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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η μεγάλη σημασία των πορφυρινικών ενώσεων έγκειται, τόσο στον καίριο 

ρόλο που αυτές διαδραματίζουν στα βιολογικά συστήματα, όσο και στην 

ικανότητά τους να μιμούνται τη φυσική φωτοσύνθεση. Ακόμη, η μελέτη των 

φυσικοχημικών και ηλεκτροχημικών ιδιοτήτων τους τους προσδίδει ιδιαίτερο 

συνθετικό ενδιαφέρον. Το εκτενές συζυγιακό π σύστημά τους είναι ιδανικό για τη 

χρήση τους, ως δότες ηλεκτρονίων, σε διαδικασίες φωτοεπαγώμενης μεταφοράς 

ηλεκτρονίων. Οι πορφυρίνες και τα παράγωγά τους δύνανται να 

χρησιμοποιηθούν ως φωτοευαισθητοποιητές, λόγω της χημικής σταθερότητάς 

τους και της απορρόφησής τους στην ορατή περιοχή και τελικά να 

λειτουργήσουν ως φωτοβολταϊκά κέντρα, όταν ενωθούν με έναν αποδέκτη 

ηλεκτρονίων.  

Στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής εργασίας συντέθηκαν δύο 

πορφυρινικά παράγωγα, κατάλληλα τροποποιημένα, για να χρησιμοποιηθούν 

ως φωτοευαισθητοποιητές σε φωτοβολταϊκά συστήματα. Οι δύο πορφυρίνες 

περιέχουν μακριές αλκόξυ αλυσίδες στην περιφέρειά τους και είναι 

μεταλλωμένες με ψευδάργυρο. Ως ομάδα πρόσδεσης, και στις δύο περιπτώσεις, 

υπάρχει το καρβοξυλικό οξύ, μέσω του οποίου γίνεται η προσκόλληση των 

πορφυρινών στην επιφάνεια ενός ημιαγωγού (TiO2). Τα δύο αυτά χρωμοφόρα 

διαφέρουν στην απόσταση του πορφυρινικού δακτυλίου από την ομάδα 

πρόσδεσης, λόγω της εισαγωγής μιας γέφυρας τριαζόλης. Η ταυτοποίηση κι ο 

χαρακτηρισμός των τελικών ενώσεων, όπως και των ενδιάμεσων παραγώγων, 

έγινε με φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (NMR) 1H και 13C, 

υπεριώδους-ορατού (UV-Vis) φθορισμού (Fluorescence), φασματομετρία μάζας 

(MALDI) και ηλεκτροχημείας.  
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ABSTRACT 

 

The great importance of the porphyrin compounds lies in their 

fundamental key role that they play in biological systems, as much as in their 

ability to mimic natural photosynthesis. In addition, their unique physicochemical 

and electrochemical properties attracts vast interest in their synthesis and 

characterization. The extensive π conjugated system of the porphyrins define 

them as suitable electron donor moieties in photoinduced electron transfer 

processes. Porphyrins and their derivatives have been extensively used as 

photosensitizers due to their chemical stability along with their broad absorption 

in the visible region. Moreover, porphyrins eventually could act as a source of 

electrons when joined with an electron acceptor.  

 In this thesis, two suitably modified zinc porphyrin derivatives were 

synthesized to be used as photosensitizers in photovoltaic systems. Both 

moieties incorporate long peripheral alkoxy chains, in order to reduce the 

aggregation propensity of the compounds, with the carboxylic acid acting as a 

binding group to enable the adsorption of the porphyrins onto the surface of the 

semiconductor (TiO2). The differentiation of these two chromophores is the 

distance of the porphyrin ring from the anchoring group, with the introduction of 

a triazole bridge. The identification and characterization of the final compounds, 

as well as of the intermediates, was achieved via nuclear magnetic resonance 

(NMR) 1H and 13C, ultraviolet-visible (UV-Vis), Fluorescence, mass spectrometry 

(MALDI) and electrochemistry. 
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

Πορφυρίνες 
 

Οι πορφυρίνες αποτελούν την πιο σημαντική τάξη βιολογικών 

συστημάτων στη φύση. Αποτελούνται από τέσσερις πυρρολικούς δακτυλίους, οι 

οποίοι είναι μεταξύ τους συνδεδεμένοι με γέφυρες μεθενίου, δημιουργώντας 

έναν τετραπυρρολικό δακτύλιο.  

 

 
Εικόνα 1: Πυρρολικός δακτύλιος. 

 

Το μόριο της πορφυρίνης θεωρείται επίπεδο, όμως δύο από τους 

πυρρολικούς δακτυλίους είναι ελαφρώς στραμμένοι προς τα κάτω και δύο προς 

τα πάνω, έτσι ώστε τα τέσσερα άτομα του αζώτου να διευθετούνται εκτός 

επιπέδου. Η απόσταση του πυρρολικού αζώτου από το κέντρο του δακτυλίου 

είναι 2.04 Å για την ελεύθερη πορφυρίνη και 2.10  Å για τις μεταλλοπορφυρίνες.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 2: Τετραπυρρολικός δακτύλιος των μεταλλοπορφυρινών. 

 

Στις πορφυρίνες χωρίς μέταλλο υπάρχουν συνδεδεμένα πρωτόνια στα 

δύο από τα τέσσερα άζωτα. Για τον σχηματισμό των μεταλλοπορφυρινών,  τα 

πρωτόνια ιονίζονται προς τον σχηματισμό του αντίστοιχου συμπλόκου με 

μέταλλο, όπου το μέταλλο συνδέεται με τέσσερις ομάδες και έχει επίπεδη 

τετραγωνική δομή. 

Οι πορφυρίνες παρουσιάζουν πολύ υψηλή συζυγία λόγω του 

συστήματος των 18π ηλεκτρονίων που περιέχουν. Τα ηλεκτρονικά τους 
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φάσματα εμφανίζουν μεγάλο αριθμό ταινιών, χαρακτηριστικών για κάθε 

πορφυρίνη, εξαιτίας της εξάρτησης του φάσματος από την φύση των 

υποκαταστατών του πυρρολικού δακτυλίου. 

 
Χαρακτηριστικά πορφυρινών : 
 

 Οι πορφυρίνες και τα παράγωγά τους είναι χρωμοφόρες ενώσεις με 

χαρακτηριστικό έντονο μωβ χρώμα. 

 Διαθέτουν 18 π ηλεκτρόνια τα οποία είναι απεντοπισμένα σε όλη την 

περιφέρεια του πορφυρινικού συστήματος. 

 Οι πορφυρίνες εμφανίζουν έντονες ταινίες απορρόφησης στην περιοχή 

του ορατού. 

 Ο πορφυρινικός δακτύλιος διαθέτει δομή κεκλιμένη ή σχεδόν κεκλιμένη 

επιπεδότητα. Τόσο τα άτομα των ανθράκων όσο και τα άτομα των 

αζώτων που συμμετέχουν στο σκελετό της πορφυρίνης, έχουν sp2 

υβριδισμό, με αποτέλεσμα όλα τα μήκη των δεσμών να κυμαίνονται από 

134-145 nm και οι γωνίες από 107ο – 126ο . 

 Οι θέσεις που υπάρχουν στον πορφυρινικό δακτύλιο είναι πολύ 

συγκεκριμένες. Έχουμε τα έξω-υδρογόνα και τα μεθινικά υδρογόνα. Τα 

μεθινικά υδρογόνα απαντώνται στις μέσο θέσεις και τα έξω-υδρογόνα 

στις β θέσεις. Οι θέσεις α διακρίνονται από το γεγονός ότι δεν διαθέτουν 

κάποιο υδρογόνο εξαιτίας τετραπλής υποκατάστασης. 

  Τα 2 όξινα πρωτόνια που είναι ενωμένα με τα άζωτα του δακτυλίου 

αντικαθίστανται εύκολα από μεταλλικά ιόντα. 

 Λόγω των διαστάσεων και της διαμέτρου του πορφυρινικού δακτυλίου, τα 

μέταλλα της 1ης σειράς των μεταβατικών στοιχείων ταιριάζουν τέλεια στο 

δακτύλιο (διάμετρος 4,2 Å). 

 Αποτελούν τις πιο σημαντικές ενώσεις όσον αφορά την μετατροπή 

ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική αφού λειτουργούν και ως δότες αλλά και 

ως δέκτες ηλεκτρονίων. 

 Αποτελούν μόρια ικανά να ανταλλάζουν ηλεκτρόνια με αποτέλεσμα η 

πρώτη αναγωγή και η πρώτη οξείδωση να πραγματοποιούνται με 

χαρακτηριστική ευκολία και τα σχηματιζόμενα ανιόντα και κατιόντα να 

είναι ιδιαίτερα σταθερά. 

 

Ονοματολογία 
 

Οι πορφυρίνες είναι τετραπυρρολικά κυκλικά συζυγιακά συστήματα όπου 

το κάθε πυρρόλιο συνδέετε με το γειτονικό του με μια μεθυνική γέφυρα. 

Αποτελούνται από 20 άτομα άνθρακα και από 4 άτομα αζώτου και εμφανίζουν 

πολύ μεγάλη συζυγία εξαιτίας των 18 π ηλεκτρονίων που διαθέτουν.  
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Εικόνα 3: Πορφυρινικός δακτύλιος αριθμημένος. 

 
Στον πορφυρινικό δακτύλιο έχουμε τις α-θέσεις (1,4,6,9,11,14,16,19) τις 

β-θέσεις (2,3,7,8,12,13,17,18) και τις μέσο-θέσεις (5,10,15,20). Οι θέσεις των 

αζώτων ονομάζονται σύμφωνα με τους αριθμούς που βλέπουμε παραπάνω 

δηλαδή 21, 22, 23, 24. Ο αριθμός των υποκαταστατών που ενδέχεται να 

υπάρχουν στην πορφυρίνη υποδηλώνεται με τα αριθμητικά προθέματα δι-, τρι-, 

κ.ο.κ. Τα προθέματα cis,trans χρησιμοποιούνται για να υποδηλώσουμε την 

διαμόρφωση της πορφυρίνης στο χώρο. Οι αξονικοί υποκαταστάτες μπορούν 

να χαρακτηριστούν αν γνωρίζουμε την διάταξή τους με τα γράμματα α(κάτω από 

το επίπεδο) και β(πάνω από το επίπεδο).  

 

Μεταλλοπορφυρίνες 
Οι πορφυρίνες είναι ακόρεστα τετραδοντικά μακροκυκλικά ligands τα 

οποία μπορούν να προσδεθούν σαν υποκαταστάτες με δισθενή μεταλλικά ιόντα 

που συμπεριφέρονται ως οξέα κατά Lewis. Η μετάλλωση γίνεται εύκολα με την 

αποχώρηση των δύο ευκόλως αποχωρούντων πρωτονίων που είναι 

συνδεδεμένα στα δύο απ’ τα άζωτα (Εικόνα 9). Επίσης παίζουν σημαντικό ρόλο 

σε διαδικασίες μεταφοράς ηλεκτρονίων σε ενζυμικά συστήματα και είναι από 

τους πιο γνωστούς υποκαταστάτες ως προς τη θερμοδυναμική σταθερότητα με 

φυσικές, χημικές και βιολογικές ιδιότητες. Πιο συγκεκριμένα, οι πορφυρίνες 

μπορούν να δεχτούν δύο ιόντα υδρογόνου και να σχηματίσουν διπρωτικά οξέα 

με φορτίο +2, ή να δώσουν δυο πρωτόνια και να γίνουν ανιόντα με φορτίο -2.  

 
Εικόνα 4: Αντίδραση μετάλλωσης. 

 

 

Οι μεταλλοπορφυρίνες είναι ενώσεις μεταξύ μεταλλοϊόντων και 

πορφυρινικών δακτυλίων και αποτελούν πιθανώς την πιο σπουδαία κατηγορία 

ενώσεων που περιέχουν μέταλλα σε βιολογικά συστήματα. Αυτή η προσθήκη 
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μπορεί να γίνει άμεσα από τους ζωντανούς οργανισμούς (βιοσύνθεση) ή από 

χημικούς (σύνθεση από την αντίδραση των πορφυρίνης με μεταλλικά άλατα). 

Οι περισσότερες μεταλλοπορφυρίνες έχουν το μεταλλικό ιόν με αριθμό 

συναρμογής 4. Μερικές έχουν δομή τετραγωνικής διπυραμίδας με αριθμό 

συναρμογής 5 ή παραμορφωμένου τετράεδρου με αριθμό συναρμογής 6. Τα 

σύμπλοκα αυτά δημιουργούνται με την προσθήκη ενός ή δυο υποκαταστατών 

στο μεταλλικό ιόν. Παράδειγμα αποτελεί το σύμπλοκο υψηλού σπίν Fe(III)- 

πρωτοπορφυρίνη ΙΧ (αίμη).   

 

ΧΗΜΕΙΑ «ΚΛΙΚ» 
Ο όρος «click» χημεία αναφέρθηκε για πρώτη φορά το 2001 από τον 

Sharpless και αφορά αντιδράσεις των οποίων τα προϊόντα δημιουργούνται 

ενώνοντας μικρές μονάδες με έτερο-δεσμούς (C-X-C). Τα κριτήρια, τα οποία 

πρέπει να πληροί μία αντίδραση για να χαρακτηριστεί ως κλικ είναι πολλά και 

αυστηρά. Πιο συγκεκριμένα η αντίδραση θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από 

υψηλές αποδόσεις, να παράγει μόνο μη τοξικά παραπροϊόντα τα οποία θα 

μπορούν να απομακρυνθούν με μη χρωματογραφικές μεθόδους όπως 

απόσταξη ή ανακρυστάλλωση και να είναι στερεοειδική αλλά όχι απαραίτητα 

εναντιοεκλεκτική. Επιπλέον η αντίδραση θα πρέπει να είναι απλή στην 

εφαρμογή της , να πραγματοποιείται κάτω από ήπιες συνθήκες, τα προϊόντα να 

είναι εμπορικώς διαθέσιμα, εφόσον χρησιμοποιηθεί διαλύτης αυτός θα πρέπει 

να είναι φιλικός προς το περιβάλλον και να απομακρύνεται εύκολα. Η διαδικασία 

απομόνωσης του τελικού προϊόντος θα πρέπει να συνίσταται σε απλές 

διεργασίες.  

Σκοπός της χημείας κλικ είναι η σύνθεση ουσιών γρήγορα και αξιόπιστα 

συνδέοντας μικρά τμήματα, αντιγράφοντας κατά κάποιο τρόπο τη φύση. Αρκετές 

αντιδράσεις μπορούν να αναγνωριστούν ως υποψήφιες για τη χημεία κλικ.  

Οι πιο χρήσιμες από αυτές μπορούν να ταξινομηθούν σε τέσσερις 

κατηγορίες: 

 πυρηνόφιλη υποκατάσταση, ιδιαίτερα αντιδράσεις διάνοιξης δακτυλίου 

ετεροκυκλικών συστημάτων με τάση όπως αζιριδίνες και εποξείδια. 

 σχηματισμό ενώσεων όπως ουρία, θειουρία, αμίδια και υδραζόνες, που 

περιλαμβάνουν χημεία του καρβονυλίου μη αλδολικού τύπου. 

 προσθήκες σε πολλαπλούς δεσμούς άνθρακα-άνθρακα, ειδικά σε 

οξειδωτικές περιπτώσεις όπως εποξείδωση, αλλά και προσθήκες τύπου 

Michael. 

 κυκλοπροσθήκες ακόρεστων ειδών, ειδικά 1,3-διπολικές 

κυκλοπροσθήκες, καθώς επίσης και αντιδράσεις Diels-Alder.  

 

Οι τελευταίες παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον και συγκεκριμένα οι 1,3-

διπολικές κυκλοπροσθήκες μεταξύ οργανικών αζιδίων και ακετυλενίων. Η 

αντίδραση αυτή είναι γνωστή πάνω από 100 χρόνια (παραλλαγή της Diels-

Alder) μελετήθηκε διεξοδικά κατά τη δεκαετία του 60 από τον Huisgen και μόλις 



 10 

το 2002 χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά σύμπλοκα του Cu(I) για την 

κατάλυση της αντίδρασης κυκλοπροσθήκης , γνωστής πλέον ως κλικ. 

Αποτέλεσμα της καταλυτικής διεργασίας είναι η αύξηση της ταχύτητας της 

αντίδρασης και της στερεοεκλεκτικότητας.  

 

 
 

Χαρακτηριστικά αντίδρασης «κλικ» 
Υποστρώματα 
 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, τα υποστρώματα για μία αντίδραση 

κλικ είναι ακραία ακετυλένια και αζίδια. Οι δραστικές ομάδες που υπάρχουν στο 

μόριο, θα πρέπει να όχι μόνο να μην επηρεάζουν αλλά να μένουν ανέπαφες 

μετά το πέρας της αντίδρασης. Οι λόγοι που κάποιες δραστικές ομάδες δεν είναι 

συμβατές με τις αντιδράσεις κλικ είναι είτε γιατί συμμετέχουν οι ίδιες στην 

αντίδραση είτε γιατί σχηματίζουν σταθερά σύμπλοκα με το μεταλλικό κέντρο του 

καταλύτη οδηγώντας σε απενεργοποίηση του τελευταίου. Μερικές δραστικές 

ομάδες που δεν είναι συμβατές είναι τα ισχυρά ενεργοποιημένα αζίδια, όπως 

άκυλο και σουλφόνυλο αζίδια και οι κυανικές ομάδες. Τα αλκένια δεν 

επηρεάζονται από τις αντιδράσεις κλικ εκτός και αν είναι ηλεκτρονικώς 

ενεργοποιημένα (π.χ. από υποκαταστάτες δέκτες ηλεκτρονίων) ή βρίσκονται σε 

κυκλικά υποστρώματα, στα οποία υπάρχει τάση δακτυλίου. 

 

Καταλύτες 
 

Βασικό συστατικό της αντίδρασης κλικ, το οποίο τη διαφοροποιεί από την 

απλή αντίδραση Huisgen, αποτελεί ο καταλύτης ο οποίος επιταχύνει την 

αντίδραση προσδίδοντάς της ταυτόχρονα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των 

αντιδράσεων κλικ (στερεοειδικότητα, σχηματίζονται μόνο 1,4-τριαζόλες, 

ποσοτικές αποδόσεις, αντίδραση σε ήπιες συνθήκες). Μια μεγάλη ποικιλία 

καταλυτικών συστημάτων έχει χρησιμοποιηθεί για τις αντιδράσεις κλικ, ωστόσο 

οι καταλύτες CuI  συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη προτίμηση. Στις περισσότερες 

αντιδράσεις κλικ χρησιμοποιούνται απευθείας άλατα CuI, ενώ σε μερικές 

περιπτώσεις χρησιμοποιούνται άλατα CuII , από τα οποία στη συνέχεια με την 

προσθήκη κατάλληλου οξειδωτικού παράγεται η δραστική μονοσθενής μορφή 

του μετάλλου. Ο πρώτος τρόπος υπερτερεί λόγω ευκολίας χρήσης του 
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καταλύτη, ωστόσο τα άλατα του CuI αντιδρούν γρήγορα με το ατμοσφαιρικό 

οξυγόνο παράγοντας τα αντίστοιχα οξείδια τα οποία δεν επιδεικνύουν καμία 

καταλυτική δραστικότητα. Μερικοί από τους πιο συχνά χρησιμοποιούμενους 

καταλύτες του χαλκού είναι οι εξής: Cu(I)X όπου Χ=Br,I , Cu(I)(PPh3)(Br) 

,Cu(II)SO4.5H2O.   

Πέρα από τα καταλυτικά συστήματα Cu, έχουν χρησιμοποιηθεί και άλλα 

μεταλλικά άλατα ως καταλύτες της αντίδρασης ΄κλικ΄ και συγκεκριμένα άλατα 

Ni,Pd,Pt. Επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζουν νέα καταλυτικά συστήματα Ru και 

συγκεκριμένα τα [Cp*RuCl2]2, Cp*RuCl(COD), Cp*RuCl(NBD) και  

Cp*RuCl(PPh3)2 τα οποία καταλύουν την αντίδραση «κλικ» σχηματίζοντας 

αποκλειστικά 1,5-τριαζόλες. Επιπλέον με τη χρήση του Cp*RuCl(PPh3)2 κατέστη 

δυνατή για πρώτη φορά η αντίδραση «κλικ» σε εσωτερικό αλκύνιο. 

 

Υποκαταστάτες 
 

Για την πραγματοποίηση της αντίδρασης ΄κλικ΄ απαιτείται η παρουσία 

βάσης στο διάλυμα σε αναλογία 1-5 ισοδύναμα σε σχέση με το μεταλλικό 

κέντρο. Ο ρόλος της εστιάζεται στην προώθηση του σχηματισμού του 

ενδιάμεσου προϊόντος Cu(I)-ακετυλενίου. Απουσία βάσης είναι πολύ δύσκολο 

να σχηματισθεί το προηγούμενο σύμπλοκο, καθώς πιστεύεται ότι π.χ. στην 

περίπτωση των καταλυτών Cu(I) τα μεταλλικά κέντρα του Cu(I) σχηματίζουν 

πολύ σταθερές πλειάδες (π.χ. στην περίπτωση του CuI σχηματίζεται το Cu5I5 σε 

CH3CN), οι οποίες πού δύσκολα αντιδρούν με τα μόρια του ακετυλενίου. 

Ωστόσο είναι δυνατή η πραγματοποίηση της αντίδρασης «κλικ» απουσία βάσης, 

εφόσον το σύστημα ακτινοβοληθεί με μικροκύματα, μειώνοντας δραστικά το 

χρόνο αντίδρασης σε μερικά λεπτά, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνονται προϊόντα σε 

επίσης υψηλές αποδόσεις και μεγάλη στερεοειδικότητα. 

Ένας άλλος ρόλος των βάσεων είναι η σύμπλεξή τους με το μεταλλικό 

κέντρο και συνεπώς η αποτροπή της οξείδωσης του τελευταίου από την πιθανή 

παρουσία οξυγόνου. Ωστόσο, οι βάσεις δε θα πρέπει να συμπλέκονται ισχυρά 

με τον καταλύτη, καθώς στην περίπτωση αυτή «ύπερπροστατεύουν» το μέταλλο 

και μειώνουν την καταλυτική δραστικότητα. Οι βάσεις οι οποίες 

χρησιμοποιούνται  για την κατάλυση μιας αντίδρασης είναι: DIPEA ,CH3N, H2O 

κ.α. 

 
Διαλύτες  
 

Οι αντιδράσεις κλικ δεν επηρεάζονται καθόλου από τον 

χρησιμοποιούμενο δ/τη. Αυτό προσδίδει μεγάλο πλεονέκτημα στη μέθοδο, 

καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν σχεδόν όλοι οι κοινοί δ/τες. Ενδεικτικά στη 

βιβλιογραφία έχουν χρησιμοποιηθεί οι ακόλουθοι δ/τες: εξάνιο, τολουόλιο, νερό, 

αλκοολικοί διαλύτες, αλογομένοι διαλύτες, DMF, DMSO, THF, διαιθυλαιθέρας. 

Επιπλέον, διφασικά συστήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με πολύ καλά 

αποτελέσματα. 
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Προτεινόμενος μηχανισμός αντίδρασης «κλικ» 
Στο σχήμα παρακάτω παρουσιάζεται ο πιο πιθανός μηχανισμός της 

αντίδρασης 1,3 διπολικής κυκλοπροσθήκης  με καταλύτες αλάτων Cu(I). Ο 

μηχανισμός αυτός έχει εξαχθεί από δεδομένα που έχουν προκύψει από 

πειραματικές μελέτες, οι οποίες φανερώνουν κινητική δευτέρας τάξεως ως προς 

το Cu(I), καθώς επίσης και από κρυσταλλογραφικές μελέτες των ενδιαμέσων 

συμπλόκων Cu(I)-αλκυνίου. Η αντίδραση μεταξύ ενός αλκυνίου και ενός αζιδίου 

δεν ευνοείται θερμοδυναμικά, καθώς παρουσιάζει υψηλή ενέργεια 

ενεργοποιήσεως και μεγάλη ελεύθερη ενέργεια(ΔG), αποτέλεσμα της μικρής 

πολικότητας των δύο αντιδρώντων. 

 Η μεγάλη, λοιπόν, επίδραση της κατάλυσης από τον Cu(I) μπορεί να 

αποδοθεί στην απόσπαση του όξινου πρωτονίου του ακετυλενίου και στο 

σχηματισμό υψηλά πολωμένων ακετυλενίων συνδεδεμένων σε πλειάδες Cu(I), 

τα οποία στη συνέχεια προσβάλλουν τα αζίδια, οδηγώντας στο σχηματισμό των 

1,4-τριαζολών.  

Αν και ο μηχανισμός της αντίδρασης δεν έχει πλήρως κατανοηθεί, τα 

πειραματικά αποτελέσματα φανερώνουν μία αύξηση της ταχύτητας της 

αντίδρασης της τάξης του 105 dm3*Μ-1*s-1 και μία απόλυτη στερεοειδικότητα στο 

τελικό προϊόν. Τόσο η επιτάχυνση της αντίδρασης όσο και η στερεοειδικότητα 

μπορούν να ερμηνευτούν από τον προτεινόμενο μηχανισμό, στοιχεία τα οποία 

ισχυροποιούν την πεποίθηση ότι βρισκόμαστε στην σωστή κατεύθυνση 

πλήρους κατανόησης του μηχανισμού της αντίδρασης. 

  

 
 

Μειονεκτήματα της καταλυόμενης από Cu(I) αντίδρασης «κλικ» 
Από όλα τα παραπάνω σχόλια για την αντίδραση «κλικ» σχηματίζεται η 

εντύπωση ότι πρόκειται για την τέλεια αντίδραση που χαρακτηρίζεται πάντα από 

υψηλές αποδόσεις. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι διαφορετική καθώς η 

αντίδραση «κλικ» χαρακτηρίζεται από κάποιους περιορισμούς. Πιο 

συγκεκριμένα εφόσον το αζίδιο είναι ηλεκτρονικά φτωχό, τότε η απόδοση της 

αντίδρασης θα είναι μικρή, καθώς η ενέργεια του αζιδίου στη θεμελιώδη 

κατάσταση του θα είναι πολύ μικρή και δεν του επιτρέπει την αντίδραση με το 

αλκύνιο. Το ίδιο θα συμβεί εάν το αζίδιο έχει μεγάλη ηλεκτρονική επάρκεια. 
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Το πιο κοινό πρόβλημα στην αντίδραση «κλικ» είναι η σύζευξη μεταξύ 

αλκυνίων. Αυτό συμβαίνει όταν ένα αλκύνιο αντί να αντιδράσει με ένα αζίδιο, 

αντιδρά με ένα άλλο αλκύνιο. Μερικές από τις παράπλευρες αντιδράσεις 

απαιτούν καταλυτικά κέντρα Cu(I), ενώ άλλες απαιτούν κέντρα Cu(II). Κάποιες 

χρειάζονται την παρουσία οξυγόνου, ενώ άλλες πραγματοποιούνται ακόμη και 

σε αδρανή ατμόσφαιρα. Ωστόσο, οι περισσότερες από αυτές τις αντιδράσεις 

μπορούν να περιοριστούν με τη χρήση μιας ογκώδους βάσης. Έχει βρεθεί ότι 

όσο πιο συμπαγείς σε διαστάσεις είναι η βάση τόσο πιο πολύ σταθεροποιεί τα 

ενδιάμεσα παραπροϊόντα που σχηματίζονται κατά τη σύζευξη των αλκυνίων και 

συνεπώς τόσο πιο μικρή είναι η απόδοση της αντίδρασης «κλικ». 

Ένα ακόμα μειονέκτημα αφορά την ύπαρξη αλάτων χαλκού ως καταλύτη. 

Η χημεία «κλικ» εφαρμόζεται πολύ στις φαρμακευτικές επιστήμες, ωστόσο 

μολονότι το ανθρώπινο σώμα χρειάζεται χαλκό για να λειτουργήσει σωστά, η 

υπερβολική πρόσληψη του μπορεί να οδηγήσει σε άκρως αρνητικές συνέπειες. 

Μερικές παρενέργειες περιλαμβάνουν ηπατίτιδα, νευρικές ανωμαλίες, 

δυσλειτουργίες στο συκώτι και Alzheimer. Ο λόγος για την υψηλή τοξικότητα του 

χαλκού έγκειται στο γεγονός ότι μπορεί πολύ εύκολα να δεχτεί και να δώσει 

μονήρη ηλεκτρόνια μεταβάλλοντας οξειδωτικές καταστάσεις και προάγοντας με 

αυτό τον τρόπο τοξικές αντιδράσεις. 

Τέλος, ένα ακόμη εμπόδιο στην «κλικ» χημεία είναι η δυσκολία σε μερικές 

περιπτώσεις σύνθεσης των δύο ενώσεων, οι οποίες θα φέρουν ένα αλκύνιο και 

μία αζιδική ομάδα. Με άλλα λόγια η αντίδραση «κλικ» είναι μία εύκολη 

αντίδραση, αλλά η διαδρομή μέχρι να φτάσουμε στο βήμα αυτό μπορεί να 

περιλαμβάνει πολύπλοκες συνθετικές πορείες.  

 

Φωτοβολταϊκά συστήματα 
Τα φωτοβολταϊκά συστήματα έχουν προσελκύσει μεγάλο επιστημονικό 

ενδιαφέρον. Σε αυτή την ενότητα θα αναφερθεί η αρχή λειτουργίας των 

φωτοβολταϊκών συστημάτων. Τα φωτοβολταϊκά είναι διατάξεις που αξιοποιούν 

το γεγονός ότι φωτόνια που προσπίπτουν σε ημιαγωγό δημιουργούν ζεύγη 

ηλεκτρονίων – οπών και στην περίπτωση που υπάρχει εσωτερικό ηλεκτρικό 

πεδίο αυτό το φαινόμενο οδηγεί στην εμφάνιση ηλεκτρικού δυναμικού εγκάρσια 

στη διεπιφάνειά τους. Ημιαγωγός είναι το υλικό που έχει την ιδιότητα να 

μετατρέπει την ενέργεια των προσπιπτόντων φωτονίων σε ηλεκτρική.  
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Εικόνα 5: Όταν το φως προσπίπτει σε μια επιφάνεια είτε ανακλάται, είτε τη  διαπερνά είτε 
απορροφάται από το υλικό της επιφάνειας. Η απορρόφηση του φωτός σημαίνει μετατροπή σε μια 
άλλη μορφή ενέργειας. 

 

Ένας γνωστός ημιαγωγός είναι το πυρίτιο (Si). Χαρακτηριστικό στοιχείο 

ενός ημιαγωγού είναι ο αριθμός των ηλεκτρονίων ενός ατόμου που βρίσκεται 

στη στοιβάδα σθένους. Το (Si) έχει ατομικό αριθμό 14 και έχει στην εξωτερική 

του στοιβάδα 4 ηλεκτρόνια. Όταν συνυπάρχουν πολλά άτομα μαζί διατάσσονται 

με τέτοιο τρόπο ώστε να συνεισφέρουν ηλεκτρόνια με τα γειτονικά τους άτομα 

και να αποκτήσουν συμπληρωμένη εξωτερική στοιβάδα και κρυσταλλική δομή .  

 

 
 

Εικόνα 6: Διάταξη συνδεδεμένων ατόμων πυριτίου. 

 
 

Τις ημιαγωγές ιδιότητες του το πυρίτιο τις αποκτά με τεχνικό τρόπο. Αυτό 

πρακτικά γίνεται με την πρόσμειξη με άλλα στοιχεία τα οποία είτε έχουν ένα 

ηλεκτρόνιο περισσότερο είτε ένα λιγότερο στην στοιβάδα σθένους τους. Αυτή η 

πρόσμειξη τελικά κάνει τον κρύσταλλο δεκτικό είτε σε θετικά φορτία (υλικό 

τύπου p) είτε σε αρνητικά φορτία (υλικό τύπου n).  

Για να φτιαχτεί λοιπόν ένας ημιαγωγός τύπου n ή αλλιώς ένας αρνητικά 

φορτισμένος κρύσταλλος πυριτίου θα πρέπει να γίνει πρόσμειξη ενός υλικού με 

5e στην εξωτερική του στοιβάδα, όπως για παράδειγμα το Αρσενικό (As).  

Αντίστοιχα για να δημιουργήσουμε έναν ημιαγωγό τύπου p η αλλιώς 

θετικά φορτισμένος κρύσταλλος πυριτίου χρειάζεται να γίνει πρόσμειξη στον 
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κρύσταλλο κάποιου υλικού όπως το βόριο (Β) που έχει 3e στην εξωτερική του 

στοιβάδα. 

Εάν φέρουμε σε επαφή δύο κομμάτια πυριτίου τύπου n και τύπου p το 

ένα απέναντι από το άλλο δημιουργείται μια δίοδος ή αλλιώς ένα ηλεκτρικό 

πεδίο στην επαφή των δύο υλικών το οποίο επιτρέπει την κίνηση ηλεκτρονίων 

προς μια κατεύθυνση μόνο. 

 

 
 

Εικόνα 7: Αναπαράσταση της κατεύθυνσης των ηλεκτρονίων ανάμεσα σε δυο υλικά. 

 

Η ηλιακή ακτινοβολία έρχεται με την μορφή πακέτων ενέργειας ή 

φωτονίων. Κάθε φωτόνιο με κατάλληλη ενέργεια έχει τη δυνατότητα να 

απορροφηθεί σε ένα χημικό δεσμό και να ελευθερώσει ένα ηλεκτρόνιο. Όσο 

διαρκεί η ακτινοβολία, δημιουργείται περίσσια φορέων (ελεύθερων ηλεκτρονίων 

και οπών). Οι φορείς αυτοί, καθώς κυκλοφορούν στο στερεό, δέχονται την 

επίδραση του ενσωματωμένου ηλεκτροστατικού πεδίου της ένωσης p-n. 

 Εξαιτίας αυτού τα ελεύθερα ηλεκτρόνια εκτρέπονται προς το τμήμα τύπου n και 

οι οπές εκτρέπονται προς το τμήμα τύπου p, µε αποτέλεσμα να δημιουργείται 

μια διαφορά δυναμικού ανάμεσα στους ακροδέκτες των δύο τμημάτων της 

διόδου. Αν στους ακροδέκτες αυτούς συνδεθεί κατάλληλο ηλεκτρικό φορτίο 

παρατηρείται ροή ηλεκτρικού ρεύματος και ισχύος από τη φωτοβολταϊκή διάταξη 

προς το φορτίο.  

 

Συμπερασματικά, η όλη διάταξη αποτελεί µια πηγή ηλεκτρικού ρεύματος 

που διατηρείται για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η πρόσπτωση της ηλιακής 

ακτινοβολίας στην επιφάνεια το φωτοβολταϊκού κύτταρου. 
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Εικόνα 8: Πρόσπτωση ηλιακής ακτινοβολίας στην επιφάνεια ενός φωτοβολταϊκού κυττάρου με 

επισήμανση στη ροή των ηλεκτρονίων και των οπών. 

 

Όμως το κάθε ημιαγωγό υλικό αντιδρά σε διαφορετικά μήκη κύματος της 

ακτινοβολίας. Κάποια υλικά αντιδρούν σε ευρύτερα φάσματα ακτινοβολίας από 

κάποια άλλα. 

Έτσι ανάλογα με το υλικό που χρησιμοποιούμε μπορούμε να 

εκμεταλλευτούμε μόνο εκείνο το φάσμα της ακτινοβολίας που αντιδρά με το 

συγκεκριμένο υλικό. Το ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται σε 

σχέση με την προσπίπτουσα ηλιακή ενέργεια συμβολίζει τον συντελεστή 

απόδοσης του υλικού. Οι δύο βασικοί παράγοντες για την απόδοση ενός 

φωτοβολταϊκού υλικού είναι το ενεργειακό χάσμα του υλικού και ο συντελεστής 

μετατροπής.   

Στον παρακάτω πίνακα, παρουσιάζονται τα διάφορα υλικά τα οποία 

αποτελούν τα φωτοβολταϊκά κελιά καθώς και η απόδοσή τους:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Παρατηρείται ότι το GaAs έχει αρκετά καλή απόδοση από τα υπόλοιπα 

υλικά διότι έχει ενεργειακό διάκενο 1,43 eV που είναι ιδανικό για την 

απορρόφηση της ακτινοβολίας, ενώ παρουσία με In και Ge αυξάνεται η 

απόδοση και είναι πολύ ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες. Όμως, 

προβληματίζει το κόστος του GaAs.     

Πρέπει, όμως, να τονιστεί ότι και το μονοκρυσταλλικό Si έχει καλή απόδοση 

καθώς και πολλά πλεονεκτήματα ως προς τη χρήση του, όπως:   
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 Μπορεί να βρεθεί πάρα πολύ εύκολα στην φύση. Είναι το δεύτερο σε 

αφθονία υλικό που υπάρχει στον πλανήτη μετά το οξυγόνο. Το διοξείδιο του 

πυριτίου SiO2 (άμμος) και ο χαλαζίτης αποτελούν το 28% του φλοιού της γης.  

 Είναι ιδιαίτερα φιλικό προς το περιβάλλον.  

 Μπορεί εύκολα να λιώσει και να μορφοποιηθεί.  

  Οι ηλεκτρικές του ιδιότητες μπορούν να διατηρηθούν μέχρι και στους 125oC 

κάτι που επιτρέπει την χρήση του πυριτίου σε ιδιαίτερα δύσκολες 

περιβαλλοντικές συνθήκες. Αυτός είναι και ο λόγος που τα φωτοβολταϊκά 

στοιχεία πυριτίου ανταπεξέρχονται σε ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα 

θερμοκρασιών. 

 Πλεονεκτεί σε σχέση με τα υπόλοιπα διότι η απόδοση είναι υψηλή ακόμα και 

σε περίοδο συννεφιάς.  

 

Αντίστοιχα, το Cd/Te έχει ενεργειακό διάκενο στο 1 eV, είναι πολύ κοντά στο 
ηλιακό φάσμα και γι’ αυτό απορροφά το 99% της ηλιακής ακτινοβολίας. Όμως το 
κάδμιο είναι καρκινογόνο και το τελλούριο είναι δυσεύρετο.        
 
Τα φωτοβολταϊκά συστήματα έχουν τα εξής πλεονεκτήματα: 

 

 Τεχνολογία φιλική στο περιβάλλον: δεν προκαλούνται ρύποι από την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

 Η ηλιακή ενέργεια είναι ανεξάντλητη ενεργειακή πηγή, διατίθεται παντού 

και δεν στοιχίζει απολύτως τίποτα. 

 Η λειτουργία του συστήματος είναι ολοσχερώς αθόρυβη. 

 Έχουν σχεδόν μηδενικές απαιτήσεις συντήρησης. 

 Έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής γύρω στα 20-30 χρόνια λειτουργίας. 

 Υπάρχει πάντα η δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης, ώστε να 

ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες ανάγκες των χρηστών. 

 Μπορούν να εγκατασταθούν πάνω σε ήδη υπάρχουσες κατασκευές, 

όπως είναι π.χ. η στέγη ενός σπιτιού ή η πρόσοψη ενός κτιρίου. 

 Διαθέτουν ευελιξία στις εφαρμογές, δηλαδή λειτουργούν άριστα τόσο ως 

αυτόνομα συστήματα, όσο και ως αυτόνομα υβριδικά συστήματα όταν 

συνδυάζονται με άλλες πηγές ενέργειας (συμβατικές ή ανανεώσιμες) και 

συσσωρευτές για την αποθήκευση της παραγόμενης ενέργειας.  

 

Ως μειονέκτημα των φωτοβολταϊκών συστημάτων μπορεί να κατλογιστεί το 

κόστος τους, το οποίο, παρά τις τεχνολογικές εξελίξεις παραμένει ακόμη αρκετά 

υψηλό. Το ποσό αυτό, ωστόσο, μπορεί να αποσβεστεί σε περίπου 5-6 χρόνια 

και το φωτοβολταϊκό σύστημα θα συνεχίσει να παράγει δωρεάν ενέργεια για 

τουλάχιστον άλλα 25 χρόνια.  

Ωστόσο, τα πλεονεκτήματα είναι πολλά, και το ευρύ κοινό έχει αρχίσει να 

στρέφεται όλο και πιο πολύ στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στα 

φωτοβολταϊκά ειδικότερα, για την κάλυψη ή την συμπλήρωση των ενεργειακών 

του αναγκών. 



 18 

Υβριδικά συστήματα 
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το πυρίτιο χρησιμοποιείται σε 

φωτοβολταϊκές διατάξεις. Όμως, το κόστος αυτών των διατάξεων είναι πολύ 

υψηλό για την καθημερινή ζωή. Έτσι, είναι σημαντικό να βρεθεί ένα νέο είδος 

υλικών. Ο άνθρακας έχει προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί αναμένεται να 

έχει τα ίδια αποτελέσματα με το πυρίτιο και να είναι περισσότερο σταθερός. Οι 

διάφορες δομές του άνθρακα έχουν προσελκύσει υψηλό ποσοστό 

ενδιαφέροντος λόγω των μοναδικών τους δομών, ιδιοτήτων και δυνατών 

εφαρμογών στην ηλιακή αποθήκευση και μετατροπή. Οι νανοσωλήνες άνθρακα 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε φωτοβολταϊκά συστήματα. Λόγω του εκτενούς 

ηλεκτρονιακού δικτύου μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δέκτες ηλεκτρονίων 

και λόγω της μεγάλης έκτασής τους μπορούν να διαχέουν πολύ εύκολα τα 

ηλεκτρόνια.  

 

 

 

 
 
 

Εικόνα 9: Νανοσωλήνας άνθρακα. 

 

Ο δέκτης ηλεκτρονίων για την μεταφορά του ρεύματος θα είναι ο 

νανοσωλήνας και θα λειτουργεί ως «τύπου p».   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 10: Διάταξη κυκλώματος με δέκτη ηλεκτρονίων το νανοσωλήνα άνθρακα. 

 

 

 Ο δότης ηλεκτρονίων είναι η πορφυρίνη το οποίο είναι χρωμοφόρο και 

έχει την ικανότητα απορρόφησης της ακτινοβολίας.  
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Εικόνα 11: Σχηματισμός υβρδικών συστημάτων με εφαρμογή σε φωτοβολταϊκά συστήματα. 

 

Έτσι λοιπόν, ο συνδυασμός των νανοσωλήνων με δότες ηλεκτρονίων 

δίνει μια καινούρια ερευνητική προσέγγιση αποθήκευσης της ηλιακής ενέργειας 

και  την μετατροπή της σε ηλεκτρική. Αυτό αποτέλεσε την ιδέα του εργαστηρίου 

Βιοανόργανης Χημείας για τη σύνθεση νέων υβριδικών υλικών που 

αποτελούνται  από νανοσωλήνες και πορφυρινικά παράγωγα συνδεδεμένα 

μεταξύ τους με ομοιοπολικούς δεσμούς.  

Έχει μελετηθεί ότι όσο πιο μεγάλη η αλυσίδα άνθρακα που συνδέει την 

πορφυρίνη με το νανοσωλήνα άνθρακα τόσο πιο κατάλληλο είναι το υλικό για 

φωτοβολταϊκά κελιά, ενώ οι πορφυρίνες πρέπει να φέρουν πάνω τους ένα 

φωτοευαίσθητο και πλούσιο ηλεκτρονιακά μόριο για να έχει καλή απόδοση. 

 

Φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR) 
Η φασματοσκοπία NMR προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τη µελέτη 

φυσικών, χηµικών και βιολογικών ιδιοτήτων της ύλης. Μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την ποσοτική ανάλυση μιγμάτων γνωστών ενώσεων, για την 

ταυτοποίηση άγνωστων ενώσεων ή απευθείας για τον προσδιορσμό της 

βασικής δομής μιας ένωσης. Στις πορφυρίνες, ένα φάσμα 1H-NMR δίνει 

πληροφορίες σχετικά με τα δομικά χαρακτηριστικά τους. Ο διαλύτης, η 

συγκέντρωση και η θερμοκρασία επηρεάζουν άμεσα το φάσμα 1H-NMR των 

πορφυρινών και ειδικά των μεταλλοπορφυρινών. Αυτό συμβαίνει λόγω της 

τάσης των πορφυρινών να σχηματίζουν συσσωματώματα μεταξύ τους καθώς 

και εξαιτίας της μεγάλης μαγνητικής ανισοτροπίας που προκαλείται από το π-

ηλεκτρονιακό νέφος του πορφυρινικού δακτυλίου. Για την επίτευξη επιθυμητών 

αποτελεσμάτων είναι διαθέσιμες ποικίλες τεχνικές NMR.  

Η αρχή λειτουργίας του NMR βασίζεται στην ιδιότητα πολλών πυρήνων 

να έχουν μία εσωτερική μαγνητική ροπή και στροφορμή, δηλαδή μη μηδενικό 

spin και στο γεγονός ότι όλοι οι πυρήνες είναι ηλεκτρικά φορτισμένοι. Όταν 

εφαρμόζεται ένα εξωτερικό μαγνητικό πεδίο, πραγματοποιείται μεταφορά 

ενέργειας από το θεμελιώδες ενεργειακό επίπεδο σ’ ένα υψηλότερης ενέργειας. 

Αυτή η μεταφορά ενέργειας συμβαίνει σε μήκη κύματος που αντιστοιχούν σε 

συχνότητες ραδιοκυμάτων και όταν το spin επανέλθει στο θεμελιώδες 

ενεργειακό επίπεδο, εκπέμπεται ενέργεια ίδιας συχνότητας. Το σήμα αυτής της 
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μεταφοράς καταγράφεται και μετριέται ώστε να ληφθεί το φάσμα NMR της 

εκάστοτε ένωσης. 

 

Φασματοσκοπία  ηλεκτρονιακής  απορρόφησης  υπεριώδους  
ορατού (UV-Vis) 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι πορφυρίνες είναι τετραπυρολικά 

μακροκυκλικά συστήματα τα οποία διαθέτουν ένα δακτύλιο με 18π ηλεκτρόνια. 

Τα ηλεκτρόνια αυτά αποτελούν τον κύριο και βασικότερο λόγο για τον οποίο οι 

πορφυρίνες είναι χρωμοφόρες ενώσεις και παρουσιάζουν ισχυρές ταινίες 

απορρόφησης στην περιοχή του ορατού. Μια ταινία η οποία ονομάζεται soret 

band εμφανίζεται στα 420 nm και είναι η υψηλότερη από τις υπόλοιπες. Οι 

υπόλοιπες τέσσερις ταινίες ονομάζονται Q bands και εμφανίζονται από τα 500-

650 nm. Σε περίπτωση που αλλάζουν οι υποκαταστάτες της πορφυρίνης, το 

σχήμα του φάσματός δεν αλλάζει καθόλου, αντιθέτως όμως τα μήκη κύματος 

μεταβάλλονται ανάλογα με τον εκάστοτε υποκαταστάτη. Όταν έχουμε τη 

συναρμογή ενός μετάλλου στον πορφυρινικό δακτύλιο, το μεταλλικό ιόν 

δεσμεύει τα μονήρη ηλεκτρόνια των αζώτων των πυρολικών δακτυλίων. Τα 

ηλεκτρόνια του μετάλλου παρέχονται στον πορφυρινικό δακτύλιο και 

σχηματίζουν απεντοπισμένους π δεσμούς με τους οποίους διευκολύνεται η 

μεταφορά των ηλεκτρονίων στον πορφυρινικό δακτύλιο. Στο φάσμα UV-Vis  της 

ελεύθερης πορφυρίνης οι Q ταινίες και φυσικά η Soret ταινία είναι πολύ 

διακριτές σε αντίθεση με τα φάσματα των μεταλλωμένων πορφυρινών που 

παρατηρείται ότι ενώ η Soret ταινία διακρίνεται εμφανώς, μόνο μία Q ταινία είναι 

ευδιάκριτη ή και καμία σε κάποιες περιπτώσεις. Αυτό συμβαίνει διότι το μέταλλο 

δεσμεύει τα ηλεκτρόνια των αζώτων οπότε μεταβάλλεται η συμμετρία του 

συστήματος και αλλάζει η διαμόρφωση των Q ταινιών. 

 

Φασματοσκοπία Φθορισμού 
Η ενέργεια που προσλαμβάνεται κατά τη φωτοδιέγερση ενός μορίου με 

απορρόφηση φωτονίου δε διατηρείται στο διεγερμένο μόριο αλλά αποβάλλεται 

με διάφορους τρόπους, συνήθως με τη μορφή θερμότητας αλλά και με εκπομπή 

δευτερεύουσας ακτινοβολίας η οποία χαρακτηρίζεται με τον γενικό όρο 

φωταύγεια (luminescence). Είναι δηλαδή, η εκπομπή φωτός από ένα σώμα η 

οποία δεν οφείλεται στην υψηλή του θερμοκρασία. 

Ένα σύστημα που εκπέμπει φωταύγεια χάνει ενέργεια. Συνεπώς, κάποιο 

είδος ενέργειας πρέπει να εφαρμόζεται στο σώμα και γι αυτό τα είδη της 

φωταύγειας διαχωρίζονται ανάλογα με την πηγή αυτής της ενέργειας. Έχουμε 

έτσι την ηλεκτροφωταύγεια (electroluminescence), τη ραδιοφωταύγεια 

(radioluminescence), τη χημειοφωταύγεια (chemiluminescence) και τη 

φωτοφωταύγεια (photoluminescence). Στην τελευταία μορφή φωταύγειας, η 

ενέργεια προέρχεται από την απορρόφηση υπεριώδους, ορατού ή υπέρυθρου 

φωτός.  
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 Η φωταύγεια χαρακτηρίζεται ως φθορισμός όταν η εκπομπή γίνεται σε 

χρόνο 10-9-10-6  sec μετά τη διέγερση. Το στάδιο φωτοδιέγερσης του μορίου με 

απορρόφηση ενός φωτονίου ακολουθεί η αποβολή ενέργειας και επαναφορά 

των διεγερμένων ηλεκτρονίων στη βασική  κατάσταση. 

 

                  
 

Εικόνα 12: Φάσμα διέγερσης και εκπομπής. 

 

Υπάρχουν δύο τύποι φασμάτων. Το φάσμα διέγερσης που απεικονίζει το 

σύνολο των φωτονίων που μπορούν να διεγείρουν το μόριό από τη θεμελιώδη 

στη διεγερμένη κατάσταση και το φάσμα εκπομπής που απεικονίζει το σύνολο 

των μηκών κύματος των φωτονίων όταν αυτά εκπέμπουν, δηλαδή 

αποδιεγείρονται. Οι κορυφές του φάσματος εκπομπής βρίσκονται σε 

μεγαλύτερα λ από αυτές του φάσματος διέγερσης (τα ηλεκτρόνια για τη διέγερσή 

τους απαιτούν μεγαλύτερη ενέργεια από όση ελευθερώνεται πάλι με τη μορφή 

ακτινοβολίας. Κάθε φθορίζουσα ουσία έχει χαρακτηριστικά φάσματα 

απορρόφησης/εκπομπής.   

 

 
 

Εικόνα 13: Ενεργειακά επίπεδα του μορίου. 
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Κατά την απορρόφηση ενέργειας, το μόριο μεταβαίνει από τη θεμελιώδη 

απλή κατάσταση(S0) σε διεγερμένες απλές δονητικές στάθμες(S1,S2), που είναι 

επιτρεπόμενες. Ενώ κατά την εκπομπή ακτινοβολίας υπάρχει μετάπτωση 

μεταξύ των S1,2 και της S0 (φθορισμός).  

Το εκπεμπόμενο φως είναι χαμηλότερης ενέργειας και μεγαλύτερου 

μήκους κύματος από το απορροφημένο φως. Αυτό σημαίνει ότι το χρώμα του 

φωτός που εκπέμπεται είναι διαφορετικό από το χρώμα του φωτός που 

απορροφήθηκε. Μετά την εκπομπή του φωτός το φθορίζον μόριο επανέρχεται 

στην χαμηλή αρχική ενεργειακή του κατάσταση (ground state). Το μόριο μπορεί 

να απορροφήσει φωτόνιο ξανά και να περάσει από την διαδικασία του 

φθορισμού πολλαπλές φορές. Το γεγονός αυτό καθιστά τον φθορισμό μια πολύ 

ευαίσθητη τεχνική ανίχνευσης ακόμη και μικροσκοπικών ποσοτήτων.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εμφάνιση φθορισμού είναι η ύπαρξη 

τέτοιας δομής στο μόριο, ώστε να απορροφάται ακτινοβολία στο υπεριώδες ή το 

ορατό. Κατά κανόνα φθορίζουν οι ενώσεις που περιέχουν αρωματικούς πυρήνες 

ή πολλαπλούς συζυγιακούς διπλούς δεσμούς. 

Ηλεκτρονιοδότες, όπως οι ομάδες –NH2 , -OH , αυξάνουν το φθορισμό 

(γιατί διευκολύνουν τη μετάπτωση S1-S0) ενώ ηλεκτρονιόφιλες ομάδες, όπως -

COOH , -NO2 , μειώνουν ή και εξαλείφουν το φθορισμό. 
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ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η σύνθεση δύο πορφυρινικών 

παραγώγων μεταλλωμένων με Zn, η μελέτη και η σύγκριση της απόδοσής τους 

για χρήση σε φωτοβολταϊκά συστήματα (DSSCs). 

Συγκεκριμένα, οι μεταλλωμένες με ψευδάργυρο πορφυρίνες, είναι 

κατάλληλες για την απορρόφηση ηλιακής ακτινοβολίας. Επίσης, οι μακριές 

αλκόξυ αλυσίδες που διαθέτουν τα δύο πορφυρινικά παράγωγα στην 

περιφέρειά τους χρησιμεύουν στην αποφυγή σχηματισμού συσσωματωμάτων, 

έτσι ώστε να μην αλληλομεταφέρουν ηλεκτρόνια οι πορφυρίνες. Ακόμη, το 

καρβοξυλικό οξύ που είναι επίσης παρών και στις δύο ενώσεις, δρα ως δότης 

ηλεκτρονίων στο TiO2 και προσροφάται ισχυρά στην επιφάνεια των 

νανοσωματιδίων του ημιαγωγού. Η εισαγωγή μιας γέφυρας τριαζόλης, στο ένα 

μόνο απ’ τα δύο πορφυρινικά παράγωγα, έχει ως στόχο τη βελτίωση της 

απόδοσης του συγκεκριμένου χρωμοφόρου.  

 

 
                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Zn-3DoH-click-COOH-Por                         Zn-3DoH-COOH-Por 
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 

Σύνθεση της Zn-Tris-(DoH-Phenyl)-mono(4F,1N3-Phenyl)-
Porphyrin 
 

 
 

 

Σχήμα 1: Συνθετική πορεία της Zn-Tris-(DoH-Phenyl)-mono(4F,1N3-Phenyl)-Por. 

 

Σε σφαιρική φιάλη προστέθηκαν 0.3407 gr(1.5052mmol) Zn(OAc)2H2O 

μαζί με 6 ml MeOH και 40 ml CH2Cl2. Αρχικά, ο Zn(OAc)2H2O διαλύεται στη 

MeOH και έπειτα η πορφυρίνη στο CH2Cl2. Το σύστημα τοποθετήθηκε υπό 

συνεχή ανάδευση και αφέθηκε όλη τη νύχτα (overnight). Έπειτα, με τη βοήθεια 

της τεχνικής TLC επιλέχθηκε το κατάλληλο μείγμα διαλυτών (petroleum 

ether/CH2Cl2 8:2). Στη συνέχεια στήθηκε κολόνα διαχωρισμού SiO2 με τον 

παραπάνω διαλύτη και η επιθυμητή ένωση βρισκόταν στο δεύτερο κλάσμα που 

συλλέχθηκε. 

Το μοριακό βάρος της ένωσης υπολογίστηκε από φάσμα MALDI 

(1392.03). 

Τέλος, ποσότητα  ένωσης διαλύθηκε σε διαλύτη CDCl3 ώστε να γίνει 

λήψη φάσματος NMR(300 MHz). Στο φάσμα αναμένεται να μην υπάρχουν οι 

κορυφές των υδρογόνων στα άζωτα του δακτυλίου.  
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Σύνθεση της Zn-Tris-DoH-click-COOH-Por 
 

 
Σχήμα 2: Συνθετική πορεία της  Zn-Tris-DoH-click-COOH-Por. 

 

Η ένωση τοποθετήθηκε σε schlenk υπό ροή αργού ώστε να 

διασφαλιστούν dry συνθήκες και έγινε προσθήκη  4-ethynyl benzoic acid (11 

mgr, 0.07542mmol), CuI (0.9674 mgr, 0.00508mmol)  ως καταλύτη, CH3CN(2.5 

ml), DIPEA (6.4981mgr, 0.00508mmol) και THF(2.5ml). Η αντίδραση αφέθηκε 

σε dry συνθήκες όλο το βράδυ (overnight) υπό ανάδευση.  

Με TLC επιλέχθηκε ο κατάλληλος διαλύτης (CH2Cl2/hexane 6:4) και 

έπειτα στήθηκε κολόνα διαχωρισμού SiO2 με τον συγκεκριμένο διαλύτη.  

Έγινε λήψη φάσματος MALDI για τον υπολογισμό του μοριακού βάρους 

της ένωσης καθώς και NMR(500 Hz) πρωτονίου και φθορίου. 

  

Σύνθεση του 1,3-bishexyloxybenzene 
 

 
 

 

Σχήμα 3: Συνθετική πορεία του 1,3-bishexyloxybenzene. 

 

Σε δίλαιμη σφαιρική και υπό άνυδρες συνθήκες προστίθενται η resorcinol 

(2 g, 18.16 mmol), dry K2CO3 (10.03 g, 72.64 mmol) και dry DMF (8 mL) και το 
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σύστημα αφήνεται για μία ώρα σε ατμόσφαιρα N2 και θέρμανση (60 oC). Μετά 

τη 1h προστίθεται το 1-Bromohexane (6.37 mL, 45.41 mmol) και η αντίδραση 

αφέθηκε overnight στους 80οC. Την επόμενη μέρα, αποστάζεται ο διαλύτης και 

ακολουθούν εκχυλίσεις με Ethyl acetate/H2O όπου συλλέγεται η οργανική φάση 

και αποστάζεται ο διαλύτης. Η επιθυμητή ένωση απομονώθηκε ως κίτρινο λάδι 

(5 g, a = 100%).  

 

Σύνθεση της 2,6-benzaldehyde 
 

 

 
Σχήμα 4: Συνθετική πορεία της 2,6-benzaldehyde.  

 

Σε τρίλαιμη σφαιρική φιάλη των 500 ml τοποθετήθηκε threeway 

στρόφιγγα στα αριστερά και pressure-equalizing addition funnel στα δεξιά. Στη 

συνέχεια, προστέθηκε το 1,3 bishexyloxybenzene (3 g, 10,775 mmol) και το 

N,N,N',N'-tetramethylethylene diamine (1,9 ml, 12,929 mmol) υπό κενό και υπό 

ροή αζώτου εναλλάξ. Έπειτα, προστέθηκε ο dry διαλύτης EtOEt (45 ml) με 

σύριγγα από το septum ενώ συνεχιζόταν η ροή αζώτου. Οι υπέρηχοι 

τοποθετούνται κάτω από τη σφαιρική και υπό ροή αζώτου (με βελόνα στο 

septum ώστε να εκτονώνεται) πραγματοποιείται απαέρωση στο διάλυμα για 10 

λεπτά. Μετά, προστέθηκε το n-BuLi (6.9 ml, 10.990 mmol) με βελόνα στην 

πλάγια προσθετική φιάλη (στάγδην για 30 λεπτά) και το σύστημα αφέθηκε 

κλειστό σε ατμόσφαιρα αζώτου, στους 0 oC υπό ανάδευση για 3 ώρες. Μετά το 

πέρας των 3 ωρών και αφού το σύστημα έχει έρθει σε θερμοκρασία 

περιβάλλοντος, προστέθηκε το DMF (1.3 ml, 16.809 mmol) στάγδην και η 

αντίδραση αφέθηκε υπό ροή αζώτου με συνεχή ανάδευση για 2 ώρες. Με 

προσθήκη 90 ml απιονισμένου νερού, έγινε εξουδετέρωση του διαλύματος υπό 

συνεχή ανάδευση για 15 λεπτά. Έπειτα, έγινε εκχύλιση του διαλύματος με 

diethylether και στη συνέχεια με H2O ,όπου η οργανική φάση συλλέχθηκε και 

αποστάχθηκε. Πραγματοποιήθηκε ανακρυστάλλωση με n-Hexane (20 ml) για 

τον καθαρισμό της αλδεΰδης, έγινε θέρμανση του διαλύματος και τοποθετήθηκε 

στην κατάψυξη. Μετά από λίγες ώρες, παρατηρήθηκε καταβύθιση λευκού 

κρυσταλλικού ιζήματος το οποίο συλλέχθηκε (2.5 g, a=76.2%) με διήθηση υπό 

κενό. 
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Σύνθεση του DoH-dipyrromethane 

 
 

Σχήμα 5: Συνθετική πορεία του DoH-dipyrromethane. 

 

Σε δίλαιμη σφαιρική φιάλη προστέθηκε το πυρρολικό διάλυμα (45 ml, 

652.66 mmol) της DoH-benzaldehyde (2 gr, 6.527 mmol) υπό ροή αργού και 

έμεινε για 10 λεπτά με ανάδευση. Έπειτα, προστέθηκε το InCl3 (144.4 mg, 

0.6537 mmol) και η αντίδραση αφέθηκε σε ατμόσφαιρα αργού για 4 ώρες υπό 

ανάδευση. Το διάλυμα αντέδρασε για 1 ώρα με το NaOH (783.1 mg, 19.580 

mmol) και πραγματοποιήθηκε εξουδετέρωση. Στη συνέχεια, έγινε διήθηση μέσω 

χωνιού Buchner και το διάλυμα ξεπλύθηκε με πυρρόλιο αρκετές φορές. Το 

διάλυμα συλλέχθηκε και τοποθετήθηκε στην κατάψυξη. Μέσω απόσταξης υπό 

κενό, απομακρύνθηκε το πυρρόλιο και το στερεό που προέκυψε καθαρίστηκε με 

κολόνα διαχωρισμού SiO2 (CH2Cl2/Hexane 7:3) λαμβάνοντας ως προϊόν κίτρινο 

λάδι (1.8 g, a=65,3%). 

 

Σύνθεση της Tris-DoH-mono-methylesterphenyl-Porphyrin 
 

 
 

Σχήμα 6: Συνθετική πορεία της Tris-DoH-mono-methylesterphenyl-Porphyrin. 

 

Σε δίλαιμη σφαιρική φιάλη προστέθηκαν DoH-dipyrromethane (1 gr, 

2.366 mmol), DoH-benzaldehyde (362.6 mg, 1.183 mmol), methyl-4-

formylbenzoate (194 mg, 1.183 mmol) και CHCl3 (250 ml) όπου έμειναν υπό 

ροή αζώτου για 15 λεπτά. Στη συνέχεια, προστέθηκε BF3OEt2 (95 μl) και η 

αντίδραση αφέθηκε σε ατμόσφαιρα αζώτου για 24 ώρες υπό ανάδευση. Έπειτα, 

προστέθηκε DDQ (400 mg) και έμεινε υπό ανάδευση για 20 ώρες. Το προϊόν 

που προέκυψε φιλτραρίστηκε με κολόνα SiO2 με διαλύτη CHCl3 και μετά 

καθαρίστηκε μέσω κολόνας διαχωρισμού (λεπτόκοκκη SiO2, Petroleum ether/ 
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CH2Cl2 1:1) οδηγώντας σε 210 mg μωβ στερεού προϊόντος (a = 13.9%). Το 

μοριακό βάρος της ένωσης υπολογίστηκε από φάσμα MALDI (1273.73).  

 

Σύνθεση της Zn-Tris-DoH-mono-methylesterphenyl-Porphyrin 

 
Σχήμα 7: Συνθετική πορεία της Zn-Tris-DoH-mono-methylesterphenyl-Porphyrin. 

 

Σε διάλυμα CH2Cl2 (12.7 ml) με πορφυρίνη (60 mg, 0.047 mmol), 

προστέθηκε διάλυμα MeOH (1.9 ml) με Zn(OAc)2H2O (105.3 mg, 0.48 mmol) και 

η αντίδραση αφέθηκε σε θερμοκρασία περιβάλλοντος όλη τη νύχτα (overnight) 

με ανάδευση. Στη συνέχεια, ο διαλύτης απομακρύνθηκε υπό χαμηλή πίεση. Το 

προϊόν καθαρίστηκε με κολόνα χρωματογραφίας (SiO2, CH2Cl2/Hexane 6:4) 

δίνοντας 62 mg μωβ στερεού προϊόντος (a = 98%). Το μοριακό βάρος της 

ένωσης υπολογίστηκε από φάσμα MALDI (1337.09).  

 

Σύνθεση της Zn-Tris-DoH-mono-(carboxylic acid)-phenyl-
Porphyrin 

 
Σχήμα 8: Συνθετική πορεία της Zn-Tris-DoH-mono-(carboxylic acid)-phenyl-Porphyrin. 

 

Σε αντίδραση reflux, μίγμα Zn-Tris-DoH-mono-methylesterphenyl-

Porphyrin (40 mg, 0.03 mmol) και LiOH.H2O (50 mg, 1.19 mmol) με διαλύτες 

THF (30 mL) και H2O (4 mL), αφέθηκε για 12 ώρες σε ατμόσφαιρα αζώτου. 

Έπειτα, οι διαλύτες απομακρύνθηκαν υπό κενό, το υπόλοιπο διαλύθηκε σε THF 

και το ίζημα απομονώθηκε με διήθηση υπό κενό. Το διήθημα καθαρίστηκε με 

κολόνα διαχωρισμού (SiO2, CH2Cl2) όπου προέκυψε ως προϊόν, μωβ σκόνη (32 
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mg, a = 80.6%). Το μοριακό βάρος της ένωσης υπολογίστηκε από φάσμα 

MALDI (1323.06).  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Φασματοσκοπία (UV-Vis) 
 
 

 
 

Διάγραμμα 1 : Φάσμα UV-Vis της Zn3DoH-click-Por. 

 
 
 
 
 

 
 

Διάγραμμα 2 : Φάσμα UV-Vis της Zn3DoH-Por. 
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Φασματοσκοπία Φθορισμού 
 

 

 
 

Διάγραμμα 3 : Φάσμα εκπομπής της Zn3DoH-click-Por. 
 

 

 
 

Διάγραμμα 4 : Φάσμα εκπομπής της Zn3DoH-Por. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

 
 

Διάγραμμα 5: Φάσμα 1H NMR της Zn-3(DoH)-1-COOCH3-Por σε CDCl3. 

 
 

 
Διάγραμμα 6: Αλειφατική περιοχή του φάσματος 1H NMR της Zn-3(DoH)-1-COOCH3-Por σε 

CDCl3. 
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Διάγραμμα 7: Φάσμα 1H NMR της 3-(DoH)-1-(4F,1N3)-Por σε CDCl3. 
 

 

 
 

Διάγραμμα 8: Αλειφατική περιοχή του φάσματος 1H NMR της 3-(DoH)-1-(4F,1N3)-Por σε 
CDCl3. 
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Διάγραμμα 9: Αρωματική περιοχή του φάσματος 1H NMR της 3-(DoH)-1-(4F,1N3)-Por σε 
CDCl3. 

 

 
 

Διάγραμμα 10: Φάσμα 1H NMR της 3-(DoH)-1-COOCH3-Por σε CDCl3. 
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Διάγραμμα 11: Αλειφατική περιοχή του φάσματος 1H NMR της 3-(DoH)-1-COOCH3-Por σε 
CDCl3. 

 
 

 
 

Διάγραμμα 12: Αρωματική περιοχή του φάσματος 1H NMR της 3-(DoH)-1-COOCH3-Por σε 
CDCl3. 
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Διάγραμμα 13: Φάσμα 1H NMR της Zn-3-(DoH)-1-(4F,1N3)-Por σε CDCl3. 
 

  
 

 
 

Διάγραμμα 14: Αλειφατική περιοχή του φάσματος 1H NMR της Zn-3-(DoH)-1-(4F,1N3)-Por σε 
CDCl3. 
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Διάγραμμα 15: Φάσμα 1H NMR της Zn-3-(DoH)-1-(4F-click-ester)-Por σε CDCl3. 

 

 
 

Διάγραμμα 16: Αλειφατική περιοχή του φάσματος 1H NMR της Zn-3-(DoH)-1-(4F-click-ester)-
Por σε CDCl3.  
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Διάγραμμα 17: Αρωματική περιοχή του φάσματος 1H NMR της Zn-3-(DoH)-1-(4F-click-ester)-
Por σε CDCl3. 

  

 
 

Διάγραμμα 18  Φάσμα 1H NMR της Zn-tris-DoH-mono-COOH-Por σε CDCl3. 
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Διάγραμμα 19: Αρωματική περιοχή του φάσματος 1H NMR της Zn-tris-DoH-mono-COOH-Por 
σε CDCl3. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


