   

 

Σχήμα 2.3 Δομές των υβριδικών υλικών C60-PPV1-pyr-RuP και C60-PPV3-pyr-RuP. 

 

Ένας διαφορετικός τύπος υβριδικού υλικού είναι με την χρήση διμερούς 

πορφυρίνης του ψευδαργύρου, μιας και στην περίπτωση αυτή μπορούν να αυξηθούν τα 

σημεία δέσμευσης από ένα σε δύο.. Εδώ θα αναφέρουμε το παράδειγμα  με το 

φουλερένιο, που φέρει δύο πυρίδυλο ομάδες, σχηματίζοντας πιο σταθερό υβρίδιο 

(Σχήμα 2.4). Επίσης, η χρήση της διμερούς μεταλλοπορφυρίνης έχει το πλεονέκτημα 
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της αύξησης της απορρόφησης φωτονίων απ’ το διμερές έναντι της μονομερούς 

πορφυρίνης. 

 
 

Σχήμα 2.4 Δομή υβριδικού υλικού C60-PPV-dipyr·ZnP2. 

 

  Επόμενος στόχος της παρούσας μελέτης, είναι η σύνθεση υποκατεστημένου 

φουλερενίου, με oPPV παραγώγο τύπου δενδριμερούς. Το φουλερενο-παράγωγο θα 

φέρει τέσσερις πυρίδυλο ομάδες και θα δημιουργήσει δεσμούς συναρμογής είτε με δύο 

διμερή μέταλλο-πορφυρινών, είτε με τέσσερις μέταλλο-φθαλοκυανίνες ή με τέσσερις 

μέταλλο-πορφυρίνες αντίστοιχα. Με αυτό τον τρόπο, αυξάνονται οι χρωμοφόρες 

ενώσεις στο υβρίδιο, και κατ’ επέκταση η απορρόφηση των φωτονίων (Σχήμα 2.5). Εν 

κατακλείδι, η  πρόκληση έγκειται στο να γίνει αποδοτικότερη η ενδομοριακή μεταφορά 

ενέργειας ή/και φορτίου, ή/και να αυξηθεί ο χρόνος ζωής των διαχωρισμένων φορτίων 

ώστε να ληφθούν αποδοτικότερα υλικά για πιθανές εφαρμογές σε συστήματα 

μετατροπής ενέργειας. 
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Σχήμα 2.5 Φουλερενο-παραγώγο υποκατεστημένο με oPPV παραγώγο τύπου δενδριμερούς.  

 

Ο τελευταίος στόχος της παρούσας διατριβής, είναι η σύνθεση πορφυρινών 

υποκατεστημένων με  oPPV ομάδες για την εφαρμογή τους ως χρωστικές σε ηλιακές 

κυψελίδες. Για αυτό τον σκοπό συντέθηκαν, υποκατεστημένες πορφυρίνες με  oPPV 

παράγωγα, τα οποία φέρουν πυριδίνες ως ομάδες πρόσδεσης  στο TiO2 (Σχήμα 2.6). 

Τα oPPV παράγωγα, θα έχουν τον ρόλο π-συζυγιακής γέφυρας ώστε να μεταφέρονται 

τα ηλεκτρόνια από τον πορφυρινικό δακτύλιο προς το TiO2 αποδοτικότερα και χωρίς 

απώλειες. Επιπλέον, οι αιθερικές ομάδες 12 ανθράκων που θα φέρουν οι γέφυρες 

oPPV, θα προσδίδουν καλή διαλυτότητα σε κοινούς οργανικούς διαλύτες και κυρίως θα 

αποτρέπουν τα συσσωματώματα που δημιουργούν οι πορφυρίνες μεταξύ τους 

μειώνοντας την απόδοση (η) των ηλιακών κυψελίδων.  
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Σχήμα 2.6 Οι πορφυρίνες 1PV-Por και 1PV-Zn-Por. 
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 3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

 

 

 

3.1 Σύνθεση και χαρακτηρισμός 
 

 

 

 

 

3.1.1 Υποκατεστημένα φουλερένια με γραμμικά oPPVs παράγωγα που 

φέρουν μια πυρίδυλο ομάδα. 

 

 

 

Για την παρασκευή των επιθυμητών ολιγο-φαινυλενο-βινυλένιο – φουλερένιο 

παραγώγων, που φέρουν μια πυρίδυλο ομάδα με γενική συντομογραφία (C60 – PPV – 

pyr), είναι απαραίτητη η σύνθεση των αντίστοιχων γραμμικών όλιγο-φαίνυλενο-

βινυλένιο παραγώγων τα οποία φέρουν μια αλδεϋδομάδα. Η στρατηγική που 

ακολουθήθηκε για τη σύνθεση των υποκατεστημένων φουλερενίων με γραμμικά oPPVs, 

βασίζεται στην [3+2] 1,3 διπολική κυκλοπροσθήκη αζομεθινικών υλιδίων, που 

δημιουργούνται in situ  κατά τη θερμική συμπύκνωση των oPPV- αλδεϋδών και της 

σαρκοζίνης (N -μεθυλογλυκίνη) στο φουλερένιο [1]. Η συνθετική πορεία για την σύνθεση 

των oPPV- αλδεϋδών στηρίζεται σε αντιδράσεις τύπου Wittig [2].  

Η αντίδραση της 1,3 διπολικής κυκλοπροσθήκης αζομεθινικών υλιδίων 

(αντίδραση Prato) έχει χρησιμοποιηθεί εκτενώς στην χημική τροποποίηση των 

φουλερενίων και έχει κάποια πλεονεκτήματα που εκμεταλλευτήκαμε στην παρούσα 

διατριβή. Η συγκεκριμένη μέθοδος επιτρέπει τη χρήση διαφορετικών oPPV- αλδεϋδών 

ως υποκαταστάτες στον α-άνθρακα της πυρρολιδίνης των τροποποιημένων 

φουλερενίων. Επιπλέον, είναι δυνατή η χρήση διαφορετικών Ν-τροποποιημένων α-

αμινοξέων, για τον σχηματισμό Ν-υποκατεστημένων πυρρολιδινών στο φουλερένιο. Απ’ 

την άλλη πλευρά οι αντιδράσεις τύπου Wittig  επιλέχθηκαν αρχικά για να «χτίσουμε» τα 

εκτεταμένης συζυγίας oPPV ολιγομερή, και τέλος για να μπορέσουμε να εισάγουμε την 

επιθυμητή πυρίδυλο ομάδα  μέσω του αντίστοιχου φωσφονικού υλιδίου, χωρίς να  

διακοπεί η εκτεταμένη συζυγία του oPPV μοριακού καλωδίου. Συγκεκριμένα η 

αντίδραση Wittig είναι αντίδραση ανάμεσα σε μια αλδεΰδη ή κετόνη και ένα τριφαίνυλο 

φωσφονικό υλίδιο για την παρασκευή αλκενίου. Μια παρόμοια αντίδραση που 
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χρησιμοποιήθηκε είναι η Horner-Wadsworth-Emmons αντίδραση, κατά την οποία μια 

αλδεΰδη ή κετόνη αντιδρά με ένα φωσφονικό καρβανιόν (που προέρχεται από 

φωσφονικό εστέρα) για την παρασκευή κυρίως Ε-αλκενίων [2]. 

 Στα σχήματα 3.1, 3.2, 3.3 και 3.4 συνοψίζεται η σύνθεση των oPPV παραγώγων  

και στο σχήμα 3.4 η σύνθεση των υποκατεστημένων φουλερενίων. Η oPPV-διαλδεΰδη 

6 παρασκευάστηκε από την 1,4-υδροκινόνη 1 σε 5 βήματα χρησιμοποιώντας ως τελική 

αντίδραση την αντίδραση Wittig. Παράλληλα, ακολουθήθηκε και μια εναλλακτική 

συνθετική πορεία η οποία περιλαμβάνει συνολικά 7 βήματα  χρησιμοποιώντας ως 

τελική αντίδραση, την αντίδραση Horner-Wadsworth-Emmons (HWE). Διαλέξαμε να 

δοκιμάσουμε και  την αντίδραση HWE γιατί συνήθως οδηγεί αποκλειστικά σε E- 

ισομερή. Παρόλα αυτά, προτιμότερη συνθετική πορεία για την παρασκευή της oPPV-

διαλδεΰδης 6 είναι η πρώτη, λόγω καλύτερων αποδόσεων και λιγότερο βημάτων. 

Ουσιαστικά όλη η πειραματική πορεία ξεκινάει με την εμπορικά διαθέσιμη 1,4-

υδροκινόνη. Ειδικότερα, η αντίδραση αλκυλίωσης που πραγματοποιήθηκε με θέρμανση 

της 1,4-υδροκινόνης 1 με το 1-βρωμοδωδεκάνιο, παρουσία KOH, εύκολα οδήγησε στο 

παράγωγο 2 με 93% απόδοση (Σχήμα 3.1). Μετέπειτα βρωμομεθυλίωση του 2 οδήγησε 

στο παράγωγο 3 σε υψηλή απόδοση (98%) [3]. Οξείδωση του αλογονιδίου 3 με 

διμεθυλοσουλφοξείδιο (DMSO) παρουσία όξινου ανθρακικού νατρίου, παρήγαγε το 

βασικό ενδιάμεσο 4 με απόδοση 45% [4]. Διπλή αντίδραση Wittig του 4 με το 

διφωσφονικό αλάτι 5, που επίσης παρασκευάστηκε  από το αλογονίδιο 3, παρήγαγε την 

oPPV-διαλδεΰδη 6 ως  μίγμα E:Z ισομερών [5]. Ο ισομερισμός του μίγματος σε όλο το 

trans-ισομερές 6 επιτεύχθηκε με την χρήση ιωδίου, σε θερμοκρασία δωματίου με 

συνολική απόδοση 81% (Σχήμα 3.1). 
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Σχήμα 3.1 Συνθετική πορεία της oPPV-διαλδεΰδης 6. 

 

 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η ένωση 6 συντέθηκε επίσης χρησιμοποιώντας 

μια διαφορετική προσέγγιση. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά παράχθηκε ο διφωσφονικός 

εστέρας 7 σε απόδοση 85%, από την αντίδραση του αλογονιδίου 3 υπό την περίσσεια 

του P(OEt)3 υπό συνθήκες Michaelis–Arbuzov (Σχήμα 3.2). Η τριαιθοξυφωσφίνη P(OEt)3 

έχει τον ρόλο του αντιδρώντος και του διαλύτη μαζί. Αντίδραση του 4 με την 2,2-

διμέθυλο-1,3-προπανεδιόλη υπό την παρουσία καταλυτικής ποσότητας του οξέος p-

τολουολ-σουλφονικό οξύ (TsOH) οδήγησε στην μονο- προστατευμένη αλδεΰδη 8 με 

82% απόδοση (Σχήμα 3.3). Αντίδραση Horner-Wadsworth-Emmons (HWE) της μονο- 

προστατευμένης αλδεΰδης 8 με τον διφωσφονικό εστέρα 7, υπό την παρουσία της 

ισχυρής βάσης tert-βουτοξείδιο του νατρίου (t-BuONa) ακολουθούμενη από χρήση 

καταλυτικής ποσότητας I2, σε θερμοκρασία δωματίου οδήγησε στο trans-ισομερές 6 σε 

απόδοση 80% (Σχήμα 3.3).   

Η αντίδραση HWE συνήθως οδηγεί αποκλειστικά στο  E- ισομερές, αλλά στην 

συγκεκριμένη περίπτωση λόγω στερεοχημικής παρεμπόδισης, εξ’ αιτίας της παρουσίας 

των αιθερικών αλυσίδων 12 ανθράκων (-ΟC12H25) στην όρθο –θέση και στα δύο 

αντιδρώντα, μπορεί να εξηγείται η έλλειψη ως προς την E:Z εκλεκτικότητα [6]. Μετέπειτα 

αποπροστασία με CF3CO2H, οδήγησε στην oPPV-διαλδεΰδη 6 σε 93% απόδοση 

(Σχήμα 3.3). 
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Σχήμα 3.2  Αντίδραση Michaelis–Arbuzov για την σύνθεση του διφωσφονικού εστέρα 7.  

 

 

Σχήμα 3.3 Συνθετική πορεία της oPPV-διαλδεΰδης 6 με τελική αντίδραση την Horner-

Wadsworth-Emmons.  

 

Μια αντίδραση Wittig του 6 σε CH2Cl2 με την παρουσία της ισχυρής βάσης  LiOEt 

με το πυρίδυλο-φωσφονικό αλάς 11, το οποίο παρασκευάστηκε απ’ το 10, έδωσε το 

επιθυμητό E-ισομερές της oPPV- αλδεΰδης E-12 σε 62 % απόδοση (Σχήμα 3.4). Στην 

συγκεκριμένη περίπτωση, ίχνη (3%) απ’ το Z-ισομερές σχηματίστηκαν. Η επιθυμητή 

oPPV- αλδεΰδη E-12 απομονώθηκε σε καθαρή μορφή με χρωματογραφία στήλης. 

Περαιτέρω έκλουση με πιο πολικό μίγμα έδωσε το αντίστοιχο δι-υποκατεστημένο με 

πυρίδυλο ομάδες προϊόν σε 23% απόδοση. Μια ακόμα Wittig αντίδραση του 4, υπό την 

παρουσία της ισχυρής βάσης LiOEt, με το πυρίδυλο-φωσφονικό αλάς 11, έδωσε την 

oPPV- αλδεΰδη 13 ως ένα E:Z μίγμα ισομερών σε 90:10 αναλογία. Χρωματογραφία 

στήλης οδήγησε στο επιθυμητό E-ισομερές της oPPV- αλδεΰδης E-13 σε καθαρή  
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μορφή (66% απόδοση) και περαιτέρω έκλουση με πιο πολικό μίγμα έδωσε το 

αντίστοιχο δι-υποκατεστημένο με πυρίδυλο ομάδες παράγωγο με 24% απόδοση. 

Χρησιμοποιώντας τις oPPV-αλδεΰδες E-12 και E-13, παρασκευάστηκαν τα επιθυμητά 

υποκατεστημένα παράγωγα φουλερενίου C60-PPV3-pyr (14) και C60-PPV1-pyr (15) 

αντίστοιχα ακολουθώντας την αντίδραση Prato παρουσία σαρκοζίνης (Σχήμα 3.4) [1]. 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημανθεί ότι τα παράγωγα  C60-PPV1-pyr (14) και C60-

PPV3-pyr (15) απομονώθηκαν σε καθαρή μορφή με την χρήση HPLC (Buckyprep 

Cosmosil column, 250 mm x 20 mm, τολουόλιο, 10 mL min1 ρυθμός ροής) με 

αποδόσεις 42% και 41%, αντίστοιχα.  

 

 

Σχήμα 3.4  Συνθετική πορεία των oPPV-φουλερενίων  C60-PPV1-pyr (15)  και C60-PPV3-pyr 

(14) αντίστοιχα.  
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Μια ακόμα αντίδραση Prato [7] παρουσία της 4-πυρίδυλο αλδεΰδης 16, που είναι 

εμπορικά διαθέσιμη, σαρκοζίνης και C60 σε τολουόλιο υπό έντονο βρασμό, οδήγησε στο 

φουλερενο- παράγωγο 17 (C60-pyr) σε απόδοση 41%, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως 

πρότυπη ένωση, για λόγους σύγκρισης, μιας και δεν φέρει oPPV γέφυρες (Σχήμα 3.5). 

Η σύνθεση του φουλερενο- παράγωγο 17 (C60-pyr) είναι γνωστή στην βιβλιογραφία [7].  

 

Σχήμα 3.5  Αντίδραση Prato για την σύνθεση της πρότυπης ένωσης C60-pyr.  

 

Είναι γνωστό ότι τα φουλερένια και τα παράγωγα τους έχουν χαμηλή διαλυτότητα 

στους περισσότερους οργανικούς διαλύτες. Καλοί διαλύτες είναι οι αρωματικοί 

(τολουόλιο, χλωροβενζόλιο κτλ) και ο διθειάνθρακας (CS2). Το γεγονός αυτό είναι ένα 

εμπόδιο μιας και μετά την εξάτμιση ενός διαλύματος C60 ή παραγώγων του, το στερεό 

που προκύπτει μπορεί μόνο εν μέρει να επαναδιαλυθεί στον ίδιο διαλύτη ή σε σπάνιες 

περιπτώσεις και καθόλου λόγω των σταθερών συσσωματωμάτων που σχηματίζονται 

(aggregations) [8]. Οπότε η παρουσία των μεγάλου μήκους αιθερικών ομάδων (-

ΟC12H25) στα oPPV-παράγωγα και κατ’ επέκταση στα παράγωγα φουλερενίου, είναι 

άκρως απαραίτητη για την βελτίωση της διαλυτότητας τους. Επιπλέον οι πολυαιθερικές 

ομάδες προσδίδουν διαλυτότητα και στα ίδια τα oPPV-παράγωγα καθώς, εξ’ αιτίας της 

άκαμπτης δομής τους, θα ήταν αδύνατο να είναι διαλυτά χωρίς τέτοιου είδους 

υποκατάσταση [9]. 

Τα παράγωγα C60-PPV1-pyr (15) και C60-PPV3-pyr (14) έχουν πολύ καλή 

διαλυτότητα  σε κοινούς οργανικούς διαλύτες όπως THF, CH2Cl2, τολουόλιο και έτσι 

επιτεύχθηκε εύκολα πλήρης φασματοσκοπικός χαρακτηρισμός. Τα φάσματα 1H NMR 

επιβεβαίωσαν την E διαμόρφωση των διπλών δεσμών καθώς  η σταθερά σύζευξης (J) 

σε όλες τις περιπτώσεις βρέθηκε περίπου 16.5 Hz, τιμή που αντιστοιχεί σε βινυλικά 
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πρωτόνια με E διαμόρφωση. Επιπλέον, οι τους δομές τους επιβεβαιώθηκαν περαιτέρω 

από τον εντοπισμό κορυφών στα φάσματα μάζας MALDI-TOF σε τιμές m/z που 

αντιστοιχούν στα μοριακά ιόντα των C60-PPV1-pyr ([M]+ 1324.4979) και C60-PPV3-pyr 

([M] + 2266.3288). 

Στην συνέχεια ακολουθεί ο μηχανισμός της αντίδρασης Prato και ο μηχανισμός 

της αντίδρασης Wittig (Σχήμα 3.6). Αρχικά, όσον αφορά την αντίδραση Prato, η 

αντίδραση ξεκινά με την πυρηνόφιλη προσβολή του ατόμου αζώτου της σαρκοζίνης 

στον άνθρακα της αλδεϋδο-ομάδας της 4-πυρίδυλο αλδεΰδης. Στην συνέχεια το 

οξυγόνο του ενδιαμέσου που σχηματίζεται αποσπά το πρωτόνιο του αζώτου, 

μεταφέροντας τα δύο ηλεκτρόνια του δεσμού Ν-Η στο άζωτο. Ακολούθως, η υδροξυλική 

ομάδα που σχηματίζεται αποσπά το πρωτόνιο της καρβοξυλομάδας σχηματίζοντας μια 

ομάδα – Η2Ο και το ανιόν της καρβοξυλομάδας. Έπειτα σχηματίζεται διπλός δεσμός 

Ν=C, διότι το Ν μεταφέρει το μη δεσμικό ζεύγος ηλεκτρονίων του προς τον άνθρακα. 

Ταυτόχρονα αποχωρεί Η2Ο από το μόριο. Κατόπιν, λαμβάνει χώρα η 

αποκαρβοξυλίωση προς σχηματισμό CO2 και ενός ενδιαμέσου το οποίο ισομερίζεται 

προς την μορφή της αζωμεθίνης. Ο ισομερισμός πραγματοποιείται με την μεταφορά 

ενός ζεύγους ηλεκτρονίων από την ομάδα – CH2
- στο άζωτο και ταυτόχρονα την 

μεταφορά του ζεύγους ηλεκτρονίων του δεσμού C=N στο άτομο του άνθρακα. Τέλος 

λαμβάνει χώρα η 1,3 διπολική κυκλο-προσθήκη του παραπάνω ενδιαμέσου στο 

φουλερένιο προς σχηματισμό του αντίστοιχου Ν-μεθυλοπυρρολιδινο-παραγώγου.  

   Το 1960, οι R.N. Campbell και T.W. McDonald χρησιμοποίησαν  μια σύζευξη 

τύπου Wittig ανάμεσα σε μια διαλδεΰδη και σε ένα δισφωνικό αλάτι για τη δημιουργία 

ολιγομερών οPPV με ένα μέσο βαθμό πολυμερισμού από 3-9 [10]. Αυτού του τύπου 

σύζευξη είτε με την χρήση μονοσφωνικών αλατιών, είτε διφωσφονικών αλατιών 

χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα διατριβή. Παρακάτω, ακολουθεί ο γενικός μηχανισμός 

της αντίδρασης Wittig (Σχήμα 3.6) [11]. Σε γενικές γραμμές, το υλίδιο  δημιουργείται από 

την προσθήκη μια ισχυρής βάσης που αποσπά το σχετικά όξινο πρωτόνιο του 

μεθυλικού άνθρακα του φωσφωνικού άλατος (το οποίο παρασκευάστηκε με την 

προσθήκη της τριφαίνυλο φωσφίνης στο αλκυλαλογονίδιο). Προσβολή του 

πυρηνόφιλου υλιδίου  στον καρβονυλικό άνθρακα του ηλεκτρονιόφιλου, παράγει το 

ασταθές ενδιάμεσο διαχωρισμένων φορτίων, την βεταΐνη,  που γρήγορα μετατρέπεται 
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στο φωσφονικό ενδιάμεσο. Αυτό το ενδιάμεσο διασπάται με την σειρά του για να 

σχηματιστεί το επιθυμητό αλκένιο.   

 

 

 

 

Σχήμα 3.6  Μηχανισμός της αντίδρασης Prato (πάνω) και o μηχανισμός της αντίδρασης   

Wittig (κάτω).  
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3.1.2. Υποκατεστημένα φουλερένια με διακλαδισμένα oPPVs/oPEs 

παράγωγα που φέρουν δυο πυρίδυλο- ομάδες  

 

Η στρατηγική που ακολουθήθηκε για τη σύνθεση των υποκατεστημένων 

φουλερενίων με διακλαδισμένα όλιγο-φαίνυλενο-βινυλένιο/ όλιγο-φαίνυλενο-αιθύνιο 

(oPPVs/oPEs) παράγωγα που φέρουν δύο ομάδες πυριδίνης, με γενική συντομογραφία 

(C60 – PPV – dipyr),  βασίζεται στην αντίδραση Prato [1]. Η συνθετική πορεία για την 

σύνθεση των διακλαδισμένων oPPV- αλδεϋδών στηρίζεται σε αντιδράσεις Horner-

Wadsworth-Emmons (HWE) [2] και σε αντιδράσεις  Sonogashira [12]. H αντίδραση 

Sonogashira είναι μια καταλυτική αντίδραση σύζευξης για την δημιουργία δεσμού C-C. 

Περιλαμβάνει έναν καταλύτη του παλλαδίου, για την δημιουργία δεσμού C-C ανάμεσα 

σε ένα τελικό αλκύνιο και ένα άρυλο- ή βίνυλο – αλογονόδιο [12]. Στην συγκεκριμένη 

εργασία χρησιμοποιήθηκε  ο καταλύτης Pd(II)Cl2(PPh3)2 σε συνδυασμό από καταλυτική 

ποσότητα ιωδιούχου χαλκού Cu(I)I.  

Στα σχήματα 3.7, 3.8 συνοψίζεται η συνθετική πορεία για την σύνθεση των 

πρόδρομων ενώσεων, καθώς και των διακλαδισμένων oPPVs/oPEs παραγώγων. Στα 

σχήματα 3.9, 3.10 συνοψίζεται η σύνθεση των υποκατεστημένων φουλερενο-

παραγώγων. Ειδικότερα, η αντίδραση βρωμίωσης του 1-ιωδο-3,5-διμεθυλοβενζολίου 

18, που είναι εμπορικά διαθέσιμο, με την χρήση του NBS (N-βρωμο-σουκινιμίδιο) (πηγή 

Br•) και μικρή ποσότητα από τον υποκινητή ριζών το υπεροξείδιο του βενζολίου, 

οδήγησε στο δίβρωμο -παράγωγο 19 με 54% απόδοση [13] (Σχήμα 3.7). Στην συνέχεια 

η αντίδραση Michaelis–Arbuzov, με την χρήση του 19 και με περίσσεια από το P(OEt)3, 

έδωσε τον διφωσφονικό εστέρα 20 με απόδοση 88% [14] (Σχήμα 3.7). Το παράγωγο 20 

είναι ένωση «κλειδί» καθώς μπορεί να αποτελέσει το δομικό στοιχείο για τη σύνθεση  

διαφόρων διακλαδισμένων, τύπου δενδριμερούς  oPPV –παραγώγων.  Αντίδραση της 

4-πυριδιλο-καρβοξαλδεΰδης 16 που είναι εμπορικά διαθέσιμη, με τον διφωσφονικό 

εστέρα 20, υπό την περίσσεια της ισχυρής βάσης t-BuONa, μέσω της αντίδρασης 

(HWE), οδήγησε στο trans-ισομερές 21 σε απόδοση 90% (Σχήμα 3.7). Στην συνέχεια,  

αντίδραση Sonogashira ανάμεσα στο ιωδο- παράγωγο  21  και την αλδεΰδη 23, 

οδήγησε στην επιθυμητή oPPV/oPE αλδεΰδη 22 τύπου δενδριμερούς σε απόδοση 85%. 

Η αλδεΰδη 23 συντέθηκε σε δύο βήματα, αρχικά μέσω της αντίδρασης Sonogashira 
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ανάμεσα στην βρωμοβενζαλδεΰδη και στο αλκύνιο που φέρει τριμεθυλ-σιλυλ-ομάδα και 

στην συνέχεια με μια αντίδραση αποπροστασίας της ομάδας του τριμεθυλοσιλανίου 

[15,16] (Σχήμα 3.8).  

 

 

Σχήμα 3.7 Συνθετική πορεία του διφωσφονικού εστέρα 20 και της oPPV/oPE -αλδεΰδης 22.  

 

 

 

 

Σχήμα 3.8   Συνθετική πορεία της αλδεΰδης 23 [15, 16].  

 

Χρησιμοποιώντας την αλδεΰδη  22  και δυο διαφορετικά α-αμινοξέα το αμινοξύ 

25 και την σαρκοζίνη, μέσω της αντίδρασης Prato σε χλωροβενζόλιο, 
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παρασκευάστηκαν τα αντίστοιχα  φουλερενο-παράγωγα 23 και 24 με αποδόσεις 41% 

και 27% αντίστοιχα (Σχήμα 3.9 και 3.10). Η σύνθεση του αμινοξέος 25 είναι γνωστή και 

πραγματοποιήθηκε ακολουθώντας διαδικασίες που αναφέρονται στην βιβλιογραφία [17, 

18]. Αρχικά, πραγματοποιήθηκε εκλεκτική προστασία της 2,2΄ (αιθυλενοδιόξυ) 

διαιθυλαμίνης με t-βουτυλοξυκαρβόνυλο ομάδα και στη συνέχεια ακολούθησε 

αντίδραση της ελεύθερης αμινομάδας με 2-βρωμοξικό βενζυλεστέρα και προέκυψε  το 

αντίστοιχο βένζυλο προστατευμένο αμινοξύ, στην συνέχεια μέσω καταλυτικής 

υδρογόνωσης, επιτεύχθηκε η αποπροστασία και  παράχθηκε  το επιθυμητό α-αμινοξύ 

25 (Σχήμα 3.11). 

 

 

Σχήμα 3.9  Αντίδραση Prato για την σύνθεση του παραγώγου 23.  
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Σχήμα 3.10  Αντίδραση Prato για την σύνθεση του παραγώγου 24.  

 

 

 

Σχήμα 3.11  Συνθετική πορεία του α-αμινοξέος 25 [17, 18].  

 

Το φουλερενο-παράγωγο 23, που φέρει την αιθερική αλυσίδα έχει πολύ καλή 

διαλυτότητα στους περισσότερους κοινούς οργανικούς διαλύτες ενώ το φουλερενο- 

παράγωγο 24 διαλύεται πλήρως σε CS2, χλωροβενζόλιο και ODCB (1,2 

διχλωροβενζόλιο) και λιγότερο σε τολουόλιο, CH2Cl2 και CHCl3. Τα φάσματα 1H NMR 

των ενώσεων επιβεβαίωσαν την E διαμόρφωση των διπλών δεσμών. Οι δομές τους 

επιβεβαιώθηκαν περαιτέρω, από τον εντοπισμό των μοριακών ιόντων τους στα 
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φάσματα μάζας MALDI-TOF [M + H]+: 1377.3468 για το παράγωγο 23 και [M]+: 

1159.2070 για το παράγωγο 24 αντίστοιχα.  

 

 

3.1.3 Υποκατεστημένο φουλερένιο με διακλαδισμένα oPPVs/oPEs 

παράγωγα που φέρουν τέσσερις πυρίδυλο ομάδες.  

 

Η στρατηγική που ακολουθήθηκε για τη σύνθεση του υποκατεστημένου 

φουλερενίου με διακλαδισμένα όλιγο-φαίνυλενο-βινυλένιο/ όλιγο-φαίνυλενο-αιθύνιο 

(oPPVs/oPEs) παράγωγα που φέρουν τέσσερις ομάδες πυριδίνης, βασίζεται στην 

αντίδραση Prato [1]. Παρόμοια, όπως είδαμε στο κεφάλαιο 3.1.2, η συνθετική πορεία 

για την σύνθεση των διακλαδισμένων oPPV- αλδεϋδών στηρίζεται σε αντιδράσεις 

Horner-Wadsworth-Emmons (HWE) [2] και σε αντιδράσεις  Sonogashira. [12]. Στα 

σχήματα 3.12, 3.13, 3.14 συνοψίζεται η συνθετική πορεία για την σύνθεση των 

διακλαδισμένων oPPVs/oPEs παραγώγων και στα σχήμα 3.15 φαίνεται η σύνθεση του 

υποκατεστημένου φουλερενο-παραγώγου. 

 

 

Σχήμα 3.12  Αντίδραση Horner-Wadsworth-Emmons για την σύνθεση του ιωδο-παράγωγου 26.  

 

Πιο συγκεκριμένα, μια αντίδραση HWE της oPPV- αλδεΰδης  E-13, υπό την 

περίσσεια της ισχυρής βάσης t-BuONa, με τον διφωσφονικό εστέρα 20, έδωσε το ιωδο-

παράγωγο 26, σε 85% απόδοση (Σχήμα 3.12). Στην συνέχεια, μια αντίδραση 

Sonogashira της αλδεΰδης 23, υπό την παρουσία των καταλυτών  Pd(II)Cl2(PPh3)2 και 

CuI,  με το ιωδο-παράγωγο 26, οδήγησε στην oPPV/oPE- αλδεΰδη 27 σε 99% απόδοση 

(Σχήμα 3.13). 
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Σχήμα 3.13  Αντίδραση Sonogashira για την σύνθεση της oPPV/oPE- αλδεΰδης 27.  

 

Μια ακόμα αντίδραση Horner-Wadsworth-Emmons της oPPV/oPE- αλδεΰδης 27, 

υπό την περίσσεια του t-BuONa, με τον διφωσφονικό εστέρα 20, οδήγησε στο ιωδο-

παράγωγο 28, με 62% απόδοση (Σχήμα 3.14). Ακολούθησε μια αντίδραση Sonogashira 

της αλδεΰδης 23, υπό την παρουσία των καταλυτών  Pd(II)Cl2(PPh3)2 και CuI,  με το 

ιωδο-παράγωγο 20, που οδήγησε στην επιθυμητή oPPV/oPE- αλδεΰδη 29 σε 93% 

απόδοση (Σχήμα 3.15). Στην συνέχεια, 1,3 διπολική κυκλοπροσθήκη στο φουλερένιο, 

των αζομεθινικών υλιδίων που σχηματίζονται in situ, με θερμική συμπύκνωση της 

oPPV/oPE- αλδεΰδης 27, παρουσία σαρκοζίνης, έδωσε το τελικό φουλερενο-παράγωγο 

τύπου δενδριμερούς 30, σε απόδοση 22% (Σχήμα 3.16). Το φουλερενο – παράγωγο 

τύπου δενδριμερούς 30, λόγω της παρουσίας των οκτώ αιθερικών ομάδων (-ΟC12H25) 

που φέρουν τα oPPV/oPE παράγωγα παρουσιάζει πολύ καλή διαλυτότητα σε κοινούς 

οργανικούς διαλύτες όπως τολουόλιο, CH2Cl2, CHCl3, THF κ.α. με αποτέλεσμα τον 

εύκολο φασματοσκοπικό χαρακτηρισμό του. Από την φασματοσκοπία 1H NMR 

επιβεβαιώθηκε η E διαμόρφωση των διπλών δεσμών Επιπλέον, ο σχηματισμός του 

φουλερενο – παραγώγου 30,  επιβεβαιώθηκε από τον εντοπισμό του μοριακού ιόντος 

του στο φάσμα μάζας MALDI-TOF [M +H]+: 3652.1043.  Σημαντικό είναι να αναφερθεί 

το φουλερενο-παράγωγο 30 συλλέχθηκε σε καθαρή μορφή, μετά από την χρήση υγρής 

χρωματογραφίας στήλης HPLC (Buckyprep Cosmosil column, 250 mm x 20 mm, 

χλωροβενζόλιο, 10 mL min1 ρυθμός ροής). 
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Σχήμα 3.14  Αντίδραση Horner-Wadsworth-Emmons για την σύνθεση του ιωδο-παράγωγου 28.  
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Σχήμα 3.15  Αντίδραση Sonogashira για την σύνθεση της oPPV/oPE- αλδεΰδης 29.  
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Σχήμα 3.16  Αντίδραση Prato για την σύνθεση του φουλερενο-παραγώγου 30.  
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Ο ακριβής μηχανισμός της Pd/Cu-καταλύoμενης  αντίδρασης  Sonogashira, δεν 

είναι πλήρως κατανοητός, κυρίως λόγω των δυσκολιών της ανάλυσης της 

συνδυασμένης δράσης των δυο καταλυτικών συμπλόκων. Γενικά θεωρείται  ότι 

λαμβάνουν χώρα δύο ανεξάρτητοι καταλυτικοί κύκλοι (Σχήμα 3.17).  

Ο καταλυτικός κύκλος A είναι γνωστός από αντιδράσεις συζεύξεις C-C και 

ξεκινάει  με τα καταλυτικώς  ενεργά είδη Pd(0) L2, που μπορούν είτε να δημιουργηθούν 

από σύμπλοκα του Pd(II) όπως είναι το PdCl2(PPh3)2 μέσω της δημιουργίας [Pd(II)L2(C 

CR2)2] μετά από αναγωγική απόσπαση δημιουργώντας ένα διένιο ή με την 

προσθήκη κάποιας αμίνης που μπορεί να ανάγει το Pd(II) σε Pd(0) μέσω της 

δημιουργίας κατιόντων ιμίνης. Ο καταλυτικός κύκλος B είναι ελάχιστα γνωστός, και 

πιστεύεται ότι μια βάση οργανική ή ανόργανη μπορεί να βοηθήσει το σχηματισμό του 

ακετυλιδίου του χαλκού με τη βοήθεια ενός π-αλκυνίου συμπλόκου του χαλκού το οποίο 

μπορεί να κάνει το τερματικό πρωτόνιο του αλκυνίου πιο όξινο.  

 

Σχήμα 3.17  Προτεινόμενος μηχανισμός για την  Pd/Cu-καταλυόμενη  αντίδραση  Sonogashira 

[12].  
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3.2. Φωτοφυσικές μελέτες 

 

3.2.1 Υπερμοριακή αλληλεπίδραση γραμμικών φουλερένιων με την ΖnP.  

 

3.2.1.1 Σύνθεση και χαρακτηρισμός των υβριδίων με φασματοσκοπία 

απορρόφησης, φασματοσκοπία εκπομπής και ηλεκτροχημική μελέτη. 

 

Η πορφυρίνη που επιλέχθηκε για τον σχηματισμό των υβριδίων είναι η 

5,10,15,20- τετραφαίνυλο πορφυρίνη του ψευδαργύρου(II) (ZnP). Αρχικά συντέθηκε η 

5,10,15,20- τετραφαίνυλο πορφυρίνη σε απόδοση 15%, μέσω μιας αντίδρασης 

συμπύκνωσης του πυρρολίου με την βενζαλδεΰδη, σε προπιονικό οξύ, ακολουθώντας 

την κλασσική μέθοδο των Adler και Longo [19]. Ακολούθησε η αντίδραση μετάλλωσης 

με οξικό ψευδάργυρο, σε μεθανόλη, σε απόδοση 93% [20].  

Η δημιουργία των υβριδίων C60-pyr·ZnP (31), C60-PPV1-pyr·ZnP (32), C60-

PPV3-pyr·ZnP (33) επιτεύχθηκε μέσω της δημιουργίας αλληλεπίδρασης μετάλλου- 

υποκαταστάτη ανάμεσα στην πυριδίνη που φέρουν τα υποκατεστημένα φουλερένια και 

στο μεταλλικό κέντρο της πορφυρίνης, τον ψευδάργυρο (Σχήμα 3.18). Για την σύνθεση 

των υβριδίων και τον υπολογισμό της σταθεράς δέσμευσης (kass) πραγματοποιήθηκαν 

τιτλοδοτήσεις χρησιμοποιώντας τις τεχνικές, φασματοσκοπία απορρόφησης και 

εκπομπής. 

Αρχικά λήφθηκαν φάσματα απορρόφησης των τριών φουλερενίων και της ZnP. 

Στα φάσματα απορρόφησης του C60-PPV1-pyr και C60-PPV3-pyr οι χαρακτηριστικές 

απορροφήσεις των επιμέρους C60 και oPPV παραγώγων είναι διακριτές (Σχήμα 3.19), 

σε διαλύτη χλωροβενζόλιο.  Ειδικότερα, το C60 απορροφά μεταξύ 250 και 330 nm, ενώ 

τα oPPVs παράγωγα παρουσιάζουν ευρείς απορροφήσεις με μέγιστο στα 380 nm και 

440 nm για το C60-PPV1-pyr και C60-PPV3-pyr, αντίστοιχα. Επίσης  παρατηρούμε την 

απορρόφηση του C60-pyr με μέγιστο στα 330 nm που χρησιμοποιείται ως πρότυπη 

ένωση μιας και δεν φέρει oPPV παράγωγα παρά μόνο μια ομάδα πυριδίνης. 

Παράλληλα η απορρόφηση της πορφυρίνης (ZnP) είναι χαρακτηριστική με μέγιστο στα 

423 nm. 
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Σχήμα 3.18 Δομές των υβριδικών υλικών C60-pyr·ZnP, C60-PPV1-pyr·ZnP, και C60-PPV3-

pyr·ZnP.  

 

 

 

 
 

Σχήμα 3.19 Φάσματα απορρόφησης σε θερμοκρασία δωματίου, των ZnP (πράσινο), C60-pyr 

(μαύρο), C60-PPV1-pyr (κόκκινο), C60-PPV3-pyr (μπλε) σε χλωροβενζόλιο.  
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Για να προσδιοριστεί η σταθερά δέσμευσης των υβριδίων πραγματοποιήθηκαν 

αρκετές τιτλοδοτήσεις. Η τιτλοδότηση απορρόφησης πραγματοποιήθηκε με 

συγκέντρωση της [ZnP]= 10−6 M υπό την παρουσία των διαφόρων συγκεντρώσεων των 

φουλερενο-παραγώγων. Οι συγκεντρώσεις των τελευταίων αυξήθηκαν σταδιακά από 0 

σε 2.7 × 10−5 M και αλλαγές ήταν ορατές στα φάσματα  απορρόφησης. Ειδικότερα, η 

Soret ταινία στα 423 nm μειώνεται σε ένταση, αλλά όχι δραματικά, παράλληλα η μείωση 

αυτή συνοδεύεται από την εμφάνιση ισοσβεστικού σημείου στα 428 nm, όπως φαίνεται 

στην μεγέθυνση στην περιοχή της Soret ταινίας (Σχήμα 3.20). Είναι γνωστό απ’ την 

βιβλιογραφία ότι η συναρμογή στο μέταλλο της πορφυρίνης με υποκαταστάτες όπως η 

πυριδίνη, συνοδεύεται από μείωση στην ένταση της ταινίας Soret [23]. Επιπλέον, όταν η 

αλληλεπίδραση είναι ισχυρή,  δηλαδή αν η kass είναι μεγαλύτερη της τάξεως του 105 Μ-1, 

έχει βρεθεί ότι η ταινία Soret μετατοπίζεται προς το ερυθρό (red shift), καθώς και οι 

ταινίες Q μετατοπίζονται λιγότερο έντονα προς την περιοχή του IR [21,22]. Ένας 

πιθανός λόγος για τον οποίο μειώνεται η ένταση της ταινίας Soret κατά την συναρμογή, 

είναι αλλαγή στην συμμετρία της πορφυρίνης από επίπεδη τετραγωνική σε τετραγωνική 

πυραμίδα.  

Οι σταθερές δέσμευσης  kass υπολογίστηκαν  ως 1.2 × 104 M−1, 0.7 × 104 M−1, και 

2.5 × 104 M−1 για τα υβρίδια C60-pyr·ZnP, C60-PPV1-pyr·ZnP, και C60-PPV3-pyr·ZnP 

αντίστοιχα. Οι σταθερές που υπολογίστηκαν είναι συνηθισμένες για αλληλεπίδραση με 

φουλερένια υποκατεστημένα με πυριδίνη, δηλαδή της τάξεως του 10-4 [23], παράλληλα 

συμπεραίνεται ότι η αλληλεπίδραση στην θεμελιώδη κατάσταση δεν είναι ισχυρή, καθώς 

οι μεταβολές στην ταινία Soret δεν είναι μεγάλες κατά την συναρμογή με τα φουλερένια. 

Τέλος σημαντικό είναι να διευκρινιστεί ότι στις τιτλοδοτήσεις απορρόφησης, η 

απορρόφηση που αντιστοιχεί στο φουλερένιο που προστίθεται κάθε φορά, αφαιρείται, 

ώστε να παρακολουθούνται μόνο οι αλλαγές στην ένταση της Soret ταινίας. Σε 

αντιδιαστολή, παρατίθεται το σχήμα 3.21 όπου φαίνονται  τα φάσματα απορρόφησης, 

κατά την διάρκεια τιτλοδότησης της ZnP με αυξανόμενες ποσότητες απ’ το C60-PPV3-

pyr, στα οποία δεν έχει αφαιρεθεί  η απορρόφηση που αντιστοιχεί στο C60-PPV3-pyr 

στα 440 nm, με αποτέλεσμα να αλληλεπικαλύπτεται με την απορρόφηση της 

πορφυρίνης καθιστώντας δυσδιάκριτες τις μεταβολές στην ένταση της ταινίας Soret.  



67 

 

300 400 500 600 700 800

0.0

0.2

0.4

0.6

O
D

wavelength / nm

 ZnP

 ZnP+3.4 x10
-7
M 3PPV-C

60

 

 

 

 

 

 

 ZnP+2.7x10
-5
M 3PPV-C

60

415 420 425 430 435

 

Σχήμα 3.20 Φάσματα απορρόφησης της ZnP σε χλωροβενζόλιο (1.0 × 10−6 M) με διάφορες 
συγκεντρώσεις του C60-PPV3-pyr (0 – 2.7 × 10−5 M). Στην μεγέθυνση φαίνεται το 
ισοσβεστικό σημείο στα 428 nm.  
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Σχήμα 3.21 Φάσματα απορρόφησης σε χλωροβενζόλιο της ZnP (1.0 × 10−6 M) με διάφορες 
συγκεντρώσεις του C60-PPV3-pyr (0 – 2.7 × 10−5 M), χωρίς την αφαίρεση της 
απορρόφησης του C60-PPV3-pyr  

 

Οι σταθερές δέσμευσης υπολογίστηκαν επιπλέον χρησιμοποιώντας την 

φασματοσκοπία εκπομπής. Στα σχήματα που ακολουθούν συνοψίζονται οι 
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τιτλοδοτήσεις απορρόφησης για τα τρία υβρίδια,  καθώς στο εσωτερικό, φαίνονται τα 

αντίστοιχα φάσματα φθορισμού για την κάθε τιτλοδότηση διεγείροντας στα 556 nm, 

δηλαδή στην ταινία Q της πορφυρίνης, ώστε να επιτύχουμε εκλεκτική διέγερση καθώς 

σε αυτή την περιοχή απορροφά μόνο η πορφυρίνη (Σχήματα 3.22, 3.23, 3.24). 

 

Σχήμα 3.22 Φάσματα απορρόφησης σε χλωροβενζόλιο της ZnP (1.0 × 10−6 M) με διάφορες 
συγκεντρώσεις του C60-PPV1-pyr (0 – 2.7 × 10−5 M). Εσωτερικό: Φάσματα 
φθορισμού για κάθε τιτλοδότηση διεγείροντας στα 556 nm. 

 

 

  
Σχήμα 3.23 Φάσματα απορρόφησης σε χλωροβενζόλιο της ZnP (1.0 × 10−6 M) με διάφορες   

συγκεντρώσεις του C60-PPV3-pyr (0 – 2.7 × 10−5 M). Εσωτερικό: Φάσματα 
φθορισμού για κάθε τιτλοδότηση διεγείροντας στα 556 nm.  
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Σχήμα 3.24 Φάσματα απορρόφησης σε χλωροβενζόλιο της ZnP (1.0 × 10−6 M) με διάφορες 
συγκεντρώσεις του C60-pyr (0 – 2.7 × 10−5 M). Εσωτερικό: Φάσματα φθορισμού 
για κάθε τιτλοδότηση διεγείροντας στα 556 nm.  

 

Πληροφορίες σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις στην διεγερμένη κατάσταση 

πήραμε από μετρήσεις φθορισμού κατά την διάρκεια της κάθε τιτλοδότησης, 

διεγείροντας στα 556 nm (Q ταινία). Ειδικότερα, η ένταση του φθορισμού της ZnP,  με 

μέγιστα στα 600 και τα 650 nm, βρέθηκε να εξαρτάται από τις συγκεντρώσεις των C60-

pyr, C60-PPV1-pyr, και C60-PPV3-pyr, δείχνοντας τη σταδιακή μετατροπή της ZnP στα 

αντίστοιχα υβρίδια C60-pyr·ZnP, C60-PPV1-pyr·ZnP, και C60-PPV3-pyr·ZnP. Αυτό 

φαίνεται απ’ την μείωση της έντασης του φθορισμού της ZnP κατά την αλληλεπίδραση 

με τα φουλερένια. Οι σταθερές ισορροπίας kass που υπολογίστηκαν από την 

τιτλοδότηση φθορισμού είναι 0.94 × 104 M−1, 1.8 × 104 M−1, και 2.0 × 104 M−1 για τα 

υβρίδια C60-pyr·ZnP, C60-PPV1-pyr·ZnP, και C60-PPV3-pyr·ZnP αντίστοιχα. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι αυτές οι τιμές των kass συμβαδίζουν απόλυτα με εκείνες που προέρχονται 

από τις τιτλοδότηση απορρόφησης. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε “Job’s plot” ανάλυση, 

με την βοήθεια της φασματοσκοπίας απορρόφησης για τον υπολογισμό της 
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στοιχειομετρίας. Οι μεταβολές που παρατηρούνται στα φάσματα απορρόφησης στο 

μέγιστο της ταινίας Soret, κατά την δημιουργία των δυάδων, σε σχέση με το 

γραμμομοριακό κλάσμα x (φουλερενίου), μετά από ανάλυση, μας δίνει το μέγιστο στην 

καμπύλη στα x = 0.5. Αυτό υποδηλώνει 1:1 στοιχειομετρία στα υβρίδια πορφυρίνης-

φουλερενίου. Στα σχήματα 3.25, 3.26 και 3.27 παρουσιάζεται η “Job’s plot” ανάλυση για 

τα τρία υβρίδια. 

 

Σχήμα 3.25 “Job’s plot” ανάλυση του C60-PPV1-pyr•ZnP που αντιστοιχεί στις αμοιβαίες 
αλληλεπιδράσεις σε τολουόλιο.  

 
 
 

 

Σχήμα 3.26 “Job’s plot” ανάλυση του C60-PPV3-pyr•ZnP που αντιστοιχεί στις αμοιβαίες 
αλληλεπιδράσεις σε  τολουόλιο.  
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Σχήμα 3.27 “Job’s plot” ανάλυση του C60-pyr•ZnP που αντιστοιχεί στις αμοιβαίες 
αλληλεπιδράσεις σε  τολουόλιο.  

 

Στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε ηλεκτροχημική μελέτη  με την χρήση κυκλικής 

βολταμετρίας. Μελετήθηκαν τα υβρίδια, καθώς και οι πρότυπες ενώσεις C60-pyr, C60-

PPV1-pyr και C60-PPV3-pyr σε χλωροβενζόλιο, σε θερμοκρασία δωματίου και οι 

οξειδώσεις και αναγωγές ενός ηλεκτρονίου εντοπίστηκαν. Όσον αφορά τις πρότυπες 

ενώσεις η πρώτη αντιστρεπτή οξείδωση της ZnP εμφανίζεται στο 0.33 V, ενώ η πρώτη 

και δεύτερη αντιστρεπτή αναγωγή του C60-pyr εμφανίζεται στα  −1.24/−1.63 V, του C60-

PPV1-pyr στα −1.24/−1.65 V και του C60-PPV3-pyr εμφανίζεται στα −1.24/−1.65 V σε 

σχέση με το ζεύγος Fc +/ Fc αντίστοιχα. Στο υβρίδιο C60-pyr·ZnP, η οξείδωση της ZnP 

μετατοπίζεται προς τα 0.31 V ( Fc + / Fc) και η πρώτη αναγωγή του C60 εμφανίζεται στα 

−1.21 V (Fc+ / Fc). Στα υβρίδια C60-PPV1-pyr·ZnP, και C60-PPV3-pyr·ZnP, η πρώτη 

οξείδωση  της ZnP και η πρώτη αναγωγή του C60 εμφανίζονται στα 0.32 V (Fc + / Fc)  

και −1.25 V (Fc + / Fc) και για τα δύο  συστήματα αντίστοιχα (πίνακας 3.1).  

Συνολικά, παρατηρούμε ότι οι μετατοπίσεις είναι μικρές, στις περισσότερες 

περιπτώσεις 10 mV, ωστόσο όλα τα υβρίδια εμφανίζουν  ελαφρώς πιο εύκολες 

οξειδώσεις καθώς και ελαφρώς πιο εύκολες αναγωγές  σε σύγκριση με τις πρότυπες 

ενώσεις τους. Με προσεκτική εξέταση όλων των οξειδοαναγωγικών δεδομένων, 

καταλήγουμε ότι οι αλλαγές στα οξειδοαναγωγικά δυναμικά των υβριδίων C60-oPPV· 

ZnPs είναι λόγω της αξονικής συναρμογής, σε σχέση με τις πρότυπες ενώσεις. 
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Πίνακας 3.1 Ηλεκτροχημικά δεδομένα α 

Compound E1
ox E1

red E2
red 

ZnTPP 0.33       

C60-pyr  -1.24 -1.63 

C60-PPV1  -1.24 -1.65 

C60-PPV3  -1.24 -1.65 

C60-pyr•ZnP 0.31 -1.21  

C60-PPV1•ZnP 0.32 -1.25  

C60-PPV3•ZnP 0.32 -1.25  
 

α Τα δυναμικά είναι σε V (half-wave potentials: E1/2), ρυθμός σάρωσης 100 mVs-1. Οι μετρήσεις 
πραγματοποιήθηκαν σε χλωροβενζόλιο που περιέχει  0.1 M TBAPF6 ως ηλεκτρολύτη, υαλώδης 
άνθρακας (glassy carbon) ως ηλεκτρόδιο εργασίας, ηλεκτρόδιο λευκοχρύσου ως βοηθητικό ηλεκτρόδιο 
και ηλεκτρόδιο αναφοράς Ag/AgCl (σε KCl). Οι τιμές διορθώθηκαν ως προς το Fc/Fc+.  

 
 

3.2.1.2 Μελέτες με Φασματοσκοπία Απορρόφησης  Ασταθούς ενδιαμέσου 

 

Οι τιτλοδοτήσεις  φθορισμού, και ειδικότερα η απόσβεση της έντασης του 

φθορισμού της πορφυρίνης κατά την φωτοδιέγερση, υποδεικνύουν είτε ενδομοριακή 

μεταφορά ενέργειας είτε ενδομοριακή μεταφορά ηλεκτρονίων, από τη φωτοδιεγερμένη 

ZnP στα φουλερένια αντίστοιχα. Για να προσδιορίσουμε την φύση αυτής της μεταφοράς 

(ενέργειας ή ηλεκτρονίων) στραφήκαμε στην φασματοσκοπία απορρόφησης ασταθούς 

ενδιαμέσου με χρήση femtosecond παλμών “femtosecond transient absorption 

spectroscopy” (femto-TA). Στην συνέχεια ακολουθεί μια μικρή εισαγωγή σε αυτή την 

φασματοσκοπική τεχνική.  

Η femto-TA είναι μια τεχνική που επιτρέπει τη μέτρηση πολύ γρήγορων  

διεργασιών που πραγματοποιούνται στις διεγερμένες καταστάσεις. Είναι μια pump – 

probe time resolved οπτική  φασματοσκοπική τεχνική, που  παρέχει πληροφορίες 

σχετικά με τη δυναμική και τη φύση στοιχειωδών αντιδράσεων όπως είναι χημικές 

αντιδράσεις, αντιδράσεις μεταφοράς ηλεκτρονίων και ενέργειας σε υγρή ή στερεή 

κατάσταση. Βρίσκει εφαρμογές σε συστήματα όπως  βιομιμητικά  φωτοσυστήματα, 

υπερμοριακά  συστήματα, φωτοαγώγιμα υλικά και φθορίζουσες πρωτεΐνες.  

Η μέτρηση αποτελείται από μια σειρά φασμάτων που καλύπτουν την περιοχή 

μήκους κύματος από 300 έως 1200 nm και σε χρονικές καθυστερήσεις  από αρκετά έως 
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λίγα femtoseconds μετά την έναρξη της αντίδρασης. Αυτά τα φάσματα συνήθως 

εισέρχονται σε έναν πίνακα δεδομένων όπου η μία κατεύθυνση έχει σχέση με την 

χρονική καθυστέρηση (time delay) και η άλλη με το μήκος κύματος [24].  

Οι μέθοδος αυτή χρειάζεται τουλάχιστον  δύο υπερβραχείς παλμούς φωτός. Ο 

πρώτος ο λεγόμενος "pump" παλμός, δηλαδή ο παλμός διέγερσης προσπίπτει στο 

δείγμα τη χρονική στιγμή t = 0. Ο δεύτερος καθυστερεί σε σχέση με τον "pump" παλμό ο 

οποίος διασχίζει επίσης το δείγμα και χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της 

φωτοδυναμικής συμπεριφοράς του δείγματος, ο λεγόμενος “probe” παλμός. Με αυτή τη 

μέθοδο, μεταβολές στο φάσμα απορρόφησης ενός δείγματος μετά την διέλευση του 

παλμού μπορούν  να παρατηρηθούν και να μετρηθούν. Αυτές μπορεί να αφορούν 

χαρακτηριστικά όπως δημιουργία νέων μεταβάσεων (transitions). Η ανάλυση των 

αλλαγών στα φάσματα, όπως η νέες ηλεκτρονιακές μεταβάσεις θα δώσουν 

πληροφορίες για τις νέες ηλεκτρονιακές καταστάσεις  που δημιουργήθηκαν  από τον 

"pump"  παλμό (για παράδειγμα φωτοχημικά προϊόντα), ενώ  ταυτόχρονα  πληροφορίες 

για την δυναμική του συστήματος όπως ρυθμούς μεταβολής αντιδράσεων. Η αρχή της 

μεθόδου φαίνεται στο σχήμα 3.28 [25]. 

 

 
 

Σχήμα 3.28 Τυπικό σχήμα για μια "pump" - “probe” διάταξη [24].  

  



74 

 

Τη χρονική στιγμή t = 0, ο "pump" παλμός διασχίζει το δείγμα και τη χρονική 

στιγμή t + Δt ο “probe” παλμός διασχίζει το δείγμα, ενώ το Δt μπορεί να μεταβληθεί από 

μια οπτική γραμμή υστέρησης (delay line). Ο ανιχνευτής στη συνέχεια μετράει την 

ένταση του “probe” παλμού (I0(ν)) πριν και μετά (I(ν, Δt)) από την διέλευση του 

δείγματος, με συχνότητα ν. Στο σχήμα 3.29 παρουσιάζεται μια πιο λεπτομερής 

σχηματική απεικόνιση του πειράματος. 

 

Σχήμα 3.29 Σχηματική απεικόνιση μιας "pump" - “probe” διάταξης [25].  

 
Συνεχίζοντας, πειράματα απορρόφησης ενδιαμέσου, με την χρήση της femto-TA, 

πραγματοποιήθηκαν στα υβριδικά υλικά C60-pyr·ZnP, C60-PPV1-pyr·ZnP, και C60-

PPV3-pyr·ZnP για την αναγνώριση του ενδιάμεσου ασταθούς ριζικού ιοντικού ζεύγους 

ZnP•+-C60-PPV-pyrs•-, που προκύπτει κατά τη φωτο-διέγερση των υλικών. Αρχικά 

φάσματα απορρόφησης ενδιαμέσου (transient absorption spectra) ελήφθησαν, για την 

πρότυπη ένωση ZnP, κατόπιν διέγερσης με παλμικό laser στα 420 nm, όπως φαίνεται 

στο σχήμα 3.30. εδώ φαίνεται το “bleaching” της  Q ταινίας της ZnP στα 560 nm και η 

εμφάνιση ταινιών απορρόφησης ενδιαμέσου (transients) στα 480 nm και μεταξύ 580 και 

750 nm. Αυτά είναι τα φασματοσκοπικά χαρακτηριστικά της ZnP, που αποδίδονται στην 

πρώτη διεγερμένη κατάσταση της πορφυρίνης. Στην συνέχεια ακολουθεί μετάπτωση 

στην χαμηλότερη ενεργειακά, τριπλή κατάσταση της ZnP μέσω διασυστημικής 

διασταύρωσης (intersystem crossing).  
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Σχήμα 3.30  Πάνω μέρος: φάσματα απορροφήσεως ενδιαμέσου που ελήφθησαν μετά από 
pumb-probe διέγερση (420 nm, 200 nJ) της ZnP σε χλωροβενζόλιο με διάφορες 
χρονικές καθυστερήσεις μεταξύ 0.1 και 6750 ps σε θερμοκρασία δωματίου – βλέπε 
λεζάντα για λεπτομέρειες (0.1–6750 ps). Κάτω μέρος: μεταβολή της απορρόφησης 
σε σχέση με τον χρόνο σε χλωροβενζόλιο στα 460, 555, 577 και 700 nm. 
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Μετά ελήφθησαν φάσματα απορρόφησης ενδιαμέσου στις δυάδες  C60-Pyr·ZnP, 

C60-PPV1-pyr·ZnP, και C60-PPV3-pyr. Δοκιμάστηκαν διαφορετικές αναλογίες των 

φουλερενο-παραγώγων C60-pyr, C60-PPV1-pyr, και C60-PPV3-pyr, ως προς την 

πορφυρίνη. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν αναλογίες πορφυρίνης ως προς τα 

φουλερο-παράγωγα, 1:2 1:5 και 1:10 με συγκέντρωση πορφυρίνης (c(ZnP) = 5 × 10−5 M). 

Για να εξασφαλιστεί  εκλεκτική διέγερση της ZnP, διεγέρσεις στα 420 και 550 nm 

επιλέχθηκαν.  Η παρατήρηση μιας γρήγορης δημιουργίας ευρείας απορρόφησης 

ενδιαμέσου μεταξύ στα 570 και 750 nm επιβεβαιώνει την εκλεκτική διέγερση της ZnP 

στις δυάδες. Παράλληλα, παρατηρείται η δημιουργία μιας ταινίας απορρόφησης 

ενδιαμέσου  στη περιοχή του εγγύς υπερύθρου με μέγιστο στα 1020 nm (Σχήματα 3.31, 

3.32, 3.33). Αυτά τα αποτελέσματα υποδεικνύουν την δημιουργία του ριζικού ανιόντος 

του φουλερενίου. Η δημιουργία του ριζικού  κατιόντος της πορφυρίνης εμφανίζεται με 

ταινίες  απορρόφησης ενδιαμέσου στην  περιοχή 600 – 700 nm. Η τελευταία ωστόσο 

καλύπτεται σε κάποιο βαθμό απ’ την ισχυρότερη απορρόφηση της ZnP, την τριπλή 

διεγερμένη κατάσταση καθώς και από την τριπλή διεγερμένη κατάσταση του C60 που 

επίσης δημιουργείται. Ανάλυση των χρόνο-προφίλ απορρόφησης (time absorption 

profiles) στις περιοχές 600-700 nm και στα 900-1100 nm μας επέτρεψε τον υπολογισμό 

του χρόνου της δημιουργίας της κατάστασης διαχωρισμού των φορτίων (Σχήματα 3.31, 

3.32, 3.33). Ουσιαστικά είναι ο χρόνος που χρειάζεται για να δημιουργηθεί το ασταθές 

ριζικό ιοντικό ζεύγος. Σε διαλύτη ανισόλη είναι 25 ps για το C60-pyr·ZnP, 2 ps για το 

C60-PPV1-pyr·ZnP, και 23 ps για το C60-PPV3-pyr·ZnP. Στο χλωροβενζόλιο ο χρόνος 

ζωής της δημιουργίας της κατάστασης διαχωρισμού των φορτίων τείνει να είναι 

γρηγορότερος με  37 ps για το C60-pyr· ZnP, 1 ps για το C60-PPV1-pyr·ZnP και 15 ps 

για το C60-PPV3-pyr·ZnP. Ανάλυση των χρόνο-προφίλ απορρόφησης επέτρεψε τον 

υπολογισμό του χρόνου ζωής επασυνδυασμού των φορτίων. Τα ενδιάμεσα ριζικά 

ιοντικά  ζεύγη  είναι ασταθή σε όλες τις περιπτώσεις και φθίνουν (decay) σε picosecond/ 

nanosecond χρονική κλίμακα. Ουσιαστικά το ηλεκτρόνιο και η οπή που έχουν 

δημιουργηθεί επανασυνδυάζονται. Απλουστευμένα μπορούμε να πούμε, ότι το 

επιθυμητό σε συστήματα μετατροπής ενέργειας, όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, 

είναι το ηλεκτρόνιο να μεταβαίνει στην θεμελιώδη κατάσταση αργά, δηλαδή η διάρκεια 
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ζωής του ριζικού ιοντικού ζεύγους να είναι μεγάλη, ενώ παράλληλα η κατάσταση 

διαχωρισμού των φορτίων να δημιουργείται γρήγορα.  

 

 

 

Σχήμα 3.31 Πάνω μέρος: φάσματα απορροφήσεως ενδιαμέσου που ελήφθησαν μετά από 
pumb-probe διέγερση (420 nm, 200 nJ) της C60-PPV1-pyr•ZnP (αναλογία 1:5, 
πορφύρινη:φουλερένιο) σε χλωροβενζόλιο με διάφορες χρονικές καθυστερήσεις 
μεταξύ 0.7 και 5500 ps σε θερμοκρασία δωματίου – βλέπε λεζάντα για 
λεπτομέρειες (0.7–5500 ps). Κάτω μέρος αριστερά: μεταβολή της απορρόφησης σε 
σχέση με τον χρόνο σε χλωροβενζόλιο στα 485, 647 και 1020 nm. Κάτω μέρος 
δεξιά: μεταβολή της απορρόφησης σε σχέση με τον χρόνο σε ανισόλη στα 485, 
647, και 1020 nm. 
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Σχήμα 3.32 Πάνω μέρος: φάσματα απορροφήσεως ενδιαμέσου που ελήφθησαν μετά από 
pumb-probe διέγερση (550 nm, 200 nJ) της C60-PPV3-pyr•ZnP (αναλογία 1:5, 
πορφύρινη:φουλερένιο) σε χλωροβενζόλιο με διάφορες χρονικές καθυστερήσεις 
μεταξύ 1.1 και 6750 ps σε θερμοκρασία δωματίου – βλέπε λεζάντα για 
λεπτομέρειες (1.1–6750 ps). Κάτω μέρος αριστερά: μεταβολή της απορρόφησης σε 
σχέση με τον χρόνο σε χλωροβενζόλιο στα 470, 715 και 1010 nm. Κάτω μέρος 
δεξιά: μεταβολή της απορρόφησης σε σχέση με τον χρόνο σε ανισόλη στα 470, 
715, και 1010 nm.  
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Σχήμα 3.33 Πάνω μέρος: φάσματα απορροφήσεως ενδιαμέσου που ελήφθησαν μετά από 
pumb-probe διέγερση (420 nm, 200 nJ) της C60-pyr•ZnP (αναλογία 1:5, 
πορφύρινη:φουλερένιο) σε χλωροβενζόλιο με διάφορες χρονικές καθυστερήσεις 
μεταξύ 0.7 και 5500 ps σε θερμοκρασία δωματίου – βλέπε λεζάντα για 
λεπτομέρειες (0.7–5500 ps). Κάτω μέρος αριστερά: μεταβολή της απορρόφησης 
σε σχέση με τον χρόνο σε χλωροβενζόλιο στα 548, 575 και 1020 nm. Κάτω μέρος 
δεξιά: μεταβολή της απορρόφησης σε σχέση με τον χρόνο σε ανισόλη στα 548, 
575, και 1020 nm. 

         
 

Συνεχίζοντας, οι τιμές που υπολογιστήκαν για το χρόνο ζωής ανασυνδυασμού 

των φορτίων (charge recombination lifetime), δηλαδή οι χρόνοι ζωής του ριζικού 
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ιοντικού  ζεύγους, σε διαλύτη ανισόλη είναι 1189 ps για το C60-pyr·ZnP, 1585 ps για το 

C60-PPV1-pyr·ZnP, και 320 ps για το C60-PPV3-pyr·ZnP. Στο χλωροβενζόλιο είναι 991 

ps για το C60-pyr·ZnP, 1076 ps για το C60-PPV1-pyr·ZnP και 250 ps για το C60-PPV3-

pyr·ZnP αντίστοιχα. Από θεωρητικούς υπολογισμούς υπολογίστηκε η απόσταση (RDA) 

του δέκτη-δότη ηλεκτρονίων. Το γεγονός ότι ο επανασυνδυασμός των φορτίων 

πραγματοποιείται πιο γρήγορα στο C60-PPV3-pyr·ZnP (RDA= 30.0 Ǻ) παρά τη 

μεγαλύτερη απόσταση του δότη-δέκτη ηλεκτρονίων απ’ τα αντίστοιχα C60-pyr·ZnP 

(RDA= 10.6 Ǻ) και C60-PPV1-pyr·ZnP (RDA= 16.8 Ǻ) είναι αξιοσημείωτο και μη 

αναμενόμενο. Θα περιμέναμε το υβρίδιο με το μεγαλύτερο σε μήκος oPPV, δηλαδή με 

μεγαλύτερη απόσταση ανάμεσα στον δότη-δέκτη ηλεκτρονίων να εμφανίζει 

μεγαλύτερου χρόνου ζωής κατάσταση διαχωρισμένων φορτίων, ενώ συμβαίνει ακριβώς 

αντίθετο.  Μια πιθανή εξήγηση μπορεί να είναι διαφορετικές ενέργειες αναδιοργάνωσης 

(λ) για τα υβρίδια.  

Εφόσον έχουμε υπολογίσει τους χρόνους ζωής των CS και CR μπορούμε να 

υπολογίσουμε και τους αντίστοιχους ρυθμούς μεταβολής μεταφοράς των ηλεκτρονίων 

kΕΤ(CR) και kΕΤ(CS). Με την χρήση των kΕΤ(CR) και kΕΤ(CS) σε σχέση με την ελεύθερη ενέργεια 

της αντίδρασης ΔG0
CS και ΔG0

CR μπορούμε να υπολογίσουμε το (λ) για το κάθε υβρίδιο 

ξεχωριστά από μαθηματική ανάλυση στην παραβολή του Marcus που προκύπτει (βλέπε 

εισαγωγή, κεφάλαιο 1.7 και σχήμα 3.34). Επιπλέον χρησιμοποιώντας την εξίσωση (1) 

που προκύπτει απ’ την κλασσική  θεωρία του Marcus μπορούμε να υπολογίσουμε το V 

(ηλεκτρονική σύζευξη). Για τον υπολογισμό των ΔG0
CS και ΔG0

CR χρησιμοποιήθηκε το 

«continuum model» του Born για την μεταφορά των ηλεκτρονίων και η εξίσωση του 

Weller (εξισώσεις a, b, c) που κάνει χρήση των οξειδοαναγωγικών δυναμικών (από 

ηλεκτροχημεία), τις αποστάσεις δότη-δέκτη (RDA), την σφαιρική ακτίνα δότη-δέκτη rD = 

4.8 Å,  rA = 5.6 Å (δότης-δέκτης θεωρούνται σφαίρες) και τις διηλεκτρικές σταθερές των 

διαλυτών και κενού [26]. Οι lowest lying excited state energies (∆E0-0 σε eV) 

προσδιορίστηκαν από τις φασματοσκοπίες απορρόφησης και φθορισμού. Το ΔGs 

λέγεται solvent correction factor και υπολογίστηκε απ’ την εξίσωση (c), eS = διηελεκτρική 

σταθερά διαλύτη ηλεκτροχημείας, eR= διηελεκτρική σταθερά διαλύτη όπου λαμβάνει 

χώρα η μεταφορά των ηλεκτρονίων. 
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+  𝛥𝐺𝑆       (a) 
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4𝜆𝑘𝐵𝑇
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Συνεχίζοντας, μετά από μαθηματική ανάλυση (fitting) στις παραβολές του 

Marcus, προέκυψε η συνολική ενέργεια αναδιοργάνωσης για το κάθε υβρίδιο (Σχήμα 

3.34). Η ενέργεια αναδιοργάνωσης για το C60-PPV3-pyr·ZnP (RDA= 30.0 Ǻ)  είναι  0.91 

eV, αρκετά μεγαλύτερη απ’ την ενέργεια αναδιοργάνωσης  του C60-PPV1-pyr·ZnP  που 

είναι 0.74 eV. Το  C60-pyr·ZnP (RDA= 10.6 Ǻ) είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση διότι η 

ενέργεια αναδιοργάνωσης του είναι 0.78 eV. Με άλλα λόγια είναι μεγαλύτερη από του 

C60-PPV1-pyr·ZnP (RDA= 16.8 Ǻ) αλλά μικρότερη από του C60-PPV3-pyr·ZnP. Μια 

πιθανή αιτία είναι η ενισχυμένες αλληλεπιδράσεις στην θεμελιώδη κατάσταση  στο C60-

pyr·ZnP λόγω της πολύ μικρής απόστασης ανάμεσα στον δότη –δέκτη, που οδηγεί σε 

ηλεκτρονική διαταραχή που με την  σειρά της οδηγεί  σε μεγαλύτερη ενέργεια 

αναδιοργάνωσης [27, 28]. Συμπεραίνουμε, ότι υπάρχει ισχυρή εξάρτηση της ενέργειας 

αναδιοργάνωσης σε σχέση με την απόσταση δότη-δέκτη ηλεκτρονίων (RDA) στις 

υπερμοριακές δυάδες (distance dependence). Επιπλέον, με βάση την θεωρία του 

Marcus [54] το CR είναι πιο αργό, (δηλαδή μεγαλύτερος ο χρόνος ζωής για το  ζεύγος 

ιοντικών ριζών), όταν το λ είναι μικρότερο, ακριβώς όπως στην περίπτωση του C60-

PPV1-pyr·ZnP (λ=0.74 eV) με μεγαλύτερο χρόνο ζωής του ζεύγους ιοντικών ριζών, 

1585 ps σε σχέση με το C60-PPV3-pyr·ZnP που είναι 320 ps με λ = 0.91 eV. Έτσι 

δικαιολογείται ο μεγαλύτερος χρόνος ζωής του ζεύγους ιοντικών ριζών, παρ’ όλο που η 

απόσταση είναι μικρότερη ανάμεσα στον  δότη-δέκτη ηλεκτρονίων. 
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Σχήμα 3.34 Παραβολή του Marcus για τα 3 υβρίδια C60-PPV1-pyr·ZnP (κόκκινο), C60-PPV3-
pyr·ZnP (πράσινο), C60-pyr·ZnP (μαύρο) για τους δυο διαλύτες (χλωροβενζόλιο, 
ανισόλη. Εξάρτηση του (−ΔG0

ET) σε σχέση με τα kΕΤ(CR) και kΕΤ(CS).  
 

Οι ερευνητικές ομάδες των Martin και Guldi δημοσίευσαν την σύνθεση και την 

φυσικοχημική μελέτη των αντίστοιχων παραγώγων C60-oPPV-ZnPs τα οποία ενώνονται 

μεταξύ τους μέσω ομοιοπολικού δεσμού (Σχήμα 3.35) [29]. Θεωρήθηκε χρήσιμο να 

υπολογιστούν τα (λ) για τα παραπάνω παράγωγα, για πραγματοποιηθεί σύγκριση με τα 

υβρίδια C60-oPPV·ZnPs που αλληλεπιδρούν υπερμοριακά, για να δούμε αν και πως η 

αλληλεπίδραση μετάλλου-υποκαταστάτη επηρεάζει την ενέργεια αναδιοργάνωσης του 

συστήματος. 

 

Σχήμα 3.35 Δομές των παράγωγων C60-oPPV-ZnPs [29].  
 

Συνεχίζοντας, μετά από μαθηματική ανάλυση (fitting) στις παραβολές του Marcus 

προέκυψε η συνολική ενέργεια αναδιοργάνωσης για τα  παράγωγα C60-oPPV-ZnPs με 

τριμερές (n=1) oPPV (C60-oPPV3-ZnP) και πενταμερές (n =2) oPPV (C60-oPPV5-ZnP) 
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ως 0.72 eV, με αποστάσεις 25 Å και 39 Å, αντίστοιχα (Σχήμα 3.36). Απ’ την παραβολή 

του Marcus παρατηρούμε ότι τα ομοιοπολικά συνδεδεμένα παράγωγα έχουν ακριβώς 

τη ίδια ενέργεια αναδιοργάνωσης λ= 0.72 eV ανεξαρτήτως του μήκος των oPPVs, 

δηλαδή ανεξάρτητα απ’ την απόσταση δότη-δέκτη ηλεκτρονίων. Άρα συμπεραίνουμε ότι 

σε αυτή την περίπτωση υπάρχει μη-εξάρτηση του (λ) απ’ την απόσταση δότη-δέκτη 

ηλεκτρονίων. Δηλαδή, το (λ) δεν αλλάζει με την αλλαγή στο μήκος των oPPVs. 

   

 
 

Σχήμα 3.36 Παραβολή του Marcus για τα 2 παράγωγα  C60-oPPV3-ZnP (κόκκινο), C60-
oPPV5-ZnP (μαύρο) για τους δυο διαλύτες χλωροβενζόλιο, ανισόλη. Εξάρτηση 
του (−ΔG0

ET) σε σχέση με τα kΕΤ(CR) και kΕΤ(CS).  

 

 

Όπως αναφέρθηκε στο κεφ.1.7, το V περιγράφει την ηλεκτρονιακή σύζευξη 

(electronic coupling) ανάμεσα στον δότη και δέκτη ηλεκτρονίων, δηλαδή τον βαθμό της 

αλληλεπικάλυψης των τροχιακών. Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί το γεγονός ότι το 

ηλεκτρονικές συζεύξεις είναι 57 cm-1, 35 cm-1  και 10 cm-1 για τα C60-PPV1-pyr·ZnP, 

C60-PPV3 -pyr·ZnP, και C60-pyr·ZnP, αντίστοιχα. Η διαφορά στην τελευταία τιμή όσον 

αφορά το C60-pyr·ZnP, που είναι αρκετά πιο μικρή σε σχέση με τις δύο προηγούμενες, 

πιθανώς σχετίζεται με το ότι μπορεί να λαμβάνουν  χώρα δυο διαφορετικοί μηχανισμοί, 

μέσω δεσμού στα υβρίδια C60-PPV1-pyr·ZnP και C60-PPV3-pyr·ZnP, και μέσω χώρου 

στο C60-pyr·ZnP,που δεν φέρει γέφυρα.  
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Μια άλλη πολύ σημαντική παράμετρος που επηρεάζει την ΚET και εξαρτάται απ’ 

την απόσταση είναι η παράμετρος εξασθένησης (β), που όπως αναφέρθηκε στην 

εισαγωγή κεφ.1.7, η παράμετρος (β) ποσοτικοποιεί την ικανότητα του  π- συζυγιακού 

ολιγομερούς να μεταφέρει τα ηλεκτρικά φορτία και ως εκ’ τούτου, γίνεται μια 

παράμετρος της γέφυρας. Επιπλέον, θα πρέπει η τιμή του να είναι όσο το δυνατόν 

μικρότερη για να προωθηθεί η ταχεία και αποτελεσματική μεταφορά των φορτίων. 

𝑘ET = 𝑘0exp (−𝛽RDA) (2) 

Εφαρμόζοντας στην  εξίσωση (2), τις  αποστάσεις για το κάθε υβρίδιο πού φέρει 

oPPV γέφυρα, C60-PPV1-pyr·ZnP (RDA= 16.8 Ǻ) ,C60-PPV3-pyr·ZnP (RDA= 30.0 Ǻ) 

καθώς και τις αντίστοιχες τιμές των ΚET(CS) για το κάθε υβρίδιο, υπολογίστηκε το (β) ως 

0.08 Ǻ-1  μετά από μαθηματική ανάλυση (plot) όπως φαίνεται στο σχήμα 3.37. 

 

 

 
Σχήμα 3.37  Εξάρτηση της kET(CS) σε σχέση με την απόσταση στα υβρίδια C60-PPV1-pyr·ZnP 

και C60-PPV3-pyr·ZnP σε ανισόλη.  
 

Η χαμηλή τιμή β = 0.03 Å−1 που έχει βρεθεί για τα ομοιοπολικά συνδεδεμένα 

παράγωγα C60-oPPV-ZnPs [29] βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με την υψηλή τιμή β= 

0.08 Å−1 που βρέθηκε για τα υβρίδια C60-oPPV·ZnPs. Η μοναδική διαφορά ανάμεσα 

C60-oPPV-ZnPs και C60-oPPV·ZnPs είναι ο τρόπος σύνδεσης που στην πρώτη 

περίπτωση είναι ομοιοπολική μέσω του φαινυλίου που φέρει η πορφυρίνη, ενώ στην 

δεύτερη υπερμοριακή μέσω του ψευδαργύρου στο κέντρο της πορφυρίνης.  
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 Θεωρητικοί υπολογισμοί βοήθησαν να εξηγηθεί αυτή τη διαφορά στις τιμές (β). 

Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας «μοριακή προσομοίωση» βρέθηκε η κατανομή της  

ηλεκτρονιακής πυκνότητας στα υβρίδια και στα ομοιοπολικά παράγωγα, που 

υπολογίστηκε μέσω των μοριακών τροχιακών [30,31]. Μια πιο προσεκτική ματιά στους 

θεωρητικούς υπολογισμούς για τα υβρίδια C60-pyr·ZnP, C60-PPV1-pyr·ZnP, και C60-

PPV3-pyr·ZnP (Σχήμα 3.38) έναντι στα ομοιοπολικά παράγωγα C60-oPPV3-ZnP και 

C60-oPPV5-ZnP (Σχήμα 3.39) επιβεβαιώνει ένα αρκετά ομογενές μονοπάτι  

ηλεκτρονίων (κόκκινο χρώμα) από την φωτοδιεγερμένη ZnP προς το C60 σε όλες τις 

περιπτώσεις. Η σημαντική διαφοροποίηση, είναι ότι στα υβρίδια το ομογενές μονοπάτι  

ηλεκτρονίων ξαφνικά διακόπτεται απ’ το  άζωτο της πυριδίνης (μπλε χρώμα). Με άλλα 

λόγια, η πυρίδυλο ομάδα λειτουργεί ως «λαιμός μπουκαλιού» στην μεταφορά των 

ηλεκτρονίων με αποτέλεσμα να αυξάνεται η παράμετρος εξασθένησης (β), στην 

συνέχεια όμως η μεταφορά των ηλεκτρονίων συνεχίζεται κανονικά. 

 

 
Σχήμα 3.38 Απεικόνιση ηλεκτρονιακής πυκνότητας (electron affinity maps) για τα υβρίδια C60-

pyr·ZnP (αριστερά), C60-PPV1-pyr·ZnP (κέντρο) και C60-PPV3 -pyr·ZnP (δεξιά). 



86 

 

               

 

Σχήμα 3.39 Απεικόνιση ηλεκτρονιακής πυκνότητας (electron affinity maps) για τα παράγωγα 
C60-oPPV3-ZnP (αριστερά) και C60-oPPV5-ZnP (δεξιά).  

 

Σκεπτόμενοι όλα τα παραπάνω, θα μπορούσαμε να πούμε ότι λειτουργεί ως ένας 

«λαιμός μπουκαλιού» που δημιουργεί όλες αυτές τις διαφοροποιήσεις, όπως η 

αυξημένη τιμή στο (β) που δεν είναι επιθυμητή απ’ την μια πλευρά, αλλά απ’ την άλλη,  

και τις διαφορετικές τιμές στις ενέργειες αναδιοργάνωσης (λ) που την σειρά τους 

επηρεάζουν και αλλάζουν τον ρυθμό μεταβολής  kET του συστήματος.  

 Στην πραγματικότητα είδαμε για πρώτη φόρα ότι με την χρήση τέτοιου είδους 

παρεμποδιστές όπως η πυριδίνη, μπορούμε να αλλάξουμε το (λ) και κατά συνέπεια την 

ταχύτητα ρυθμού μεταβολής των kET. Παρατηρήθηκε επίσης, ότι λόγω αυτής της 

διαφοροποίησης, ο χρόνος ζωής της κατάστασης διαχωρισμένων  φορτίων ήταν 

μεγαλύτερος στο σύστημα με την μικρού μήκους γέφυρα-μοριακό καλώδιο, C60-PPV1-

pyr·ZnP (1585 ps) σε χλωροβενζόλιο, γεγονός που είχε προξενήσει ιδιαίτερη έκπληξη.  

Μπορούμε λοιπόν, να υποθέσουμε ότι η πυριδίνη συμπεριφέρεται ως «λαιμός 

μπουκαλιού» (όπου έχουμε στένωση και περιορισμό της ροής ηλεκτρονίων). Το 
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γεγονός αυτό μας οδηγεί στο να στραφούμε σε μοριακά καλώδια τύπου oPPVs με 

μικρότερο μήκος για πιο γρήγορη μεταφορά ηλεκτρονίων, όσον αφορά πάντα τα 

υπερμοριακά συστήματα τύπου δότης-γέφυρα-δέκτης ηλεκτρονίων. Υπάρχει ισχυρή 

εξάρτηση της ενέργειας αναδιοργάνωσης σε σχέση με την απόσταση δότη-δέκτη 

ηλεκτρονίων (RDA) στις υπερμοριακές δυάδες (distance dependence). Επιπλέον, με 

βάση την θεωρία του Marcus [54] το CR είναι πιο αργό, (δηλαδή μεγαλύτερος ο χρόνος 

ζωής για το  ζεύγος ιοντικών ριζών), όταν το λ είναι μικρότερο, ακριβώς όπως στην 

περίπτωση του C60-PPV1-pyr·ZnP  (λ = 0.74 eV) με μεγαλύτερο χρόνο ζωής του 

ζεύγους ιοντικών ριζών, 1585 ps σε σχέση με το C60-PPV3-pyr·ZnP που είναι 320 ps 

με λ = 0.91 eV. Έτσι μπορεί να δικαιολογηθεί ο μεγαλύτερος χρόνος ζωής του ζεύγους 

ιοντικών ριζών, παρ’ όλο που η απόσταση είναι μικρότερη ανάμεσα στο δότη-δέκτη 

ηλεκτρονίων. 

 

Πίνακας 3.2 Αποστάσεις δότη-δέκτη, σταθερές kCR και kCS, ενέργειες αναδιοργάνωσης, 

ηλεκτρονική σύζευξη και παράμετρος εξασθένησης. 

Compound RDA / Å kCS /s-1 kCR / s-1 λ / eV V / cm-1 β / Å-1 

  anisole chlorobenzene anisole chlorobenzene   anisole chlorobenzene 

C60-pyr•ZnP 10.6 4 x 1010 2.7 x 1010 8.4 x 108 1.0 x 109 0.78 10 

0.24 0.15 C60-PPV1-pyr•ZnP 16.8 5 x 1011 1 x 1012 6.3 x 108 9.3 x 108 0.74 57 

C60-PPV3-pyr•ZnP 30.0 4.3 x 1010 6.7 x 1010 3.1 x 109 4.0 x 1010 0.91 35 

  THF benzonitrile THF benzonitrile    

C60-oPPV3-ZnP 25.0 4.5 x 109a 3.2 x 109a 1.2 x 106a 4.4 x 106a 0.72 4.9a 
0.03a 

C60-oPPV5-ZnP 39.0 3.2 x 109a 4.4 x 109a 9.3 x 105a 2.7 x 106a 0.72 4.1a 

 
a G.Torre, F. Giacalone, J.L. Segura, N. Martin, D. M. Guldi, Chem. Eur. J. 2005, 11, 1267 – 1280. 

 

 

3.2.2 Υπερμοριακή αλληλεπίδραση γραμμικών φουλερένιων με την ZnPc. 

 

3.2.2.1 Σύνθεση και χαρακτηρισμός των υβριδίων με φασματοσκοπία 

απορρόφησης, φασματοσκοπία εκπομπής. 

Συνεχίζοντας, διαλέξαμε έναν διαφορετικό δότη ηλεκτρονίων, μια φθαλοκυανίνη 

του ψευδαργύρου που είναι πιο ισχυρός δότης ηλεκτρονίων από την πορφυρίνη και 

εμφανίζει έντονη απορρόφηση ανάμεσα στα 600 με 750 nm (Εισαγωγή, κεφ.1.5). 

Παράλληλα είναι σημαντικό να συγκρίνουμε αν έχουμε την ίδια συμπεριφορά με αυτή  
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στα υβρίδια της πορφυρίνης, δηλαδή μεγαλύτερη τιμή CR στο υβρίδιο με το μικρού 

μήκος μοριακό καλώδιο. Η φθαλοκυανίνη που επιλέχθηκε είναι η (ZnII) 2,9,16,23-τετρα-

tert-βουτυλο-φθαλοκυανίνη του ψευδαργύρου (ZnPc) και προμηθεύτηκε από την 

ερευνητική ομάδα του Torres (Μαδρίτη, Ισπανία). Η παρουσία των tert-βούτυλο ομάδων 

στο συγκεκριμένο μόριο προσδίδει καλή διαλυτότητα.  

Η δημιουργία των υβριδίων C60-pyr·ZnPc (34), C60-PPV1-pyr·ZnPc (35), C60-

PPV3-pyr·ZnPc (36) επιτεύχθηκε μέσω της δημιουργίας δεσμού μετάλλου- 

υποκαταστάτη ανάμεσα στην πυριδίνη που φέρουν τα υποκατεστημένα φουλερένια και 

στον ψευδάργυρο είναι συναρμοσμένη η φθαλοκυανίνη (Σχήμα 3.40). Για την σύνθεση 

των υβριδίων και τον υπολογισμό της σταθερά δέσμευσης (kass) πραγματοποιήθηκαν 

τιτλοδοτήσεις χρησιμοποιώντας τις τεχνικές, φασματοσκοπία απορρόφησης και 

εκπομπής. 

 

Σχήμα 3.40  Δομές των υβριδικών υλοκών C60-pyr·ZnPc, C60-PPV1-pyr·ZnPc, και C60-PPV3-

pyr·ZnPc. 
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 Η συναρμογή της φθαλοκυανίνης του ψευδαργύρου (ZnPc) με τα υποκατεστημένα 

φουλερενο-παράγωγα  C60-pyr, C60-PPV1-pyr και C60-PPV3-pyr και ο υπολογισμός της 

σταθεράς δέσμευσης επιτεύχθηκε με τιτλοδοτήσεις απορρόφησης και τιτλοδοτήσεις 

εκπομπής.  

Η τιτλοδότηση απορρόφησης πραγματοποιήθηκε με συγκέντρωση της [ZnPc]= 

10−6 M με την προσθήκη αυξανόμενων συγκεντρώσεων των φουλερενο-παραγώγων. 

Οι συγκεντρώσεις των φουλερενίων αυξήθηκαν σταδιακά από 0 σε 2.7 × 10−5 M και 

μικρές αλλαγές ήταν ορατές στα φάσματα  απορρόφησης. Ειδικότερα, το μέγιστο της 

απορρόφησης βρίσκεται στην ταινία Q της φθαλοκυανίνης στα 680 nm μειώνεται σε 

ένταση κατά την προσθήκη των φουλερενίων σε όλες τις περιπτώσεις. Παρ’ όλα αυτά οι 

αλλαγές δεν είναι αξιοσημείωτες και στους δύο διαλύτες. Απόδειξη της συναρμογής στο 

μέταλλο της φθαλοκυανίνης με υποκαταστάτες όπως η πυριδίνη, όπως αναφέρεται σε 

δημοσιεύσεις  συνοδεύεται από μείωση στην ένταση της ταινίας Q της φθαλοκυανίνης 

[32, 33]. Η συμμετρία κατά την συναρμογή με την πυριδίνη αλλάζει από επίπεδη 

τετραγωνική σε τετραγωνική πυραμίδα. Επιπλέον πρέπει να σημειωθεί ότι στις 

τιτλοδοτήσεις απορρόφησης, η απορρόφηση που αντιστοιχεί στο φουλερένιο που 

προσθέτεται κάθε φορά, αφαιρείται, ώστε να παρακολουθούνται μόνο οι αλλαγές στην 

ένταση της ταινίας Q της φθαλοκυανίνης. Στην συνέχεια παρατίθενται χαρακτηριστικά 

παραδείγματα απ’ τις τιτλοδοτήσεις απορρόφησης (Σχήματα 3.41-3.45). 
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Σχήμα 3.41 Φάσματα απορρόφησης σε χλωροβενζόλιο της ZnPc (1.0 × 10−6 M) κατά την 
προσθήκη διαφορετικών συγκεντρώσεων του C60-PPV1-pyr (0 – 2.7 × 10−5 M).  
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Σχήμα 3.42 Φάσματα απορρόφησης σε ανισόλη της ZnPc (1.0 × 10−6 M) κατά την προσθήκη 
διαφορετικών συγκεντρώσεων του C60-PPV1-pyr (0 – 2.7 × 10−5 M). 
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Σχήμα 3.43 Φάσματα απορρόφησης σε ανισόλη της ZnPc (1.0 × 10−6 M) κατά την προσθήκη 
διαφορετικών συγκεντρώσεων του C60-PPV3-pyr (0 – 2.7 × 10−5 M). 
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Σχήμα 3.44: Φάσματα απορρόφησης σε χλωροβενζόλιο της ZnPc (1.0 × 10−6 M) κατά την 
προσθήκη διαφορετικών συγκεντρώσεων του C60-pyr (0 – 2.7 × 10−5 M). 
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Σχήμα 3.45: Φάσματα απορρόφησης σε ανισόλη της ZnPc (1.0 × 10−6 M) κατά την προσθήκη 
διαφορετικών συγκεντρώσεων του C60-pyr (0 – 2.7 × 10−5 M).  
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Επειδή η μείωση στην ένταση της απορρόφησης της ταινίας Q δεν είναι 

δραματική, και η αλληλεπίδραση στην θεμελιώδη κατάσταση δεν είναι ισχυρή όπως 

φαίνεται απ’ τα φάσματα UV-vis, δεν ήταν δυνατόν να υπολογιστούν οι σταθερές 

ισορροπίας kass μέσω της φασματοσκοπίας απορρόφησης. Για τον λόγο αυτό 

στραφήκαμε στην φασματοσκοπία εκπομπής περιμένοντας ότι οι αλληλεπιδράσεις στην 

διεγερμένη κατάσταση θα είναι ισχυρότερες.  

Η τιτλοδότηση  φθορισμού, πραγματοποιήθηκε με συγκέντρωση της [ZnPc]= 

10−6 M με την προσθήκη  διαφόρων συγκεντρώσεων των φουλερενο-παραγώγων σε 

διαλύτες ανισόλη και χλωροβενζόλιο. Οι συγκεντρώσεις των φουλερενίων αυξήθηκαν 

σταδιακά από 0 σε 2.7 × 10−5 M διεγείροντας εκλεκτικά την ταινία Qy της φθαλοκυανίνης 

στα 615 nm. Πιο ειδικά, η ένταση του φθορισμού της ZnPc, με μέγιστο στα 685 nm, 

βρέθηκε να εξαρτάται από τις συγκεντρώσεις των C60-pyr, C60-PPV1-pyr, και C60-

PPV3-pyr, δείχνοντας τη σταδιακή μετατροπή της ZnPc στα αντίστοιχα υβρίδια  C60-

pyr·ZnPc (35), C60-PPV1-pyr·ZnPc (36), και C60-PPV3-pyr·ZnPc (37). Αυτό 

αποδεικνύεται απ’ την δραματική μείωση της έντασης του φθορισμού της ZnPc κατά την 

αλληλεπίδραση με τα φουλερένια. Παρατηρούμε ότι η ένταση του φθορισμού της ZnPc 

παρουσιάζει την μεγαλύτερη απόσβεση με την χρήση των C60-PPV1-pyr και C60-pyr 

αντίστοιχα και στους δύο διαλύτες. Αυτό συνάδει με την φυσικοχημική μελέτη που 

προηγήθηκε με την πορφυρίνη, όπου στα αντίστοιχα υβρίδια με το μικρότερου μήκους 

μοριακό καλώδιο ο χρόνος ζωής της κατάστασης διαχωρισμένων φορτίων ήταν 

μεγαλύτερος. Οι σταθερές δέσμευσης  kass, σε διαλύτη χλωροβενζόλιο, υπολογίστηκαν  

ως 0.5 × 106 M−1, 0.4 × 106 M−1, και 0.5 × 106 M−1 για τα υβρίδια C60-pyr·ZnPc, C60-

PPV1-pyr·ZnPc, και C60-PPV3-pyr·ZnPc, αντίστοιχα. Σε διαλύτη ανισόλη οι kass 

υπολογίστηκαν ως 0.9 × 106 M−1, 0.5 × 106 M−1, και 0.1 × 106 M−1 για τα υβρίδια C60-

pyr·ZnPc, C60-PPV1-pyr·ZnPc, και C60-PPV3-pyr·ZnPc, αντίστοιχα. Αξίζει να 

επισημανθεί ότι οι σταθερές δέσμευσης kass που υπολογίστηκαν είναι μια τάξη μεγέθους 

μεγαλύτερες, απ’ τις αντίστοιχες που βρέθηκαν για τα υβρίδια πορφυρίνης. Στα 

υπερμοριακά συστήματα, όσο μεγαλύτερη η σταθερά ισορροπίας, τόσο ισχυρότερη η 

αλληλεπίδραση και κατ’ επέκταση το υβρίδιο είναι πιο σταθερό. Επίσης, η μεταφορά 

των ηλεκτρονίων/ενέργειας διέπεται από το πόσο μεγάλη είναι η kass (Εισαγωγή, 

κεφ.1.7).  
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Σχήμα 3.46 Φάσματα φθορισμού σε χλωροβενζόλιο της ZnPc (1.0 × 10−6 M) κατά την 
προσθήκη διαφορετικών συγκεντρώσεων του C60-PPV1-pyr (0 – 2.7 × 10−5 M) 
διεγείροντας στα 615 nm.  
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Σχήμα 3.47 Μαθηματική ανάλυση (plot/fitting) στα 686 nm για τον υπολογισμό της kass για το 
γράφημα στο σχήμα 3.46.  
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Σχήμα 3.48 Φάσματα φθορισμού σε χλωροβενζόλιο της ZnPc (1.0 × 10−6 M) κατά την 
προσθήκη διαφορετικών συγκεντρώσεων του C60-PPV3-pyr (0 – 2.7 × 10−5 M) 
διεγείροντας στα 615 nm.  
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Σχήμα 3.49 Μαθηματική ανάλυση (plot/fitting) στα 686 nm για τον υπολογισμό της kass για το 
γράφημα στο σχήμα 3.48.  
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Σχήμα 3.50 Φάσματα φθορισμού σε χλωροβενζόλιο της ZnPc (1.0 × 10−6 M) κατά την 
προσθήκη διαφορετικών συγκεντρώσεων του C60-pyr (0 – 2.7 × 10−5 M) 
διεγείροντας στα 615 nm.  
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Σχήμα 3.51 Μαθηματική ανάλυση (plot/fitting) στα 685 nm για τον υπολογισμό της kass για το 
γράφημα στο σχήμα 3.50.  
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Σχήμα 3.52 Φάσματα φθορισμού σε ανισόλη της ZnPc (1.0 × 10−6 M) κατά την προσθήκη 
διαφορετικών συγκεντρώσεων του C60-PPV1-pyr (0 – 2.7 × 10−5 M) διεγείροντας 
στα 615 nm. 

 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 3.53 Μαθηματική ανάλυση (plot/fitting) στα 685 nm για τον υπολογισμό της kass για το 

γράφημα στο σχήμα 3.52. 
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Σχήμα 3.54 Φάσματα φθορισμού σε ανισόλη της ZnPc (1.0 × 10−6 M) κατά την προσθήκη 
διαφορετικών συγκεντρώσεων του C60-PPV3-pyr (0 – 2.7 × 10−5 M) διεγείροντας 
στα 615 nm.  
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Σχήμα 3.54 Μαθηματική ανάλυση (plot/fitting) στα 685 nm για τον υπολογισμό της kass για το 
γράφημα στο σχήμα 3.53.  
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Σχήμα 3.55 Φάσματα φθορισμού σε ανισόλη της ZnPc (1.0 × 10−6 M) κατά την προσθήκη 

διαφορετικών συγκεντρώσεων του C60-PPV3-pyr (0 – 2.7 × 10−5 M) διεγείροντας 
στα 615 nm.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.56 Μαθηματική ανάλυση (plot/fitting) στα 685 nm για τον υπολογισμό της Kass για το 
γράφημα στο σχήμα 3.55.  
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3.2.2.2 Μελέτες με Φασματοσκοπία Απορρόφησης Ασταθούς ενδιαμέσου 

 

Η μείωση στην ένταση του φθορισμού της φθαλοκυανίνης κατά την 

φωτοδιέγερση, υπό την παρουσία των φουλερενίων, υποδεικνύουν είτε ενδομοριακή 

μεταφορά ενέργειας είτε ενδομοριακή μεταφορά ηλεκτρονίων, απ’ την φωτοδιεγερμένη 

ZnPc στα φουλερενία αντίστοιχα. Για να προσδιοριστεί η φύση αυτής της μεταφοράς 

(ενέργειας ή ηλεκτρονίων) στραφήκαμε και πάλι στην φασματοσκοπία απορρόφησης 

ασταθούς ενδιαμέσου με χρήση femtosecond παλμών “femtosecond transient 

absorption spectroscopy”  (femto-TA).   

 Πειράματα απορρόφησης ενδιαμέσου, με την χρήση της femto-TA, 

πραγματοποιήθηκαν στα υβριδικά υλικά  C60-pyr·ZnPc (35), C60-PPV1-pyr·ZnPc (36), 

και C60-PPV3-pyr·ZnPc (37) για την αναγνώριση του ενδιάμεσου ασταθούς ριζικού 

ιοντικού ζεύγους ZnPc•+
 - (C60-PPV-pyr)•-, που προκύπτει κατά τη φωτο-διέγερση των 

υλικών. Αρχικά φάσματα απορρόφησης ενδιαμέσου ελήφθησαν για την πρότυπη ένωση 

ZnPc καθώς και για τα υβρίδια στους διαλύτες ανισόλη και χλωροβενζόλιο. 

Αρχικά φάσματα απορρόφησης ενδιαμέσου ελήφθησαν, για την πρότυπη ένωση 

ZnPc, σε διαλύτη χλωροβενζόλιο, κατόπιν διέγερσης με παλμικό laser στα 676 nm, 

όπως φαίνεται στο σχήμα 3.57, όπου εμφανίζονται οι χαρακτηριστικές ταινίες 

απορρόφησης ενδιαμέσου (transients) στα 508 nm, 638 nm και 812 nm. Αυτά είναι τα 

φασματοσκοπικά χαρακτηριστικά της ZnPc, που αποδίδονται στην πρώτη διεγερμένη 

κατάσταση της φθαλοκυανίνης. Κατόπιν, ακολουθεί μετάπτωση στην χαμηλότερη 

ενεργειακά, τριπλή κατάσταση της ZnPc μέσω διασυστημικής διασταύρωσης 

(intersystem crossing) που χαρακτηρίζεται απ’ την ταινία απορρόφησης στα 508 nm. Οι 

ταινίες στην περιοχή 600 με 638 nm οφείλονται στο bleaching της ταινίας Q στην 

θεμελιώδη κατάσταση [34, 35]. Μετά ελήφθησαν φάσματα απορρόφησης ενδιαμέσου 

στις δυάδες C60-pyr·ZnPc (35), C60-PPV1-pyr·ZnPc (36), και  C60-PPV3-pyr·ZnPc 

(37). Διαφορετικές αναλογίες των φουλερενο-παραγώγων C60-pyr, C60-PPV1-pyr, και 

C60-PPV3-pyr, ως προς την φθαλοκυανίνη χρησιμοποιήθηκαν και πιο συγκεκριμένα, 

αναλογίες φθαλοκυανίνη/φουλερένιο, 1:1 και 1:10 με συγκέντρωση φθαλοκυανίνης 
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(c(ZnPc) = 10−5 M), χρησιμοποιήθηκαν. Για να εξασφαλιστεί εκλεκτική διέγερση της 

ZnPc, επιλέχθηκε διέγερση στα 676 nm όπου απορροφά η φθαλοκυανίνη. 
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Σχήμα 3.57 Φάσματα απορροφήσεως ενδιαμέσου που ελήφθησαν μετά από pumb-probe 
διέγερση (676 nm, 200 nJ) της ZnPc σε χλωροβενζόλιο με διάφορες χρονικές 
καθυστερήσεις μεταξύ 0.1 και 6500 ps σε θερμοκρασία δωματίου.  

 

Παρατηρείται η δημιουργία μιας ταινίας απορρόφησης ενδιαμέσου  στη περιοχή 

του εγγύς υπερύθρου με μέγιστο στα 1010 nm. Αυτά τα αποτελέσματα μας 

υποδεικνύουν την δημιουργία του ριζικού ανιόντος του φουλερενίου. Η δημιουργία του 

ριζικού  κατιόντος της φθαλοκυανίνης εμφανίζεται με ταινίες  απορρόφησης ενδιαμέσου 

στα 545 και 850 nm.  Στα σχήματα 3.58, 3.60, 3.62 παρατίθενται τα φάσματα 

απορρόφησης ενδιαμέσου  σε διαλύτη χλωροβενζόλιο, ενώ στα σχήματα 3.64, 3.66, 

3.68 σε διαλύτη ανισόλη. Ανάλυση των χρόνο-προφίλ απορρόφησης (time absorption 

profiles) στις περιοχές 500-850 nm και στα 1000-1024 nm επέτρεψε τον υπολογισμό 

του χρόνο ζωής της δημιουργίας της κατάστασης διαχωρισμού των φορτίων. Σε διαλύτη 

ανισόλη είναι 4.9 ps για το C60-pyr·ZnP, 103.8 ps για το C60-PPV1-pyr·ZnP, και για το 

C60-PPV3-pyr·ZnP δεν υπολογίστηκε γιατί είναι πολύ αργή ή πολύ γρήγορη διαδικασία 

για τα όρια ανίχνευσης του οργάνου. Στο χλωροβενζόλιο ο χρόνος ζωής της 

δημιουργίας της κατάστασης διαχωρισμού των φορτίων τείνει να είναι γρηγορότερος με 
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4.5 ps για το C60-pyr·ZnP, 95.9 ps για το C60-PPV1-pyr·ZnP και για το C60-PPV3-

pyr·ZnP δεν υπολογίστηκε γιατί ξεπερνάει τα όρια ανίχνευσης του οργάνου.  Ανάλυση 

των χρόνο-προφίλ απορρόφησης επέτρεψε τον υπολογισμό του χρόνου ζωής 

επανασυνδυασμού των φορτίων. Τα ενδιάμεσα ριζικά ιοντικά  ζεύγη  είναι ασταθή σε 

όλες τις περιπτώσεις και φθίνουν (decay) σε picosecond/ nanosecond χρονική κλίμακα.  
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Σχήμα 3.58 Φάσματα απορροφήσεως ενδιαμέσου που ελήφθησαν μετά από pumb-probe 
διέγερση (676 nm, 200 nJ) του C60-PPV1-pyr•ZnPc (αναλογία 1:10, 
φθαλοκυανίνη:φουλερένιο) σε χλωροβενζόλιο με διάφορες χρονικές 
καθυστερήσεις μεταξύ 0.09 και 6600 ps σε θερμοκρασία δωματίου – βλέπε 
λεζάντα για λεπτομέρειες.  
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Σχήμα 3.59 Χρόνο-προφίλ απορρόφησης των φασμάτων του σχήματος 3.58 σε 
χλωροβενζόλιο στα 545, 850 και 1010 nm.  
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Σχήμα 3.60 Φάσματα απορροφήσεως ενδιαμέσου που ελήφθησαν μετά από pumb-probe 
διέγερση (676 nm, 200 nJ) του C60-pyr•ZnPc (αναλογία 1:10, 
φθαλοκυανίνη:φουλερένιο) σε χλωροβενζόλιο με διάφορες χρονικές 
καθυστερήσεις μεταξύ 0.09 και 6600 ps σε θερμοκρασία δωματίου – βλέπε 
λεζάντα για λεπτομέρειες.  
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Σχήμα 3.61 Πάνω μέρος: χρόνο-προφίλ απορρόφησης των φασμάτων του σχήματος 3.60 σε 
χλωροβενζόλιο στα 537 και 860 nm, κάτω μέρος: χρόνο- προφίλ απορρόφησης 
στα 1010 nm.  
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Σχήμα 3.62 Φάσματα απορροφήσεως ενδιαμέσου που ελήφθησαν μετά από pumb-probe 
διέγερση (676 nm, 200 nJ) του C60-PPV3-pyr•ZnPc (αναλογία 1:10, 
φθαλοκυανίνη:φουλερένιο) σε χλωροβενζόλιο με διάφορες χρονικές 
καθυστερήσεις μεταξύ 0.09 και 6500 ps σε θερμοκρασία δωματίου – βλέπε 
λεζάντα για λεπτομέρειες. 
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Σχήμα 3.63 Χρόνο-προφίλ απορρόφησης των φασμάτων του σχήματος 3.62 σε ανισόλη στα 
850 nm και 1010 nm.  

 

 



104 

 

500 600 700 800 900 1000 1100 1200

0.00

0.01

0.02

0.03

 0.09333

 2

 3

 4

 5

 10.2

 25.01333

 50

 100.01333

 250.06667

 500.01333

 1000.01333

 3000.01333

 6500.02667
O

D
 /

 a
.u

.

Wavelength / nm

 

Σχήμα 3.64 Φάσματα απορροφήσεως ενδιαμέσου που ελήφθησαν μετά από pumb-probe 
διέγερση (676 nm, 200 nJ) του C60-PPV1-pyr•ZnPc (αναλογία 1:10, 
φθαλοκυανίνη:φουλερένιο) σε ανισόλη με διάφορες χρονικές καθυστερήσεις 
μεταξύ 0.09 και 6500 ps σε θερμοκρασία δωματίου – βλέπε λεζάντα για 
λεπτομέρειες.  
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Σχήμα 3.65 Χρόνο-προφίλ απορρόφησης των φασμάτων του σχήματος 3.62 σε ανισόλη στα 
860 nm και 1010 nm.  
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Σχήμα 3.66 Φάσματα απορροφήσεως ενδιαμέσου που ελήφθησαν μετά από pumb-probe 
διέγερση (676 nm, 200 nJ) του C60-pyr•ZnPc (αναλογία 1:10, 
φθλοκυανίνη:φουλερένιο) σε ανισόλη με διάφορες χρονικές καθυστερήσεις μεταξύ 
0.09 και 6500 ps σε θερμοκρασία δωματίου – βλέπε λεζάντα για λεπτομέρειες. 
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Σχήμα 3.67 Χρόνο- προφίλ απορρόφησης των φασμάτων του σχήματος 3.64 σε ανισόλη στα 
850 nm και 1008 nm.  
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Σχήμα 3.68 Φάσματα απορροφήσεως ενδιαμέσου που ελήφθησαν μετά από pumb-probe 
διέγερση (676 nm, 200 nJ) του C60PPV3-pyr•ZnPc (αναλογία 1:10, 
φθαλοκυανίνη:φουλερένιο) σε ανισόλη με διάφορες χρονικές καθυστερήσεις 
μεταξύ 0.09 και 6500 ps σε θερμοκρασία δωματίου – βλέπε λεζάντα για 
λεπτομέρειες.  
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Σχήμα 3.69 Χρόνο-προφίλ απορρόφησης των φασμάτων του σχήματος 3.66 σε 
χλωροβενζόλιο στα 850 nm και 1010 nm.  
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Σχήμα 3.70 Φάσματα απορροφήσεως ενδιαμέσου που ελήφθησαν μετά από pumb-probe 
διέγερση (676 nm, 200 nJ) του C60PPV1-pyr•ZnPc (αναλογία 1:1, 
φθαλοκυανίνη:φουλερένιο) σε χλωροβενζόλιο με διάφορες χρονικές 
καθυστερήσεις μεταξύ 0.09 και 6500 ps σε θερμοκρασία δωματίου – βλέπε 
λεζάντα για λεπτομέρειες.  
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Σχήμα 3.71 Χρόνο-προφίλ απορρόφησης των φασμάτων του σχήματος 3.68 σε 
χλωροβενζόλιο στα 850 nm και 1010 nm.  

 

Από τα φάσματα απορρόφησης ενδιαμέσου σε διαλύτη ανισόλη σε αναλογία 1:1 

(φθαλοκυανίνη:φουλερένιο) αξίζει να παρουσιαστεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα 

φάσματος απορρόφησης ενδιαμέσου, όπου και σε αυτή την μικρή αναλογία και πάλι 
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φαίνονται ξεκάθαρα τα ριζικά ανιόντα και κατιόντα. (Σχήμα 3.70 και 3.71). Ειδικότερα, 

δεν παρουσιάζουν καμία διαφοροποίηση σε σχέση με αυτά τα φάσματα που ελήφθησαν 

σε αναλογία 1:10 (φθαλοκυανίνη : φουλερένιο). 

 

Πίνακας 3.3 Χρόνος ζωής της δημιουργίας της κατάστασης διαχωρισμένων φορτίων 

(CS), χρόνος ζωής της κατάστασης επασυνδυασμού των φορτίων (CR) 

 CS (ps)   
anisole 

CR (ps) 
anisole 

CS (ps)  
chlorobenzene 

CR (ps) 
chlorobenzene 

ZnPc•pyr-C60 4.9  1412.3 4.5  1383.5   

ZnPc•pyr-oPPV1-C60 103.8  -a 95.9  3426.3  

ZnPc•pyr-oPPV3-C60 -a 2796.8 ps -a 2213.6  
a Πολύ γρήγορη ή πολύ αργή διαδικασία ώστε να ανιχνευτεί. 

 

Οι τιμές που υπολογίστηκαν για το χρόνο ζωής επανασυνδυασμού των φορτίων 

(charge recombination lifetime), δηλαδή οι χρόνοι ζωής του ριζικού ιοντικού  ζεύγους, σε 

διαλύτη ανισόλη είναι 1412.3 ps για το C60-pyr·ZnP, για το C60-PPV1-pyr·ZnP δεν 

υπολογίστηκε, και 2796.8 ps για το C60-PPV3-pyr·ZnP. Στο χλωροβενζόλιο είναι 1383.5 

ps για το C60-pyr·ZnP, 3426.3 ps για το C60-PPV1-pyr·ZnP και 2213.6 ps για το C60-

PPV3-pyr·ZnP αντίστοιχα, όπως φαίνεται και στον συγκεντρωτικό Πίνακα 3.3.  

Συγκρίνοντας την τιμή CR του C60-PPV3-pyr·ZnPc με  αυτήν του C60-PPV1-pyr· 

ZnPc, παρατηρούμε ότι ο επανασυνδυασμός των φορτίων πραγματοποιείται πιο 

γρήγορα στο C60-PPV3-pyr·ZnPc παρά τη μεγαλύτερη απόσταση του δότη-δέκτη 

ηλεκτρονίων, όπως και στα πορφυρινικά υβρίδια. Απ’ την άλλη το υβρίδιο C60-pyr· 

ZnPc που δεν φέρει γέφυρα oPPV εμφανίζει πιο γρήγορο επανασυνδυασμό φορτίων 

και απ’ τα τρία υβρίδια.  

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί, ότι οι χρόνοι ζωής της κατάστασης 

επασυνδυασμού των φορτίων CR (δηλ. ο χρόνος ζωής του ζεύγους ιοντικών ριζών) των 

υβριδίων C60-PPVs-pyr·ZnPc είναι μεγαλύτεροι απ’ τους αντίστοιχους στα πορφυρινικά 

υβρίδια C60-PPVs-pyr·ZnP. Αρά αυξήθηκε ο χρόνος ζωής ζεύγους ιοντικών ριζών, που 

είναι και απ’ τους σημαντικότερους  παράγοντες όσον αφορά την μελλοντική εφαρμογή 

τους σε συστήματα  μετατροπής ενέργειας. Απ’ τα τρία υβρίδια με φθαλοκυανίνη, και σε 

σύγκριση με το αντίστοιχο της πορφυρίνης C60-PPV1-pyr· ZnP (1076 ps) το C60-PPV1-

pyr· ZnPc εμφανίζει το μεγαλύτερο χρόνο ζωής της CR (3426 ps) σε χλωροβενζόλιο. 
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Εάν το συγκρίνουμε με το αντίστοιχο πρότυπο υβρίδιο φθαλοκυανίνης  C60-pyr·ZnPc 

(1383 ps) μπορούμε να πούμε ότι η παρουσία του 1PPV μοριακού καλωδίου αύξησε 

τον χρόνο ζωής του CR κατά 2 ns. 

 

 

3.2.3 Υπερμοριακή αλληλεπίδραση φουλερενίων με διμερή πορφυρίνης 

ZnP2. 

 

3.2.3.1 Σύνθεση και χαρακτηρισμός των υβριδίων με φασματοσκοπία 

απορρόφησης, φασματοσκοπία εκπομπής. 

 

 Το επόμενο βήμα στην μελέτη μας, είναι η δημιουργία ενός υβριδίου με την 

χρήση ενός υποκατεστημένου φουλερενίου με διακλαδισμένα oPPVs/oPEs παράγωγα 

που φέρει δυο πυριδυλο- ομάδες και ενός διμερούς πορφυρίνης με ψευδάργυρο στα 

μεταλλικά του κέντρα. Το υποκατεστημένο φουλερένιο με δυο πυρίδυλο ομάδες μπορεί 

να αλληλεπιδράσει με δύο πορφυρίνες ή δυο φθαλοκυανίνες αντίστοιχα, με αποτέλεσμα 

να αυξάνονται οι δότες των ηλεκτρονίων. Επιλέχθηκε η αλληλεπίδραση του 

φουλερενίου με ένα διμερές πορφυρίνης καθώς έχει μεγαλύτερο συντελεστή 

απορρόφησης απ’ το αντίστοιχο μονομερές πορφυρίνης, και το πιο σημαντικό είναι ότι 

αναμένουμε το υβρίδιο να έχει αυξημένη σταθερότητα (μεγαλύτερη kass) γιατί θα 

υπάρχουν δύο σημεία συναρμογής και το υβρίδιο θα είναι τύπου host-guest. 

Επιλέχθηκε για τις φυσικοχημικές μελέτες το υποκατεστημένο φουλερένιο 23 επειδή έχει 

καλύτερη διαλυτότητα και το διμερές 37 επειδή είναι ιδιαίτερα ευέλικτο λόγω της 

γέφυρας τριαζίνης που φέρει, ώστε να διευκολυνθεί η συναρμογή του με τα μεταλλικά 

κέντρα. Το διμερές πορφυρίνης 37 συντέθηκε στο εργαστήριο από την Γ. Ζερβάκη [36].  

Η δημιουργία του υβριδίου C60-PPV-dipyr·ZnP2 (38) επιτεύχθηκε μέσω 

αλληλεπίδρασης μετάλλου- υποκαταστάτη ανάμεσα στις πυριδίνες που φέρει το 

υποκατεστημένο φουλερένιο C60-PPV-dipyr (23) και στα μεταλλικά κέντρα 

ψευδαργύρου που φέρει το διμερές πορφυρίνης ZnP2 (37) (Σχήμα 3.72). Για την 

σύνθεση των υβριδίων και τον υπολογισμό της σταθερά δέσμευσης (kass) 

πραγματοποιήθηκαν τιτλοδοτήσεις χρησιμοποιώντας τις τεχνικές, φασματοσκοπία 

απορρόφησης και εκπομπής. 
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Σχήμα 3.72 Δομή υβριδικού υλικού C60-PPV-dipyr·ZnP2.  

 

Διάφορες τιτλοδοτήσεις πραγματοποιήθηκαν για την δημιουργία του υβριδίου 

C60-PPV-dipyr·ZnP2 με την βοήθεια της φασματοσκοπίας απορρόφησης και της 

φασματοσκοπίας εκπομπής. Στην θεμελιώδη κατάσταση, η αλληλεπίδραση  των δυο 

ενώσεων παρακολουθήθηκε με φασματοσκοπία απορρόφησης, σε διαλύτες 

διαφορετικής πολικότητας, σε ανισόλη (πολικότητα = 0.198) και τολουόλιο (πολικότητα 

= 0.099). Η τιτλοδότηση απορρόφησης πραγματοποιήθηκε με συγκέντρωση της [ZnP2]= 

1x10−6 M υπό την  απουσία στην αρχή και κατόπιν υπό την παρουσία των διαφόρων 

συγκεντρώσεων των φουλερενίου. Οι συγκεντρώσεις των τελευταίων αυξήθηκαν 

σταδιακά από 0 σε 3.9 × 10−6 M και αλλαγές εμφανίστηκαν στα φάσματα  απορρόφησης 

κατά την τιτλοδότηση. Πρέπει να επισημανθεί ότι στο αρχικό (stock) διάλυμα του 

διμερούς πορφυρίνης ZnP2 πριν την έναρξη της τιτλοδότησης, προστέθηκαν 5 μL 

πυριδίνης για να καταστραφούν τα συσσωματώματα (aggregations) που δημιουργεί η 

πορφυρίνη ZnP2 και στους δύο διαλύτες. Αυτή είναι η ελάχιστη ποσότητα που πρέπει 

να προστεθεί ώστε μα μην υπάρχουν τα συσσωματώματα και ταυτόχρονα να μην 

«ανταγωνίζεται» τις πυριδίνες που φέρει το φουλερένιο. Αυτό το παρατηρήσαμε 
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πειραματικά, όπως φαίνεται στο σχήμα όπου φαίνονται χαρακτηριστικά δυο ώμοι στην 

κορυφή της ταινίας Soret και ταυτόχρονα είναι πλατιά (broad). Είναι πολύ σημαντικό να 

μην υπάρχουν συσσωματώματα κατά την Παρασκευή των διαλυμάτων για να μπορεί να 

υπολογιστεί σωστά η kass. 
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Σχήμα 3.73: Φάσμα απορρόφησης της ZnP2 (1.0 × 10−6 M) σε τολουόλιο χωρίς την προσθήκη 
των 5 μL πυριδίνης (σχηματισμός συσσωματωμάτων).  

 

Kατά την διάρκεια της τιτλοδότησης σε ανισόλη το μέγιστο βρίσκεται στα  429 

nm, η ένταση της ταινίας Soret μειώνεται σε δραματικά σε ένταση, η μείωση αυτή 

συνοδεύεται από την δημιουργία ισοσβεστικού σημείου στα 438 nm και με μετατόπιση 2 

nm προς το υπέρυθρο. Σε τολουόλιο, παρατηρούμε ότι η ταινία Soret εμφανίζει μέγιστο 

στα 430 nm μειώνεται σε ένταση αρκετά, παράλληλα μετατοπίζεται προς το υπέρυθρο 

10 nm. Όλες οι παραπάνω έντονες αλλαγές στα φάσματα είναι ένδειξη ισχυρής 

αλληλεπίδρασης. 

 Η σταθερά ισορροπίας  kass υπολογίστηκε  ως 0.5 × 106 M−1 για το υβρίδιο C60-

PPV-dipyr·ZnP2 σε διαλύτη ανισόλη. Σε σύγκριση με τα υβρίδια πορφυρίνης με τα 

υποκατεστημένα φουλερένια με μια πυρίδυλο ομάδα, η kass είναι δυο τάξεις μεγέθους 

μεγαλύτερη, κάτι που αναμενόταν αφού υπάρχουν δύο σημεία συναρμογής [37]. 
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Σχήμα 3.74 Φάσματα απορρόφησης της ZnP2 (1.0 × 10−6 M) κατά την προσθήκη 

διαφορετικών συγκεντρώσεων του C60-PPV-dipyr (0 – 3.9 × 10−6 M) σε διαλύτη 
ανισόλη.  
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Σχήμα 3.75 Μαθηματική ανάλυση (plot/fitting) στα 429 nm για τον υπολογισμό της kass για το 
γράφημα στο σχήμα 3.74.  
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Σχήμα 3.76 Φάσματα απορρόφησης της ZnP2 (1.0 × 10−6 M) κατά την προσθήκη διαφορετικών 
συγκεντρώσεων του C60-PPV-dipyr (0 – 3.9 × 10−6 M) σε διαλύτη τολουόλιο.  

 

Η τιτλοδότηση  φθορισμού, πραγματοποιήθηκε με συγκέντρωση της [ZnP2]= 10−6 

M με την  προσθήκη  διαφόρων συγκεντρώσεων του C60-PPV-dipyr σε διαλύτες 

ανισόλη και τολουόλιο. Οι συγκεντρώσεις του C60-PPV-dipyr αυξήθηκαν σταδιακά από 

0 σε 3.884 × 10−6 M διεγείροντας εκλεκτικά την ταινία Q της πορφυρίνης στα 560 nm. 

Πιο συγκεκριμένα, η ένταση του φθορισμού της πορφυρίνης,  με μέγιστο στα 610 nm και 

665 nm βρέθηκε  ότι εξαρτάται από τις συγκεντρώσεις του C60-PPV-dipyr δείχνοντας 

την σταδιακή δημιουργία του αντίστοιχου υβριδίου C60-PPV-dipyr·ZnP2. Αυτό φαίνεται 

απ’ την μεγάλη μείωση της έντασης του φθορισμού της ZnP2 κατά την προσθήκη του 

φουλερενίου. Οι σταθερές δέσμευσης  kass, υπολογίστηκαν σε διαλύτη ανισόλη, ως 0.2 

× 106 M−1, και σε διαλύτη τολουόλιο  1.3 × 106 M−1 αντίστοιχα για το υβρίδιο C60-PPV-

dipyr·ZnP2.   

 

 

400 500 600

0.00

0.05

0.10

0.15
A

b
s
o

rp
ti
o

n
 /
 a

..
u

Wavelenght /nm

 [dimer] = 10
-6
 M

 + [C
60 

]=4.975x10
-8
M

 + [C
60 

]=1.478x10
-7
M

 + [C
60 

]=3.382x10
-7
M

 + [C
60 

]=6.977x10
-7
M

 + [C
60 

]=1.342x10
-6
M

 + [C
60 

]=2.395x10
-6
M

 + [C
60 

]=3.884x10
-6
M



114 

 

600 650 700 750

0

200000

400000

600000

E
m

is
s
io

n
 i
n

te
s
it
y
/ 
a

.u
.

Wavelenght / nm

 [dimer] = 10
-6
 M

 + [C
60 

]=4.975x10
-8
M

 +[C
60 

]=1.478x10
-7
M

 + [C
60 

]=3.382x10
-7
M

 + [C
60 

]=6.977x10
-7
M

 + [C
60 

]=1.342x10
-6
M

 + [C
60 

]=2.395x10
-6
M 

 + [C
60 

]=3.884x10
-6
M

 

Σχήμα 3.77 Φάσματα φθορισμού σε τολουόλιο της ZnP2 (1.0 × 10−6 M) κατά την προσθήκη 

διαφορετικών συγκεντρώσεων του C60-PPV-dipyr (0 – 3.9 × 10−6 M) διεγείροντας 
στα 560 nm.  
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Σχήμα 3.78 Μαθηματική ανάλυση (plot/fitting) στα 610 nm για τον υπολογισμό της kass για το 
γράφημα στο σχήμα 3.77.  
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Σχήμα 3.79 Φάσματα φθορισμού σε ανισόλη της ZnP2 (1.0 × 10−6 M) κατά την προσθήκη 

διαφορετικών συγκεντρώσεων του C60-PPV-dipyr (0 – 3.9 × 10−6 M) διεγείροντας 
στα 560 nm.  
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Σχήμα 3.80 Μαθηματική ανάλυση (plot/fitting) στα 610 nm για τον υπολογισμό της kass για το 
γράφημα στο σχήμα 3.79.  



116 

 

 

 

3.2.3.2 Μελέτες με Φασματοσκοπία Απορρόφησης Ασταθούς Ενδιαμέσου 

 

 

Συνεχίζοντας, πειράματα απορρόφησης ενδιαμέσου, με την χρήση της femto-TA, 

πραγματοποιήθηκαν στα υβριδικό υλικό C60-PPV-dipyr·ZnP2 για την αναγνώριση του 

ενδιάμεσου ασταθούς ριζικού ιοντικού ζεύγους ZnP2
•+- (C60-PPV-dipyr),•- που 

δημιουργείται κατά τη φωτο-διέγερση του υλικού. Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε 

διαλύτες τολουόλιο, ορθο-διχλωροβενζόλιο (oDCB) και ανισόλη. Συγκεκριμένα, 

χρησιμοποιήθηκε αναλογία πορφυρίνης ως προς τα φουλερο-παράγωγα, 1:10 με 

συγκέντρωση πορφυρίνης (c(ZnP) = 5 × 10−5 M). Για να εξασφαλιστεί  εκλεκτική διέγερση 

της ZnP2, διεγέρσεις στα 420 και 550 nm επιλέχθηκαν.  Η δημιουργίας μιας ευρείας 

απορρόφησης ενδιαμέσου μεταξύ στα 570 και 750 nm επιβεβαιώνει την εκλεκτική 

διέγερση της ZnP2 στο υδρίδιο. Παράλληλα, παρατηρούμε την δημιουργία μιας  ταινίας 

απορρόφησης ενδιαμέσου  στη περιοχή του εγγύς υπερύθρου με μέγιστο στα 1018 nm 

(Σχήματα 3.80, 3.82, 3.84). Αυτή η ταινία μας υποδεικνύει την δημιουργία του ριζικού 

ανιόντος του φουλερενίου. Η δημιουργία του ριζικού  κατιόντος της πορφυρίνης 

εμφανίζεται με ταινίες  απορρόφησης ενδιαμέσου στην  περιοχή 600 – 700 nm. Η ταινία 

απορρόφησης ριζικού  κατιόντος της πορφυρίνης ZnP2
•+ καλύπτεται σε κάποιο βαθμό 

απ’ την ισχυρότερη απορρόφηση της ZnP2, την τριπλή διεγερμένη κατάστασταση της 

πορφυρίνης που δημιουργείται, καθώς και από την τριπλή διεγερμένη κατάσταση του 

C60 που επίσης δημιουργείται παράλληλα. Ανάλυση των χρόνο-προφίλ απορρόφησης 

(time absorption profiles) στις περιοχές 600-700 nm και στα 900-1100 nm μας επέτρεψε 

τον υπολογισμό του χρόνο ζωής της κατάστασης επανασυνδυασμού των φορτίων, 

δηλαδή τον χρόνο ζωής του ασταθούς ριζικού ιοντικού  ζεύγους. Σε διαλύτη ανισόλη 

είναι 1303 ps στο ορθο-διχλωροβενζόλιο είναι 709 ps και στο τολουόλιο 1524 ps. 
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Σχήμα 3.80 Φάσματα απορροφήσεως ενδιαμέσου που ελήφθησαν μετά από pumb-probe 
διέγερση (420 nm, 200 nJ) του 38 C60-PPV-dipyr·ZnP2. (αναλογία 1:10, 
διμερές:φουλερένιο) σε τολουόλιο με διάφορες χρονικές καθυστερήσεις, μαύρο (1 
ps), κόκκινο (10 ps), πράσινο (100 ps), μπλε (1000 ps), γαλάζιο (5.500 ps).  

 
 

 

Σχήμα 3.81 Χρόνο- προφίλ απορρόφησης των φασμάτων του σχήματος 3.80 σε τολουόλιο στα 
1018 nm.  
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Σχήμα 3.82 Φάσματα απορροφήσεως ενδιαμέσου που ελήφθησαν μετά από pumb-probe 

διέγερση (420 nm, 200 nJ) του 38 C60-PPV-dipyr·ZnP2. (αναλογία 1:10, 
διμερές:φουλερένιο) σε ανισόλη με διάφορες χρονικές καθυστερήσεις, μαύρο (1 
ps), κόκκινο (10 ps), πράσινο (100 ps), μπλε (1000 ps), γαλάζιο (5.500 ps).  

 

 

Σχήμα 3.83 Χρόνο-προφίλ απορρόφησης των φασμάτων του σχήματος 3.82 σε ανισόλη στα 

1018 nm.  
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Σχήμα 3.84 Φάσματα απορροφήσεως ενδιαμέσου που ελήφθησαν μετά από pumb-probe 

διέγερση (420 nm, 200 nJ) του 38 C60-PPV-dipyr·ZnP2. (αναλογία 1:10, 
διμερές:φουλερένιο) σε ορθο-διχλωροβενζόλιο με διάφορες χρονικές 
καθυστερήσεις, μαύρο (1 ps), κόκκινο (10 ps), πράσινο (100 ps), μπλε (1000 
ps), γαλάζιο (5.500 ps).  

 

 

Σχήμα 3.85 Χρόνο- προφίλ απορρόφησης των φασμάτων του σχήματος 3.84 σε ορθο-
διχλωροβενζόλιο στα 1018 nm.  
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Τιτλοδοτήσεις δεν πραγματοποιήθηκαν στο φουλερένιο 24 με το διμερές 

πορφυρίνης, επειδή το φουλερένιο 24 δεν είναι τέλεια διαλυτό σε αυτές στις συνθήκες 

τιτλοδότησης. Παρόλα αυτά δεν περιμένουμε διαφορές στην kass μιας και η μόνη 

διαφορά ανάμεσα στα δύο φουλερένια είναι η μακριά αλυσίδα του αμινοξέος, που 

προσδίδει διαλυτότητα. Ωστόσο, πειράματα απορρόφησης ενδιαμέσου, 

πραγματοποιήθηκαν και στο  υβριδικό υλικό 39 C60-PPV2-dipyr·ZnP2 (Σχήμα 3.86) για 

την αναγνώριση του ενδιάμεσου ασταθούς ριζικού ιοντικού ζεύγους ZnP2
•+- (C60-PPV2-

dipyr)•-. Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν ακριβώς στους ίδιους διαλύτες (τολουόλιο, 

ορθο-διχλωροβενζόλιο (oDCB) και ανισόλη, με στις ίδιες συνθήκες με το υβρίδιο 38 C60-

PPV-dipyr·ZnP2. Παρατηρούμε και πάλι την δημιουργία μιας  ταινίας απορρόφησης 

ενδιαμέσου  στη περιοχή του εγγύς υπερύθρου με μέγιστο στα 1020 nm (Σχήματα 3.87, 

3.89, 3.41) που αντιστοιχεί στην δημιουργία του ριζικού ανιόντος του φουλερενίου. Η 

δημιουργία του ριζικού  κατιόντος της πορφυρίνης εμφανίζεται με ταινίες  απορρόφησης 

ενδιαμέσου στην  περιοχή 600 – 700 nm. Ανάλυση των χρόνο-προφίλ απορρόφησης 

(time absorption profiles) στις περιοχές 600-700 nm και στα 900-1100 nm οδήγησε στον 

υπολογισμό του χρόνο ζωής της κατάστασης επανασυνδυασμού  των φορτίων CR, 

δηλαδή τον χρόνο ζωής του ασταθούς ριζικού ιοντικού  ζεύγους. Σε διαλύτη ανισόλη 

είναι 1279 ps στο ορθο-διχλωροβενζόλιο είναι 731 ps και στο τολουόλιο 1470 ps.  

Παρατηρούμε ότι οι τιμές στους χρόνους ζωής δεν διαφέρουν ουσιαστικά με 

αυτούς που βρέθηκαν για το υβρίδιο 38 (Πίνακας 3.4). Γενικότερα, ο χρόνος ζωής του 

CR είναι μεγαλύτερος σε πιο πολικούς διαλύτες σε υπερμοριακά συστήματα, με βάση 

την βιβλιογραφία [38]. Στην δική μας περίπτωση το ριζικό ιοντικό ζεύγος ZnP2•+-C60-

PPV-dipyr•- εμφανίζει τους μεγαλύτερους χρόνους ζωής για το υβρίδιο 38 σε διαλύτη 

τολουόλιο 1470 ps και σε διαλύτη ανισόλη 1303 ps. Βέβαια τα παραδείγματα, αυτά 

αφορούν δυάδες ZnP-C60  οι οποίες δεν ενώνονται με γέφυρα οPPV, αλλά 

συναρμόζονται μέσω του μετάλλου της πορφυρίνης στην πυριδίνη που φέρει το 

φουλερένιο. 
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Σχήμα 3.86 Δομή υβριδικού υλικού 39 C60-PPV2-dipyr·ZnP2.  

 

Πίνακας 3.4 Χρόνοι ζωής της κατάστασης επασυνδυασμού των φορτίων (CR) 

Compound CR (ps)   
toluene 

CR (ps) 
anisole 

CR (ps)  
oDCB 

38 C60-PPV-dipyr·ZnP2 1524 1303 709 
39C60-PPV2-dipyr·ZnP2 1470 1279 731 

 

Σχήμα 3.87 Φάσματα απορροφήσεως ενδιαμέσου που ελήφθησαν μετά από pumb-probe 
διέγερση (420 nm, 200 nJ) του 39 C60-PPV2-dipyr·ZnP2 (αναλογία 1:10, 
διμερές:φουλερένιο) σε τολουόλιο με διάφορες χρονικές καθυστερήσεις, μαύρο (1 
ps), κόκκινο (10 ps), πράσινο (100 ps), μπλε (1000 ps), γαλάζιο (5.500 ps).  
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Σχήμα 3.88 Χρόνο-προφίλ απορρόφησης των φασμάτων του σχήματος 3.87 σε τολουόλιο στα 

1020 nm.  

 

 

Σχήμα 3.89 Φάσματα απορροφήσεως ενδιαμέσου που ελήφθησαν μετά από pumb-probe 
διέγερση (420 nm, 200 nJ) του 39 C60-PPV2-dipyr·ZnP2 (αναλογία 1:10, 
διμερές:φουλερένιο) σε ορθο-διχλωροβενζόλιο με διάφορες χρονικές 
καθυστερήσεις, μαύρο (1 ps), κόκκινο (10 ps), πράσινο (100 ps), μπλε (1000 
ps), γαλάζιο (5.500 ps).  
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Σχήμα 3.90 Χρόνο-προφίλ απορρόφησης των φασμάτων του σχήματος 3.89 σε στα 1020 nm.  

 

 

 

Σχήμα 3.91 Φάσματα απορροφήσεως ενδιαμέσου που ελήφθησαν μετά από pumb-probe 
διέγερση (420 nm, 200 nJ) του 39 C60-PPV2-dipyr·ZnP2 (αναλογία 1:10, 
διμερές:φουλερένιο) σε ανισόλη με διάφορες χρονικές καθυστερήσεις, μαύρο (1 
ps), κόκκινο (10 ps), πράσινο (100 ps), μπλε (1000 ps), γαλάζιο (5.500 ps).  
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Σχήμα 3.92 Χρόνο-προφίλ απορρόφησης των φασμάτων του σχήματος 3.91  στα 1020 nm.  

 

3.2.4 Υπερμοριακή αλληλεπίδραση φουλερενίων με την RuP.   

 

3.2.4.1 Μελέτες με Φασματοσκοπία Απορρόφησης Ασταθούς ενδιαμέσου 

Ένα βήμα παραπέρα στην μελέτη των υποκατεστημένων φουλερενίων με 

διακλαδισμένα oPPVs παράγωγα που φέρουν μια πυριδυλο- ομάδα, C60-PPV1-pyr και 

C60-PPV3-pyr είναι η αλληλεπίδραση τους μια πορφυρίνη του ρουθηνίου αυτή την 

φορά. Επιλέξαμε την 5,10,15,20, καρβόνυλο – ρουθήνιο (ΙΙ) τετραφαίνυλο πορφυρίνη 

Ru(II)(CO)TPP με γενική συντομογραφία (RuP). Συντέθηκε ακολουθώντας γνωστή 

πειραματική διαδικασία [39, 41]. H TPP (5,10,15,20, τετραφαίνυλο πορφυρίνη), 

μεταλλώνεται με την χρήση του Ru3(CO)12 σε διαλύτη βενζονιτρίλιο δίνοντας την 

επιθυμητή πορφυρίνη Ru(II)(CO)TPP σε απόδοση 95%. Είναι γνωστό απ’ την 

βιβλιογραφία ότι οι πορφυρίνες με μεταλλικά ιόντα όπως το Ru ή το Os σχηματίζουν 

πολύ σταθερά σύμπλοκα με πυριδίνες ως έκτο υποκαταστάτη, ο πέμπτος είναι το CO 

[40, 41, 42]. Αυτό συμβαίνει γιατί λόγω του «π-back bonding» που υπάρχει, και 

ενισχύεται ο δεσμός ανάμεσα στο Ru-N, η πυριδίνη δρα ως π-δέκτης ηλεκτρονιακής 

πυκνότητας απ’ το ρουθήνιο, όπως ακριβώς δρα και το CO (π-δέκτης). Στην πορφυρίνη 

του Zn (d10) η αλληλεπίδραση με την πυριδίνη είναι  πιο ασθενής, μιας και ο δεσμός 

είναι σ-δεσμός, επίσης σε αυτή την περίπτωση απουσιάζει το «π-back bonding» [44, 

45]. Έτσι με απλή ανάμιξη των δύο συστατικών (πορφυρίνη του ρουθηνίου και 
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αζωτούχο υποκαταστάτη) προκύπτουν σταθερά σύμπλοκα που μπορούν να 

απομονωθούν με χρωματογραφία στήλης ή καταβύθιση. Με ανάμιξη της Ru(II)(CO)TPP 

και των C60-PPV1-pyr και C60-PPV3-pyr αντίστοιχα, σε διαλύτη τολουόλιο λαμβάνονται 

οι επιθυμητές δυάδες σε καλές αποδόσεις (Σχήμα 3.93). 

 

 

 

Σχήμα 3.93  Σχηματισμός υβριδικών υλικών  41 C60-PPV3-pyr-RuP και 40 C60-PPV1-pyr-RuP. 
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Τα φάσματα 1H NMR των δυάδων  C60-PPV3-pyr-RuP (41) και  C60-PPV1-pyr-

RuP (40) επιβεβαίωσαν την συναρμογή. Τα πρωτόνια της πυριδίνης κοντά στο άζωτο 

μετατοπίστηκαν 7.10 ppm (H28), 2.16 ppm (H27) για το  41 και 7.10 ppm (Η12) 2.15 ppm 

(Η11) για το 40. Πιο συγκεκριμένα τα πρωτόνια μετατοπίστηκαν  δ = 8.57 ppm (H28) και 

δ = 7.40 ppm (H27) στο C60-pyr3PV σε δ = 1.47 ppm (H28) και δ = 5.40 ppm (H27) στην 

νέα δυάδα C60-PPV3-pyr-RuP. Επίσης μετατοπίστηκαν δ = 8.56 ppm (H12) και δ =7.36 

ppm (H11) στο C60-pyr1PV σε δ = 1.46 (H12) ppm και δ = 5.21 ppm (H11) στο C60-PPV1-

pyr-RuP. Επιπλέον, οι δομές τους επιβεβαιώθηκαν από τον εντοπισμό των μοριακών 

ιόντων τους στα φάσματα μάζας MALDI-TOF [M – CO]+: 2039.6415 για το C60-PPV1-

pyr-RuP και [M – CO + H]+: 2981.4717 για το C60-PPV3-pyr-RuP. 

  Στην συνέχεια πραγματοποιήθηκαν, πειράματα απορρόφησης ενδιαμέσου, στα  

υβριδικά υλικά C60-PPV3-pyr-RuP και C60-PPV1-pyr-RuP για την αναγνώριση του 

ενδιάμεσου ασταθούς ριζικού ιοντικού ζεύγους. Τα πειράματα έγιναν στους διαλύτες 

τολουόλιο, ανισόλη, και χλωροβενζόλιο με διέγερση στα 550 nm. Κατόπιν, παρατίθενται 

χαρακτηριστικά φάσματα απορρόφησης ενδιαμέσου (Σχήματα 3.94-3.96) για την 

πρότυπη πορφυρίνη RuP και τα υβρίδια σε τολουόλιο χαρακτηριστικά χρόνο-προφίλ 

σε τολουόλιο (Σχήμα 3.97). Ανάλυση των χρόνο-προφίλ απορρόφησης (time absorption 

profiles) στις περιοχές 600-700 nm και στα 700-860 nm και στους τρείς διαλύτες 

οδήγησε στα εξής αποτελέσματα : Όσον αφορά το C60-PPV1-pyr-RuP το μόνο που 

συμβαίνει, είναι εμφάνιση της 3*(π-π*) RuP της τριπλής διεγερμένης κατάστασης της 

πορφυρίνης, που δημιουργήθηκε μέσω διασυστημικής διασταύρωσης (ISC) στα 840 

nm. Στο C60-PPV3-pyr-RuP εμφανίζεται στην περιοχή των 650-700 nm ταινία 

απορρόφησης που αντιστοιχεί στην τριπλής διεγερμένης κατάστασης του φουλερενίου 

3C60*. Άρα, σε αυτήν περίπτωση έχουμε μεταφορά ενέργειας απ’ την 3*(π-π*)RuP 

πορφυρίνη στο φουλερένιο [43, 44]. Συμπερασματικά με την αλλαγή του μετάλλου στην 

πορφυρίνη σε ρουθήνιο, συγκρίνοντας δηλαδή με τα αντίστοιχα υβρίδια πορφυρίνης 

ψευδαργύρου, έχουμε μεταφορά ενέργειας, έναντι μεταφοράς ηλεκτρονίων και αυτό 

μόνο στο υβρίδιο C60-PPV3-pyr-RuP. 
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Πίνακας 3.5 Χρόνοι ζωής της δημιουργίας των διεγερμένων καταστάσεων 

Compound Toluene / ps Anisole / ps Chlorobenzene / ps 

RuP-pyr-oPPV1-C60 (40) 10.5a  6.5 13.1 

RuP-pyr-oPPV3-C60 (41) 4.5a 
1443.5b 

3.6a 
301.5b 

9.7a  
465.7b 

a χρόνος ζωής δημιουργίας της  3RuP* 

b χρόνος ζωής δημιουργίας της 3C60* 
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Σχήμα 3.94 Φάσματα απορροφήσεως ενδιαμέσου που ελήφθησαν μετά από pumb-probe 

διέγερση (420 nm, 200 nJ) της RuP, σε τολουόλιο με διάφορες χρονικές 
καθυστερήσεις, από 0.1 ps έως 5.500 ps.  
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Σχήμα 3.95 Φάσματα απορροφήσεως ενδιαμέσου που ελήφθησαν μετά από pumb-probe 

διέγερση (420 nm, 200 nJ) του 41 C60-PPV1-pyr-RuP, σε τολουόλιο με 
διάφορες χρονικές καθυστερήσεις, από 0.1 ps έως 5.500 ps.  
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Σχήμα 3.96 Φάσματα απορροφήσεως ενδιαμέσου που ελήφθησαν μετά από pumb-probe 

διέγερση (550 nm, 200 nJ) του C60-PPV3-pyr-RuP, σε τολουόλιο με διάφορες 
χρονικές καθυστερήσεις, από 0.1 ps έως 5.500 ps.  
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Σχήμα 3.97 Χρόνο-προφίλ απορρόφησης των φασμάτων του σχήματος 3.96,  στα 862 και 650 
nm.  

 

 

Στην συνέχεια ακολουθεί μια εφαρμογή ενός τροποποιημένου oPPV παραγώγου 

σε φωτοβολταϊκή ηλιακή κυψελίδα (solar cell). 
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3.3 Ηλιακή κυψελίδα ευαισθητοποιημένη με υποκατεστημένη πορφυρίνη με 

oPPVs παράγωγα. 

 

3.3.1 Εισαγωγή 

Οι ηλιακές κυψελίδες ευαισθητοποιημένης χρωστικής (Dye Sensitized Solar 

Cells, DSSCs ) είναι ένα φωτοηλεκτρικό κελί το οποίο επιτυγχάνει το διαχωρισμό του 

φορτίου με την διασύνδεση ανάμεσα σε ένα ηλεκτρολύτη και έναν φωτο-

ευαισθητοποιητή. Ένα τυπικό DSSC αποτελείται από ένα διαφανές αγώγιμο ηλεκτρόδιο 

(άνοδος) το οποίο καλύπτεται από έναν ευρείας ζώνης ημιαγωγό όπως TiO2, ZnO, 

SnO2, στον οποίο το φωτοευαίσθητο χρωμοφόρο αλληλεπιδρά χημικά μέσω μιας 

ομάδας πρόσδεσης (συνήθως καρβοξυλικά οξέα). Το TiO2 εμφανίζει δομή 

μεσοπoρώδους υλικού με σκοπό να παράγεται μια ευρεία επιφάνεια για την κάλυψη της 

χρωστικής επιτρέποντάς της να συλλέξει την πλειοψηφία της προσπίπτουσας ηλιακής 

ροής (φωτόνια). Η πορώδης φωτοάνοδος βυθίζεται σε ένα ηλεκτρολύτη που περιέχει 

ένα οξειδοαναγωγικό μεσολαβητή  (συνήθως, ιόντα I-/I3-) για την μεταφορά θετικού 

φορτίου στην κάθοδο (συνήθως Pt, C).  για να διατηρηθεί η ηλεκτρική ουδετερότητα και 

να αναγεννηθεί η χρωστική. Ο αποτελεσματικός διαχωρισμός φορτίων επιτυγχάνεται 

μέσω φωτοεπαγώμενης εισαγωγής ηλεκτρονίων από την διεγερμένη κατάσταση της 

ευαισθητοποιημένης χρωστικής στην ζώνη αγωγιμότητας του ημιαγωγού (TiO2) (Σχήμα 

3.98). 

Πιο συνοπτικά μπορούμε να περιγράψουμε την αρχή λειτουργίας σε 4 βήματα: 

(1) Απορρόφηση φωτός από τον ευαισθητοποιητή, οδηγώντας σε ηλεκτρονική  

διέγερση του  ευαισθητοποιητή σε μια διεγερμένη κατάσταση (χρωστική*) (δηλαδή, 

HOMO → LUMO μετάβαση), (2) το εξιτόνιο (extiton) διαχωρίζεται ( CS, charge 

separation) για να συνεισφέρει ένα ηλεκτρόνιο στην  ζώνη αγωγιμότητας του TiO2 από 

την διεγερμένη κατάσταση της χρωστικής (χρωστική+) (charge transfer process), (3) η 

οξειδωμένη χρωστική επανέρχεται στην θεμελιώδη κατάσταση με την βοήθεια ενός 

αναγωγικού μέσου που εμπεριέχεται στον ηλεκτρολύτη (συνήθως I−), (4) τα ηλεκτρόνια 

στην άνοδο ρέουν μέσα από ένα εξωτερικό κύκλωμα για να φτάσουν το ηλεκτρόδιο Pt 

(κάθοδος), όπου ο οξειδωμένος διαμεσολαβητής αναγεννάται (I3− + 2e− → 3I−) (Σχήμα 

3.98) [46]. 
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Σχήμα 3.98 Σχηματική αναπαράσταση ενός TiO2-DSSC χρησιμοποιώντας το οξειδοαναγωγικό 
ζεύγος  I3−/I-  στον ηλεκτρολύτη. (ITO = indium tin oxide, Pt = platinum, FTO = 
fluorine-doped tin oxide, TCO = transparent conductive oxide).  

 

Τα τελευταία 20 χρόνια, σύμπλοκα του ρουθηνίου και οργανικοί 

ευαισθητοποιητές τύπου δότη-γέφυρα-δέκτη ηλεκτρονίων έχουν διατηρήσει μια ηγετική 

θέση με αποδόσεις (η) πάνω από το 11%. Το DSSC ρεκόρ απόδοσης (η) σήμερα 

κατέχουν φωτο-ευαισθητοποιητές πορφυρίνης με απόδοση 12.4 ± 0.3% (Σχήμα 3.99) 

[46]. 

 

Σχήμα 3.99 Πορφυρίνες ως χρωστικές σε DSSCs με τις υψηλότερες αποδόσεις 
σήμερα [46].  
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Παράδειγμα οργανικής χρωστικής τύπου δότης-γέφυρα-δέκτης ηλεκτρονίων, με 

γέφυρα oPPV παράγωγο, με την υψηλότερη  απόδοση έως τώρα  η = 9.1 % είναι αυτό 

που φαίνεται στο σχήμα 3.100 [47]. 

 

Σχήμα 3.100   Οργανική χρωστική με απόδοση ρεκόρ η = 9.1 % σε DSSC [47].  

 

Παράλληλα το 2011 δημοσιεύθηκε απ’ την ερευνητική  ομάδα του Y. Harima, μια 

εναλλακτική ομάδα πρόσδεσης στο TiO2, η ομάδα πυριδίνης. Μελέτες έδειξαν, ότι η 

πυριδυλο ομάδα δρα ως βάση κατά Lewis και αλληλεπιδρά με την επιφάνεια του TiO2. 

Η επιφάνεια του TiO2 απαρτίζεται από κάποια σημεία που δρουν ως οξέα κατά Lewis 

(Tin+) και με αυτά αλληλεπιδρά η πυριδίνη. Η απόδοση (η) αυξήθηκε συγκρίνοντας τις 

δύο χρωστικές. Χρωστική (α) που φέρει οξύ έδωσε η= 0.60 % και η  χρωστική  που 

φέρει πυριδίνη (b) η = 1.04 % (Σχήμα 3.101) [48]. Το 2012 η ομάδα του Α. 

Κουτσολέλου, εφάρμοσε αυτήν την προσέγγιση σε πορφυρινικά σύμπλοκα για πρώτη 

φορά, που έδωσαν ικανοποιητικές  αποδόσεις, για την χρωστική  P1 η = 3.10 % για την 

P2 η = 3.90 %, και για την P3 η = 2.46 % [49] (Σχήμα 3.102). 

 

Σχήμα 3.101  Σχηματική αναπαράσταση της αλληλεπίδρασης με την επιφάνεια TiO2 των 
χρωστικών a) και b) αντίστοιχα [48].  
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Σχήμα 3.102  Σχηματική αναπαράσταση της αλληλεπίδρασης με την επιφάνεια TiO2 με τις 
χρωστικές P1, P2 και P3 [49].  

 

Έχοντας όλα τα παραπάνω υπ’ όψιν, συνθέσαμε μια υποκατεστημένη 

πορφυρίνη με oPPV ομάδες ως γέφυρες, πυριδίνες ως ομάδες πρόσδεσης στο TiO2, 

και μεταλλωμένη με ψευδάργυρο, εφόσον οι πορφυρίνες του ψευδαργύρου είναι 

καλύτεροι δότες ηλεκτρονίων. Ο ρόλος των αιθερικών  ομάδων που φέρουν τα oPPV 

παράγωγα είναι ότι προσδίδουν καλή διαλυτότητα σε κοινούς οργανικούς διαλύτες και 

παράλληλα αποτρέπουν τα συσσωματώματα που δημιουργούν οι πορφυρίνες μεταξύ 

τους μειώνοντας την απόδοση (η) των κελίων. Ο σχεδιασμός της χρωστικής είναι τύπου 

δότη-γέφυρα-δέκτη ηλεκτρονίων. 

 

3.3.2 Σύνθεση των πορφυρινών 1PV-Por, 1PV-Zn-Por και εφαρμογή σε 

DSSC. 

Η σύνθεση της πορφυρίνης 1PV-Por και της αντίστοιχης μεταλλωμένης με Zn 

1PV-Zn-Por περιγράφεται στο σχήμα 3.103. Η 1PV-Por συντέθηκε σύμφωνα με τη 

γενική μεθοδολογία των Adler και Longo, μέσω αντίδρασης της αλδεΰδης Ε-13 με 

πυρρόλιο σε προπιονικό οξύ, υπό έντονο βρασμό [16, 50]. Η σύνθεση της αλδεΰδης E-

13 περιγράφηκε στο κεφ.3.1.1 [51]. Είναι γνωστό από την βιβλιογραφία ότι η χρήση 

ορθο-υποκατεστημένων αλδεΰδών σε αντιδράσεις συμπύκνωσης με πυρρόλιο οδηγεί 

σε ένα μίγμα τεσσάρων ατροποϊσομερών πορφυρίνων, που συνήθως έχουν 

διαφορετικές πολικότητες, και μπορούν να διαχωριστούν με χρωματογραφία στήλης 
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[52]. Η 1PV-Por συλλέχθηκε ως ένα μείγμα τεσσάρων ατροποϊσομερών. Στο φάσμα 13C 

NMR (βλέπε παράρτημα) μπορούμε να παρατηρήσουμε τις διαφορετικές κορυφές 

ανθράκων που αντιστοιχούν στα τέσσερα ατροποϊσομερή. Ωστόσο, ο χρωματογραφίας 

διαχωρισμός των τεσσάρων ατροποϊσομερών ήταν αδύνατος στα χέρια μας, και η 

πορφυρίνη συλλέχθηκε ως μίγμα ατροποϊσομερών αλλά καθαρή από προσμίξεις. Ένας 

πιθανός λόγος, είναι οι διαφορετικοί προσανατολισμοί των αλκοξυ-ομάδων, λόγω του 

μήκους τους, δεν διαφοροποιούν σημαντικά την πολικότητα των ατροποϊσομερών. Στην 

συνέχεια ακολούθησε αντίδραση μετάλλωσης με την χρήση περίσσειας 

(CH3COO)2Zn·2H2O σε θερμοκρασία δωματίου για 24 h. Τα φάσματα NMR, UV−vis και 

MALDI-TOF επιβεβαίωσαν την ταυτότητα των ενώσεων. Τα φάσματα 1H NMR 

επιβεβαίωσαν την E διαμόρφωση των βινυλικών πρωτονιών με μεγάλη σταθερά 

σύζευξης (J) περίπου 16.5 Hz για το AB σύστημα για την πορφυρίνη 1PV-Por 

Δυστυχώς, το φάσμα 1H NMR της 1PV-Zn-Por έδειξε μόνο μερικές ευρείες κορυφές, 

προφανώς λόγω της ισχυρών ενδομοριακών αλληλεπιδράσεων σε αυτήν την 

συγκέντρωση (∼10−3 M), που αποδίδεται σε αλληλεπίδραση ανάμεσα στα  μεταλλικά 

κέντρα ψευδαργύρου και τις ομάδες πυριδίνης της πορφυρίνης. Επιπλέον, ο 

σχηματισμός τους επιβεβαιώθηκε από τον εντοπισμό των μοριακών ιόντων τους στα 

φάσματα μάζας MALDI-TOF [M+Η]+ 2500.8839 για την 1PV-Por και [M+Η]+ 2562.7975 

για την  1PV-Zn-Por αντίστοιχα. 

 Συνεχίζοντας, φωτοφυσική μελέτη πραγματοποιήθηκε στα 1PV-Por και 1PV-Ζn-

Por. Τα φάσματα απορρόφησης των ενώσεων σε τολουόλιο παρουσιάζονται με μαύρο 

στο σχήμα 3.104, σε χωριστά μέρη a (1PV-Por) και b (1PV-Ζn-Por), αντίστοιχα. Και οι 

δύο ενώσεις εμφανίζουν τις χαρακτηριστικές κορυφές απορρόφησης των πορφυρινών, 

με την κορυφή Soret στα 400 – 450 nm και πιο μέτριας έντασης  Q ταινίες στο διάστημα 

μεταξύ 540 – 600 nm. Τα φάσματα απορρόφησης UV – Vis των a (1PV-Por) και b 

(1PV-Ζn-Por) μετά την προσρόφηση τους πάνω σε λεπτό στρώμα (πάχους 8 μm) του 

ημιαγωγού TiO2 των ηλιακών κελιών, παρουσιάζονται με κόκκινο χρώμα στην εικόνα 

3.105. Συγκριτικά με τα αντίστοιχα φάσματα των διαλυμάτων τους, είναι οι 

χαρακτηριστικές κορυφές είναι πιο ευρείες και ελαφρά μετατοπισμένες προς το IR  

αυτές είναι ενδείξεις αλληλεπίδρασης με το TiO2.  
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Τα φάσματα εκπομπής των ενώσεων σε διάλυμα σε διαλύτη τολουόλιο (μαύρη 

γραμμή) και μετά την προσρόφηση τους πάνω στο TiO2 (κόκκινη γραμμή), φαίνονται 

στο σχήμα 3.105. Σε διάλυμα, μετά από διέγερση των δύο ενώσεων στα 422 nm,  

παρατηρούνται δύο κορυφές στα 658 και 721 nm για την 1PV-Por και 605 και 652 nm 

για την 1PV-Zn-Por αντίστοιχα. Μετά την προσρόφηση των ενώσεων πάνω στην 

επιφάνεια του ημιαγωγού, οι εντάσεις των κορυφών φθορισμού και για τις δύο ενώσεις 

αποσβένουν σε ένταση. Η απόσβεση είναι μεγαλύτερη στην 1PV-Zn-Por, που μπορεί 

να οφείλεται σε μια διαδικασία μεταφοράς ηλεκτρονίων από την μεταλλο-πορφυρίνη 

προς το TiO2 [52]. 

 

Σχήμα 3.103   Συνθετική πορεία σχηματισμού των 1PV-Por και 1PV-Zn-Por.  
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Σχήμα 3.104 Φάσματα απορρόφησης των χρωστικών (a) 1PV-Por και (b) 1PV-Ζn-Por σε 

διάλυμα (μαύρο) σε διαλύτη τολουόλιο και μετά από προσρόφηση πάνω στην 
επιφάνεια υμενίου TiO2 (κόκκινο χρώμα).  

 

 
 
Σχήμα  3.105 Φάσματα εκπομπής ίσης απορρόφησης των δυάδων διεγείροντας στα 555 nm 

(a) 1PV-Por και (b) 1PV-Ζn-Por σε διάλυμα (μαύρο) και μετά από προσρόφηση 
πάνω στην επιφάνεια υμενίου TiO2 (κόκκινο χρώμα).  

 

Ηλιακές κυψέλες δημιουργήθηκαν, με τις ενώσεις 1PV-Por και 1PV-Ζn-Por και 

μετρήθηκε η απόδοση τους σε μετατροπή του ηλιακού φωτός σε ηλεκτρικό ρεύμα. Οι 

παράμετροι που χαρακτηρίζουν το κελί παρουσιάζονται στον πίνακα 3.6, όπως η τάση 

ανοικτού κυκλώματος (open circuit voltage, Voc), ένταση ρεύματος κλειστού κυκλώματος 

(short circuit photocurrent, Jsc), ο συντελεστής πλήρωσης (fill factor, FF) και ικανότητα 

μετατροπής ενέργειας (power conversion efficiency, PCE).  
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Οι καμπύλες ρεύματος – τάσης (J – V) και τα φάσματα Απόδοσης Μετατροπής 

Μεμονωμένου Φωτονίου σε Ηλεκτρικό Ρεύμα (Incident Photon to Current Efficiency, 

IPCE) φαίνονται στο σχήμα 3.106. Η ηλιακή κυψελίδα ευαισθητοποιημένη με την 

χρωστική 1PV-Por παρήγαγε ολική απόδοση σε ρεύμα (PCE) ή αλλιώς (η) 

(photoconversion efficiency) 3.28 %, ενώ η ηλιακή κυψελίδα  ευαισθητοποιημένη με την 

χρωστική 1PV-Ζn-Por έδωσε μεγαλύτερη απόδοση 5.12%. Αυτή η διαφορά αποδίδεται 

στο ενισχυμένο ρεύμα Jsc και δεύτερον, στο υψηλότερο δυναμικό του κυκλώματος Voc 

και τον παράγοντα πλήρωσης (fill factor, FF) του κελιού που δημιουργήθηκε με την 

χρωστική 1PV-Ζn-Por. 

 

 

Σχήμα 3.106  (a) Χαρακτηριστικά ρεύματος - τάσης (J-V) και (b) φάσματα IPCE των κυψελίδων 
DSSC που κατασκευάστηκαν από την 1PV-Zn-Por (κόκκινο χρώμα) και 1PV-Por 
(μαύρο χρώμα).  
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Πίνακας 3.6 Φωτοβολταϊκές παράμετροι των κυψελίδων DSSC. 

DSSC  Jsc
[a] 

(mA/cm2) 

Voc
[b] 

(V) 

FF[c] PCE [d] (%) 

1PV-Por 8.86 0.64 0.58 3.28 

1PV-Zn-Por 11.25 0.68 0.67 5.12 

 

[a] ένταση ρεύματος μικρού κυκλώματος (short circuit current), [b] τάση ανοιχτού κυκλώματος 

(open circuit voltage), [c], συντελεστής πλήρωσης (fill factor), [d] απόδοση μετατροπής ενέργειας 

(power conversion efficiency). 
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4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 

Αρχικά πραγματοποιήθηκε η σύνθεση φουλερενίων με γραμμικά όλιγο-

φαίνυλενο-βινυλένιο (oPPVs) παράγωγα και με διακλαδισμένα όλιγο-φαίνυλενο-

βινυλένιο/όλιγο-φαίνυλενο-αιθύνιο (oPPVs/oPEs) παράγωγα, αντίστοιχα. Οι αντιδράσεις 

Wittig επιλέχθηκαν ώστε να γίνει σύζευξη των πυρίδυλο-ομάδων με τα oPPVs, 

διατηρώντας ωστόσο την εκτεταμένη συζυγία στο π-ολιγομερές. Ακολούθως, η 

αντίδραση Prato με το C60 επέτρεψε την χρήση διαφορετικών oPPV- αλδεϋδών ως 

υποκαταστάτες στον α-άνθρακα της πυρρολιδίνης στα χημικά τροποποιημένα 

φουλερένια και επιπρόσθετα την χρήση διαφορετικών Ν-τροποποιημένων α-αμινοξέων.  

Πραγματοποιήθηκε φασματοσκοπική μελέτη στα φουλερενο-παράγωγα και στην 

συνέχεια φυσικοχημική μελέτη των υβριδίων. Αρχικά, χρησιμοποιήθηκε η πορφυρίνη 

του ψευδαργύρου ως δότης ηλεκτρονίων και σχηματίστηκαν τα υβρίδια C60–pyr·ZnP 

(31), C60–PPV1–pyr·ZnP (32), C60–PPV3–pyr·ZnP (33). Η σύζευξη επιτεύχθηκε μέσω 

αλληλεπίδρασης μετάλλου- υποκαταστάτη ανάμεσα στην πυριδίνη που φέρουν τα 

υποκατεστημένα φουλερένια και στο μεταλλικό κέντρο της πορφυρίνης. Οι σταθερές 

δέσμευσης kass υπολογίστηκαν μέσω φασματοσκοπίας εκπομπής και μέσω 

φασματοσκοπίας απορρόφησης. Για παράδειγμα, μέσω φασματοσκοπίας εκπομπής, 

για τα υβρίδια C60–pyr·ZnP, C60–PPV1–pyr·ZnP, και C60–PPV3–pyr·ZnP σε 

χλωροβενζόλιο υπολογίστηκαν οι σταθερές δέσμευσης 0.94 × 104 M−1, 1.8 × 104 M−1 και 

2.0 × 104 M,−1 αντίστοιχα. Μέσω της φασματοσκοπίας απορρόφησης ασταθούς 

ενδιαμέσου με χρήση femtosecond παλμών “femtosecond transient absorption 

spectroscopy” (femto-TA) υπολογίστηκαν οι χρόνοι ζωής της δημιουργίας της 

κατάστασης διαχωρισμένων φορτίων (CS) καθώς και οι χρόνοι ζωής του ριζικού 

ιοντικού ζεύγους (CR). Βρέθηκε, ότι η δημιουργία της κατάστασης διαχωρισμένων 

φορτίων πραγματοποιείται πολύ γρήγορα (1-25 ps). Οι χρόνοι ζωής του ριζικού ιοντικού 

ζεύγους, βρέθηκαν σε διαλύτη ανισόλη 1585 ps για το C60–PPV1–pyr·ZnP, και 320 ps 

για το C60–PPV3–pyr·ZnP. Βρέθηκε ότι ο επανασυνδυασμός των φορτίων 

πραγματοποιείται πιο γρήγορα στο C60–PPV3–pyr·ZnP (RDA= 30.0 Ǻ) παρά τη 

μεγαλύτερη απόσταση του δότη-δέκτη ηλεκτρονίων από το αντίστοιχοC60–PPV1–

pyr·ZnP (RDA= 16.8 Ǻ). Το γεγονός αυτό είναι μη αναμενόμενο καθώς σε παρόμοια 
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ομοιοπολικά συνδεδεμένα συστήματα φουρελενίου-πορφυρίνης, ο χρόνος ζωής του 

ριζικού ιοντικού ζεύγους αυξάνεται όσο μεγαλώνει η απόστασή τους.  

Για να αιτιολογηθεί αυτό το αποτέλεσμα υπολογίστηκε η ενέργεια 

αναδιοργάνωσης (λ) των υβριδίων καθώς και η παράμετρος β. Η ενέργεια 

αναδιοργάνωσης για το C60–PPV3–pyr·ZnP (RDA= 30.0 Ǻ) είναι 0.91 eV, αρκετά 

μεγαλύτερη από την ενέργεια αναδιοργάνωσης του C60–PPV1–pyr·ZnP που είναι 0.74 

eV. Αυτό εξηγείται με την θεωρία του Marcus σύμφωνα με την οποία ο μεγαλύτερος ο 

χρόνος ζωής για το ζεύγος ιοντικών ριζών παρατηρήθηκε για τις μικρότερες τιμές του λ, 

όπως στην περίπτωση του C60–PPV1–pyr·ZnP με λ = 0.74 eV και CR = 1585 ps. 

Συμπερασματικά, υπάρχει ισχυρή εξάρτηση της ενέργειας αναδιοργάνωσης σε σχέση 

με την απόσταση δότη-δέκτη ηλεκτρονίων (RDA) στις υπερμοριακές δυάδες (distance 

dependence).  

Για λόγους σύγκρισης υπολογίστηκε η ενέργεια αναδιοργάνωσης λ και για τα 

αντίστοιχα ομοιοπολικά συνδεμένα παράγωγα C60–oPPV3–ZnP (RDA= 25.0 Ǻ)  και C60–

oPPV5–ZnP (RDA= 39.0 Ǻ). Βρέθηκε ότι η ενέργεια αναδιοργάνωσης είναι ίδια και για τα 

δύο παράγωγα (λ= 0.72 eV) ανεξαρτήτως του μήκος των oPPVs, δηλαδή ανεξάρτητα 

απ’ την απόσταση δότη-δέκτη ηλεκτρονίων.  

Ο παράγοντας εξασθένησης (β) ο οποίος ποσοτικοποιεί την ικανότητα του π- 

συζυγιακού ολιγομερούς να μεταφέρει τα ηλεκτρικά φορτία υπολογίστηκε ως β = 0.08 

Å−1. Η τιμή αυτή είναι μεγαλύτερη σε σύγκριση με την τιμή β = 0.03 Å−1 των αντίστοιχων 

ομοιοπολικά συνδεμένων παράγωγων C60–oPPVs–ZnP. Οι θεωρητικοί υπολογισμοί  

που πραγματοποιήθηκαν βοήθησαν για να εξηγηθεί η διαφορά που παρατηρείται στις 

τιμές (β). Η μοναδική διαφορά ανάμεσα C60–oPPV–ZnPs και στα υβρίδια C60–

oPPV·ZnPs είναι ο τρόπος σύνδεσης που στην πρώτη περίπτωση είναι ομοιοπολικός 

μέσω του φαινυλίου που φέρει η πορφυρίνη, ενώ στην δεύτερη περίπτωση είναι δεσμός 

συναρμογής μέσω του ψευδαργύρου στο κέντρο της πορφυρίνης. Στα υβρίδια, βρέθηκε 

ότι η συνεχόμενη ροή ηλεκτρονίων διακόπτεται λόγω ύπαρξης του αζώτου της 

πυριδίνης, σε αντίθεση με τα ομοιοπολικά συστήματα όπου δεν παρατηρείται αυτή η 

αναστολή. Συμπερασματικά, το άζωτο της πυριδίνης λειτουργεί ως «λαιμός 

μπουκαλιού» στην μεταφορά των ηλεκτρονίων με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο 

παράγοντας εξασθένησης (β). 
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 Βρέθηκε για πρώτη φόρα ότι σε υπερμοριακά συστήματα η παρουσία της 

πυριδίνης μπορεί να μεταβάλλει τόσο το λ όσο και το β, και κατά συνέπεια τον ρυθμό 

μεταφοράς ηλεκτρονίων (kET). Μπορέσαμε λοιπόν, να εκμεταλλευτούμε την πυριδίνη ως 

«λαιμό μπουκαλιού» και παράλληλα να στραφούμε σε μοριακά καλώδια τύπου oPPVs   

με μικρότερο μήκος, όσον αφορά πάντα τα υπερμοριακά συστήματα τύπου δότης-

γέφυρα-δέκτης ηλεκτρονίων έτσι ώστε να επιτύχουμε μεγάλους χρόνους ζωής του 

ριζικού ιοντικού ζεύγους. 

 Στην συνέχεια χρησιμοποιήθηκε ένας άλλος καλός δότης ηλεκτρονίων, μια  

φθαλοκυανίνη του ψευδαργύρου. Οι σταθερές δέσμευσης kass, υπολογίστηκαν  ως 0.5 × 

106 M−1, 0.4 × 106 M−1, και 0.5 × 106 M−1 για τα υβρίδια C60–pyr·ZnPc, C60–PPV1-

pyr·ZnPc, και C60–PPV3–pyr·ZnPc, αντίστοιχα και παρατηρήθηκε ότι η Kass αυξήθηκε 

μια τάξη μεγέθους, σε σχέση με την πορφυρίνη. Από τις φωτοφυσικές μελέτες βρέθηκε 

ότι η δημιουργία της κατάστασης διαχωρισμένων φορτίων πραγματοποιείται γρήγορα 

(5-100 ps) αλλά πιο αργά σε σχέση με τα αντίστοιχα πορφυρινικά υβρίδια. Από την 

άλλη πλευρά, η τιμή CR για το C60–PPV1–pyr·ZnP είναι 3426.3 ps και για το C60–

PPV3–pyr·ZnP είναι 2213.6 ps. Συγκρίνοντας την τιμή CR του C60–PPV3–pyr·ZnPc με 

αυτήν του C60–PPV1–pyr·ZnPc, παρατηρούμε ότι ο επανασυνδυασμός των φορτίων 

πραγματοποιείται πιο γρήγορα στο C60–PPV3–pyr·ZnPc παρά τη μεγαλύτερη 

απόσταση του δότη-δέκτη ηλεκτρονίων. Συγκρίνοντας το CR του υβριδίου με 

φθαλοκυανίνη (C60–PPV1–pyr·ZnPc, 3426 ps) με τον αντίστοιχο της πορφυρίνης (C60–

PPV1–pyr·ZnP, 1076 ps), παρατηρούμε πως το C60–PPV1–pyr·ZnPc εμφανίζει 

μεγαλύτερο χρόνο ζωής.  

Συνεχίζοντας στο φουλερένιο τύπου δενδριμερούς, το υβριδίο που σχηματίστηκε 

C60–PPV–dipyr·ZnP2 (38) χρησιμοποιώντας το μεταλλωμένο διμερές πορφυρίνης ZnP2 

(37), έχει  σταθερά δέσμευσης kass = 1.3 × 106 M−1. Οπότε αυξήθηκε η kass κατά μια τάξη 

μεγέθους σε σύγκριση με τα πορφυρινικά υβρίδια με μια πυρίδινη C60–pyr·ZnP. Το 

ριζικό ιοντικό ζεύγος ZnP2
•+–(C60–PPV–dipyr)•- εμφανίζει τους μεγαλύτερους χρόνους 

ζωής για το υβρίδιο 38 σε διαλύτη τολουόλιο 1470 ps και σε  διαλύτη ανισόλη 1303 ps 

αντίστοιχα. Αν το συγκρίνουμε με το C60–PPV1–pyr·ZnP (1585 ps) παρατηρούμε ότι 

δεν διαφέρουν κατά πολύ οι χρόνοι ζωής του ριζικού ιοντικού ζεύγος αλλά το υβριδικό 
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σύμπλοκο  C60–PPV–dipyr·ZnP2 (38) είναι πολύ πιο σταθερό, εφόσον εμφανίζει μια  

τάξη μεγέθους μεγαλύτερη σταθερά δέσμευσης.  

Όσον αφορά τα υβρίδια με πορφυρίνη του ρουθηνίου  C60–PPV3–pyr–RuP (41) 

και C60–PPV1–pyr–RuP (40) παρατηρήθηκε μεταφορά ενέργειας από την πορφυρίνη 

του ρουθηνίου προς το φουλερένιο μόνο στην περίπτωση του 41. Το πλεονέκτημα της 

συγκεκριμένης προσέγγισης είναι η μεγάλη σταθερότητα του δεσμού συναρμογής 

ανάμεσα στο ρουθήνιο και στην πυριδίνη.  

Συμπερασματικά, όσον αφορά τα τις υπερμοριακές δυάδες που μελετήθηκαν το 

υβρίδιο με φθαλοκυανίνη C60–PPV1–pyr·ZnPc εμφανίζει το μεγαλύτερο χρόνο ζωής 

του ριζικού ιοντικού  ζεύγους (3426 ps). 

Στο τελευταίο μέρος, συντέθηκαν πορφυρίνη υποκατεστημένη με oPPV μοριακά 

καλώδια, 1PV–Por και η αντίστοιχη μεταλλωμένη με ψευδάργυρο 1PV–Zn–Por τύπου 

δότη-γέφυρα-δέκτη ηλεκτρονίων. Οι συγκεκριμένες πορφυρίνες χρησιμοποιήθηκαν ως 

χρωστικές σε ηλιακές κυψελίδες, και η ηλιακή κυψελίδα με την 1PV–Por είχε απόδοση 

μετατροπής της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρικό ρεύμα (PCE) 3.28 %, ενώ η ηλιακή 

κυψελίδα με την χρωστική 1PV–Ζn–Por παρουσίασε μεγαλύτερη απόδοση (5.12%).  
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5 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

5.1 Υλικά  και μέθοδοι 

  

Οι ακόλουθες ενώσεις συντέθηκαν με βάση την βιβλιογραφία, 4-αιθυνυλ-

βενζαλδεΰδη (4-ethynylbenzaldehyde) 23 [3,4], α-αμινοξύ 25 [5,6], 5,10,15,20, 

καρβόνυλο – ρουθήνιο (ΙΙ) τετραφαίνυλο πορφυρίνη TPP(CO)Ru(II) [8], 5,10,15,20, 

ψευδάργυρο(ΙΙ) τετραφαίνυλο πορφυρίνη TPPZn(II) [9].  

Τα φάσματα 1Η-NMR και 13C-NMR ελήφθησαν σε όργανα Bruker AMX-500 και 

MSL-300. Σε όλες τις περιπτώσεις ο διαλύτης στον οποίο ελήφθησαν τα φάσματα ήταν 

το δευτεριωμένο χλωροφόρμιο (CDCl3), ενώ για τη βαθμονόμηση των φασμάτων 

χρησιμοποιήθηκε ως εσωτερικό πρότυπο το σήμα του μη δευτεριωμένου διαλύτη. Οι 

ακόλουθες συντομογραφίες χρησιμοποιούνται για να αποδώσουν τις πολλαπλότητες των 

κορυφών: s = singlet, d = doublet, t = triplet, q = quartet, m = multiplet, br = broad, sb= 

simple broad. Η πρόοδος των αντιδράσεων ελεγχόταν με χρωματογραφία λεπτής 

στοιβάδας (TLC) και πραγματοποιήθηκαν σε πλακίδια silica gel 60 F254. Οι 

χρωματογραφίες στήλης πραγματοποιήθηκαν με χρήση SiO2 (silica gel 60, με μέγεθος 

σωματιδίων 70-230 mesh). Για την παρασκευή των άνυδρων διαλυτών ακολουθήθηκαν 

οι κατάλληλες διεργασίες. 

Τα φάσματα οπτικής απορρόφησης καταγράφηκαν σε ένα φασματοφωτόμετρο 

υπεριώδους-ορατού Shimadzu Multispec-1501 κυψελίδες πάχους 10 mm και σε ένα 

Perkin Elmer Lambda 2 UV/vis φασματοφωτόμετρο. Φάσματα εκπομπής 

πραγματοποιήθηκαν σε ένα JASCO FP-6500 φασματοφωτόμετρο φθορισμού 

εξοπλισμένο με ένα ευαίσθητο στο κόκκινο WRE-343 σωλήνα φωτοπολλαπλασιαστή 

(εύρος μήκους κύματος 200-850 nm) και σε ένα Horiba Jobin Yvon FluoroMax-3 

φασματοφωτόμετρο φθορισμού. 

Τα φάσματα μάζας υψηλής ανάλυσης ελήφθησαν σε Bruker UltrafleXtreme 

MALDI-TOF/TOF φασματόμετρο με την χρήση μήτρας (matrix) to trans-2-[3-(4-tert-

butylphenyl)-2-methyl-2-propenylidene] malononitrile. Τα φάσματα μάζας (ATR)-FTIR 
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ελήφθησαν σε ένα Thermo-Electron Nicolet 6700 FTIR με έναν DTGS KBr 

ανιχνευτή με ανάλυση στα 4 cm-1.  

Η κυκλική βολταμετρία εφαρμόστηκε σε θερμοκρασία δωματίου, χρησιμοποιώντας 

έναν “AUTOLAB®, eco chemie” ποτενσιοστάτη. Επίσης, χρησιμοποιήθηκε διάταξη 

κυψελίδας τριών ηλεκτροδίων, με ένα ηλεκτρόδιο Pt ως βοηθητικό, ένα ηλεκτρόδιο 

Ag/AgCl ως ηλεκτρόδιο αναφοράς και ένα ηλεκτρόδιο υαλώδη άνθρακα ως ηλεκτρόδιο 

εργασίας. Το εξαφθοροφωσφορικό τετραβουτυλαμμωνίο (tetrabutylammonium 

hexafluorophosphate) TBAPF6 (σε συγκέντρωση 0.05 M) χρησιμοποιήθηκε ως 

ηλεκτρολύτης. Οι τιμές διορθώθηκαν ως προς το ζεύγος (Fc/Fc+). 

Στους θεωρητικούς υπολογισμούς, οι γεωμετρίες υπολογίστηκαν με την χρήση του 

semi-empirical AM1 Hamiltonian ως εφαρμογή στο  EMPIRE’ 12 [10]. Η τοπική 

ηλεκτρονιακή πυκνότητα (local electron affinity) υπολογίστηκε απ’ τα αντίστοιχα μοριακά 

τροχιακά [11]. 

Οι μελέτες απορρόφησης ενδιαμέσου πραγματοποιήθηκαν με παλμούς 

laser (1 kHz, 150 fs pulse width) από ένα  Ti/sapphire laser σύστημα (Model CPA 

2101, Clark-MXR Inc.; output 775 nm). Για την διέγερση στα 420, 676 και 550 nm, 

ένα (nonlinear optical parametric converter) (NOPA) χρησιμοποιήθηκε για να 

παράγει (ultra-short tunable visible pulses). Τα διαλύματα απαραιώθηκαν με Ar, 

χρησιμοποιήθηκε quartz κυψελίδα 2 mm και η θερμοκρασία που διεξάχθηκαν τα 

πειράματα ήταν 298 K. 

 

Α. Γενική διαδικασία παρασκευής νανοϋβριδίων μέσω αλληλεπιδράσης 

μετάλλου-υποκαταστάτη 

 

Παράδειγμα τιτλοδότησης με πορφυρίνη/φουλερένιο 

Αρχικά παρασκευάζονται δυο πυκνά διαλύματα (stock), με συγκεντρώσεις [P] 

=10-4 Μ και [C60] = 10-4 Μ.  

 

Στη συνέχεια παρασκευάζονται τα διαλύματα για την τιτλοδότηση: 

Διάλυμα 1: V = 1.5 ml, [P] =1 x 10-6 Μ, [C60] =7 x 10-5 Μ.  
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Για να παρασκευαστεί το διάλυμα αναμιγνύονται 0,015 mL από το stock διάλυμα της P 

με 1.050 mL από το stock διάλυμα του C60 και συμπληρώνονται με 0.435 mL διαλύτη.  

 

Διάλυμα 2: V = 1.5 mL, [C60] =7 x 10-5 Μ. 

Για να παρασκευαστεί αναμιγνύονται 1,05 mL από το stock διάλυμα του C60 με 0.450 mL 

διαλύτη. 

 

Σε κυψελίδα που περιέχει 1.980 mL διαλύτη προστίθεται 20 μL από το stock 

διάλυμα της P, έτσι ώστε η συγκέντρωση της P μέσα στην κυψελίδα να είναι [P] =1x10-6 

Μ και λαμβάνεται φάσμα. Κατόπιν λαμβάνονται σταδιακά από το διάλυμα 1, οι εξής 

ποσότητες (V = 20 μL, 40 μL, 80 μL, 160 μL, 320 μL, 640 μL) και προστίθενται στην 

κυψελίδα. Λαμβάνονται ξεχωριστά φάσματα για την κάθε προσθήκη. Ως τυφλό δείγμα 

χρησιμοποιείται ο διαλύτης. Σε αυτή την περίπτωση η απορρόφηση των oPPV 

παραγώγων καλύπτουν την απορρόφηση της πορφυρίνης και δεν είναι ευδιάκριτες οι 

αλλαγές στην ταινία Soret. Για να επιλυθεί αυτό το πρόβλημα ακολουθήσαμε την εξής 

διαδικασία: 

Αλλάζουμε το διαλύτη του τυφλού με  διάλυμα  C60. Δηλαδή, προστίθενται στην 

κυψελίδα του τυφλού σταδιακά ποσότητες (V = 20 μL, 40 μL, 80 μL, 160 μL, 320 μL, 640 

μL) από το διάλυμα 2 που έχει [C60] =7 x 10-5 Μ, παράλληλα οι αντίστοιχες ποσότητες 

προστίθενται στην κυψελίδα της τιτλοδότησης. Με αυτό τον τρόπο αφαιρείται κάθε φορά 

η απορρόφηση του C60 που φέρει τις oPPV ομάδες.  

Για τα άλλα υβρίδια χρησιμοποιήθηκαν για της τιτλοδοτήσεις [Pc] =1x10-6 Μ/[C60] 

=7 x10-5 Μ και [ZnPdimer] =1x10-6 Μ/[C60] =10-5 Μ. 

 

 Για τον υπολογισμό της kass πραγματοποιήθηκε nonlinear-least-square curve 

fitting. 
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5.2 Σύνθεση του 1,4-Bis(dodedyloxy)benzene (2). 

 

 

Μίγμα της 1,4-υδροκινόνης 1 (63 mL, 272.4 mmol), 1-βρωμοδωδεκανίου (10 g, 

90.8 mmol), και  KOH (15 g, 267.3 mmol), σε EtOH (200 mL), υπό ατμόσφαιρα N2 βράζει 

στους 80 oC, όλη νύχτα. Στην συνέχεια το μίγμα της αντίδρασης, ψύχεται σε θερμοκρασία 

δωματίου και το ίζημα που προκύπτει φιλτράρεται, εκπλένεται με αιθανόλη και μετά με 

νερό.  Αφού το ίζημα ξηρανθεί υπό κενό, επαναδιαλύεται σε ζεστή μεθανόλη. 

Ανακρυστάλλωση του διαλύματος έδωσε το 2, ως ένα λευκό στερεό μετά από 

φιλτράρισμα και ξήρανση υπό κενό. (37.7 g, 93% yield). 1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 

0.89 (t, J = 7 Hz, 6H,), 1.26 (m, 32H), 1.44 (m, 4H), 1.78 (quintet, J =7Hz, 4H,) 3.89 (t, J 

= 6.5 Hz, 4H), 6.82 (s, 4H). 13C NMR (125 MHz, CDCl3): δ 153.36, 115.56, 68.84, 32.06, 

29.80, 29.74, 29.73, 29.56, 29.55, 26.20, 22.8, 14.2. HRMS (MALDI-TOF): m/z calcd for 

C30H54O2: 446.4125 [M]+. Found: 446.4117. 

5.3  Σύνθεση του 2,5-Bis(bromomethyl)-1,4-bis(dodecyloxy)benzene (3). 

 

Σε μίγμα του 2 (6 g, 13.43 mmol) και παραφορμαλδεΰδης  (0.806 g, 26.86 mmol) 

σε οξικό οξύ (44 mL), προστίθεται HBr (6.0 mL, 33 wt % σε οξικό οξύ) και αφήνεται υπό 

βρασμό στους 65 – 70 °C για 15 h. Το διάλυμα που προκύπτει ψύχεται σε θερμοκρασία 

δωματίου και μετά προστίθεται νερό (400 mL). Το ίζημα φιλτράρεται, εκπλένεται με νερό, 

ξηραίνεται υπό κενό και επαναδιαλύεται σε ζεστό CH2Cl2. Στο προκύπτον διάλυμα 

προστίθεται μεθανόλη και ανακρυσταλλώνεται. Το 3 συλλέχθηκε ως λευκό στερεό, μετά 

από φιλτράρισμα και ξήρανση υπό κενό. (8.338 g, 98% yield). 1H NMR (300 MHz, CDCl3): 
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δ 0.88 (t, J = 6.9 Hz, 6H,), 1.26 (m, 32H), 1.48 (m, 4H), 1.80 (m, 4H,) 3.98 (t, J = 6.6 Hz, 

4H), 4.52 (s, 4H), 6.84 (s, 4H). 13C NMR (75 MHz, CDCl3): δ 150.84, 127.70, 114.84, 

69.20, 32.08, 29.78, 28.90, 26.22, 22.85, 14.28. HRMS (MALDI-TOF): m/z calcd for 

C32H56Br2O2: 630.2647 [M]+. Found: 630.2653. 

 

5.4  Σύνθεση του 2,5-Bis(dodecyloxy)benzene-1,4-dialdehyde (4). 

 

Μίγμα του 3 (2 g, 3.162 mmol) και NaHCO3 (4 g, 47.43 mmol) σε DMSO (50 mL) 

αφήνεται υπό βρασμό στους 115 °C για 0.5 h, πριν προστεθεί νερό (500 mL). Το 

προκύπτον κίτρινο ίζημα φιλτράρεται, εκπλένεται με νερό και ξηραίνεται υπό κενό. 

Χρωματογραφία στήλης (SiO2, hexanes/CH2Cl2, 1:1) έδωσε το 4 ως ένα φθορίζον κίτρινο 

στερεό. (0.715 g, 45% yield). 1H NMR (300 MHz, CDCl3): δ 0.87 (t, J = 6.9 Hz, 6H,), 1.26 

(m, 32H), 1.44 (m, 4H), 1.83 (quintet, J = 8.1 Hz, 4H,) 4.10 (t, J = 6.3 Hz, 4H), 7.42 (s, 

2H), 10.51 (s, 2H). 13 C NMR (75 MHz, CDCl3): δ 189.57, 155.38, 129.44, 111.,7 69.40, 

32.40, 29.74, 26.15, 22.82, 14.24. HRMS (MALDI-TOF): m/z calcd for C32H54O4: 

502.4022 [M]+. Found: 502.4030.  

 

5.5 Σύνθεση του 2,5-Bis(dodecyloxy)-1,4-bis[(2,5-didecoxy-4-

formyl)phenylenevinylene] benzene (6). 

 
 

Διάλυμα του 3 (0.576 g, 1.0 mmol) και τριφαίνυλοφωσφίνης (0.26 g, 0.99 mmol) 

σε άνυδρο τολουόλιο, υπό ατμόσφαιρα N2, βράζει υπό έντονο βρασμό για 3 h. Στην 
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συνέχεια, ο διαλύτης απομακρύνεται, μέσω απόσταξης με μειωμένη πίεση και το 

προκύπτον στερεό ξηραίνεται. Μετά προστίθεται η δια-αλδεΰδη 4 (0.47 g, 0.94 mmol) και 

άνυδρο διχλωρομεθάνιο (24 mL). Σε αυτό το διάλυμα προστίθεται  στάγδην, διάλυμα 

LiOEt (1.18 mL, 1.0 M σε EtOH) σε θερμοκρασία δωματίου. Το προκύπτον διάλυμα, 

αφήνεται υπό ανάδευση για 10 min, μετά την προσθήκη της βάσης. Η αντίδραση 

εξουδετερώνεται με την προσθήκη αραιού διαλύματος HCl (0.5 Μ). Ακολουθεί 

διαχωρισμός της οργανικής φάσης, εκπλύσεις με νερό, ξήρανση (Na2SO4), φιλτράρισμα, 

απόσταξη και ξήρανση υπό κενό. Το προκύπτον φθορίζον πορτοκαλί στερεό, εμπεριέχει 

και τα δύο ισομερή E- και Z-. Κατόπιν, διαλύεται σε CH2Cl2 (50 mL), προστίθεται I2 (500 

mg) και αφήνεται υπό ανάδευση όλη νύχτα, για να επιτευχθεί ο ισομερισμός σε όλα τα E- 

ισομερή. Το σκούρο καφέ διάλυμα που προκύπτει, εκπλένεται με υδατικό διάλυμα 

Na2S2O3 (1.0 M, 2 x 75 mL) για την απομάκρυνση του ιωδίου. Η   οργανική φάση 

εκπλένεται με νερό, ξηραίνεται (Na2SO4), φιλτράρεται, ο διαλύτης αποστάζεται και το 

ίζημα που προκύπτει ξηραίνεται υπό κενό. Χρωματογραφία στήλης, (SiO2, CH2Cl2 / 

hexane, 6:4)  έδωσε το 6 ως ένα πορτοκαλί φθορίζον στερεό. (0.55 g, 81.2 % yield). 1H 

NMR (300 MHz, CDCl3): δ 0.85-0.88 (m, 18H), 1.25 (m, 96 H,), 1.48 -1.58 (m, 12H), 1.85 

(m, 12H), 4.01-4.12 (m, 12H), 7.15 (s, 2H), 7.20 (s, 2H), 7.33 (s, 2H), 7.50 (AB, J = 16.50 

Hz, 2H), 7.60 (AB, J = 16.50 Hz, 2H), 10.40 (s, 2H). 13C NMR (75 MHz, CDCl3): δ 189.3, 

150.4, 151.5, 150.9, 135.1, 127.6, 127.1, 124.3, 123.4, 110.1, 110.6, 110.3, 69.3, 69.6, 

32.1, 29.4, 26.33, 22.84, 14.25. HRMS (MALDI-TOF): m/z calcd for C96H162O8: 1443.2270 

[M]+. Found: 1443.2262. 

 

5.6 Σύνθεση του {[(2,5-bis(dodecyloxy)-1,4-phenylene] bis(methylene)}bis-

tetraethylphosphonate (7).  

 

Διάλυμα του 3 (0.6 g, 1.10 mmol) και της τριεθοξυφωσφίνης P(OEt)3 (1.9 mL, 11 

mmol) βράζει στους 150 °C για 24h. Μετά το τέλος της αντίδρασης, η περίσσεια του 
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P(OEt)3 αποστάζεται 70 °C υπό μειωμένη πίεση. Ανακρυστάλλωση του προϊόντος με 

πετραλαϊκό αιθέρα, έδωσε το 7 σε καθαρή μορφή, ως ένα λευκό κολλώδες στερεό, μετά 

από φιλτράρισμα και ξήρανση υπό κενό. (0.69 g, 85%).1HNMR (300 MHz, CDCl3): δ 0.87 

(t, J = 6.3 Hz, 6H), 1.23 (m, 44H), 1.44 (m, 4H), 1.75 (m, 4H), 3.21 (d, JPH = 20.4 Hz, 2H), 

3.90 (t, J = 6.6 Hz, 4H), 4.02 (dq, JPH = 7.2 Hz, JHH = 7.2 Hz, 8H), 6.9 (s, 2H).13C NMR 

(125 MHz, CDCl3): δ 150.53, 119.57, 115.05, 69.15, 62.01, 32.05, 29.82, 29.76, 29.62, 

29.60, 29.49, 26.28, 22.83, 16.53, 16.50, 16.48, 14.26. HRMS (MALDI-TOF): m/z calcd 

for C40H76O8P2: 746.5015 [M]+. Found: 746.5021.  

  

5.7 Σύνθεση του 4-[(5,5-dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)-2,5-

bis(dodecyloxy)]benzaldehyde (8).  

 

Διάλυμα του 4 (0.11 g, 0.23 mmol), της 2,2-διμέθυλο-1,3-προπανεδιόλης (0.025 g, 

0.26 mmol) και  p-TsOH (1 mg, 0.0052 mmol) σε βενζόλιο (6 ml) βράζουν για 48 h 

χρησιμοποιώντας παγίδα Dean-Stark. Μετά το τέλος της αντίδρασης ο διαλύτης 

αποστάζεται μέχρι ξηρού, το στερεό υπόλειμμα διαλύεται σε CH2Cl2., εκπλένεται με νερό, 

ξηραίνεται (Na2SO4), φιλτράρεται και αποστάζεται μέχρι ξηρού. Χρωματογραφία στήλης,  

(SiO2, hexanes/CH2Cl2 1:1) έδωσε το 8 (0.112 g, 82.3%) ως ένα υποκίτρινο στερεό. 

1HNMR (300 MHz, CDCl3): δ 0.78 ( s, 1H), 0.88 (t, J = 6.3 Hz, 6H), 1.26 (m, 35H), 1.44 

(m, 4H), 1.78 (m, 4H), 3.66 (d, J = 10.2 Hz, 2H), 3.76 (d, J = 11.1 Hz, 2H), 3.98 (t, J = 6.6 

Hz, 2H), 4.08 (t, J = 6.6 Hz, 2H), 5.73 (s, 1H), 7.30 (s, 1H), 10.46 (s, 1H).13C NMR (125 

MHz, CDCl3): δ 189.84, 156.17, 150.25, 134.73, 125.37, 112.19, 110.36, 96.67, 69.26, 

32.06, 30.51, 29.05, 29.85, 29.80, 29.75, 29.72, 29.36, 29.30, 26.23, 26.16, 23.37, 22.84, 

21.99, 14.27. HRMS (MALDI-TOF): m/z calcd for C37H64O5: 588.4754 [M]+. Found: 

588.4760.   
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5.8 Σύνθεση του 2,2'-{[(1E,1'E)-(2,5-bis(dodecyloxy)-1,4-phenylene)bis(ethene-

2,1-diyl)]bis(2,5-bis(dodecyloxy)-4,1-phenylene)}bis(5,5-dimethyl-1,3-

dioxane) (13).  

 

t-BuONa (0.010 g, 0.09 mmol) προστίθεται σε διάλυμα του 7 (0.029 g, 0.038 mmol) 

και του  8 (0.056 g, 0.077 mmol) σε άνυδρο THF, υπό ατμόσφαιρα Ν2, στους 0 °C. Το 

διάλυμα αφήνεται υπό ανάδευση για 2 h. Μετά το τέλος της αντίδρασης, προστίθεται 

μικρή ποσότητα αραιού διαλύματος HCl (0.5 Μ), και το THF απομακρύνεται με απόσταξη. 

Το στερεό υπόλειμμα διαλύεται σε CH2Cl2, εκπλένεται με νερό, ξηραίνεται (Na2SO4), 

φιλτράρεται και αποστάζεται μέχρι ξηρού. Το προκύπτον φθορίζον πορτοκαλί στερεό, 

εμπεριέχει και τα δύο ισομερή E και Z. Ισομερισμός σε όλα τα Ε-ισομερή 

πραγματοποιείται ακλουθώντας την ίδια διαδικασία για το 6. Χρωματογραφία στήλης 

(SiO2, CH2Cl2 /hexane, 8:2) έδωσε το 9 ως ένα κίτρινο φθορίζον στερεό (0.049 g, 80 %).  

1H NMR (300 MHz, CDCl3): δ 0.80 (s, 1H), 0.87 (m, 18H), 1.28 (m, 102H), 1.52 (m, 12H), 

1.80 (m, 12H), 3.67 (d, J = 10.8 Hz, 4H), 3.77 ( d, J = 10.8 Hz, 4H), 4.01 (m, 12H), 5.75 

(s, 2H), 7.13 (m, 4H), 7.18 (s, 2H), 7.45 (s, 1H).13C NMR (125 MHz, CDCl3):δ 151.20, 

150.48, 128.74, 127.46, 127.13, 123.89, 123.55, 111.65, 110.74, 110.70, 97.28, 78.05, 

69.64, 69.52, 32.08, 30.45, 29.89, 29.86, 29.72, 29.64, 29.53, 26.46, 26.39, 26.33, 23.40, 

22.84, 22.05, 14.27. HRMS (MALDI-TOF): m/z calcd for C106H182O10: 1615.3733 [M]+. 

Found: 1615.3726.   

Αντίδραση αποπροστασίας του 9. Μίγμα του  9  (0.030 g, 0.018 mmol) και 

CF3CO2H (0.6 mL) σε μίγμα CH2Cl2/H2O 1:1 (2 mL) αφήνεται υπό ανάδευση για 4 h σε 

θερμοκρασία δωματίου. Μετά το τέλος της αντίδρασης, η οργανική φάση εκπλένεται με 

νερό, ξηραίνεται (Na2SO4), φιλτράρεται και αποστάζεται μέχρι ξηρού. Χρωματογραφία 

στήλης  (SiO2, CH2Cl2 / hexane, 6:4) έδωσε το 6 ως ένα φθορίζον πορτοκαλί στερεό 

(0.025 g, 93% yield). 
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5.9 Σύνθεση του 4-[(bromotriphenylphosphoranyl)methyl]pyridine (11).  

 

 

Το άλας 10 (0.500 mg, 1.98 mmol) και Na2CO3 (0.21 g, 1.98 mmol) διαλύονται σε  

2 mL νερού και στην συνέχεια το προκύπτον διάλυμα εκχυλίζεται με διαιθυλαιθέρα 

(50 mL), έως ότου όλη η επιθυμητή 4-βρωμο-μέθυλο πυριδίνη συλλεχθεί. Στην 

συνέχεια η οργανική φάση ξηραίνεται με Na2SO4, αλλά δεν αποστάζεται. Στην 

συλλεγμένη οργανική φάση προστίθεται τολουόλιο (20 mL) και αποστάζεται έως 

ότου ο διαιθυλαιθέρας απομακρυνθεί. Τότε, τριφαίνυλοφωσφίνη προστίθεται 

(0.754 g, 2.88 mmol) και το μίγμα βράζει, μέχρι το σημείο βρασμού για 3 h. Το 

άσπρο ίζημα που δημιουργείται, φιλτράρεται, εκπλένεται με τολουόλιο και 

ξηραίνεται υπό κενό. Αυτό έδωσε το μονοφωσφονικό άλας 11 ως ένα λευκό στερεό 

(0.380 g, 44.3 %). 1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 8.30 (sb, 2H), 7.85 - 7.80 (m, 6H), 

7.76 (m, 3H), 7.60-7.57 ( m, 6H), 7.23 (sb, 2H), 5.80 (d, J = 16Hz, 2H). 13C NMR 

(125 MHz, CDCl3): δ 149.7, 138.1, 135.2, 134.5, 130.3, 126.9, 177.5, 29.7. HRMS 

(MALDI-TOF): m/z calcd for C24H21BrNP: 433.0595 [M]+. Found: 433.0601. 

 

5.10 Σύνθεση του 4-{(E)-4-[(E)-2,5-bis(dodecyloxy)-4-((E)-2-(pyridin-4-

yl)vinyl)styryl]-2,5-bis(dodecyloxy)styryl}-2,5-bis(dodecyloxy)benzaldehyde 

(E-12).  

 

Σε διάλυμα του 6 (0.20 g, 0.138 mmol) και του 11 (0.060 g, 0.138 mmol) σε άνυδρο 

CH2Cl2 (100 mL), προστίθεται στάγδην, διάλυμα LiOEt (0.360 mL, 1.0 M σε EtOH) 
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σε θερμοκρασία δωματίου. Το προκύπτον διάλυμα, αφήνεται υπό ανάδευση για 20 

min, μετά την προσθήκη της βάσης. Η αντίδραση εξουδετερώνεται με την 

προσθήκη αραιού διαλύματος HCl (0.5 Μ). Ακολουθεί διαχωρισμός της οργανικής 

φάσης, εκπλύσεις με νερό, ξήρανση (Na2SO4), φιλτράρισμα, απόσταξη και 

ξήρανση υπό κενό. Το προκύπτον στερεό εμπεριέχει ίχνη από το Z- ισομερές, σε 

αναλογία 97:3. Μέσω χρωματογραφίας στήλης απομονώθηκε σε καθαρή μορφή 

το Ε-12 ισομερές, ως πορτοκαλί φθορίζον στερεό. (SiO2, CH2Cl2 /EtOH, 100:0.5), 

(0.13 g, 61.8%) 1H NMR (300 MHz, CDCl3): δ 0.87-0.88 (m, 18H), 1.34 (m, 96H), 

1.53 (m, 12H), 1.87 (m, 12H), 4.06 (m, 12H), 7.07 (AB, J = 16 Hz, 1H), 7.11 (s, 1H), 

7.15 (s, 1H), 7.16 (s, 1H), 7.18 (s, 1H), 7.21 (s 1H), 7.33 (s, 1H), 7.44 (d, J = 5 Hz, 

2H), 7.51 (m, 3H), 7.60 (AB, J = 16.5 Hz, 1H), 7.72 (AB, J = 16.5 Hz, 1H), 8.57 (sb, 

2H), 10.45 (s, 1H). 13C NMR (125 MHz, CDCl3): 189.3, 156.4, 151.9, 151.6, 151.3, 

151.1, 150.8, 149.1, 146.6, 135.3, 129.4, 129.2, 128.2, 127.2, 126.1, 125.5, 125.2, 

124.5, 124.2, 123.7, 123.0, 121.1, 111.3, 111.0, 110.7, 110.5, 110.3, 69.5, 32.0, 

29.4, 26.4, 22.8, 14.2. HRMS (MALDI-TOF): m/z calcd for C102H167NO7: 1518.2743 

[M]+. Found: 1518.2735.  

 

5.11  Σύνθεση του 4-{(E)-4-[(E)-2,5-bis(dodecyloxy)-4-((E)-2-(pyridin-4-

yl)vinyl)styryl]-2,5-bis(dodecyloxy)styryl}-2,5-bis(dodecyloxy)benzaldehyde 

(E-13).  

 

Σε διάλυμα του 4 (0.20 g, 0.138 mmol) και του 11 (0.166 g, 0.380 mmol) σε άνυδρο 

CH2Cl2 (25 mL), προστίθεται στάγδην, διάλυμα LiOEt (1 mL, 1.0 M σε EtOH) σε 

θερμοκρασία δωματίου. Το προκύπτον διάλυμα, αφήνεται υπό ανάδευση για 20 min, μετά 

την προσθήκη της βάσης. Η αντίδραση εξουδετερώνεται με την προσθήκη αραιού 

διαλύματος HCl (0.5 Μ). Ακολουθεί διαχωρισμός της οργανικής φάσης, εκπλύσεις με 
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νερό, ξήρανση (Na2SO4), φιλτράρισμα, απόσταξη και ξήρανση υπό κενό. 

Χρωματογραφία στήλης (SiO2, CH2Cl2 /EtOH, 100:0.1), οδήγησε στο 13 που συλλέχθηκε 

ως μίγμα ισομερών σε αναλογία 90:10. Μέσω μιας δεύτερης χρωματογραφίας στήλης  

(SiO2, toluene/EtOAc, 100:5) απομονώθηκε το E-13 (0.144 g, 66%) ως ένα κίτρινο 

φθορίζον στερεό. 1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 0.87 (m, 6H), 1.30 (m, 32H), 1.49 (m, 

4H), 1.85 (m, 4H), 4.04 (t, J = 6.5 Hz, 2H), 4.10 (t, J = 6.5 Hz, 2H), 7.16 (s, 1H), 7.17 (AB, 

J = 16.5 Hz, 1H), 7.34 (s, 1H), 7.39 (d, J = 6 Hz, 2H), 7.65 (AB, J = 16.5 Hz, 1H), 8.60 (d, 

J = 6Hz, 2H), 10.46 (s, 1H). 13C NMR (125 MHz, CDCl3): δ 189.3, 156.1, 150.3, 151.2, 

144.7, 132.8, 129.5, 127.8, 125.3, 123.5, 121.2, 111.4, 110.4, 69.3, 32.0, 29.8, 29.7, 29.7, 

29.7, 29.5, 29.5, 29.4, 29.3, 26.3, 26.2, 22.8, 14.2. HRMS (MALDI-TOF): m/z calcd for 

C38H59NO3: 577.4495 [M]+. Found: 577.4502.  

 

 

 

5.12  Σύνθεση του 1,3-bis(bromomethyl)-5-iodobenzene.  

 

Σε διάλυμα του  1-ιωδο-3,5-διμεθυλοβενζολίου 18 (2.0 g, 8.618 mmol) και του 

υπεροξείδιο του βενζολίου (0.42 g, 1.723 mmol), σε CCl4 (40 ml), προστίθεται το NBS ( 

4.6 g, 25.855 mmol και αφήνεται υπό βρασμό στους 80 oC, για 5 h. Μετά το τέλος της 

αντίδρασης, ακολουθεί διήθηση σε χωνί Büchner, για την απομάκρυνση του NBS που 

δεν έχει αντιδράσει, απόσταξη του διαλύτη και ξήρανση υπό κενό. Χρωματογραφία 

στήλης (SiO2, petroleum ether) έδωσε το 19 σε καθαρή μορφή (1.8 g, 54%). Τα 

φασματοσκοπικά δεδομένα συμβαδίζουν με αυτά της βιβλιογραφίας [1]. 

 

5.13 Σύνθεση του tetraethyl (5-iodo-1,3-phenylene)bis(methylene)diphosphonate 

(20).  
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Διάλυμα του 19 (1.0 g, 2.565 mmol) και της τριεθοξυφωσφίνης P(OEt)3 (4.4 mL, 

25.651mmol) βράζει στους 150 °C για 48h. Μετά το τέλος της αντίδρασης, η περίσσεια 

του P(OEt)3 αποστάζεται στους 70 °C υπό μειωμένη πίεση. Το 20 συλλέχθηκε σε καθαρή 

μορφή, χωρίς καθαρισμό, ως ένα άχρωμο κολλώδες στερεό, μετά από ξήρανση υπό κενό 

(1.1 g, 88%). Τα φασματοσκοπικά δεδομένα συμβαδίζουν με αυτά της βιβλιογραφίας [2]. 

 

 

 

 

5.14 Σύνθεση του 4,4'-(1E,1'E)-2,2'-(5-iodo-1,3-phenylene)bis(ethene-2,1-

diyl)dipyridine (21). 

 

t-BuONa (0.57 g, 5.949 mmol) προστίθεται σε διάλυμα της 4-πυριδινο-

καρβοξαλδεΰδης 16  (0.21 g, 1.983 mmol) και του διφωσφονικού εστέρα 20 (0.50 g, 0.992 

mmol) σε άνυδρο THF, υπό ατμόσφαιρα Ν2, σε θερμοκρασία δωματίου. Το διάλυμα 

αφήνεται υπό ανάδευση για 2 h. Μετά το τέλος της αντίδρασης, προστίθεται  μικρή 

ποσότητα αραιού διαλύματος HCl (0.5 Μ) και ακολουθεί απόσταξη για την απομάκρυνση 

του THF. Το στερεό υπόλειμμα διαλύεται σε  CHCl3, εκπλένεται με υδατικό διάλυμα NaCl,  

ξηραίνεται (Na2SO4), φιλτράρεται και αποστάζεται μέχρι ξηρού. Χρωματογραφία στήλης 

(SiO2, CH2Cl2 /MeOH, 95:5) έδωσε το 21 ως ένα κολλώδες λευκό στερεό (0.36 g, 90 %). 

1H NMR (300 MHz, CDCl3): δ 7.05 (AB, J = 16.3 Hz, 2H), 7.21 (AB, J = 16.3 Hz, 2H), 7.37 

(d, J = 5.5 Hz, 4H), 7.60 (s, 1H), 7.84 (s, 2H), 8.61 (d, J = 5.3 Hz, 4H). HRMS (MALDI-

TOF): m/z calcd for C20H15IN2: 410.0280 [M]+ Found: 410.0302. 
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5.15 Σύνθεση του 4-((3,5-bis((E)-2-(pyridin-4-yl)vinyl)phenyl)ethynyl) 

benzaldehyde (22).  

 

Σε σφαιρική φιάλη, υπό ατμόσφαιρα αζώτου, τοποθετούνται η 4-αιθυνυλ-

βενζαλδεΰδη 23 (0.071, 0.5484 mmol) το ιωδο- παράγωγο 21 (0.150 g, 0.3656 mmol), το 

μίγμα διαλυτών (DMF/Et3N, 1:1,12 ml) και μοριακό κόσκινο MS (4Ǻ) και το μίγμα βράζει, 

έως ότου η θερμοκρασία  φτάσει στους 60οC. Τότε προστίθενται τα PdCl2(PPh3) (0.013 

g, 0.0183 mmol), PPh3 (0.0096 g, 0.0366 mmol), CuI (0.0035 g, 0.01828 mmol)  και το 

διάλυμα αφήνεται υπό βρασμό στους 60οC, για 20 h. Ακολουθεί, διήθηση και απόσταξη 

των διαλυτών. Μετά, διαλύεται σε CH2Cl2, εκπλένεται με υδατικό διάλυμα NH4Cl, 

ξηραίνεται (Na2SO4), φιλτράρεται και αποστάζεται μέχρι ξηρού. Χρωματογραφία στήλης  

(SiO2, CH2Cl2/MeOH, 95:5) έδωσε το 22 σε καθαρή μορφή  (0.310 g, 85%). 1H NMR (500 

MHz, CDCl3): δ 7.13 (AB, J = 16.3 Hz, 2H), 7.32 (AB, J = 16.3 Hz, 2H), 7.40 (d, J = 5.9 

Hz, 4H), 7.67 (s, 1H), 7.72 (m, 4H), 7.91 (d, J = 8.3 Hz, 2H), 8.63 (d, J = 4.8 Hz, 4H), 

10.05 (s, 1H). 13C NMR (125 MHz, CDCl3): 191.5, 150.4, 144.2, 137.3, 135.8, 132.3, 

131.8, 130.1, 129.8, 129.2, 127.9, 126.3, 123.9, 121.1, 92.5, 89.4. HRMS (MALDI-TOF): 

m/z calcd for C29H20N2O: 412.1576 [M]+ Found: 412.1604. 

 

5.16 Σύνθεση του 4,4'-(1E,1'E)-2,2'-(4,4'-(1E,1'E)-2,2'-(5-iodo-1,3-

phenylene)bis(ethene-2,1-diyl)bis(2,5-bis(dodecyloxy)-4,1-

phenylene))bis(ethene-2,1-diyl)dipyridine (26). 
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t-BuONa (0.045 g, 0.46645 mmol) προστίθεται σε διάλυμα της αλδεΰδης E-13 

(0.090 g, 0.15548 mmol) και του διφωσφονικού εστέρα 20 (0.039 g, 0.0777 mmol) σε 

άνυδρο THF (5 ml) υπό ατμόσφαιρα Ν2, σε θερμοκρασία δωματίου. Το διάλυμα αφήνεται 

υπό ανάδευση για 2 h. Μετά το τέλος της αντίδρασης, προστίθεται  μικρή ποσότητα 

αραιού διαλύματος HCl (0.5 Μ) και ακολουθεί απόσταξη για την απομάκρυνση του THF. 

Το στερεό υπόλειμμα διαλύεται σε  CHCl3, εκπλένεται με υδατικό διάλυμα NaCl,  

ξηραίνεται (Na2SO4), φιλτράρεται και αποστάζεται μέχρι ξηρού. Χρωματογραφία στήλης 

(SiO2, CH2Cl2 /EtOH, 97:3) έδωσε το 21 ως ένα πορτοκαλί στερεό ( 0.089 g, 85 %). 1H 

NMR (500 MHz, CDCl3): δ 0.87 (m,  12H), 1.28 (m, 56H), 1.42 (m, 8H),1.56 (m, 8H), 1.89 

(m, 8H), 4.07 (m, 8H), 7.08 (m, 8H), 7.38 (d, J = 5.8 Hz, 4H), 7.45 (d, J = 16.3 Hz, 2H), 

7.56 (s,1H), 7.67 (d, J = 16.4 Hz, 2H), 7.76 (s, 2H), 8.57 (d, J = 4.9 Hz, 4H). 13C NMR 

(125 MHz, CDCl3): 191.5, 151.7, 151.3, 150.1, 145.5, 138.8, 135.6, 133.0, 132.27, 

132.26, 132.21, 132.18, 132.07, 132.05, 129.7, 129.6, 128.8, 128.7, 128.6, 128.2, 127.9, 

126.2, 125.9, 125.8, 125,0, 123.4, 121.0, 111.2, 110.9, 93.5, 88.7, 69.7, 69.6, 32.0, 29.83, 

29.81, 29.78, 29.77, 29.06, 29.05, 26.5, 26.4, 22.8, 14.2. HRMS (MALDI-TOF): m/z calcd 

for C84H123IN2O4: 1350.8528 [M]+ Found: 1350.9975 

 

5.17 Σύνθεση του 4-((3,5-bis(2,5-bis(dodecyloxy)-4-((E)-2-(pyridin-4-

yl)vinyl)styryl) phenyl)ethynyl)benzaldehyde (27)  
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 Σε σφαιρική φιάλη, υπό ατμόσφαιρα αζώτου, τοποθετούνται η 4-αιθυνυλ-

βενζαλδεΰδη 23 (0.024 g, 0.5484 mmol) το ιωδο-παράγωγο 26 (0.080 g, 0.0591 mmol), 

το μίγμα διαλυτών (DMF/Et3N, 1:1, 4 ml), μοριακά κόσκινά MS (4Ǻ) και το μίγμα βράζει, 

έως ότου η θερμοκρασία  φτάσει στους 60οC. Τότε προστίθενται τα PdCl2(PPh3) (2 mg, 

0.0029 ), PPh3 (1.6 mg, 0.0059 mmol), CuI (0.6 mg, 0.0296)  και το διάλυμα αφήνεται 

υπό βρασμό στους 60οC, για 20 h. Ακολουθεί, διήθηση και απόσταξη των διαλυτών. 

Μετά, διαλύεται σε CH2Cl2, εκπλένεται με υδατικό διάλυμα NH4Cl, ξηραίνεται (Na2SO4), 

φιλτράρεται και αποστάζεται μέχρι ξηρού. Χρωματογραφία στήλης  (SiO2, CH2Cl2 /EtOH, 

97:3) έδωσε το 27 σε καθαρή μορφή  ( 0.079 g, 99%). 1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 0.86 

(m,  12H), 1.26 (m, 56H), 1.42 (m, 8H),1.56 (m, 8H), 1.90 (m, 8H), 4.08 (m, 8H), 7.07 (d, 

J = 16.4 Hz, 2H), 7.14 (s,  4H), 7.19 (d, J = 16.4 Hz, 2H), 7.39 (m,4H), 7.47 (m, 1H), 7.53 

(d, J = 16.4 Hz, 2H), 7.68 (m, 6H), 7.89 (d, J = 8 Hz, 2H), 8.58 (sb, 4H), 10.04 (s, 1H). 13C 

NMR (125 MHz, CDCl3): 151.6, 151.3, 150.0, 145.5, 140.3, 134.2, 128.3, 128.0, 127.8, 

126.2, 125.9, 125.1, 124.6, 121.0, 111.2, 110.9, 95.4, 69.7, 69.5, 32.1, 32.0, 29.9, 29.83, 

29.80, 29.79, 29.77, 29.64, 29.58, 29.50, 29.48, 26.5, 26.4, 22.8, 14.02.  HRMS (MALDI-

TOF): m/z calcd for C93H128N2O5 : 1352.9823, [M]+ Found: 1352.9834.  

 

5.18 Σύνθεση του (28) 
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t-BuONa (0.045 g, 0.46645 mmol) προστίθεται σε διάλυμα της αλδεΰδης 27 (0.150 

g, 0.1108 mmol) και του ίωδο-διφωσφονικού εστέρα 20 (0.028 g, n=0.0554 mmol) σε 

άνυδρο THF (4 ml) υπό ατμόσφαιρα Ν2, σε θερμοκρασία δωματίου. Το διάλυμα αφήνεται 

υπό ανάδευση για 24 h. Μετά το τέλος της αντίδρασης, προστίθεται  μικρή ποσότητα 

αραιού διαλύματος HCl (0.5 Μ) και ακολουθεί απόσταξη για την απομάκρυνση του THF. 

Το στερεό υπόλειμμα διαλύεται σε CHCl3, εκπλένεται με υδατικό διάλυμα NaCl,  

ξηραίνεται (Na2SO4), φιλτράρεται και αποστάζεται μέχρι ξηρού. Χρωματογραφία στήλης 

(SiO2, CH2Cl2 /EtOH, 90:10) έδωσε το 21 ως ένα πορτοκαλί στερεό ( 0.100 g, 62%). 1H 

NMR (500 MHz, CDCl3): δ 0.85 (m, 24H), 1.26 (m, 128H), 1.55 (sb, 16H), 1.91 (sb, 16H), 

4.06 (m, 16H), 7.10 (m, 21H), 7.57 (m, 30H), 8.15 (m, 2H), 8.51 (m, 8H). 13C NMR (125 

MHz, CDCl3): δ 152.0, 151.2, 147.7, 140.6, 139.6, 138.5, 136.9, 135.9, 134.6, 132.2, 

130.3, 129.7, 129.3, 128.8, 128.7, 128.4, 127.9, 126.8, 125.7, 125.3, 124.7, 122.8, 121.4, 

115.5, 111.4, 110.9, 95.4, 89.7, 69.8, 69.5, 32.1, 32.0, 30.4, 29.83, 29.79, 29.65, 29.58, 

29.50, 26.5, 26.4, 228.8, 14.3.   HRMS (MALDI-TOF): m/z calcd for C194H261IN4O15: 

3013.8828 [M]+ Found: 3013.8803. 

 

5.19 Σύνθεση του (29) 
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Σε σφαιρική φιάλη, υπό ατμόσφαιρα αζώτου, τοποθετούνται η 4-αιθυνυλ-

βενζαλδεΰδη 23 (0.0054mg, 0.0413 mmol) το ιωδο- παράγωγο 28 (0.100 g, 

0.0344mmol), το μίγμα διαλυτών (DMF/Et3N, 1:1, 2 ml) και μοριακά κόσκινά MS (4Ǻ) και 

το μίγμα βράζει, έως ότου η θερμοκρασία  φτάσει στους 60οC. Τότε προστίθενται τα 

PdCl2(PPh3) (1.19 mg, n=0.0017mmol ), PPh3 (0.9 mg, n=0.00344 mmol), CuI (0.33 mg, 

n=0.0017 mmol)  και το διάλυμα αφήνεται υπό βρασμό στους 60 οC, για 20 h. Ακολουθεί, 

διήθηση και απόσταξη των διαλυτών. Μετά, διαλύεται σε CH2Cl2, εκπλένεται με υδατικό 

διάλυμα NH4Cl, ξηραίνεται (Na2SO4), φιλτράρεται και αποστάζεται μέχρι ξηρού. 

Χρωματογραφία στήλης  (SiO2, CH2Cl2/EtOH/MeOH (90: 9 :1 v/v) έδωσε το 29 σε καθαρή 

μορφή  (0.093 g, 93%). 1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 0.86 (m, 24Η), 1.28 (m, 112H), 1.42 

(m, 16H), 1.57 (m, 16H), 1.91 (m, 16H), 4.09 (m, 16H), 7.07 (d, J = 16.4 Hz, 4H), 7.17 

(m, 17H), 7.40 (sb, 8H), 7.60 (m, 26H), 7.90 (d, J = 8.2 Hz, 2H), 8.59 (sb, 8H), 10.04 (s, 

1H). 13C NMR (125 MHz, CDCl3): δ 191.49, 151.68, 151.25, 149.83, 145.73, 138.56, 

138.04, 137.02, 135.69, 132.94, 132.31, 132.27, 132.19, 132.11, 132.09, 129.77, 129.50, 

128, 90, 128.70, 128. 60, 128.43, 128.09, 126.76, 126.09, 125.75, 125.33, 124.71, 

124.07, 123.57, 122.81, 121.07, 111.26, 110.92, 93.20, 90.68, 89.65, 88.97, 69.77, 69.56, 

32.07, 32.04, 29.86, 29.84, 29.83, 29.66, 29.60, 29.51, 29.49, 26.47, 26.44, 22.82, 14.26. 

HRMS (MALDI-TOF): m/z calcd for C203H266N4O9: 2904.0480, [M]+ Found: 2904.0499  

 

5.19 Σύνθεση του C60-PPV1-pyr (15). 
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Μίγμα του E-13 (0.044 g, 0.076 mmol), C60 (0.055 g, 0.076 mmol) και σαρκοζίνης 

(0.068 g, 0.76 mmol) σε τολουόλιο (40 mL) βράζει στους 120 οC για 3 h. Μετά το τέλος 

της αντίδρασης, το μίγμα της αντίδρασης, μεταφέρεται σε στήλη χρωματογραφίας (SiO2)  

και το C60 (12.4 mg, 22.6%) που δεν έχει αντιδράσει, εκλούεται με τολουόλιο και 

συλλέγεται. Επιπλέον έκλουση με μίγμα (toluene/ethylacetate, 95:5 v/v) έδωσε το προϊόν, 

το οποίο επιπλέον καθαρίστηκε με HPLC (χρόνος έκλουσης = 17 min) σε τολουόλιο 

δίνοντας το C60-PPV1-pyr (15) (0.043 g, 42%) ως ένα καφέ στερεό. 1H NMR (300 MHz, 

CDCl3): δ 0.87 (m, 6H), 1.25 (m, 32H), 1.62-1.69 (m, 4H), 1.80 (m, 4H), 2.83 (s, 3H), 3.75 

(m, 1H), 4.04 (m, 2H), 4.15 (m, 1H), 4.32 (d, J = 9.6 Hz, 1H), 4.98 (d, J = 9.3 Hz, 1H), 

5.56 (s, 1H), 7.05 (AB, J = 16.5Hz, 1H), 7.10 (s, 1H), 7.36 (m, 2H), 7.60 (s, 1H), 7.66 (AB, 

J = 16.5 Hz, 1H), 8.56 (sb, 2H).13C NMR (75 MHz, CDCl3): δ 156.8, 155.1, 154.3, 152.1, 

151.6, 149.8, 147.5, 147.4, 146.9, 146.8, 146.4, 146.3, 146.2, 146.1, 145.9, 145.8, 145.7, 

145.6, 145.5, 145.4, 145.3, 144.7, 144.6, 144.5, 143.2, 142.8, 142.7, 143.2, 143.1, 142.8, 

142.7, 142.5, 142.4, 142.3, 142.2, 142.1,141.9,141.9, 140.3, 139.8, 139.6, 136.4, 136.2, 

134.8, 128.7, 127.6, 126.4, 125.7 121.0, 115.0 ,110.2, 75.9, 70.0, 69.9, 69.4, 68.9, 40.3, 

32.0, 29.6, 29.5, 29.4, 29.8, 14.3. IR: ṽ 2916.40, 2847.64, 1590.48, 1461.17, 1461.17, 

1413.32, 1258.07, 1010.84, 792.55, 524.73 cm-1.HRMS (MALDI-TOF): m/z calcd for 

C100H64N2O2: 1324.4968 [M]+. Found: 1324.4979.  

 

 

 

5.20 Σύνθεση του C60-PPV3-pyr (14). 
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Μίγμα του E-12 (0.084 g, 0.055 mmol), C60 (0.040 g, 0.055 mmol) και σαρκοζίνης 

(0.049 g, 0.55 mmol) σε τολουόλιο (40 mL) βράζει στους 120 οC για 4 h. Μετά το τέλος 

της αντίδρασης, το μίγμα της αντίδρασης, μεταφέρεται σε στήλη χρωματογραφίας (SiO2)  

και το C60 (10 mg, 25%) που δεν έχει αντιδράσει, εκλούεται με τολουόλιο και συλλέγεται. 

Επιπλέον έκλουση με μίγμα (toluene/ethylacetate, 95:5 v/v) έδωσε το προϊόν, το οποίο 

επιπλέον καθαρίστηκε με HPLC (χρόνος έκλουσης = 10 min) σε τολουόλιο δίνοντας (14) 

C60-PPV3-pyr (0.052 g, 41%) ως ένα κολλώδες καφέ στερεό. 1H NMR (500 MHz, CDCl3): 

δ 0.88 (m, 18H), 1.25-1.54 (m, 108H), 1.78-1.87 (m, 12H), 2.84 ( s, 3H), 3.77 (m, 1H), 

4.06 (m, 11H), 4.32 (d, J = 9.5 Hz, 1H), 4.98 (d, J = 9 Hz 1H), 5.56 (s, 1H), 7.05 (AB, J = 

16.5Hz, 1H), 7.10-7.16 (m, 5H), 7.40 (sb, 2H), 7.50 (m 4H), 7.60 (s, 1H), 7.69 (AB, J = 

16.5 Hz, 1H), 8.57 (sb, 2H). 13C NMR (75 MHz, CDCl3): δ 156.9, 155.3, 154.6, 154.0, 

152.2, 151.8, 151.2, 151.0, 149.8,147.4, 146.9, 146.2, 146.1, 145.9, 145.7, 145.4, 145.3, 

144.7, 144.5, 143.2, 142.8, 142.7, 142.3, 142.1, 141.9, 140.3, 139.9, 139.6, 136.6, 136.4, 

136.3, 134.7, 129.4, 128.7, 127.8, 127.7, 127.3, 125.6, 125.1, 124.5, 124.0, 123.7, 123.2, 

121.0, 115.0, 111.3, 110.8, 110.7, 110.5, 109.6, 75.9, 69.1, 69.7, 69.6, 68.7, 40.3, 32.07, 

31.4, 29.7, 26.4, 22.8, 14.3. IR: ṽ 2919.77, 2849.80, 1591.55, 1462.94, 1420.50, 1030.55, 

967.12, 850.59, 719.90, 526.47 cm-1.HRMS (MALDI-TOF): m/z calcd for C164H173N2O6: 

2266.3294 [M + H]+. Found: 2266.3288. 

 

 

5.21 Σύνθεση του C60-pyr (17). 
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Μίγμα της 4-πυρίδυλο αλδεΰδης 16 (0.0074 g, 0.069 mmol), C60 (0.050 g, 0.069 

mmol)   και σαρκοζίνης (0.0615 g, 0.69 mmol) σε τολουόλιο (40 mL) βράζει στους 120 οC 

για 2.5 h. Μετά το τέλος της αντίδρασης, το μίγμα της αντίδρασης, μεταφέρεται σε στήλη 

χρωματογραφίας (SiO2) και το C60 που δεν έχει αντιδράσει, εκλούεται με τολουόλιο και 

συλλέγεται. Επιπλέον έκλουση με μίγμα (toluene/ethylacetate, 93:7) έδωσε το προϊόν 

(17) C60-pyr (0.024 g, 41 %) ως ένα καφέ στερεό. Τα φασματοσκοπικά δεδομένα 

συμβαδίζουν με αυτά της βιβλιογραφίας [7]. 

 

5.22 Σύνθεση του φουλερενο-παραγώγου 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μίγμα της αλδεΰδης  22  (0.016 g, 0.03879 mmol), C60 (0.028 g, 0.03879 mmol)   

και του α- αμινοξέος 25 (0.024 g, 0.07758 mmol) σε χλωροβενζόλιο (25 mL) βράζει στους 

100 οC για 2 h. Μετά το τέλος της αντίδρασης, το μίγμα της αντίδρασης, μεταφέρεται σε 
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στήλη χρωματογραφίας (SiO2) και το C60 (5.5 mg, 20%) που δεν έχει αντιδράσει, 

εκλούεται με χλωροβενζόλιο και συλλέγεται. Επιπλέον έκλουση με μίγμα (CH2Cl2/MeOH, 

97:3) οδήγησε στο προϊόν (23) (0.021 g, 41 %), που συλλέχθηκε ως ένα καφέ στερεό. 1H 

NMR (500 MHz, CDCl3): δ 1.44 (s, 9H), 2.92 (m, 1H), 3.35 (m, 3H), 3.47 (m, 1H), 3.62 

(m, 2H), 3.74 (m, 2H), 3.80 (m, 2H), 4.04 (m, 2H), 4.32 (d, J = 9.5 Hz, 1H), 5.00 (sb, 1H), 

5.21 (m, 2H), 7.09 (d, J = 16.3 Hz, 2H), 7.29 (d, J = 16.3 Hz, 2H), 7.40 (d, J = 5.2 Hz, 4H), 

7.63 (m, 5H), 7.85 (sb, 2H), 8.61 (s, 4H). 13C NMR (125 MHz, CDCl3): δ 156.34, 155.97, 

154.05, 153.13, 153.01, 149.81, 147.35, 147.32, 146.64, 146.40, 146.32, 146.24, 146.22, 

146.15, 146.13, 146.07, 145.97, 145.73, 145.55, 145.54, 145.46, 145.39, 145.37, 145.30, 

145.24, 145.17, 144.75, 144.60, 144.45, 144.36, 143.20, 143.03, 142.73, 142.61, 142.58, 

142.27, 142.25, 142.19, 142.16, 142.10, 142.07, 142.04, 141.97, 141.87, 141.81, 141.72, 

141.56, 140.25, 140.20, 139.90, 139.51, 138.04, 136.97, 136.95, 136.46, 135.97, 135.64, 

132.18, 132.03, 129.97, 129.60, 127.43, 125.80, 124.47, 122.90, 121.08, 90.17, 89.17, 

82.12, 79.30, 76.22, 70.60, 70.44, 69.21, 67.69, 52.19, 40.45, 31.60, 30.95, 28.48, 22.67, 

14.14. HRMS (MALDI-TOF): m/z calcd for C101H45N4O4: 1377.3441 [M + H]+ Found: 

1377.3468.  

 

5.23 Σύνθεση του φουλερενο-παραγώγου 24. 

 

 

Μίγμα της αλδεΰδης  22  (0.015 g, 0.03636 mmol), C60 (0.026 g, 0.03636 mmol)   

και της σαρκοζίνης (0.032 g, 0.3636 mmol) σε χλωροβενζόλιο (24 mL) βράζει στους 100 

οC για 3 h. Μετά το τέλος της αντίδρασης, το μίγμα της αντίδρασης, μεταφέρεται σε στήλη 

χρωματογραφίας (SiO2) και το C60 (8.1 mg, 30%) που δεν έχει αντιδράσει, εκλούεται με 
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χλωροβενζόλιο και συλλέγεται. Επιπλέον έκλουση με μίγμα (SiO2, ClBz/MeOH, 99:1) 

έδωσε το προϊόν (24) (0.025 g, 27 %) ως ένα καφέ στερεό. 1H NMR (300 MHz, C2S/C6D6, 

1:2 v/v): δ 2.76 (s, 3H), 4.20 (d, J = 9.3 1H), 4.89 (m, 2H), 6.94 (d, J = 16.3 Hz, 2H), 7.15 

(m, 6H), 7.45 (s, 5H), 7.70 (m, 2H), 8.40 (m, 4H). 13C NMR (75 MHz, C2S/C6D6, 1:2 v/v): 

δ 156.62, 156.59, 155.40, 154.36, 153.89, 153.37, 151.03, 147.99, 147.22, 147.04, 

146.93, 146.83, 146.67, 146.65, 146.17, 146.15, 146.03, 145.97, 145.96, 143.96, 143.46, 

143.35, 142.89, 142.77, 141.02, 140.98, 140.75, 140.34, 139.75, 138.37, 138.33, 138.20, 

137.94, 137.67, 137.23, 136.89, 136.71, 136.68, 136.65, 136.51, 136.43, 132.85, 131.98, 

130.60, 130.05, 128.66, 126.13, 125.48, 124.08, 121.32, 91.5, 90.78, 83.93, 77.76, 70.80, 

69.62, 40.82. HRMS (MALDI-TOF): m/z calcd for C91H25N3: 1159.2048 [M]+ Found: 

1159.2070  

 

5.24 Σύνθεση του φουλερενο-παραγώγου 30. 

 

 

 

Μίγμα της αλδεΰδης  29  (0.091 g, 0.03145 mmol), C60 (0.090 g, 0.01258 mmol)   

και της σαρκοζίνης (0.028 g, 0.3145 mmol) σε χλωροβενζόλιο (40 mL) βράζει στους 140 

οC για 3.5 h. Μετά το τέλος της αντίδρασης, το μίγμα της αντίδρασης, μεταφέρεται σε 
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στήλη χρωματογραφίας (SiO2) και το C60 (0.057 mg, 60%) που δεν έχει αντιδράσει, 

εκλούεται με χλωροβενζόλιο και συλλέγεται. Επιπλέον έκλουση με μίγμα (ClBz/MeOH, 

97:3) έδωσε το προϊόν 30. Ακολούθησε απόσταξη του διαλύτη μέχρι ξηρού και  εκπλύσεις 

του στερεού προϊόντος με πετραλαϊκό αιθέρα. Χρήση HPLC (χρόνος έκλουσης = 20 min) 

σε χλωροβενζόλιο έδωσε το 30 (0.025 g, 22 %) ως ένα καφέ στερεό. 1H NMR (500 MHz, 

CDCl3): δ 0.88 (m, 24Η), 1.29 (m, 112H), 1.45 (m, 16H), 1.58 (m, 16H), 1.92 (m, 16H), 

2.84 (s, 3H), 4.10 (m, 16H), 4,28 (d, J = 9.5 Hz, 1H), 4.98 (s, 1H), 5.00 (d, J = 9.5Hz, 1H), 

7.10 (d, J = 16.5 Hz, 5H), 7.16 (m, 7H), 7.21 (d, J = 16.3 Hz, 5H), 7.43 (d, J = 5.3 Hz, 8H), 

7.59 (m, 22H), 7.72 (d, J = 16.4, 4H), 7.86 (sb, 2H), 8.60 (m, 8H). 13C NMR (125 MHz, 

CDCl3): δ 156.25, 154.01, 153.25, 153.12, 151.72, 151.25, 149.60, 147.45, 147.43, 

146.75, 146.53, 146.44, 146.42, 146.34, 146.31, 146.27, 146.24, 146.14, 146.07, 146.01, 

145,88, 145.65, 145.54, 145.48, 145.40, 145.36, 145.29, 144.83, 144.70, 144.53, 144.48, 

143.28, 143,11, 142.83,142.71, 142.68, 142.38, 142.35, 142.28, 142.25, 142.22, 142.16, 

142.12, 142.03, 141.97, 141.81, 141.68, 140.82, 140.30, 140.01, 139.69, 138.54, 137.88, 

137.77, 137.11, 137.03, 136.75, 136.07, 135.82, 132.19, 129.54, 129.28, 128.97, 128.71, 

128.60, 128.20, 126.74, 125.98, 125.67, 125.33, 124.70, 124.14, 124.10, 123.23, 122.69, 

121.07, 111.27, 110.91, 90.62, 89.84, 89.73, 89.67, 83.39, 70.14, 69.76, 69.55, 69.19, 

40.13, 32.07, 32.05, 29.85, 29.83, 29.80, 29.66, 29.61, 29.51, 26.47, 26.45, 22.83, 14.28. 

HRMS (MALDI-TOF): m/z calcd for C265H271N5O8: 3651.0953 [M]+ Found: 3651.0931.   

 

 

 

 

 

 

 

 

5.25 Σύνθεση του υβριδίου C60-PPV3-pyr-RuP (41).   
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Διάλυμα της 5,10,15,20, καρβόνυλο – ρουθήνιο (ΙΙ) τετραφαίνυλο πορφυρίνης 

TPP(CO)Ru(II) (5.5 mg, 0.007 mmol) και του (14) C60-PPV3-pyr (16.7 mg, 0.007 mmol) 

σε  τολουόλιο (10 mL) αναδεύεται σε θερμοκρασία δωματίου για 15 h. Μετά το τέλος της 

αντίδρασης, το μίγμα της αντίδρασης, μεταφέρεται σε πολύ μικρού ύψους στήλη 

χρωματογραφίας (SiO2, 3x3 cm) και συλλέγεται το πρώτο κλάσμα. Απόσταξη του διαλύτη 

και ξήρανση υπό κενό, έδωσε το  41 C60-PPV3-pyr-RuP (17.7 mg, 80%) ως ένα σκούρο 

κόκκινο στερεό. 1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 0.87 (m, 18H), 1.21 (m, 108H), 1.47 (sb, 

2H), 1.73 (m, 12H), 2.82 (sb, 3H), 3.82 (m, 12H), 4.30 (sb, 1H), 4.96 (sb, 1H), 5.24 (d, J 

= 7 Hz, 2H), 5.88 (AB, J = 16.5 Hz, 2H),  6.49 (s, 1H), 6.63 (AB, J = 16 Hz, 2H), 6.88 (s, 

1H), 7.00 (s, 1H),  7.05 (s, 1H), 7.16 (sb,1H), 7.35 (m, 3H), 7.43 (sb, 2H), 7.66 (m, 4H), 

7.72 (m, 8H), 8.07 (d, J = 8Hz, 4H), 8.32 (m, 4H), 8.61 (s, 8H).  13C NMR (125 MHz, 

CDCl3): δ 151.44, 151.14, 150.60, 147.46, 146.42, 146.30, 146.08, 145.44, 143.56, 

143.16, 143.11, 142.82, 142.28, 141.82, 141.64, 140.30, 140.24, 134.46, 134.16, 131.86, 

129.30, 128.99, 128.37, 127.34, 126.68, 126.44, 124.18, 123.54, 121.68, 118.54, 111.02, 

110.62, 110.48, 109.90, 75.86, 69.88, 69.43, 68.98, 53.58, 40.22, 32.06, 29.88, 29.84, 

29.80, 29.78, 29.76, 29.51, 29.47, 29.40, 29.26, 26.36, 26.34, 26.29, 26.20, 26.09, 22.85, 
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22.83, 14.30, 14.27, 14.24. (HRMS (MALDI-TOF): m/z calcd for C208H202N6O6Ru: 

2981.4729 [M – CO + H]+. Found: 2981.4717.  

 

5.26 Σύνθεση του υβριδίου C60-PPV1-pyr-RuP (40).   

 

 

Διάλυμα της 5,10,15,20, καρβόνυλο – ρουθήνιο (ΙΙ) τετραφαίνυλο πορφυρίνης 

TPP(CO)Ru(II) (8.6 mg, 0.011 mmol) και του (15) C60-PPV1-pyr (15 mg, 0.011 mmol) σε  

τολουόλιο (10 mL) αναδεύεται σε θερμοκρασία δωματίου για 15 h. Μετά το τέλος της 

αντίδρασης, το μίγμα της αντίδρασης, μεταφέρεται σε πολύ μικρού ύψους στήλη 

χρωματογραφίας (SiO2, 3x3 cm) και συλλέγεται το πρώτο κλάσμα. Απόσταξη του διαλύτη 

και ξήρανση υπό κενό, έδωσε το  40 C60-PPV1-pyr-RuP (19 mg, 83%) ως ένα σκούρο 

κόκκινο στερεό. NMR (500 MHz, CDCl3): δ 0.87 (m, 6H), 1.29 (m, 32H), 1.46 (m, 6H), 

2.66 (s, 3H), 3.45 (m, 1H), 3.75 (m, 2H), 3.85 (m, 1H), 4.19 ( d, J = 10 Hz, 1H), 4.86 (d, J 

= 9.5 Hz, 1H), 5.21 (d, J = 7 Hz, 2H), 5.36 (s, 1H), 5.88 (AB, J = 16 Hz, 1H), 6.50 (s, 1H), 

6.61 (AB, J = 16.5, 1H), 7.33 ( s , 1H), 7.65 (m, 1H), 7.71 (m, 8H), 8.04 (d, J = 7H, 3H), 

8.14 (d, J = 7 Hz, 1H), 8.64 (m, 8H). 13C NMR (125 MHz, CDCl3):  δ 154.93, 154.06, 

153.80, 151.70, 151.26, 147.37, 146.73, 146.57, 146.30, 146.23, 146.18, 146.13, 146.06, 

146.03, 145.72, 145.60, 145.50, 145.36, 145.03, 145.18, 145.14, 144.62, 144.54, 144.47, 

143.97, 143.72, 143.08, 143.07, 142.82, 142.70, 142.63, 142.29, 142.19, 142.16, 141.79, 

141.73, 141.68, 140.20, 136.40, 136.26, 136.10, 134.66, 134.45, 134.15, 133.89, 132.00, 

131.87, 129.05, 127.60, 127.43, 127.35, 126.68, 126.24, 121.69, 118.60. HRMS (MALDI-

TOF): m/z calcd for C144H93N6O2Ru: 2039.6404 [M – CO]+. Found: 2039.6415. 
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5.27 Σύνθεση της πορφυρίνης 1PV-Por. 

 

 

Σε διάλυμα της αλδεΰδης E-13 (0.200 g, 0.346 mmol) σε προπιονικό οξύ (10 mL) 

υπό θέρμανση στους 100 °C, πυρρόλιο προστίθεται στάγδην (0.024 mL, 0.346 mmol) και 

το μίγμα αφήνεται υπό βρασμό στους 150 oC, για 2 h. Ακολουθεί απόσταξη του διαλύτη 

υπό μειωμένη πίεση. Χρωματογραφία στήλης (SiO2, CH2Cl2/MeOH, 100:3) έδωσε την 

1PV-Por ως μίγμα τεσσάρων τοποϊσομερών (0.052 g, 6%). Ο καθαρισμός της 1PV-Por 

με χρωματογραφία στήλης επαναλήφθηκε άλλες δυο φορές. 1H NMR (500 MHz, CDCl3): 

δ −2.62 (s, 2H), 0.54 (m, 8H), 0.85 (m,24H), 1.17 (m, 136H), 1.51 (m, 8H), 1.89 (m, 8H), 

3.86 (m, 8H),4.06 (m, 8H), 7.38 (d, J = 16.5 Hz, 4H), 7.55 (m, 12H), 7.62 (m, 4H),8.00 (d, 

J = 16.5 Hz, 4H), 8.67 (m, 8H), 8.86 (s, 8H). 13C NMR (125 MHz, CDCl3): δ 14.20, 14.22, 

14.25, 22.79, 22.82, 25.30, 25.34, 25.40,26.43, 26.45, 26.48, 28.73, 28.77, 28.85, 28.90, 

28.96, 29.01, 29.10, 29.16, 29.21, 29.29, 29.32, 29.34, 29.37, 29.40, 29.45, 29.50, 29.57, 

29.59, 29.61, 29.68, 29.74, 29.76, 29.79, 31.90, 31.95, 32.01, 69.64, 69.74, 69.82, 

111.22, 111.30, 111.44, 111.55, 115.50, 115.53, 115.59, 115.69, 120.97, 121.07, 121.14, 

126.09, 126.13, 126.80, 128.72, 128.75, 128.94, 131.00, 133.35, 133.44, 133.60, 133.65, 

145.72, 150.20, 153.45. UV−vis [toluene; λmax, nm (ε, mM−1 cm−1)]: 300 (44.7), 363 

(43.4), 432 (220.5), 518 (13.9), 554 (7.4), 594 (3.7), 651 (1.2). HRMS (MALDI-TOF) Calcd 
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for C168H243N8O8: m/z 2500.8854 ([M +H]+). Found: m/z 2500.8839. Anal. Calcd for 

C168H242N8O8: C, 80.65; H, 9.75; N, 4.48. Found: C, 80.51; H, 9.88; N, 4.30. 

 

5.28 Σύνθεση της πορφυρίνης 1PV-Zn-Por. 

 

Διάλυμα της 1PV-Por (0.020 g, 0.008 mmol) και του (CH3COO)2Zn(ΙΙ)·2H2O (0.026 

g, 0.120 mmol) σε μίγμα διαλυτών CH2Cl2/MeOH (3:1 v/v) αφήνεται υπό ανάδευση 24 h. 

Μετά το τέλος της αντίδρασης  οι διαλύτες αποστάζονται μέχρι ξηρού. Χρωματογραφία 

στήλης (SiO2, CH2Cl2/MeOH, 100:3) με διαστάσεις 3x3 cm, έδωσε την  1PV-Zn-Por ως 

ένα ιώδες στερεό (0.019 g, 95%). Το φάσμα 1H NMR της 1PV-Zn-Por έδειξε ευρεία 

κορυφές, πιθανώς λόγω της ανάπτυξης διαμοριακών αλληλεπιδράσεων, στη 

συγκεκριμένη συγκέντρωση [C]= 10-3 M μεταξύ των πυρίδυλο ομάδων και του μεταλλικού 

κέντρου των γειτονικών πορφυρινών. 13C NMR (125 MHz, CDCl3): δ 14.19, 14.22, 22.77, 

25.24, 26.38, 28.92, 29.45, 29.75, 32.00, 69.55, 111.58, 115.65, 120.91, 125.36, 125.26, 

128.96, 129.47, 131.23, 135.24, 135.43, 145.74, 150.12, 153.63. UV−vis [toluene; λmax, 

nm (ε, mM−1 cm−1)]: 304 (55.6), 356 (40.6), 435 (260.4), 553 (17.6), 593 (5.3) nm. HRMS 

(MALDI-TOF) Calcd for C168H241N8O8Zn: m/z 2562.7989  [M + H]+. Found: m/z 

2562.7975. Anal. Calcd for C168H240N8O8Zn: C, 78.66; H, 9.43; N, 4.37. Found: C, 78.79; 

H, 9.31; N, 4.25. 
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Φάσματα 1Η NMR και φάσματα 13C NMR 
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