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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παραγωγή ανανεώσιμων και «καθαρών» καυσίμων από την απ’ ευθείας μετατροπή της 

ηλιακής ενέργειας σε χημική ενέργεια αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες επιστημονικές και 

τεχνολογικές προκλήσεις του νέου αιώνα. Η παραγωγή υδρογόνου από τη φωτοκαταλυτική 

διάσπαση του νερού με χρήση ηλιακής ακτινοβολίας είναι, δυνητικά, μια από τις πλέον 

υποσχόμενες διεργασίες για τη φωτοχημική μετατροπή και αποθήκευση της ηλιακής ενέργειας. 

Σε αυτή την εργασία, δοκιμάζεται η Φωτοκαταλυτική παραγωγή υδρογόνου σε καθαρό νερό 

από ένα τριαδικό σύστημα το οποίο αποτελείται από  έναν φωτοευαισθητοποιητή (PS), έναν 

καταλύτη αναγωγής νερού, με μεταλλικό κέντρο το Κοβάλτιο, και την τριαιθανολαμίνη (ΤΕΟΑ) 

ως έναν μη αναστρέψιμο δότη ηλεκτρονίων. H παρούσα εργασία πραγματεύεται τη σύνθεση 

του φωτοευασθητοποιητή και του καταλύτη, καθώς και την ταυτοποίησή τους η οποία έγινε με 

φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (NMR), με φασματομετρία μάζας (MALDI) 

και με φασματοσκοπία Υπεριώδους-Ορατού(Uv-Vis). Παραγωγή υδρογόνου δεν παρατηρείται 

από την αλληλεπίδραση του παραπάνω καταλύτη με τον συντιθέμενο φωτοευαισθητοποιητή 

αλλά με έναν ήδη επιτυχημένο φωτοευαισθητοποιητή, κάτι που αποδεικνύει την 

αποτελεσματικότητα του καταλύτη αλλά όχι του ευαισθητοποιητή. Τέλος, παρατίθονται οι 

αποδόσεις της παραγωγής του H2 (230 ΤΟΝ) από την ακτινοβόληση των δειγμάτων σε διάφορα 

pH. Η ποσοτικοποίηση επιτεύχθηκε από την ολοκλήρωση του χρωματογραφήματος που 

ανίχνευε στην εκάστοτε μέτρηση ο ανιχνευτής θερμικής αγωγιμότητας.  
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ABSTRACT 

 

The production of renewable and “clean” fuels from the direct conversion of solar energy into 

chemical, constitutes one of the largest scientific and technological challenges of the new 

century. Τhe production of hydrogen from the the photocatalytic splitting of water by using solar 

radiation is potentially a one of the most promising processes for the photochemical conversion 

and storage of solar energy. In this study, it is tested the photocatalytic production of hydrogen 

into pure water from a three-part system which is composed of one photosensitizer (PS), a 

water induction catalyst, with a Cobalt metallic center, and triethanolamine (TEOA) as an 

irreversible electron donor. The current study elaborates the composition of the photosensitizer 

and catalyst, as well as their identification which has been conducted by Nuclear Magnetic 

Resonance Spectroscopy (NMR), Mass spectroscopy(MALDI)  and Ultraviolet-Visible 

spectroscopy(Uv-Vis).  

Hydrogen production is not observed from the interaction of the above mentioned catalyst with 

with the composed photosensor but with an already successful photosensitizer, which verifies 

the catalyst effectiveness but not that of the sensitizer. Finally, the yields of H2 (230 TON) 

generation from the irradiation of samples at various pH are demonstrated. The quantification 

was achieved by means of integration of the chromatogram derived from each detection of the 

Thermal conductivity detector. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Το ενεργειακό πρόβλημα 

Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία στη σύγχρονη εποχή είναι η συνεχής 

εξάντληση των ενεργειακών αποθεμάτων. Η ενέργεια είναι η κινητήριος δύναμη για τις 

καθημερινές ανθρώπινες δραστηριότητες, την οικονομία και την τεχνολογία. Στις πόλεις κυρίως, 

οι καθημερινές ενεργειακές ανάγκες καλύπτονται σχεδόν αποκλειστικά, από τις συμβατικές 

πηγές ενέργειας, δηλαδή το πετρέλαιο, τη βενζίνη και τον άνθρακα. Ο ηλεκτρισμός που 

χρησιμοποιούμε προέρχεται από τις πηγές αυτές, οι οποίες, παρόλη τη σπουδαία συνεισφορά 

τους στο σύγχρονο πολιτισμό, ρυπαίνουν ανεπανόρθωτα το περιβάλλον και εξαντλούνται µε 

γοργούς ρυθμούς. Η κατανάλωση ενέργειας που βασίζεται σε συμβατικά καύσιμα είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένη µε δύο σημαντικά προβλήματα:  

α) τη διαθεσιμότητα και την επάρκεια των αποθεμάτων που δεν είναι δεδομένες και 

 β) τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.  

Όσον αφορά το πρώτο ζήτημα που εγείρεται, τα ενεργειακά αποθέματα εξαντλούνται με 

εκθετικό βαθμό. Όπως υποδηλώνει και το όνομά τους, είναι οι πηγές όπου ο ρυθμός 

αναγέννησής τους είναι σημαντικά μικρότερος σε σχέση με το ρυθμό κατανάλωσής τους. Στις μη 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περιλαμβάνονται κυρίως ο άνθρακας, το πετρέλαιο και το φυσικό 

αέριο, γνωστά και ως ορυκτά καύσιμα. Βέβαια, η φύση δεν σταματά να δημιουργεί ούτε 

άνθρακα ούτε πετρέλαιο. Αν αναλογισθούμε όμως ότι η ανθρωπότητα καταναλώνει ημερησίως 

τόση ποσότητα ορυκτών καυσίμων όση μπορεί η φύση να δημιουργήσει σε χίλια περίπου 

χρόνια, αντιλαμβανόμαστε πλέον την έννοια της ανανεωσιμότητας. 

Η αλλαγή του κλίματος του πλανήτη είναι πλέον γεγονός και δυστυχώς γίνεται εμφανής, µε 

διάφορες µορφές, σε όλους µας. Η δεκαετία του 1990 ήταν η πιο ζεστή δεκαετία από τότε που 

γίνονται και καταγράφονται ανάλογες μετρήσεις. Τα επίπεδα της παρουσίας του διοξειδίου του 

άνθρακα στην ατμόσφαιρα, που αποτελεί τη βασικότερη αιτία της κλιματικής αλλαγής, έχουν 

αυξηθεί κατά περισσότερο από 30% από τη βιομηχανική επανάσταση και έπειτα. Το 

αποτέλεσμα είναι ότι η µέση θερμοκρασία της Γης έχει αυξηθεί κατά 0,6 βαθµούς Κελσίου μέσα 

στον προηγούμενο αιώνα. 
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Η αύξηση της συγκέντρωσης των εκλυόμενων αερίων στην ατμόσφαιρα που είναι αποτέλεσμα 

της καύσης των ορυκτών αυτών, οδηγεί στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, την όξινη βροχή και 

σε άλλα εξίσου σημαντικά κλιματικά φαινόμενα που καταστρέφουν τον πλανήτη. 

 

1.2 Το Υδρογόνο 

Το στοιχειακό υδρογόνο (γνωστό και ως «διυδρογόνο», H2) παρήχθηκε για πρώτη φορά 

τεχνητά στις αρχές του 16ου αιώνα, με ανάμειξη μετάλλων και ισχυρών οξέων. Τη χρονική 

περίοδο 1766 - 1781, ο Henry Cavendish αναγνώρισε πρώτος ότι το αέριο υδρογόνο παρήγαγε 

νερό όταν καίγονταν. Με βάση αυτή τη βασική του ιδιότητα το ονόμασε «υδρογόνο», 

συνενώνοντας τις ελληνικές λέξεις «ὕδωρ» και «γεννῶ». Επί του παρόντος το υδρογόνο έχει 

κυρίως βιομηχανική χρήση ενώ οι ενεργειακές χρήσεις του αποτελούν ελάχιστο ποσοστό. Η 

βιομηχανία αμμωνίας καταναλώνει το 50% του παραγόμενου υδρογόνου και τα διυλιστήρια το 

37%. 

Το υδρογόνο είναι το πιο βασικό από όλα τα στοιχεία της Γης. Το άτομο υδρογόνου αποτελείται 

από ένα πρωτόνιο και ένα ηλεκτρόνιο. Όμως, δεν υπάρχει ως ξεχωριστή μορφή ύλης και γι’ 

αυτό συνήθως συναντάται ενωμένο με άλλα στοιχεία. Για να διαχωριστεί αέριο υδρογόνο από το 

μόριο στο οποίο βρίσκεται,απαιτείται μεγάλη διεργασία αλλά όταν αυτό επιτευχθεί. παράγεται 

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

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

πολλά υποσχόμενη πηγή ενέργειας για μια σειρά από λόγους οι οποίοι παρατίθενται πιο κάτω:  

α) Άμεσα Διαθέσιμο:  Αν και χρειάζεται μεγάλη επεξεργασία προκειμένου να απομονωθεί δεν 

υπάρχει κανένα άλλο στοιχείο στο σύμπαν, σε τέτοια αφθονία όπως το υδρογόνο. Σε αντίθεση 

με τις μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπου η αναγέννηση τους είναι περιορισμένη. Το μόνο 

που χρειαζόμαστε είναι τα ορυκτά καύσιμα για να σπάσουν τα μόρια του νερού, ώστε να 

διαχωρίζονται από το οξυγόνο. 

β) Δεν επιβλαβείς εκπομπές: Ένα άλλο πλεονέκτημα από τη χρήση του Υδρογόνου ως καύσιμο 

είναι η μη παραγωγή επιβλαβών προϊόντων. Για παράδειγμα, καύσιμο Υδρογόνο 

χρησιμοποιείται στα διαστημόπλοια της NASA, το οποίο αφήνει πίσω καθαρό πόσιμο νερό για 

τους αστροναύτες. 
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γ) Φιλικό προς το περιβάλλον: Το Υδρογόνο είναι επίσης μη-τοξικό, πράγμα σπάνιο για πηγή 

καυσίμου. Η πυρηνική ενέργεια, άνθρακας και η βενζίνη είναι όλα είτε τοξικές ουσίες ή 

βρίσκονται σε επικίνδυνα περιβάλλοντα.  

δ) Εξαιρετική απόδοση: Η ενέργεια του υδρογόνου είναι επίσης πολύ ισχυρό και πολύ 

αποτελεσματική. Είναι αρκετά ισχυρό ώστε να ωθήσει διαστημόπλοια. Στην πραγματικότητα, το 

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

που σημαίνει ότι παράγει περισσότερη ενέργεια ανά κιλό καυσίμου. 

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή υδρογόνου είναι πολυάριθμες και 

περιλαμβάνουν τις αντιδράσεις απλής αντικατάστασης, τις θερμοχημικές, τις ηλεκτρολυτικές και 

τις φωτολυτικές αντιδράσεις. Όλες είναι άμεσα ή έμμεσα ενεργοβόρες αντιδράσεις. 

• την αναμόρφωση του φυσικού αερίου με ατμό (με προαιρετική τη δέσμευση και αποθήκευση 

του άνθρακα), 

• την αεριοποίηση της βιομάζας, 

• τις πυρηνικές διεργασίες (θερμοχημική διεργασία υψηλών θερμοκρασιών, συμβατική 

ηλεκτρόλυση του νερού και ηλεκτρόλυση σε υψηλές θερμοκρασίες), 

• καταλυτικές μεθόδους διάσπασης του νερού 

 

1.3 Καταλυτική παραγωγή H2  

Γενικά, υπάρχουν δύο κύριες μέθοδοι στην καταλυτική παραγωγή Η2 η χρήση της ηλιακής 

ενέργειας για ηλεκτροκαταλυτική παραγωγή Η2 και η παραγωγή του μέσω φωτοκαταλυτικών 

συστήματων παραγωγής H2.  

Όσον αφορά τα ηλεκτροκαταλυτικά συστήματα έκλυσης Η2, η παραγωγή του έγκειται στη 

χρήσης της ηλιακής ενέργειας όπου πραγματοποιείται η ηλεκτρόλυση του Η2Ο. Στην περίπτωση 

αυτή, χρησιμοποιείται μια φωτοβολταϊκή κυψελίδα, όπου η ηλιακή ενέργεια συλλέγεται και 

μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια, η οποία στη συνέχεια χρησιμοποιείται για την ηλεκτρόλυση 

του Η2Ο και την παραγωγή Η2. Σε αυτήν την προσέγγιση απαιτείται η χρήση ηλεκτροδίων από 

Pt, τα οποία δρούν ως ηλεκτροκαταλύτες (επιταχύνοντας την εκ φύσεως αργή 

πολυηλεκτρονιακή ημιαντίδραση αναγωγής του Η+ ) και λειτουργούν στο θερμοδυναμικό 

δυναμικό μετατροπής H+ /Η2Ο (0,0 V vs SHE, σε pH = 0). Παρ’όλα αυτά η μέθοδος αυτή 

εκτιμάται να έχει αρκετά υψηλό κόστος για εφαρμογές μεγάλης κλίμακας, λόγω κυρίως της 
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απαιτούμενης ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία κοστίζει αυτήν την περίοδο τρεις έως πέντε φορές 

περισσότερο έναντι των αντίστοιχων πρώτων υλών ορυκτών καυσίμων. 

Η δεύτερη εναλλακτική φαίνεται πιο ελπιδοφόρα. Η απευθείας χρήση της ηλιακής ενέργειας για 

παραγωγή Η2, δηλαδή την απευθείας μετατροπή της σε χημική (χωρίς την ενδιάμεση παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας). Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, κρίνεται αναγκαία η χρήση ενός μορίου 

που απορροφά στο μήκος κύματος του ηλιακού φωτός. Επίσης, επιβάλλεται και η χρήση ενός 

καταλυτικού κέντρου το οποίο ανάγεται από το παραπάνω μόριο και έτσι προκύπτει η αναγωγή 

πρωτονίων (Η+ ) του Η2Ο σε Η2. Το σύστημα συμπληρώνεται από την παρουσία ενός δότη 

ηλεκτρονίων με σκοπό την ανατροφοδότηση του αρχικού μορίου με ηλεκτρόνια. Το αρχικό 

μόριο ονομάζεται φωτοευαισθητοποιητής ενώ το μόριο που περιλαμβάνει το καταλυτικό κέντρο, 

καταλύτης.  

Oι Φωτοευαισθητοποιητές είναι μόρια τα οποία είναι απαραίτητο να απορροφούν στην περιοχή 

του ορατού. Επιπλέον, τα μόρια αυτά θα πρέπει να είναι αρκετά σταθερά κατά την αποθηκεύσή 

τους σε υδατικά διαλύματα για μεγάλο χρονικό διάστημα και να μη συμμετέχουν σε περεταίρω 

φωτοχημικές αντιδράσεις. Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό που πρέπει να διαθέτει ο 

εκάστοτε φωτοευαισθητοποιητής είναι ο επαρκής χρόνος ημιζωής της διεγερμένης κατάστασης 

έτσι ώστε το ηλεκτρόνιο να έχει αρκετό χρόνο να φτάσει αποτελεσματικά στο καταλυτικό κέντρο. 

Συνήθης επιλογή αποτελεί η χρήση οργανικών και φθηνών χρωστικών. Μόρια όπως οι 

Πορφυρίνες χρησιμοποιούνται κατά κόρον. 

 

 

Εικόνα 1: Η δομή της πορφίνης το απλούστερο μόριο πορφυρίνης 

 

Οι καταλύτες είναι μονοπυρηνικά σύμπλοκα (συνήθως με Co) με υποκαταστάτες διϊμίνη-διοξίμη 

(κοβαλοξίμες) όπως το δι(αλκυλογλυοξιμάτο)Co οι οποιοί αποτελούν πολύ καλούς 
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ηλεκτροκαταλύτες παραγωγής Η2 όσον αφορά τόσο το δυναμικό όσο και την ταχύτητα της 

κατάλυσης. Επίσης, έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία στην φωτοκαταλυτική παραγωγή 

υδρογόνου παρουσία διάφορων φωτοευαισθητοποιητών. Η καλή τους απόδοση επηρεάζεται 

σημαντικά από τους υποκαταστάτες του μεταλλικού κέντρου του Co. 

 

Εικόνα 2: Η δομή μιας κοβαλοξίμης, της chloro(pyridine)cobaloxime 

 

1.4  Ημιαγωγοί 

Σε πολλές φωτοκαταλυτικές αντιδράσεις θεωρείται αποδοτική η χρήση ημιαγώγιμων υλικών σαν 

διατάξεις απορρόφησης του φωτός. Οι φωτοοξειδοαναγωγικές αντιδράσεις ανάμεσα σε έναν 

ημιαγωγό και ένα οξειδοαναγωγικό είδος σε διάλυμα, συμβαίνουν προς μια διεύθυνση και είναι 

γενικά μη αντιστρεπτές εξαιτίας του αποτελεσματικού διαχωρισμού φορτίου που επάγεται από 

το φως. Επιπλέον, τα καταλυτικά στάδια που οδηγούν στην παραγωγή υδρογόνου μπορούν να 

συμβούν χωρίς τη μεσολάβηση της διάχυσης μάζας. Ο ημιαγωγός που χρησιμοποιείται σαν 

φωτοκαταλύτης μπορεί να είναι στη μορφή ξηρής σκόνης για αντιδράσεις αέριας φάσης, στη 

μορφή μονοκρυστάλλων ή πολυκρυσταλλικών ηλεκτροδίων σε φωτοηλεκτρολυτικά κελιά. 

Η φωτοκαταλυτική διάσπαση του νερού προς παραγωγή υδρογόνου, με χρήση υδατικών 

αιωρημάτων TiO2 αποτελεί αντικείμενο εκτεταμένης επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας 

από τις αρχές τις δεκαετίας του ΄70. Το ενδιαφέρον όμως αναζωπυρώθηκε τα τελευταία χρόνια, 

μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα των κυψελίδων καυσίμου (fuel cells), στις οποίες το 

υδρογόνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν καύσιμο για την συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

και θερμότητας, με απόδοση πολύ μεγαλύτερη από αυτή των συμβατικών θερμικών μηχανών 

και πρακτικά, μηδενικές εκπομπές ρύπων. 
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Γενικά χαρακτηριστικά του διοξειδίου του τιτανίου 

Μεταξύ όλων των ημιαγώγιμων υλικών που έχουν μελετηθεί μέχρι σήμερα σαν φωτοκαταλύτες 

για τη διάσπαση του νερού, το διοξείδιο του τιτανίου συνεχίζει να θεωρείται το πλέον κατάλληλο 

για χρήση, λόγω της μεγάλης χημικής και φωτοχημικής σταθερότητάς του, είτε με τη μορφή 

ηλεκτροδίου σε φωτοηλεκτρολυτικά κελιά, είτε με τη μορφή αιωρήματος ή κολλοειδούς, ή 

ακινητοποιημένο με την μορφή film σε φωτοκαταλυτικά συστήματα. 

Το TiO2 χαρακτηρίζεται από τα εξής πλεονεκτήματα:  

α)σταθερότητα στη φωτοδιάβρωση και τη χημική διάβρωση,  

 β)είναι βιολογικά και χημικά αδρανές,  

γ) μη τοξικό, 

δ) ευρέως διαθέσιμο και φθηνό,  

ε) μπορεί πολύ εύκολα να ακινητοποιηθεί σε κατάλληλα υποστρώματα, παρέχοντας τον 

καλύτερο συνδυασμό ανάμεσα την καταλυτική δραστικότητα και σταθερότητα σε υδατικά μέσα. 

 

Μηχανισμός 

Οι μηχανισμοί που έχουν προταθεί για την τεχνητή παραγωγή Η2 μέσω της φωτοκατάλυσης 

είναι δύο. Ενίοτε χρησιμοποιείται το ένα μονοπάτι για την αναγωγή του Η+ του νερού.  

 Οxidative quenching 

Σύμφωνα με αυτόν το μηχανισμό, ο φωτοευαισθητοποιητής (P) ακτινοβολείται, απορροφά ένα 

φωτόνιο και έτσι προκύπτει η διεγερμένη κατάστασή του (P*) από την οποία λαμβάνει χώρα μια 

μεταφορά ηλεκτρονίου προς το καταλυτικό κέντρο της αντίδρασης και έτσι, δημιουργείται η 

ανηγμένη ενεργή μορφή του καταλύτη. Έπειτα, ο δότης ηλεκτρονίων (συνήθως μια αμίνη)  

παρέχει ένα ηλεκτρόνιο στον οξειδωμένο φωτοευαισθητοποιητή (P +). Με αυτόν τον τρόπο 

συνεχίζεται η οξειδοαναγωγική διαδικασία των μορίων του συστήματος. 

 Reductive quenching 

 Σε αυτόν το μηχανισμό, ο φωτοευαισθητοποιητής (P) ακτινοβολείται, απορροφά ένα φωτόνιο 

και έτσι προκύπτει η διεγερμένη κατάστασή του (P*) .  Αμέσως, ο δότης ηλεκτρονίων (συνήθως 

μια αμίνη)  παρέχει ένα ηλεκτρόνιο στο φωτοευαισθητοποιητή ο οποίος βρίσκεται πλέον με την 

ανηγμένη του μορφή (P -). Στη συνέχεια, μεταφέρεται το ηλεκτρόνιο στον καταλύτη προκειμένου 

να προκύψει η ενεργή ανηγμένη μορφή του. Έτσι, και με αυτόν το μηχανισμό τα μόρια του 

συστήματος μπορούν να υπόκεινται σε οξειδοαναγωγές με τελικό σκοπό την αναγωγή του 

Πρωτονίου του νερού. 
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Εικόνα 3: Οι δύο πιθανοί μηχανισμοί μεταφοράς e- από τον διεγερμένο φωτοευαισθητοποιητή 

στο καταλυτικό κέντρο της αντίδρασης  

1.5 Φωτοσύνθεση 

Όπως γίνεται από τα παραπάνω φανερό, η προστασία της φύσης αποτελεί ένα θέμα μείζονος 

σημασίας που απασχολεί την επιστημονική κοινότητα. Μετά από πολυετής μελέτες, 

αποφάνθηκαν πως ο καλύτερος τρόπος για να την προστατέψουν ήταν να τη μιμηθούν. Πιο 

συγκεκριμένα, μελετώντας τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης και τον τρόπο που είναι ικανά τα 

φυτά να συνθέτουν ενέργεια μέσω της Ηλιακής ενέργειας έδωσε την ιδέα της τεχνητής 

φωτοσύνθεσης. Η φωτοσύνθεση είναι η διαδικασία με την οποία το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) 

και το νερό μετατρέπονται σε γλυκόζη (C2H12O6):  

                                   6 CO2 + 12 H2O -> C2H12O6 + 6 O2 + 6 H2O                             (1) 

 

Για να λειτουργήσει αυτή η χημική αντίδραση, η ενέργεια που απαιτείται παρέχεται από τα μόρια 

χλωροφύλλης σε μορφή φωτονίων (φως). Η χλωροφύλλη απορροφά την ενέργεια στην ορατή 

περιοχή του φάσματος και χρησιμοποιείται για να σπάσει τις ατομικές συνδέσεις C-O και H-O 
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του CO2 και H2O αντίστοιχα, και στη συνέχεια σχηματίζονται δεσμοί C-H και C-O στο μόριο της 

γλυκόζης.  

 

 

 

Εικόνα 4: Δομή της χλωροφύλλης α  

Το βασικότερο στάδιο αυτής της διαδικασίας είναι η υδρόλυση του νερού με την ενέργεια του 

φωτός (hν) που απορροφά η χλωροφύλλη. Πιο απλά, διασπάται το νερό (φωτόλυση) στα 

στοιχεία του: 

 

                                              Η2Ο    Η2+ 
1

2
 Ο2                                                         (2) 

 

Το οξυγόνο απελευθερώνεται, ενώ το ατομικό υδρογόνο δεσμεύεται από διάφορα ένζυμα. 
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 Εικόνα 5: Διαδικασία Φωτοσύνθεσης 

 

1.6 Πορφυρίνες 

Η χλωροφύλλη είναι ένα είδος πορφυρίνης. Πιο συγκεκριμένα, ο πορφυρινικός δακτύλιος, από 

τον οποίο αποτελείται, είναι ένα εκτεταμμένο μακροκυκλικό τετραπυρρολικό συζυγιακό κυκλικό 

σύστημα όπου το κάθε πυρρόλιο(σύνολο τέσσερα) συνδέεται με το γειτονικό του με μία μεθινική 

γέφυρα. Η δομή του μη υποκαταστημένου μακροκυκλικού δακτυλίου ονομάζεται πορφίνη. Στις 

ουδέτερες πορφυρίνες, δηλαδή χωρίς παρουσία μετάλλου, πρωτόνια βρίσκονται συνδεδεμένα 

στα δυο από τα τέσσερα άζωτα. Συνεπώς, στην ελεύθερη περιοχή στο εσωτερικό του δακτυλίου 
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μπορεί να συνδεθεί ένας τεράστιος αριθμός μεταλλικών ιόντων, συνεπώς όλα τα άζωτα είναι 

συνδεδεμένα με το μέταλλο. Οι X-ray κρυσταλλογραφικές μελέτες έχουν δείξει ότι η 

διαμόρφωση του πορφυρινικού δακτυλίου είναι επίπεδη στο χώρο. Τα 2 πρωτόνια που είναι 

ενωμένα στα αντιδιαμετρικά άζωτα του πορφυρινικού δακτυλίου είναι όξινα και μπορούν να 

αντικατασταθούν εύκολα από μεταλλικά ιόντα. Εάν στον δακτύλιο συναρμοστούν σφαιρικά 

μεταλλικά ιόντα από 60-70 pm, τότε αυτά βρίσκονται στην κεντρική κοιλότητα ενώ για ιόντα 

μεγαλύτερα από 70 pm βρίσκονται έξω από το επίπεδο που ορίζουν τα 4 άζωτα του 

δακτυλίου.Ο δακτύλιος έχει διαστάσεις 9 Å και διάμετρο 4,2 Å. 

 

Εικόνα 6: Δομή της πορφυρινής 

 

Οι πορφυρίνες (όπως και τα παράγωγά τους) είναι χρωμοφόρες ενώσεις που απορροφούν στο 

ορατό για αυτό παρουσιάζουν έντονο φθορισμό και μεγάλη θερμική και ενεργειακή 

σταθερότητα. Χαρακτηριστικό του πορφυρινικού δακτυλίου είναι ότι έχει ιδανικό σχήμα (οπή) για 

να δεσμεύει ένα δισθενές μέταλλο της πρώτης σειράς μετάπτωσης . Επίσης, διαθέτουν 18 π 

ηλεκτρόνια τα οποία είναι απεντοπισμένα σε όλη την περιφέρεια του πορφυρινικού συστήματος. 

Έχουν αρωματικό δακτύλιο που υπακούει στο νόμο του Hϋckel (4ν+2). Τόσο τα άτομα άνθρακα 

όσο και του αζώτου έχουν sp2 υβριδισμό ώστε τα μήκη των δεσμών να κυμαίνονται από 134-

145 pm και γωνίες 107-126ο. Επίσης, θεωρούνται ως δότες και δέκτες ηλεκτρονίων για τη 

φωτοεπαγόμενη μετακίνηση των ηλεκτρονίων που είναι το κλειδί για την μετατροπή της ηλιακής 

ενέργειας σε ηλεκτρική. Επίσης, διαθέτουν μεγάλη δραστικότητα αν οι δακτύλιοι βρεθούν 

συμπλοκοποιημένοι με ένα μέταλλο. Η δραστικότητα οφείλεται στο στην αντίδραση του δεσμού 

Μετάλλου- Πορφυρίνης. Βέβαια, ο δακτύλιος μετά από τη μετάλλωση (ειδικά για μικρά μέταλλα, 

όπως το Ni2+) στρέφεται τόσο ώστε να μεγιστοποιήσει το δεσμό του με το μέταλλο χάνοντας το 



18 
 

χαρακτηριστικό του επίπεδου μορίου. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει όταν στις meso θέσεις του 

δακτυλίου συνδεθούν ογκώδεις υποκαταστάτες. 

 

 

Εικόνα 7: Δομή μιας μεταλλωμένης Πορφυρίνης 
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ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Η ενέργεια είναι ο βασικότερος πόρος που η κοινωνία μας χρειάζεται για να λειτουργήσει. 

Μεγάλο μέρος των ενεργειακών μας αναγκών καλύπτεται από ορυκτά καύσιμα δηλαδή. 

άνθρακα, φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Αυτά δημιουργούνται μέσα στη γη με τη χρονοβόρα 

διαδικασία της απολίθωσης. Στον 21ο αιώνα, έχουμε χρησιμοποιήσει αυτή την ενέργεια πιο 

γρήγορα από ό, τι η γη μπορεί να τροφοδοτήσει. Ως αποτέλεσμα, τα τεράστια αποθέματα 

λιγοστεύουν με εκθετικό βαθμό. Για να βρούμε μια λύση σε αυτό το ζήτημα, η δημοτικότητα των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχει αυξηθεί δραματικά. Η παραγωγή υδρογόνου από τη 

φωτοκαταλυτική διάσπαση του νερού με χρήση ηλιακής ακτινοβολίας είναι, δυνητικά, μια από 

τις πλέον υποσχόμενες διεργασίες για τη φωτοχημική μετατροπή και αποθήκευση της ηλιακής 

ενέργειας.  

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της αντίδρασης της φωτοκαταλυτικής 

διάσπασης του νερού, με σκοπό την παραγωγή υδρογόνου, με τη χρήση ενός τριαδικού 

συστήματος το οποίο αποτελείται από έναν φωτοευαισθητοποιητή και πιο συγκεκριμένα μια 

υδατοδιαλυτή πορφυρίνη του Ψευδαργύρου, έναν καταλύτη, εν προκειμένω το σύμπλοκο 

Co(dmgH)2Cl(py) και έναν δότη ηλεκτρονίων την τριαιθανολαμίνη (ΤΕΟΑ).  

 

 

Εικόνα 8: Σχηματική απεικόνιση καταλυτικής παραγωγής υδρογόνου 
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 

3.1  Συνθετική Πορεία 

Στο πρώτο μέρος, θα γίνει αναφορά στην πειραματική διαδικασία που ακολουθήθηκε 

προκειμένου να συντεθεί η πορφυρίνη και η κοβαλοξίμη που χρησιμοποιήθηκαν  στο τριαδικό 

σύστημα φωτοευαισθητοποιητής, καταλύτης, ΤΕΟΑ  με σκοπό τη φωτοκαταλυτική ικανότητα 

παραγωγής H2. Αρχικά, θα περιγραφεί η σύνθεση της ZnTPPCH2(COOHCN) και στη συνέχεια η 

σύνθεση της[Co(dmgH)2-(4-COOHCN-py)Cl]. Τέλος, παρατίθεται παράρτημα με τις ποσότητες 

των αντιδραστηρίων που απαιτήθηκαν για την εκάστοτε αντίδραση.  

Α’ΜΕΡΟΣ: Σύνθεση της Zn-10-(phenyl-COOCH3) 5,15,20 tri-mesityl porphyrin Ψευδαργύρου 

Το πρώτο βήμα ήταν η μετάλλωση της μονοεστέρα πορφυρίνης με περίσσεια άλατος Zn. Σε μια 

μονόλαιμη εσμυρισμένη σφαιρική φιάλη η οποία έφερε μαγνητάκι, τοποθετήθηκε H2TPPCOOMe 

και ο διαλύτης που χρησιμοποιήθηκε για την μετάλλωση, CH2Cl2. To άλας του Ζn που 

χρησιμοποιήθηκε ήταν το Zn(oAc)2.2H2O και προτού τοποθετηθεί στη σφαιρική φιάλη που 

περιείχε την πορφυρίνη, διαλύθηκε σε μεθανολικό διάλυμα μιας και εκεί είναι μόνο διαλυτό. Tο 

σύστημα αφέθηκε υπό ανάδευση και σε θερμοκρασία δωματίου για 24 ώρες. Η λήψη UV-Vis 

φάσματος του προϊόντος, επιβεβαίωσε τη μετάλλωση της πορφυρίνης. Προκειμένου να 

απομονωθεί σε καθαρή μορφή η μεταλλωμένη πορφυρίνη από το άλας του Zn το οποίο δεν 

αντέδρασε, πραγματοποιήθηκε κολώνα χρωματογραφίας με υλικό πλήρωσης οξείδιο του 

πυριτίου και διαλύτη έκλουσης το CH2Cl2. Το πρώτο κλάσμα της κολώνας ήταν και το 

επιθυμητό. Ακολούθησε απόσταξη του προϊόντος μέχρι ξηρού.  

 

Σχήμα 1: Αντίδραση μετάλλωσης της H2TPPCOOCH3 
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Α2. Στη συνέχεια, έγινε η αναγωγή της εστερικής ομάδας σε αλκοολική. Ως αναγωγικό μέσο 

χρησιμοποιήθηκε LiAlH4 ενώ ως διαλύτης άνυδρο THF. Σε μια δίλαιμη σφαιρική φιάλη των 50 

ml, όπου έφερε μαγνητάκι, τοποθετήθηκε μια three way στρόφιγγα και ένα septum. Με αυτόν 

τον τρόπο επιτυγχάνονται οι απόλυτα dry συνθήκες που απαιτούνται προκειμένου να διατηρηθεί 

άνυδρος ο διαλύτης. Αρχικά, τοποθετείται στη σφαιρική το αναγωγικό μαζί με τον άνυδρο 

διαλύτη και αφήνεται σε ανάδευση υπό ατμόσφαιρα Ν2. Μετά το πέρας 30’, τοποθετήθηκε και η 

ZnTPPCOOCH3 στη σφαιρική. Το σύστημα αφέθηκε υπό ανάδευση για 2 ώρες. Κάνοντας spot 

σε πλακίδιο ΤLC με Silica ως στερεή φάση και ως διαλύτη CH2Cl2, παρατηρήθηκαν δύο spot 

κάτι το οποίο υποδήλωνε τη μη πλήρη αναγωγή της εστερομάδας σε υδροξυλομάδα γι’αυτό και 

τελικά  το σύστημα αφέθηκε για 24 ώρες. Για την εξουδετέρωση του αναγωγικού, 

παρασκευάστηκε υδατικό διάλυμα NaOH 15% w/v το οποίο προστέθηκε στο παραπάνω 

σύστημα, κατόπιν προστέθηκε και νερό. Η προσθήκη αυτή επαναλήφθηκε αφού προηγήθηκε 

μια ήπια ανάδευση. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν εκχυλίσεις του προϊόντος με εναλλάξ 

εκπλύσεις με υδατικό διάλυμα 5% w/v NaHCO3 και νερό. Ως διαλύτης χρησιμοποιήθηκε CH2Cl2. 

Συνεχώς συλλεγόταν η οργανική φάση όπου περιείχε το προϊόν το οποίο και τελικά καθαρίστηκε 

με Χρωματογρφία Στήλης. Ο διαλύτης που χρησιμοποιήθηκε ήταν το CH2Cl2 και το πρώτο 

κλάσμα ήταν το επιθυμητό. Ακολούθησε απόσταξη του προϊόντος μέχρι ξηρού. 

 

 

Σχήμα 2: Αντίδραση αναγωγής της ZnTPPCOOCH3 
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Α3. Η αλκοόλη που προέκυψε αντέδρασε με περίσσεια ενεργοποιημένου MnO2. Σε μια 

μονόλαιμη σφαιρική, που έφερε μαγνητάκι, τοποθετήθηκαν τα δύο παραπάνω αντιδραστήρια 

και το CHCl3 ως διαλύτης. Το σύστημα αφέθηκε υπό ανάδευση όλο το βράδυ. Το προϊόν της 

οξείδωσης ήταν η αντίστοιχη αλδεϋδη στο οποίο έγινε διήθηση με Celite. Ο καθαρισμός του 

προϊόντος έγινε με Χρωματογραφία Στήλης και με διαλύτη CH2Cl2/MeOH 1%. Το πρώτο κλάσμα 

ήταν και το επιθυμητό. Ακολούθησε απόσταξη του προϊόντος μέχρι ξηρού. 

 

 

 

Σχήμα 3: Αντίδραση οξείδωσης της ZnTPPCH2OH 

 

 

Α4.Ο φωτοευαισθητοποιητής πήρε την τελική του μορφή μέσω μιας συμπύκνωσης Knovenagel. 

Πιο συγκεκριμένα, η ZnTPPCHO αντιδρά με το κυανοξικό. Σε αυτήν την αντίδραση ως διαλύτης 

χρησιμοποιήθηκε THF ενώ ήταν απαραίτητη και η παρουσία καταλύτη. καταλύτης της 

συμπύκνωσης ήταν η Πιπεριδίνη. Ο καταλυτικός ρόλος της Πιπεριδίνης έγκειτε στην ικανότητα  

της να αποσπά τα όξινα Πρωτόνια του καρβονιλικού άνθρακα του κυανοξικού, ο οποίος με τη 

σειρά του προσβάλλει τον καρβονυλικό άνθρακα της αλδεϋδικής ομάδας της πορφυρίνης. 
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Σχήμα 4: Μηχανισμός συμπύκνωσης Knovenagel 

 

Σε μια σφαιρική φιάλη τοποθετήθηκε αρχικά η ZnTPPCHO μαζί με το THF και στη συνέχεια η το 

κυανοξικό με τον καταλύτη, ο οποίος τοποθετήθηκε με μικροσύριγγα Hammilton.Το σύστημα 

βρισκόταν υπό ατμόσφαιρα Ν2, ανάδευση και θέρμανση για 24 ώρες. Η θερμοκρασία 

παρακολουθείτο συνεχώς προκειμένου να μην υπερβεί τους 66οC μιας αυτό είναι το σημείο 

βρασμού του διαλύτη. Στο σύστημα είχε τοποθετηθεί ψυχτήρας προκειμένου να μην εξατμίζεται 

ποσότητα του THF. Κατόπιν, έγιναν εκχυλίσεις του προϊόντος με εναλλάξ εκπλύσεις με υδατικό 

διάλυμα 5% w/v NaHCO3 και νερό. Ως διαλύτης χρησιμοποιήθηκε CH2Cl2. Συνεχώς συλλεγόταν 

η οργανική φάση όπου περιείχε το προϊόν . Κάνοντας spot σε πλακίδιο ΤLC με Silica ως στερεή 

φάση και ως διαλύτη CH2Cl2/ΜeOH 1%, παρατηρήθηκαν δύο spot κάτι το οποίο υποδήλωνε τη 

μη πλήρη μετατροπή της αλδεϋδομάδας σε κυανοξικό. Προκειμένου να απομονωθεί το 

επιθυμητό προϊόν πραγματοποιήθηκε Χρωματογρφία Στήλης. Ο διαλύτης που χρησιμοποιήθηκε 

ήταν αρχικά το CH2Cl2 το πρώτο ήταν η ποσότητα ΖnTPPCH2(COOHCN) που δεν αντάδρασε, 

ενώ αυξάνοντας την πολικότητα του διαλύτη (CH2Cl2 /EtOH 4%) παραλήφθηκε το επιθυμητό 

προϊόν. Το πρώτο κλάσμα υπέστη για άλλη μια φορά συμπύκνωση Knovenagel με σκοπό να 

παραλάβουμε μεγαλύτερη ποσότητα από την ZnTPPCH2(COOHCN). Στο συνολικό τελικό 

προϊόν πραγματοποιήθηκε απόσταξη μέχρι ξηρού. 
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Σχήμα 5: Αντίδραση συμπύκνωσης της ZnTPPCHO 
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Σχήμα 6: Συνθετική πορεία της ZnTPPCH2(COOHCN)  
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B’ΜΕΡΟΣ: Σύνθεση της Χλώρο 4-κυανοξυ-πυρίδινο δις(διμεθυλογλυοξιμάτο) (III) [Co(dmgH)2-

(4-COOHCN-py)Cl] 

Όσον αφορά τη σύνθεση του καταλύτη, αρχικά παρασκευάστηκε ο αξονικός υποκαταστάτης. 

 Β1. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε μια 4-pyridine carboxyaldheyde η οποία αντιδρά με το 

κυανοξικό. Η αντίδραση που πραγματοποιείται είναι μια συμπύκνωση Knovenagel με τον ίδιο 

διαλύτη και καταλύτη που χρησιμοποιήθηκε και για τη σύνθεση της ZnTPPCH2(COOHCN). Σε 

μια εσμυρισμένη σφαιρική φιάλη που έφερε μαγνητάκι, τοποθετήθηκε αρχικά η 4-πυριδίνη μαζί 

με το THF και στη συνέχεια το κυανοξικό με τον καταλύτη, ο οποίος τοποθετήθηκε με 

μικροσύριγγα Hammilton.Το σύστημα βρισκόταν υπό ατμόσφαιρα Ν2, ανάδευση και θέρμανση 

για 24 ώρες. Η θερμοκρασία παρακολουθείτο συνεχώς προκειμένου να μην υπερβεί τους 66οC 

μιας αυτό είναι το σημείο βρασμού του διαλύτη. Στο σύστημα είχε τοποθετηθεί ψυχτήρας 

προκειμένου να μην εξατμίζεται ποσότητα του THF. Με spot σε πλακιδίο TLC με στατική φάση 

Silica και διαλύτη CH2Cl2/MeOH 1% παρατηρήθηκε μόνο ένα spot, συνεπώς η συμπύκνωση 

είχε γίνει επιτυχώς. 

 

 

 

 

Σχήμα 7: Συνθετική πορεία της 4-κυανόξυ πυριδίνη 

 

 

Β2. Τέλος, προκειμένου να παρασκευαστεί ο καταλύτης ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία. Σε μια 

δίλαιμη σφαιρική φιάλη τοποθετούνται CoCl2.6H2O, NaOH, διμέθυλογλυοξίμη (dmgH2) και EtOH 

ως διαλύτης. Στη φιάλη τοποθετήθηκε ψυχτήρας, και εφαρμόστηκε ανάδευση και θέρμανση. 
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Όταν η θερμοκρασία άγγιξε τους 70οC (σημείο βρασμού διαλύτη), η ένταση της εστίας μειώθηκε. 

Μετά από 20’ τοποθετήθηκε η 4-pyridine acetoacetic η οποία πρώτα είχε διαλυθεί σε EtOH. 

Μετά το πέρας 1 ώρας από την έναρξη του βρασμού, αφαιρέθηκε  η θέρμανση. Προκειμένου να 

πέσει ίζημα εφαρμόστηκε πιεστηράκι στη σφαιρική φιάλη. Πιο συγκεκριμένα, η εφαρμογή του 

αποσκοπούσε στη πλήρη απομάκρυνση της υγρασίας που έχει ως αποτέλεσμα την πλήρη 

συναρμογή των ατόμων του Οξυγόνου στα άτομα του Αζώτου της Πυριδίνης. Στη συνέχεια, 

έγινε διήθηση υπό κενό του προϊόντος με εναλλάξ εκπλύσεις με νερό και με αιθέρα. Ως διαλύτης 

χρησιμοποιήθηκε EtOH. Στη συνέχεια, τοποθετήθηκε το προϊόν στο φούρνο προκειμένου να 

απομακρυνθεί οποιαδήποτε υγρασία. 

 

 

 

 

 

Σχήμα 7: Συνθετική πορεία της [Co(dmgH)2-(4-COOHCN-py)Cl] 
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Σχήμα 8: Συνθετική πορεία της κοβαλοξίμης 

 

 

 

Γ’ΜΕΡΟΣ: Παράρτημα 

Στο παράρτημα αυτό δίνονται αναλυτικά οι ποσότητες και τα ισοδύναμα που χρησιμοποιήθηκαν 

για την εκάστοτε αντίδραση. 

Η απόδοση (α) μιας αντίδρασης ορίζεται ως ο λόγος της ποσότητας της ουσίας που παράγεται 

πρακτικά προς την ποσότητα της ουσίας που θα παραγόταν θεωρητικά αν η αντίδραση ήταν 

ποσοτική. 
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Παρασκευή  ZnTPPCOOCH3 

Αντιδραστήρια n (mmol) m (mgr) Mr d (gr/ml) Eq 

H2TPPCOOMe 0,089 60,00 672,77 - 1 

Zn(oAc)2.2H2O 0,89 195,34 219,49 - 10 

 
Όγκος CH2Cl2: 25 mL 
Όγκος MeOH: 4,5 mL 
m Zn-TPP-COOMe: 50 mgr 
α = 83% 
 
 

Παρασκευή  ZnTPPCOH 

Αντιδραστήρια n (mmol) m (mgr) Mr d (gr/ml) Eq 

Zn-TPP-

COOMe 

0,067 50 736,16 - 1 

LiAlH4 0,27 10,31 37,95 - 4 

Όγκος THF: 7,03 mL 
mZn-TPP-COH: 30 mgr 
α = 60% 

 

Παρασκευή  ZnTPPCHO 

Αντιδραστήρια n (mmol) m (mgr) Mr d (gr/ml) Eq 

Zn-TPP-COH 0,042 30 708,13 - 1 

MnO2 0,25 22,10 86,94 - 6 

Όγκος CHCl3: 0,6 mL 

mZn-TPP-CHO: 25 mgr 

α = 83% 

 

Παρασκευή  ZnTPPCH2(COOHCN) 

Αντιδραστήρια n (mmol) m (mgr) Mr d (gr/ml) Eq 

Zn-TPP-CHO 0,03 25 706 - 1 

Cyanoacetic 

acid 

0,14 12,04 85,06 - 4 

Όγκος THF: 1,2 mL 

Όγκος πιπεριδίνης: 0,88 μL 

 m Zn-TPP-CH2COOHCN : 14 mgr 

α =  56% 
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Η αλδεϋδη που δε συμπυκνώθηκε την πρώτη φορά υπέστη μια δεύτερη αντίδραση Knovenagel. 

Οι ποσότητες της δεύτερης αντίδρασης είναι κατά αντιστοιχία της πρώτης. 

Τελική μάζα του φωτοευαισθητοποιητή: 20mgr 

 

Παρασκευή  4-κυανόξυ πυριδίνης 

Αντιδραστήρια n (mmol) m (mgr) Mr d (gr/ml) Eq 

Πυριδινό-4-καρβόξυ 

αλδεϋδη 

0,933 100 107,11 1,137 1 

Κυανοξικό οξύ 3,732 317,44 85,06 - 4 

Όγκος THF: 37,34 mL 

Όγκος πιπεριδίνης: 27,44 μL 

Όγκος 4-pyridine carboxyaldehyde: 90 μL 

m 4-pyridinecyanoacetic acid : 99,94 mgr 

α = 99% 

 

Παρασκευή  [Co(dmgH)2-(4-COOHCN-py)Cl] 

Αντιδραστήρια n (mmol) m (mgr) Mr d (gr/ml) Eq 

4-κυανόξυ πυριδίνη 0,933 99,94 107,11 - 1 

dmgH2 1,959 226,79 116,12 - 2,1 

CoCl2.6H2O, 0,933 221,99 237,93 - 1 

NaOH 0,933 37,32 40,00 - 1 

Όγκος EtOH: 20 mL 

m Co(dmgH)2Cl-4-pyridine:: 221,8 mgr 

α = 97% 

 

3.2 Πειράματα φωτοκαταλυτικής παραγωγής Υδρογόνου 

Σε αυτό το μέρος, θα γίνει αναφορά στην πειραματική διαδικασία που ακολουθήθηκε 

προκειμένου να παρασκευαστούν τα διαλύματα τα οποία θα μετρούνταν για την αποδοτικότητά 

τους σε παραγωγή Υδρογόνου. Έγιναν δοκιμές σε διάφορα pH και με συνδυασμούς 

φωτοευαισθητοποιητών και καταλυτών. Σε κάθε περίπτωση, δότης ηλεκτρονίων ήταν η 
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τριαιθανολαμίνη (ΤΕΟΑ). Τέλος, παρατίθεται παράρτημα με τις ποσότητες των 

φωτοευαισθητοποιητών και των καταλυτών που απαιτήθηκαν για την εκάστοτε δοκιμή. 

Αρχικά, κατασκευάζεται το υδατικό διάλυμα τριαιθανολαμίνης 30% v/v με κατάλληλη προσθήκη 

HCl, ανάλογα το επιθυμητό pH (6,7,8 ή 9) και τοποθετείται σε ειδικό Schlenk. Στη συνέχεια, 

προστίθεται ακετονιτρίλιο και μαγνητάκι ανάδευσης. Τέλος, προστίθονται οι κατάλληλες 

ποσότητες φωτοευαισθητοποιητή, καταλύτη ή και TiO2. Το διάλυμα απαερώνεται για 20’ με 

αέριο Ν2 σε θερμοκρασία δωματίου, σφραγίζεται με Parafilm και ακτινοβολείται σε φωτοχημικό 

αντιδραστήρα ο οποίος βρίσκεται πάνω σε αναδευτήρα. Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει μια 

λάμπα Xe 500W με λ>440 nm. Έπειτα από κάποιες ώρες ακτονοβολίας, πραγματοποιηείται 

ένεση σε αέριο χρωματογράφο. Η παραγώμενη ποσότητα αερίου ανιχνεύται από έναν 

ανιχνευτή θερμική αγωγιμότητας (TCD). Ολοκληρώνοντας το εμβαδόν της κορυφής στο φάσμα, 

υπολογίζεται ο όγκος του αέριου H2 και με τη χρήση της καταστατικής εξίσωσης των αερίων 

υπολογίζονται τα moles του αερίου. 

                                                     PV= nRT                                                             (3) 

 

Τέλος, η απόδοση μετράται σε ΤΟΝ τα οποία ορίζονται ως εξής: 

                                        

                                        TON = 
mol H2

mol PS
                                                      (4) 
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Εικόνα 9:  Διάταξη φωτοχημικού αντιδραστήρα 

 

Όπως προαναφερθηκε, η ποσοτικοποίηση του Υδρογόνου έγινε με τη βοήθεια αέριου 

Χρωματογράφου στον οποίο γινόταν ένεση ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 

Οι ποσότητες φωτοευαισθητοποιητών και καταλυτών σε κάθε συνδυασμό: 

 

 ZnTPPCH2(COOHCΝ)- [Co(dmgH)2-(4-COOHCN-py)Cl] 

Αντιδραστήρια n(mmol) C(M) Mr m(mgr) 

ZnTPPCH2(COOHCΝ) 4 x 10-7 4 x 10-5 773,16 0,3092 

Co(dmgH)2-(4-COOHCN-py)Cl 4,9 x 10-6 4,9 x 10-4 513,8 2,51762 

 

  

(TMPyPZn+4)Cl4 -[Co(dmgH)2-(4-COOHCN-py)Cl] 

Αντιδραστήρια n(mmol) C(M) Mr m(mgr) 

(TMPyPZn+4)Cl4 4 x 10-7 4 x 10-5 880 0,3520 

Co(dmgH)2-(4-COOHCN-py)Cl 4,9 x 10-6 4,9 x 10-4 513,8 2,51762 
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ZnTPPCH2(COOHCΝ)- Co(dmgH)2(Ν-methyl-imidazole)Cl 

Αντιδραστήρια n(mmol) C(10-5) Mr m(mgr) 

ZnTPPCH2(COOHCΝ) 4 x 10-7 4 x 10-5 773,16 0,3092 

Co(dmgH)2(Ν-methyl-
imidazole)Cl 

 

4,9 x 10-

6 

4,9 x 10-4 448,9 2,1996 
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ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

 

4.1 Θεωρητικό Υπόβαθρο 

 

 Φασματοφωτομετρία UV-VIS 

Γενικά οι φασματοσκοπικές μέθοδοι χημικής ανάλυσης, όπου ανήκει και η φασματοφωτομετρία 

UV-VIS, χρησιμοποιούνται ευρύτατα για την επίλυση διαφόρων χημικών προβλημάτων, που 

σχετίζονται με τη δομή, την κινητική, την ταυτοποίηση κ.α. 

Οι περισσότερες από τις φασματοφωτομετρικές μεθόδους βασίζονται στην επίδραση 

κατάλληλης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε μια ουσία, που δεσμεύεται από τα άτομα, ή τα 

μόρια της ύλης και προκαλεί ηλεκτρονικές διεγέρσεις, διεγέρσεις πυρήνων, αλλαγές στην 

περιστροφή και τη δόνηση των μορίων. Στη συνέχεια τα άτομα και τα μόρια επιστρέφουν 

συνήθως στην αρχική τους κατάσταση, αφού αποβάλλουν το ποσό της ενέργειας που 

απορρόφησαν. Η καταγραφή της έντασης της απορρόφησης σε συνάρτηση με το μήκος 

κύματος, ή τη συχνότητα της ακτινοβολίας αποτελεί το φάσμα απορρόφησης, που είναι 

γραμμικό στα άτομα και ταινίες στα μόρια. Η θέση και η ένταση, κυρίως των ευρύτερων ταινιών 

απορρόφησης που οφείλονται στις ηλεκτρονικές μεταβάσεις από τη μία ενεργειακή στάθμη σε 

μία άλλη είναι πολύ χαρακτηριστικές των διαφόρων ομάδων των οργανικών ενώσεων. 

Η μέθοδος της Φασματοσκοπίας Uv-Vis βασίζεται στην Η ένταση των ηλεκτρονικών 

απορροφήσεων δίνεται στην εξίσωση των Beer-Lambert: 

                                                               I/Io = c d ε                                              (5) 

Όπου Ιο είναι η ένταση του φωτός που διαπερνά το δείγμα, I η  εξερχόμενη ακτινοβολία μιας και 

σύμφωνα με το νόμο ένα μέρος της προσπίπτουσας ακτινοβολίας απορροφάται από το δείγμα, 

c είναι η συγκέντρωση της ουσίας, d είναι το πάχος της κυψελίδας και ε είναι συντελεστής 

απόσβεσης, χαρακτηριστικός για κάθε μόριο. Oι μεταβάσεις των ηλεκτρονίων οι οποίες είναι 

υπεύθυνες για τα φάσματα που βλέπουμε στο Uv-Vis είναι οι εξής: τα σ-ηλεκτρόνια, τα π-

ηλεκτρόνια και τα n- ηλεκτρόνια ή μη δεσμικά (non bonding) που δεν παίρνουν μέρους σε 

δεσμούς και συγκρατούνται ασθενέστερα, ώστε να μπορούν να υποστούν μεταβάσεις. Τα σ-

ηλεκτρόνια είναι πιο σταθερά, προσκολλημένα στους πυρήνες και απαιτούν μεγαλύτερη 

ενέργεια για να μεταβούν σε άλλα ενεργειακά επίπεδα, ενώ για τα π- και τα n- ηλεκτρόνια 

απαιτείται μικρότερη ενέργεια. Όταν στο μόριο εντοπίζονται συζυγιακοί διπλοί δεσμοί, τότε 
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παρατηρείται μετακίνηση της απορρόφησης στο φάσμα του ορατού. Η μετατόπιση αυτή 

προκύπτει από μία ισχυρή μετάβαση π -> π* εντός του μορίου. Τέτοιες μεταβάσεις συμβαίνουν 

συνήθως σε μόρια που φέρουν χρωμοφόρες ομάδες. Πιο συγκεκριμένα, η ποσότητα ενέργειας 

μιας μετάβασης και το μήκος κύματος της ακτινοβολίας που απορροφάται είναι χαρακτηριστική 

ιδιότητα των ατόμων μιας ομάδας και όχι μόνο των ηλεκτρονίων των δεσμών. Η ομάδα των 

ατόμων που συμβάλλει σε μια τέτοια απορρόφηση καλείται χρωμοφόρος ομάδα. Αλλαγές στη 

δομή των ατόμων της χρωμοφόρου ομάδας προκαλεί μεταβολή της ενέργειας που 

απορροφάται και φυσικά της έντασης της απορρόφησης. χρωμοφόρες ομάδες με διπλούς και 

τριπλούς δεσμούς, όπως C= C , ― C≡C ―, ― C≡Ν―, C O , ― Ν=Ν― . 

 

Πριν προχωρήσουμε στο σχολιασμό των φασμάτων είναι απαραίτητη η αναφορά στο θεωρητικό 

υπόβαθρο. 

Οι πορφυρίνες είναι γνωστές χρωμοφόρες ενώσεις, με ισχυρές ταινίες απορρόφησης στην 

περιοχή του ορατού. Ο χαρακτηρισμός αυτός προκύπτει από την ύπαρξη 18 π ηλεκτρονίων 

που βρίσκονται σε έναν δεκαεξαμελή δακτυλίου. Το φάσμα μιας ελεύθερης πορφυρίνης 

αποτελείται από μια ταινία γύρω στα 420 nm (Soret ή Β band) που είναι η υψηλότερη σε ένταση 

και 4 χαμηλότερες ταινίες στην περιοχήαπό 500-650 nm (Q bands). 

Q-ταινίες: είναι δύο ταινίες μεταξύ 500-600 nm οι οποίες χωρίζονται κατά ~1250 cm-1. Η ταινία 

χαμηλότερης ενέργειας (ορισμένες φορές ονομάζεται και α) προέρχεται από την ηλεκτρονιακή 

μετάβαση Q(0,0) της χαμηλότερης ενεργειακά Απλής (S) κατάστασης. Η υψηλότερης ενέργειας 

ταινία (ονομάζεται συνήθως β) διαφέρει σχεδόν σταθερά ενεργειακά από την Q(0,0). Είναι 

υψηλότερη κατά ένα δονητικό επίπεδο διέγερσης και συμβολίζεται ως  Q(1,0).  

Β-ταινία: είναι μία ισχυρή ταινία ανάμεσα στα 380-420 nm, καλείται και Soret ταινία. Προέρχεται 

από τη διέγερση στην υψηλότερης ενέργειας απλή (S) κατάσταση, Β(0,0). Φάσματα υψηλής 

διακριτικότητας στην αέρια φάση ή σε χαμηλή θερμοκρασία παρουσιάζουν μία  επιπλέον ταινία 

μετατοπισμένη κατά ~1250 cm-1 προς το μπλε. Αποδίδεται στη μετάβαση σ’ ένα υψηλότερο 

δονητικό επίπεδο και συμβολίζεται ως Β(1,0). 

Η Β αναφέρεται σε ισχυρώς επιτρεπτή διεγερμένη κατάσταση ενώ η Q σε μία  ημι-επιτρεπτή. Η 

παρουσία αξονικών ligands που είναι  ισχυροί σ και π δότες, αυξάνει τη ένταση  της ταινίας . Οι 

ταινίες  αυτές οφείλονται σε π → π* μεταπτώσεις. 
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Συγκεκριμένα η ταινία Soret προέρχεται από τη μετάπτωση a1u (π) – eg*(π), ενώ οι υπόλοιπες 

Q ταινίες συμβαίνουν λόγω μετάπτωσης a2u(π) – eg*. Η δεύετερη εικόνα συγκεκριμένα δείχνει 

τις 4 επιτρεπτές διαμορφώσεις των μεταπτώσεων. 

Η μια διαμόρφωση είναι (a1u egx) και η άλλη είναι (a2u egy). Στην πραγματικότητα, αυτές οι 

διηγερμένες απλές καταστάσεις αν είναι ίσης ενέργειας μπορούν να αναμειχθούν (mix) με μια 

διαδικασία γνωστή ως configurational interaction και να σχηματίσουν δυο νέες απλές 

καταστάσεις οι οποίες είναι σε αναλογία 50:50 των προηγούμενων απλών καταστάσεων. Έτσι 

θα σχηματίσουν μια χαμηλότερη ενεργειακά κατάσταση, την S1 κατάσταση που η μετάπτωση 

S0→S1 είναι ασθενώς επιτρεπτή, και την υψηλότερη ενεργειακά S2 κατάσταση στην οποία η 

μετάπτωση S0→S2 είναι ισχυρά επιτρεπτή και αντιπροσωπεύει τη Soret ταινία. Η ταινία στο 

UV-vis φάσμα απορρόφησης λόγω μιας μετάβασης στην S2 κατάσταση είναι η ζώνη Soret, και 

η ταινία λόγω μιας μετάβασης στη δονητική S1 κατάσταση, είναι η α ζώνη . Όσο μεγαλύτερος ο 

βαθμός μίξης-δισταύρωσης, τόσο λιγότερο έντονη είναι η α ζώνη σε σχέση με την ζώνη Soret. 
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Στο UV-ορατό φάσμα της πορφυρίνης, υπάρχει επίσης μια ζώνη αλληλεπίδρασης μεταξύ των 

δονήσεων των ηλεκτρονιακών αλληλεπιδράσεων (vibronic band), η ζώνη β, η οποία εμφανίζεται 

στα ελαφρώς χαμηλότερα μήκη κύματος από τη ζώνη α. Η ζώνη β οφείλεται στις μεταβάσεις 

στα πιο υψηλά δονητικά επίπεδα στην S1 κατάσταση και χρησιμεύει ως μια ζώνη 

"κανονικοποίησης" στο φάσμα απορρόφησης της πορφυρίνης. Κατά συνέπεια, η ένταση της 

ζώνης α σε σχέση με της β μπορεί να χρησιμεύσει ως ένα μέτρο για το πόσο κοντά στην 

ενέργεια τα τροχιακά a2u και a1u είναι μεταξύ τους. 

Στο φάσμα της ελεύθερης πορφυρίνης έχουμε μια έντονη οξεία κορυφή περίπου στα 420 nm 

(soret ή Β ταινία). Οι υπόλοιπες 4 κορυφές είναι πιο ασθενείς (Q ταινίες). Όλες αυτές οι 

μεταπτώσεις είναι ασθενείς γιατί προκύπτουν από απαγορευμένες κατά Laporte.  

Οι μεταβάσεις προέρχονται από τις καταστάσεις Ευ συμμετρίας που αποτελούνται από ένα 

εκφυλισμένο ζεύγος καταστάσεων (ισοδυναμία διπόλων σε άξονες Χ, Υ) 

 Η υψηλής ενέργειας μετάβαση δίνει τη Β (Ευ) ταινία με εκφυλισμένα ζεύγη καταστάσεων Βx, 

By) 

 Η χαμηλής ενέργειας μετάβαση δίνει την Q (Eu) ταινία με εκφυλισμένα ζεύγη καταστάσεων 

Qx, Qy) 

 

Το φάσμα UV-Vis μιας μεταλλοπορφυρίνης διαφέρει από το φάσμα μιας ελεύθερης πορφυρίνης 

διότι όταν το μεταλλικό ιόν συναρμόζεται με τα άτομα αζώτου και η συμμετρία αυξάνεται σε 

σχέση με της ελεύθερης. Στο φάσμα της μεταλλιωμένης πορφυρίνης έχουμε μια έντονη οξεία 

κορυφή λίγο πιο μετατοπισμένη σε σχέση με τα 420 nm (soret ή Β ταινία). Παρατηρείται επίσης 

η μείωση των ταινιών Q από τέσσερις σε δύο. Μια μεταλλιωμένη πορφυρίνη είναι ικανή να 

επηρεάσει την ενεργειακή διαφορά μεταξύ των Β και Q μεταβάσεων μέσω συζυγιακού ή 

επαγωγικού φαινομένου. Πιο συγκεκριμένα, με τη συνεισφορά ενός τροχιακού στο συζυγιακό π 

σύστημα (αλληλεπίδραση κενών ή συμπληρωμένων dπ και pπ τροχιακών με τα κατάλληλης 

συμμετρίας a2u και eg ). Οι Περιφερειακοί υποκαταστάτες επιφέρουν διαταραχές στο συζυγιακό 

σύστημα μείωση του αριθμού των Q ταινιών.  

 

 Το φάσμα που λήφθηκε για την ZnTPPCOOCH3 και επιβεβαίωση της συναρμογής του 

Μετάλλου ήταν το εξής:    
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Εικόνα 10 : Φάσμα Uv-Vis ZnTPPCOOCH3 
 
 
 
 

 NMR 
 
Ο πυρήνας των ατόμων παρουσιάζει δύο φαινόμενα: το πυρηνικό spin (nuclear spin) και τη 

στροφορμή (angular momentum) που είναι το αποτέλεσμα της περιστροφής του γύρω από τον 

άξονα. Το πυρηνικό spin είναι η συνιστώσα των spin των πρωτονίων και των νετρονίων του 

πυρήνα. Αποτέλεσμα του πυρηνικού spin είναι η μαγνητική ροπή (μ) του πυρήνα, γιατί ένα 

περιστρεφόμενο σωματίδιο αποτελεί ένα κυκλικό ηλεκτρικό ρεύμα που δημιουργεί ένα 

μαγνητικό δίπολο, δηλαδή το φορτισμένο σωματίδιο συμπεριφέρεται σαν ένας μικροσκοπικός 
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μαγνήτης που είναι τοποθετημένος κατά τον άξονα του spin. Σύμφωνα με την κβαντομηχανική, 

το spin ενός φορτισμένου σωματιδίου, όπως είναι ο πυρήνας των ατόμων, είναι η εσωτερική 

στροφορμή του, δηλαδή το τμήμα εκείνο της στροφορμής που υφίσταται ακόμη και όταν το 

σωματίδιο αδρανεί, διαχωρίζεται έτσι από το άλλο τμήμα της στροφορμής, την τροχιακή 

στροφορμή, που οφείλεται στην περιφορά του σωματιδίου σε μια τροχιά. Η ολική στροφορμή 

ενός σωματιδίου είναι το άθροισμα του spin και της τροχιακής στροφορμής 

όπου γ είναι μια σταθερά αναλογίας που καλείται γυρομαγνητικός λόγος (magnetogyric ratio) και 

είναι σταθερή ποσότητα για κάθε πυρήνα. Τα παραπάνω συνοψίζονται στην σχέση:  

 

                                                         μ =γ p                                                           (6) 

 

 

,όπου μ η μαγνητική ροπή και η P η στροφορμή, [P=I h /2π] ,όπου ως Ι αναφέρεται στο spin 

ενός πυρήνα και η στροφορμή σύμφωνα με τη κβαντομηχανική, είναι σε μονάδες ћ= h/2π της 

τιμής του spin ενός πυρήνα. Επιτρεπόμενοι προσανατολισμοί του spin με τιμές I ± ½ του ατόμου 

του υδρογόνου σε σχέση με το εξωτερικό μαγνητικό πεδίο (Η0). Επιτρεπόμενοι 

προσανατολισμοί του spin για Ι = 1 (-1, 0, +1). 

 

 

 

 

Εικόνα 11: Το πρωτόνιο το οποίο έχει σπιν ½, μπορεί να καταλάβει μία από δύο πιθανές 

ενεργειακές καταστάσεις όταν βρεθεί σε εξωτερικό μαγνητικό πεδίο 
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 Εκτός μαγνητικού πεδίου η συμπεριφορά του πυρήνα από ενεργειακή πλευρά είναι εντελώς 

διαφορετική από ότι όταν βρεθεί μέσα σε ένα εξωτερικό μαγνητικό πεδίο. Όταν βρεθούν μέσα 

σε ένα μαγνητικό πεδίο οι πυρήνες συμπεριφέρονται ως μικροσκοπικοί μαγνήτες και 

προσανατολίζονται ανάλογα με το άνυσμα των μαγνητικών γραμμών. Σύμφωνα με τους 

κανόνες της κβαντομηχανικής το άνυσμα της πυρηνικής μαγνητικής ροπής (μ) επιτρέπει να 

πάρει μόνο ορισμένες κατευθύνσεις σε σχέση με το εξωτερικό μαγνητικό πεδίο. Ανάλογα με το 

spin του, ένας πυρήνας μπορεί να πάρει μόνο 2Ι+1 επιτρεπόμενους προσανατολισμούς. Οι 

τιμές αυτές εκφράζονται με τον μαγνητικό κβαντικό αριθμό του spin (mI) (magnetic quantum 

number of spin). Ο mI μπορεί να έχει τιμές –Ι, -Ι+1, …, Ι-2, Ι-1, Ι. Δηλαδή, ένας πυρήνας με spin 

Ι=3/2 έχει τέσσερις τιμές (2 x 3/2 + 1 = 4): mI = - 3/2, - 1/2, +1/2 και + 3/2, ενώ, για παράδειγμα, 

πυρήνας με spin Ι=1/2 έχει μόνο δύο τιμές mI= - 1/2, +1/2. 

Τα βασικά συστατικά για όλα τα φασματόμετρα υψηλής διαχωριστικής ικανότητας (High–

resolution NMR) στον NMR είναι πηγή της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην περιοχή 

ραδιοσυχνοτήτων (RF) με την οποία βομβαρδίζεται το δείγμα και ένας ισχυρός μαγνήτης. 

 Το δείγμα υπό μορφή διαλύματος σε κατάλληλο δευτεριωμένο διαλύτη μεταξύ των πόλων του 

μαγνήτη. Η ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων (RF) εκπέμπεται από ένα πηνίο που είναι 

περιτυλιγμένο γύρω από το δείγμα και μετά την απορρόφηση ενέργειας καταγράφει το ίδιο το 

σήμα (single-coil spectrometer) ή από άλλο πηνίο (cross-coil spectrometer). Για να επιτευχθεί 

συντονισμός, η ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων μεταβάλλεται σιγά-σιγά κατά τη σάρωση. Το 

σήμα της απορρόφησης RF συλλαμβάνεται από τον ανιχνευτή, ενισχύεται και καταγράφεται. Το 

φασματογραφικό χαρτί NMR είναι ειδικά βαθμολογημένο (precalibrated recorded charts) και η 

καταγραφή του φάσματος γίνεται αφού προηγουμένως ρυθμιστεί το ‘μηδέν’ με μία ουσία 

αναφοράς, συνήθως το τετραμεθυλοπυρίτιο (tetramethylsilane, TMS). 

Όλοι οι πυρήνες που έχουν περιττό μαζικό ή ατομικό αριθμό παρουσιάζουν μαγνητική ροπή 

διάφορη του μηδενός (ή πυρηνικό spin I ≠ 0) και κατά συνέπεια απορρόφηση λόγω πυρηνικού 

μαγνητικού συντονισμού στην περιοχή ραδιοσυχνοτήτων. Η μελέτη των πυρήνων NMR είναι 

δυνατή από μια χαρακτηριστική παράμετρο των χημικών ουσιών που εκφράζει απόλυτα τη 

δομή του μορίου του δείγματος και καλείται χημική μετατόπιση (chemical shift). Όταν ένα μόριο 

που περιέχει τον παρατηρούμενο πυρήνα τοποθετηθεί μέσα σε ένα μαγνητικό πεδίο, τα 

ηλεκτρόνια του μορίου “θωρακίζουν” τους πυρήνες από το εξωτερικό πεδίο. Έτσι, το 

προκαλούμενο μαγνητικό πεδίο στον πυρήνα, είναι η διαφορά του εφαρμοζόμενου πεδίου και 

του πεδίου του δείγματος, που καλείται πυρηνική θωράκιση (nuclear shielding). Η διαφορά αυτή 

είναι ανάλογη του εφαρμοζόμενου εξωτερικού μαγνητικού πεδίου. Η χημική μετατόπιση λοιπόν 

ορίζεται ως πυρηνική θωράκιση διαιρεμένη από το εφαρμοζόμενο εξωτερικό μαγνητικό πεδίο. 
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Tο πεδίο γύρω από τον πυρήνα είναι ανάλογο του εφαρμοζόμενου εξωτερικού πεδίου και 

δίνεται από την εξίσωση:  

                                    

                                 Ηδείγμ = σ·Ηεφαρμ                                          (7) 

 

 

,όπου Ηεφαρμ καλείται και μαγνητικό πεδίο αναφοράς (reference) , Ηδειγμ το μαγνητικό πεδίο 

που προκαλείται γύρω από τον πυρήνα λόγω της θωράκισης (sample or induced field) και σ 

είναι ο συντελεστής θωράκισης (shielding or screening factor). Έτσι, το αποτελεσματικό 

μαγνητικό πεδίο (effective) στον πυρήνα είναι η διαφορά Ηεφαρμ−Ηδείγμ. Εάν 

αντικαταστήσουμε τη σχέση της παρακάτω εξίσωσης για το Ηαποτελ έχουμε: 

  

                   Ηαποτελ = Ηεφαρμ−Ηδείγμ = Ηεφαρμ(1−σ)                 (8) 

 

 

Σε 1HNMR φάσματα των πορφυρινών, η συνεισφορά του ρεύματος του αρωματικού δακτυλίου 

στις χημικές μετατοπίσεις είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας που κάνει τις πορφυρίνες να 

ξεχωρίζουν από παρόμοια μη- αρωματικά συστήματα. Ο πορφυρινικός δακτύλιος, διαθέτει ένα 

π-ηλεκτρονιακό νέφος, το οποίο προκαλεί μεγάλη μαγνητική ανισορροπία. Παράλληλα ο 

δακτύλιος διαθέτει ηλεκτρονιακό ρεύμα το οποίο προκύπτει από το εκτεταμένο π-συζυγιακό 

κυκλικό σύστημα. Αυτό δημιουργεί είτε επιπλέων προστασία ή περαιτέρω αποπροστασία 

στα πρωτόνια του δακτυλίου. Έτσι το πρωτονιακό φάσμα της ελεύθερης βάσης της πορφυρίνης 

εκτείνεται σε μια περιοχή 15 ppm περίπου. Η πρώτη προσέγγιση για το πρόβλημα υπολογισμού 

της επίδρασης του ρεύματος του δακτυλίου έγινε με το μοντέλο του Pople και αργότερα με τους 

εμπειρικούς υπολογισμούς του μοντέλου των Johnson και Bovey. Στο πρώτο μοντέλο τα 

απεντοπισμένα ηλεκτρόνια αντιπροσωπεύονται από ένα ισοδύναμο σημειακό δίπολο στο 

κέντρο του δακτυλίου. Στο δεύτερο, τα τοπικά μαγνητικά πεδία θεωρούνται ότι παράγονται από 

δύο παράλληλους κύκλους ρεύματος που βρίσκονται εκατέρωθεν του επιπέδου του μορίου. 

 
 
 

 MALDI-TOF MS 
 

Το MALDI είναι μια πολύ ευαίσθητη τεχνική για τον προσδιορισμό της μάζας των πρωτεϊνών, 

πεπτιδίων, ή πολυμερών. Η προετοιμασία του δείγματος είναι σχετικά γρήγορη και εύκολη. 
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Είναι μια πρώτη επιλογή όταν πρόκειται για την μελέτη μεγάλων μορίων και πρωτεϊνών. Το 

MALDI συνδέεται με έναν αναλυτή χρόνου πτήσεως (TOF), οποίος μετρά το χρόνο που 

απαιτείται προκειμένου τα μόρια να διανύσουν μια σταθερή απόσταση. 

 Αυτή η τεχνική είναι μια ήπια τεχνική ιονισμού στην οποία ένας σύντομος παλμός λέιζερ αερίου 

αζώτου, συνήθως γύρω 237 nm , χρησιμοποιείται για να ιονιστούν τα μόρια. Το δείγμα 

τοποθετείται σε μία πλάκα στόχο και αναμιγνύεται με μια ουσία που καλείται μήτρα. Το μίγμα 

δείγματος-μήτρας κρυσταλλώνεται λόγω του περιβάλλοντος κενού και στη συνέχεια 

ακτινοβολείται με ένα σύντομο παλμό λέιζερ. Η ενέργεια απορροφάται από το υλικό μήτρας, 

μεταδίδεται στο δείγμα το οποίο εκροφάται και ιονίζεται. Τα μόρια του δείγματος και της μήτρας 

βρίσκονται τώρα στην αέρια φάση, κάτι το οποίο οδηγεί στην απελευθέρωση της μήτρας από τα 

μόρια του δείγματος. Με αυτόν τον τρόπο, η ουσία θραυσματοποιείται και δημιουργούνται ιόντα.  

 

 

Στη συνέχεια, εφαρμόζεται ένας παλμός δυναμικού ο οποίος ωθεί τα σχηματιζόμενα ιόντα προς 

το φασματοφωτόμετρο. Τα ιόντα επιταχύνοται σε ταχύτητα ν κάτω από την επίδραση 

ηλεκτρικού πεδίου δυναμικού V: 
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                                                                                                    (9)                

 

ενώ η ταχύτητα του v δίνεται από την σχέση: 

 

                                                                                                          (10) 

 

Μετά την αρχική επιτάχυνση, τα ιόντα εισέρχονται σε χώρο απουσία ηλεκτρικού πεδίου στον 

οποίο κινούνται ευθύγραμμα και ομαλά μέχρι τον ανιχνευτή, σε απόσταση L, απαιτώντας 

χρονικό διάστημα t: 

                                                                                               (11) 

 

Συνεπώς, ο απαιτούμενος χρόνος εξαρτάται από την μάζα του ιόντος και ως εκ τούτου 

επιτυγχάνεται η διάκριση των ιόντων ανάλογα της μάζας τους. Η τεχνική προαπαιτεί τον ακριβή 

καθορισμό του χρόνου εκκίνησης του ιόντος από την πηγή ιονισμού. Είναι προφανές ότι η 

δημιουργία ιόντων και η τελική ανίχνευση τους δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιείται με 

συνεχή τρόπο, αλλά μόνο με την μορφή παλμών. Ως εκ τούτου, η τεχνική συνιστάται στην 

χημική ανάλυση διαδικασιών που εκτελούνται παλμικά (φωτοδιάσπαση και απόξεση 

επιφανειών, με παλμικό λέιζερ). 

 Τα ιόντα ταξιδεύουν γραμμικά προς τον ανιχνευτή. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται γραμμική 

TOF. Μια άλλη διαδικασία είναι το TOF ανακλαστήρα, στην οποία τα ιόντα ανακλόνται σε έναν 

ηλεκτροστατικό καθρέπτη και ανιχνεύονται από άλλο ανιχνευτή. Στη γραμμική TOF, τα ιόντα 

ταξιδεύουν με μια γραμμική πορεία πτήσης και ο λόγος μάζα / φορτίο τους (m / z)  υπολογίζεται. 

Αυτός ο λόγος εξαρτάται από το χρόνο που χρειάζεται για να φθάσει το κάθε ιόν στον ανιχνευτή. 

Ως εκ τούτου, το μέσο αυτό ονομάζεται χρόνος της πτήσης (TOF) του οργάνου. Η σχέση που 

επιτρέπει τον υπολογισμό του λόγου m / z είναι: 
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                                                 Ε = ½ (m / z) v2                                                 (12) 

 

Σε αυτή την εξίσωση, το Ε είναι η ενέργεια που μεταδίδεται στα φορτισμένα ιόντα, ως 

αποτέλεσμα της τάσης που εφαρμόζεται από το μέσο και ν είναι η ταχύτητα των ιόντων στον 

γραμμικό σωλήνα. Επειδή όλα τα ιόντα είναι εκτεθειμένα στο ίδιο ηλεκτρικό πεδίο, όλα τα ιόντα 

που έχουν το ίδιο φορτίο έπεται και να έχουν ίδιες ενέργειες. Ως εκ τούτου, με βάση την 

παραπάνω εξίσωση, ιόντα με τη μεγαλύτερη μάζα πρέπει να έχουν και χαμηλότερες ταχύτητες 

και άρα απαιτούν περισσότερο χρόνο για να φτάσουν στον ανιχνευτή, σχηματίζοντας έτσι τη 

βάση για τον προσδιορισμό m / z από ένα φασματόμετρο μάζας εξοπλισμένο με ένα χρόνο 

ανιχνευτή πτήσης. 

Μήτρα 

O ρόλος της μήτρας είναι να απορροφά ενέργεια από τον παλμό του λέιζερ έτσι ώστε να μην 

καταστρέφεται η ουσία. Μια μήτρα που προορίζεται για το MALDI πρέπει αρχικά να έχει μεγάλο 

συντελεστή απορρόφησης στο μήκος κύματος που εκπέμπει το λέιζερ. Επίσης, θα πρέπει να 

είναι διαλυτή στο διάλυμα του δείγματος αλλά και να μην αντιδρά με αυτό.  

Ορισμένα επιθυμητά χαρακτηριστικά για την επιλογή μήτρας είναι τα εξής: 

α)Ισχυρή ιδιότητα απορρόφησης φωτός στο μήκος κύματος της ροής του λέιζερ. 

β)Ικανότητα να σχηματίζουν μικροκρυστάλλους με το δείγμα. 

γ)Χαμηλή θερμοκρασία εξάχνωσης 

δ)Συμμετοχή σε κάποιο είδος φωτοχημικής αντίδρασης έτσι ώστε τα μόρια του δείγματος να 

μπορούν να ιονίζονται με υψηλές αποδόσεις. 

 

Αρκετοί συνδυασμοί μήτρας-λέιζερ έχουν δοκιμαστεί με επιτυχία. Για πεπτίδια και μικρές 

πρωτεΐνες μοριακής μάζας (<10.000 Da), λαμβάνονται καλά αποτελέσματα με μια-cyno-4-

υδροξυκινναμωμικού οξέως (CHCA), ενώ οι πρωτεΐνες υψηλής μάζα αναλύονται καλύτερα με 

σιναπινικό οξύ. Η χρήση της 3-αμινο-4 υδροξυβενζοϊκό οξύ και 2,5-διϋδροξυβενζοϊκό οξύ (DHB) 

έχει προταθεί για την ανάλυση ολιγοσακχαριτών και άλλων οργανικών ενώσεων. 

  

 Φθορισμός 

Όταν ένα μόριο απορροφά φωτεινή ακτινοβολία, τα ηλεκτρόνιά του μεταβαίνουν  από τη 

χαμηλότερη ενεργειακή στάθμη σε κάποια από τις διεγερμένες. Η αποβολή της 
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απορροφούμενης ενέργειας μπορεί να συμβεί μέσω μη ακτινοβόλων διαδικασιών με παραγωγή 

θερμότητας, ή ακόμη με μεταφορά της ενέργειας του μορίου σε άλλο μόριο. Επίσης, το μόριο 

μπορεί να αποβάλλει μέρος της απορροφούμενης ενέργειας με ακτινοβολία φθορισμού, 

φωσφορισμού ή επιβραδυνόμενου φθορισμού, ανάλογα με το μηχανισμό εκπομπής 

ακτινοβολίας . 

 

 

Εικόνα 12: Μηχανισμοί εκπομπής ακτινοβολίας φθορίζοντος μορίου.  

 

Στο παραπάνω σχήμα, τα So,S1 και S2 δηλώνουν τη θεμελιώδη, πρώτης και δεύτερης 

διεγερμένης απλής κατάστασης. Ο συμβολισμός Τ1  δηλώνει την πρώτη τριπλή κατάσταση ενώ 

τα  Θ, ΦΘ και ΦΩ  συμβολίζουν την έκλυση θερμότητας, εκπομπή φθορισμού και εκπομπή 

φωσφορισμού αντίστοιχα. 

Ο φθορισμός είναι μία διαδικασία τριών σταδίων, η οποία λαμβάνει χώρα σε συγκεκριμένα 

μόρια (συνήθως πολυαρωματικούς ή ετεροκυκλικούς υδρογονάνθρακες), τα οποία ονομάζονται 

φθορισμοφόρα (fiuorophores ή fluorescent dyes). 
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Το πρώτο στάδιο είναι η Διέγερση, όπου σε θερμοκρασία δωματίου τα περισσότερα μόρια 

βρίσκονται στη χαμηλότερη δονητική στάθμη της θεμελιώδους ηλεκτρονικής κατάστασης, So. Η 

απορρόφηση υπεριώδους ή ορατής ακτινοβολίας από ένα μόριο -μία διαδικασία που διαρκεί 

~10-15 s- , συνεπάγεται μετάπτωση ηλεκτρονίων από μη δεσμικά (n) ή δεσμικά (π) τροχιακά σε 

αντιδεσμικά (π*) τροχιακά, οπότε το μόριο μεταβαίνει από τη θεμελιώδη απλή κατάσταση, So, 

σε διεγερμένες καταστάσεις S1,S2,...,Sn. Kάθε κατάσταση αποτελείται από αριθμό δονητικών και 

περιστροφικών σταθμών. Κατά την επιτρεπόμενη SoS1 μετάπτωση απορροφάται ακτινοβολία 

που αντιστοιχεί στην ενεργειακή διαφορά των S1 και S0 καταστάσεων. 

Στο επόμενο στάδιο, το μόριο βρίσκεται σε διεγερμένη κατάσταση. Ο χρόνος ζωής της 

διεγερμένης κατάστασης κυμαίνεται μεταξύ 1 και 10 nsec. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου, 

το φθορισμοφόρο  μόριο υφίσταται αλλαγές διαμόρφωσης (conformational changes) και 

υπόκειται σε μεγάλο αριθμό πιθανών αλληλεπιδράσεων με το μοριακό του περιβάλλον. Κατά 

την αποδιέγερση του μορίου από μία υψηλότερη δονητική στάθμη οποιασδήποτε διεγερμένης 

κατάστασης μέρος της δονητικής ενέργειας χάνεται λόγω συγκρούσεων με τα μόρια του διαλύτη 

με μια διαδικασία που λέγεται θερμική επαναφορά (vibrational or thermal relaxation), και 

λαμβάνει χώρα σταδιακά -κάθε στάδιο διαρκεί 10-14 - 10-13 sec. Επίσης, εξαιτίας της μερικής 

επικάλυψης των ανώτερων διεγερμένων ηλεκτρονικών καταστάσεων, επιτυγχάνεται ταχύτατα η 

διεργασία της εσωτερικής μετατροπής (internal conversion), οπότε το μόριο ξαναχάνει την 

περίσσεια της δονητικής του ενέργειας. Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω διαδικασιών τα μόρια 

που μετέβηκαν σε υψηλότερες δονητικές στάθμες επανέρχονται ταχέως στη χαμηλότερη 

δονητική στάθμη 0 της S1. Από τη στάθμη αυτή το όριο μπορεί να γυρίσει σε οποιαδήποτε από 

τις δονητικές στάθμες της θεμελιώδους κατάστασης εκπέμποντας φθορισμό. 

Στην ιδανική περίπτωση, όπου όλα τα μόρια που απορροφούν ακτινοβολία επιστρέφουν στη 

θεμελιώδη κατάσταση εκπέμποντας φθορισμό, η κβαντική απόδοση φθορισμού θα είναι ίση με 

τη μονάδα. Στις περισσότερες όμως περιπτώσεις, ένα ποσοστό μορίων μπορεί να επιστρέψει 

στη θεμελιώδη κατάσταση με άλλους μηχανισμούς - για παράδειγμα με  μετάπτωση στην τριπλή 

κατάσταση ή με το να υποστούν φωτοχημική αντίδραση είτε στην πρώτη, είτε σε υψηλότερη 

διεγερμένη κατάσταση. Στις περιπτώσεις αυτές η κβαντική απόδοση του φθορισμού θα είναι 

μικρότερη της μονάδας ή ακόμα και σχεδόν μηδενική. 

To γεγονός ότι σε θερμοκρασία δωματίου η απορρόφηση λαμβάνει χώρα σχεδόν αποκλειστικά 

από τη χαμηλότερη δονητική στάθμη της θεμελιώδους κατάστασης, ενώ η εκπομπή λαμβάνει 

χώρα αποκλειστικά από τη χαμηλότερη δονητική στάθμη της πρώτης διεγερμένης κατάστασης 
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εξηγεί ότι μία μόνο μετάπτωση, γνωστή ως 0-0 μετάπτωση, είναι κοινή και στα δύο φάσματα 

απορρόφησης και εκπομπής.  

Αντίθετα, όλες οι άλλες μεταπτώσεις στην απορρόφηση, απαιτούν περισσότερη ενέργεια από 

όλες τις παρατηρούμενες μεταπτώσεις στο φάσμα. Αυτό σημαίνει ότι το φάσμα εκπομπής 

φθορισμού επικαλύπτει την υψηλότερη ζώνη απορρόφησης σε μήκος κύματος, που αντιστοιχεί 

στην 0-0 μετάπτωση, ενώ το υπόλοιπο του φάσματος εκπομπής τοποθετείται σε μήκη κύματος 

μεγαλύτερα αυτών του φάσματος απορρόφησης. 

Με λίγες εξαιρέσεις το φάσμα εκπομπής είναι σχεδόν είδωλο της πρώτης ζώνης απορρόφησης, 

γιατί η κατανομή των δονητικών σταθμών στην πρώτη διεγερμένη κατάσταση είναι αυτή, η 

οποία και καθορίζει το σχήμα του φάσματος εκπομπής φθορισμού    

Κάτω από τις ίδιες πειραματικές συνθήκες, το φάσμα εκπομπής φθορισμού είναι ανεξάρτητο 

από το μήκος κύματος διέγερσης, λόγω της μερικής απώλειας ενέργειας κατά τη διάρκεια ζωής 

της διεγερμένης κατάστασης . Ωστόσο, η ισχύς της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας εξαρτάται από 

την αποτελεσματικότητα της διέγερσης στο συγκεκριμένο μήκος κύματος. 

 

 

Εικόνα 13:Διέγερση σε τρία διαφορετικά μήκη κύματος (EX1, EX2, EX3) δεν αλλάζει τη μορφή 

του φάσματος εκπομπής αλλά προκαλεί διαφοροποιήσεις στην ισχύ του εκπεμπόμενου 

φθορισμού (EM1, EM2, EM3). 
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Η διαφορά ενέργειας, hνex - hνem , μεταξύ των μεγίστων των φασμάτων διέγερσης και εκπομπής 

ονομάζεται μετατόπιση κατά Stokes’. H μετατόπιση Stokes’ επηρεάζει σημαντικά την 

ευαισθησία των τεχνικών φθορισμού. 

Θεωρητικά, ένα φθορισμοφόρο με υψηλή κβαντική απόδοση και χρόνο ζωής φθορισμού 5ns 

μπορεί να διεγερθεί πάνω από 200 x 106 φορές το δευτερόλεπτο και να εκπέμψει τον ίδιο 

αριθμό φωτονίων. 

Σε διαλύματα πολυατομικών μορίων, οι μεταπτώσεις που αντιστοιχούν  στο hνex και hνem 

εμφανίζονται ως πλατύ ενεργειακό φάσμα - φάσμα διέγερσης και φάσμα εκπομπής φθορισμού, 

αντίστοιχα. Το εύρος των κορυφών αυτών των φασμάτων αποτελεί παράμετρο ιδιαίτερης 

σημασίας για εφαρμογές, στις οποίες δύο ή περισσότερα φθορισμοφόρα ανιχνεύονται 

ταυτόχρονα. 

Στη θεμελιώδη απλή κατάσταση (S0) τα ηλεκτρόνια του μορίου έχουν αντιπαράλληλα σπιν 

(συνολικό σπιν=0). Όταν ένα ηλεκτρόνιο διεγερθεί μπορεί να έχει είτε αντιπαράλληλο σπιν ως 

προς το άλλο ηλεκτρόνιο, και τότε η διεγερμένη λέγεται απλή (S1) ενώ αν το διεγερμένο 

ηλεκτρόνιο έχει παράλληλο σπιν  με αυτό του άλλου ηλεκτρονίου, δηλαδή να συμβεί αναστροφή 

του σπιν. Σε αυτήν την περίπτωση, η διεγερμένη κατάσταση λέγεται τριπλή (T1) . Κατά τη 

διέγερση λαμβάνουν χώρα μόνο μεταπτώσεις S-S λόγω του ότι οι S-Τ μεταπτώσεις έχουν πολύ 

μικρή πιθανότητα να συμβούν και καλούνται απαγορευμένες. Κατά την εκπομπή ακτινοβολίας 

μπορεί να συμβεί μετάπτωση S-S με αποτέλεσμα την εκπομπή φθορισμού, αλλά μπορεί η απλή 

διεγερμένη κατάσταση να μεταφέρει την ενέργειά της στην τριπλή διεγερμένη και στη συνέχεια 

να μεταπέσει στην αρχική κατάσταση. Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι ο φωσφορισμός. 

Να σημειωθεί ότι, η τριπλή διεγερμένη κατάσταση βρίσκεται χαμηλότερα ενεργειακά από την 

αντίστοιχη απλή. 

Γενικά, ο φθορισμός συνδέεται με το π ηλεκτρονικό σύστημα ενός ακόρεστου μορίου. Αν το 

ακόρεστο σύστημα δεν περιέχει κάποιο άτομο, όπως Ο, Ν ή S, που έχει μονήρη ηλεκτρονιακά 

ζεύγη, η χαμηλότερη ενεργειακά ηλεκτρονική μετάπτωση αντιστοιχεί στην προώθηση ενός από 

τα ηλεκτρόνια του π τροχιακού της θεμελιώδους κατάστασης στο υψηλότερο π* τροχιακό. Η 

ενεργειακή διαφορά μεταξύ του τροχιακού της θεμελιώδους κατάστασης και του χαμηλότερου 

ενεργειακά διεγερμένου τροχιακού είναι τώρα μικρότερη, και η πρώτη ζώνη απορρόφησης 

βρίσκεται σε μεγαλύτερα μήκη κύματος. Η π-π* μετάπτωση είναι ισχυρή (εmax συνήθως μεταξύ 

10.000 και 100.000) και συχνά δίνει φθορισμό, εκτός και αν είτε είναι μερικώς απαγορευμένη 

από παράγοντες συμμετρίας, είτε υπάρχει απλή-απλή μετάπτωση χαμηλότερης ενέργειας. 
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Σε πιο πολύπλοκα συζυγιακά συστήματα, π.χ. εκείνα που περιλαμβάνουν έναν αρωματικό 

δακτύλιο και ένα άτομο αζώτου, είναι απαραίτητη η κατηγοριοποίηση των τροχιακών που 

περιέχουν μονήρη ζεύγη ηλεκτρονίων, όπως στην περίπτωση της πυριδίνης, του πυρολίου και 

της ανιλίνης. 

 

Εικόνα 14: Αλληλεπίδραση ενός μονήρους ζεύγους με το π-τροχιακό. 

Μια σημαντική ιδιότητα των φθοριζόντων μορίων είναι ο χρόνος ζωής (τ) της χαμηλότερης 

απλής διεγερμένης κατάστασης. Ο μέσος χρόνος ζωής της διεγερμένης κατάστασης είναι ο 

μέσος χρόνος για κάθε γεγονός φθορισμού. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των γεγονότων 

φθορισμού και όσο ταχύτερες είναι οι διαδικασίες που συναγωνίζονται το φθορισμό για 

απενεργοποίηση της χαμηλότερης απλής διεγερμένης κατάστασης, τόσο μικρότερος θα είναι ο 

τ. Η μέτρηση του χρόνου ζωής φθορισμού αποτελεί πολύτιμη τεχνική στην ανάλυση σύνθετων 

φθορισμοφόρων ουσιών με επικαλυπτόμενες κορυφές φθορισμού. Η κβαντική απόδοση 

φθορισμού, Φ, και ο χρόνος ζωής φθορισμού, τ, συνδέονται με τη σχέση : 

 

                                                   Φ=kf τ                , όπου kf σταθερά            (13) 

 

Mεταξύ των διαδικασιών που συναγωνίζονται το φθορισμό είναι η ενδοσυστηματική 

διασταύρωση από τη χαμηλότερη απλή διεγερμένη κατάσταση στη χαμηλότερη τριπλή 

διεγερμένη κατάσταση. Η ενδοσυστηματική διασταύρωση είναι μια διαδικασία χωρίς εκπομπή 

ακτινοβολίας, η οποία καταλήγει σε αλλαγή του σπιν του τροχιακού του διεγερμένου μορίου. 
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Παρόλο που μειώνει την κβαντική απόδοση φθορισμού,  καταλήγει σε συσσώρευση πληθυσμού 

στη χαμηλότερη τριπλή κατάσταση. 

 

4.2 Φάσματα 

Σε αυτήν την υποενότητα παρατίθονται τα φάσματα που λήφθηκαν σύμφωνα με τις μεθόδους 

που αναλύθηκαν παραπάνω. 

 

 Φάσματα UV-Vis 

 

Φάσμα Uv-Vis της ZnTPPCOOCH3 
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 Φάσματα NMR 

 

Φάσμα 1H NMR της TPPCH2OH 
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Φάσμα 13C NMR της TPPCH2OH 

 

 

 

 

Φάσμα 1H NMR της TPPCH2(COOHCN) 
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Φάσμα 13C NMR της TPPCH2(COOHCN) 

 

 

 

 

Φάσμα 1H NMR Co(dmgH)2-(4-COOHCN-py)Cl 
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Φάσμα 13C NMR Co(dmgH)2-(4-COOHCN-py)Cl
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 Φάσματα MALDI TOF 

 

 

Φάσμα ταυτοποίησης ΜALDI της ZnTPPCOOCH3 
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Φάσμα ταυτοποίησης ΜALDI της ZnTPPCΗ2ΟΗ 
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Φάσμα ταυτοποίησης ΜALDI της ZnTPPCΗΟ 
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Φάσμα ταυτοποίησης ΜALDI της ZnTPPCΗ2(COOHCN)
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 Φάσματα Φθωρισμού 

 

 

 

 

450 500 550 600 650 700 750 800

0

20

40

60

80

100

120 TPP-COOCH
3 
 λ

ex
= 430 nm

E
m

is
s
io

n
 /
 a

.u
.

Wavelength / nm



60 
 

 

 

550 600 650 700 750 800

0

20

40

60

80

100

120    Zn-TPP-COOCH
3
 λ

ex
= 540 nm

E
m

is
s
io

n
 /
 a

.u
.

Wavelength / nm

550 600 650 700 750 800

0

20

40

60

80

   Zn-TPP-CH
2
-OH λ

ex
= 540 nm

E
m

is
s
io

n
 /
 a

.u
.

Wavelength / nm



61 
 

 

 

 

450 500 550 600 650 700 750 800

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500 TPP-CHO λ
ex

= 430 nm
E

m
is

s
io

n
 /
 a

.u
.

Wavelength / nm

600 700 800

0

20

40

60

80    Zn-TPP-CN(COOH) λ
ex

= 500 nm

E
m

is
s
io

n
 /
 a

.u
.

Wavelength / nm



62 
 

 

 

 

350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

0

20

40

60

80

100

Pyridine-aldehyde λ
ex

= 330 nm
E

m
is

s
io

n
 /
 a

.u
.

Wavelength / nm



63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400 500 600 700

0

20

40

60

80

100

120

140

160
Co(dmgH)

2
Cl-Pyridine-CN(COOH) λ

ex
= 390 nm

E
m

is
s
io

n
 /
 a

.u
.

Wavelength / nm



64 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

5.1 Αποτελέσματα 

Στόχος αυτής της εργασίας ήταν αρχικά η σύνθεση των δυο συμπλόκων, της 

ZnTPPCH2(COOHCN) και της και η μελέτη τους ως προς τη φωτοκαταλυτική παραγωγή Η2. 

Μετά την επιτυχή σύνθεσή τους, δοκιμάστηκαν αλλά δεν έδειξαν πως είναι ένα αποτελεσματικό 

σύστημα παραγωγής υδρογόνου. Στη συνέχεια, έγιναν διασταυρούμενες μελέτες με άλλα 

σύμπλοκα, μφωτοευαισθητοποιητή όσο και καταλύτη, που είναι αποτελεσματικά όπως 

αναφέρεται σε πρόσφατες δημοσιεύσεις.  

Το σύστημα το οποίο αποτελείτο από την ήδη επιτυχώς δοκιμασμένη πορφυρίνη ZnTMPyP4+Cl4 

και τη Co(dmgH)(dmgH2)Cl2  φάνηκε πως ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε διάλυμα με pH 7, 

αποδίδοντας 230 ΤΟΝ. Αν και δοκιμάστηκε σε pH 6,7,8 και 9 στο pH 7 παράχθηκε η 

μεγαλύτερη ποσότητα υδρογόνου. Δοκιμή έγινε επίσης και για τη αποτελεσματικότητα του 

συστήματος ZnTPPCH2(COOHCN) με [Co(dmgH)2(Ν-methyl-imidazole)Cl , χωρίς όμως να 

παρατηρηθεί κάποια παραγωγή Η2. 

Αξίζει να σημειωθεί πως η απουσία TiO2 έδωσε καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με τα 

συστήματα που δεν περιείχαν τον ημιαγωγό. 

Παρακάτω παρατίθενται οι αποδόσεις σε ΤΟΝ του συστήματος ZnTMPyP4+Cl4 (PS), 

Co(dmgH)(dmgH2)Cl2 (Cat)  στα pH 6,7,8,9 παρουσία TiO2. 

pH=6 

Ώρες ΤΟΝ vs PS 

3h 40 

5h 50 

24h 149 

41h 149 
 

pH=7 

Ώρες ΤΟΝ vs PS 

5h 40 

22h 86 

27h 95 

41h 210 
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pH=8 

Ώρες ΤΟΝ vs PS 

4h 12 

22h 17 

44h 17 

 

pH=9 

Ώρες ΤΟΝ vs PS 

4h 9 

22h 9 

44h 9 

 

 

 

Σχήμα 8: Γράφημα παραγωγής Η2 ακτινοβολώντας διάλυμα της πορφυρίνης ZnTMPyP4+Cl4 

(3,2×10-5Μ) και του καταλύτη Co(dmgH)2Cl(py) (4,9×10-4Μ) σε pH 6,7,8,9 παρουσία ΤiO2 

Παρακάτω παρατίθενται οι αποδόσεις σε ΤΟΝ του συστήματος ZnTMPyP4+Cl4 (PS), 

Co(dmgH)(dmgH2)Cl2 (Cat)  στα pH 6,7,8,9 απουσία TiO2. 

pH=6 

Ώρες ΤΟΝ vs PS 

3h 44 

5h 53 

24h 144 

41h 144 

 



66 
 

pH=7 

Ώρες ΤΟΝ vs PS 

5h 100 

22h 126 

27h 230 

 

pH=8 

Ώρες ΤΟΝ vs PS 

4h 31 

22h 35 

44h 35 

 

pH=9 

Ώρες ΤΟΝ vs PS 

4h 19 

22h 22 

44h 22 

 

 

 

Σχήμα 9:Γράφημα παραγωγής Η2 ακτινοβολώντας διάλυμα της πορφυρίνης TMPyPZn4+Cl4 

(3,2×10-5Μ) και του καταλύτη Co(dmgH)2Cl(py) (4,9×10-4Μ) σε pH 6,7,8,9 απουσία ΤiO2. 
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5.2 Συμπεράσματα 

Πολλά επιτυχημένα συστήματα Φωτοκαταλυτικής παραγωγής Υδρογόνου αποτελούμενα από  

πορφυρίνες και κοβαλοξίμες έχουν συντεθεί και μελετηθεί. Οι υδατοδιαλυτές πορφυρίνες,που 

λειτουργούν ως φωτοευαισθητοποιητές,  όταν συνδεθούν με καταλύτες της οικογένειας των 

κοβαλοξιμών δίνουν πολύ αξιόλογα αποτελέσματα. 

Στην εργασία αυτή, ο αρχικός στόχος ήταν η σύνθεση και η μελέτη ενός συστήματος όπου και 

τα δύο σύμπλοκα είναι υποκατεστημένα με μια κυανοξική ομάδα (COOHCN). Έπειτα από 

μετρήσεις σε pH 6,7,8 και 9, παρουσία ή απουσία TiO2 το οποίο δρα ως ημιαγωγός 

ηλεκτρονίων, δεν ανιχνεύθηκε υπολογίσιμη ποσότητα αερίου Υδρογόνου. 

Για να μπορέσουν να δωθούν εξηγήσεις στο παραπάνω αποτέλεσμα, πραγματοποιήθηκαν 

περαιτέρω μελέτες με τον παραπάνω καταλύτης και μια δοκιμασμένα αποδοτική πορφυρίνη σε 

όλα τα παραπάνω pH, παρουσία και απουσία TiO2. Τα αποτελέσματα ήταν αρκετά 

ικανοποιητικά (230 ΤΟΝ) απουσία νανοσωματιδίων ΤiO2 σε pH 7. 

Προκειμένου να μελετηθεί και η συντιθέμενη πορφυρίνη ως προς την αποδοτικότητα της. Έτσι, 

δοκιμάστηκε η ZnTPPCH2(COOHCN) με έναν διαπιστωμένα επιτυχημένο καταλύτη που ανήκει 

στην ομάδα των κοβαλοξιμών. Κάνοντας δοκιμές σε ίδιες συνθήκες όπως και παραπάνω, δεν 

καταφέραμε να πάρουμε κάποια ποσότητα αερίου. 

Η όλη συμπεριφορά των παραπάνω συστημάτων έγκειται στον χαρακτήρα του Υποκαταστάτη, 

το κυανοξικό. Αυτή η ομάδα είναι ένας δέκτης ηλεκτρονίων γι΄αυτό και όταν χρησιμοποιείται 

στον φωτοευαισθητοποιητής, που κύριος στόχος του είναι η απόδοση του διεγερμένου 

ηλεκτρονίου στον καταλύτη, δεν τον καθιστά αποδοτικό. Αντίθετα, όταν ο καταλύτης έχει μια 

τέτοια ομάδα ως αξονικό υποκαταστάτη τότε η πρόσληψη του ηλεκτρονίου από τον διεγερμένο 

φωτοευαισθητοποιητή ευνοείται. 

Επίσης, το μέγεθος της ομάδας αυτής έχει μεγάλη σημασία στην Φωτοκαταλυτική διάσπαση του 

νερού προς παραγωγή αέριου Υδρογόνου. Πιο συγκεκριμένα το μικρό του μέγεθος διευκολύνει 

πολύ την μεταφορά αυτού του ηλεκτρονίου. 
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