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Περίληψη
Η εύρεση εναλλακτικών μεθόδων παροχής ενέργειας είναι ένα ζήτημα που
απασχολεί έντονα τους ερευνητές τα τελευταία χρόνια. Η κατανάλωση των ορυκτών πόρων
δεν μπορεί να διαρκέσει επ’ αόριστον, καθώς η εξάντλησή τους είναι αναπόφευκτη και ο
σχηματισμός ρύπων υπερβολικός. Συνεπώς, κρίνεται απαραίτητη η ανάπτυξη τεχνολογιών
ενεργειακά αποδοτικών και περιβαλλοντικά φιλικών.
Μία μέθοδος που συνδυάζει αυτά τα πλεονεκτήματα είναι η καύση του αερίου
υδρογόνου. Οι μοναδικές ιδιότητες του μορίου αυτού το καθιστούν εφαρμόσιμο σε πολλά
συστήματα παραγωγής ενέργειας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η χρήση του Η2 ως
εναλλακτικό καύσιμο στους κινητήρες των αυτοκινήτων.
Συνεχείς έρευνες διεξάγονται παγκοσμίως προκειμένου να επιτευχθεί η σύνθεση
υδρογόνου. Μηχανισμοί που περιλαμβάνουν τη θερμοχημεία, την ηλεκτρόλυση, την
κατάλυση κλπ έχουν προταθεί, όμως δεν είναι όλοι το ίδιο αποδοτικοί. Η φωτοκατάλυση
είναι μία τεχνική που έχει μελετηθεί διεξοδικά και θεωρείται αρκετά αποτελεσματική.
Συμπεριλαμβάνει την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας προς διάσπαση μορίων νερού,
γεγονός που καθιστά την εφαρμογή της εύκολη και ιδιαίτερα ελκυστική.
Κατά την εκπόνηση της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας, πραγματοποιήθηκε η
σύνθεση δύο πορφυρινικών παραγώγων, των SnTPFPP(OH)2 και SnTFP(OH)2, προς χρήση
τους ως χρωμοφόρα στο φωτοκαταλυτικό σύστημα σε μια προσπάθεια παραγωγής Η2. Η
αδυναμία διάλυσης των πορφυρινών αυτών στο νερό κατέστησε αναγκαία τη χρήση
μορίων κυκλοδεξτρίνης με τα οποία σχημάτισαν υδατοδιαλυτά σύμπλοκα. Η αναλυτική
τεχνική της αέριας χρωματογραφίας (GC – TCD), έπειτα από πειράματα παραγωγής Η2,
έδειξε ότι η SnTPFPP(OH)2 δεν μπορεί να λειτουργήσει ως φωτοευαισθητοποιητής για
παραγωγή υδρογόνου, τουλάχιστον κάτω από τις συνθήκες που δοκιμάστηκαν. Τα αντίθετα
αποτελέσματα καταγράφηκαν για την SnTFP(OH)2, η οποία οδήγησε σε παραγωγή Η2, με το
βέλτιστο σύστημα να δίνει περίπου 130 μL Η2 σε 29 καταλυτικούς κύκλους.
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Ενότητα 1: Εισαγωγή

1.1 Ενεργειακές απαιτήσεις και παραγωγή υδρογόνου

Δεδομένης της συνεχούς αύξησης του Παγκόσμιου πληθυσμού και της διαρκούς
ανάπτυξης της βιομηχανίας κατά την πάροδο των ετών, η παροχή ενέργειας αποτελεί
ολοένα και μεγαλύτερη πρόκληση για το ανθρώπινο είδος. Η εκτεταμένη χρήση μη
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως τα ορυκτά καύσιμα, οδηγεί τόσο σε σταδιακή
εξάντληση αυτών, όσο και σε σημαντική περιβαλλοντική ρύπανση λόγω εκπομπής
επικίνδυνων ουσιών και συσσώρευσής τους στη βιόσφαιρα (π.χ. CO2). Για το λόγο αυτόν,
είναι απαραίτητη η εύρεση εναλλακτικών τρόπων τροφοδότησης του πλανήτη με ενέργεια,
οι οποίοι θα ελαττώσουν αισθητά την ανάγκη για εξόρυξη καυσίμων και θα επιφέρουν
ελάχιστες ή και καθόλου επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Στη σύγχρονη εποχή, το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας έχει στραφεί
στην παραγωγή αερίου υδρογόνου (Η2), ενός πολλά υποσχόμενου μορίου που δύναται να
αντικαταστήσει τα κοινά καύσιμα. Η μεγάλη αποτελεσματικότητα του Η2 οφείλεται στην
απελευθέρωση υψηλού ποσού ενέγειας κατά την καύση, η οποία είναι, ταυτόχρονα,
περιβαλλοντικά αποδεκτή, καθώς καταλήγει στην παραγωγή νερού ως «παραπροϊόν» [1].
2 Η2 (g) + Ο2 (g) → 2 Η2Ο (g) + Θερμότητα

ΔG = - 457 kJ/molc

Η αντίδραση αυτή έχει χαμηλή ενέργεια ενεργοποίησης, οπότε λαμβάνει χώρα εύκολα με
την παρουσία φλόγας [2].

Εικόνα 1: Ενεργειακό διάγραμμα για την αντίδραση καύσης του Η2.

Το αέριο Η2 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πλήθος εφαμογών που αφορούν την
ενέργεια [3]. Κύρια εξ αυτών είναι η εισαγωγή του ως πρόσθετο στα καύσιμα μεταφοράς ή
και η αποκλειστική του χρήση ως καύσιμο. Ο συνδυασμός του υδρογόνου με το
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συμπιεσμένο φυσικό αέριο αυξάνει την απόδοση του κινητήρα και μειώνει τους ρύπους
(όπως τα οξείδια του αζώτου, ΝΟx), ενώ από μία μηχανή που έχει σχεδιαστεί για να
καταναλώνει Η2 το μοναδικό προϊόν είναι το Η2Ο. Επιπρόσθετα, είναι δυνατός ο
σχεδιασμός συσκευών που μετατρέπουν τη χημική ενέργεια σε ηλεκτρική (μπαταριών), οι
οποίες βασίζονται στην αντίδραση του Η2 με το Ο2, καταλήγοντας και πάλι στο σχηματισμό
Η2Ο. Το σύστημα αυτό είναι ικανό να τροφοδοτήσει με ρεύμα ένα εύρος από μεμονωμένα
οχήματα και συσκευές έως ολόκληρες κατοικημένες περιοχές, με μοναδικό μειονέκτημα το
σχετικά υψηλό κόστος κατασκευής. Ιδιαίτερα σημαντική είναι επίσης η αποθήκευση και η
μεταφορά ενέργειας που προκύπτει από ανανεώσιμες πηγές, όπως η ηλιακή και η αιολική.
Τα φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα αφ’ ενός βρίσκονται μακριά από τις πόλεις και, αφ’
ετέρου, παράγουν ενέργεια σε συγκεκριμένες περιόδους του έτους. Το Η2 είναι το ιδανικό
μέσο για τη σωστή αξιοποίηση αυτών των ειδών ενέργειας.
Το υδρογόνο είναι ένα από τα απλούστερα μόρια από άποψη δομής. Αποτελείται
από δύο άτομα Η, τα 1s τροχιακά των οποίων επικαλύπτονται μετωπικά, σχηματίζοντας ένα
σ ομοιοπολικό δεσμό [4].

Εικόνα 2: Απεικόνιση της δομής του μοριακού Η2.

Παρ’ όλα αυτά, η σύνθεση του Η2 δεν είναι μία απλή διαδικασία. Μεγάλος αριθμός
διαφορετικών μεθόδων έχουν αναπτυχθεί και εφαρμοστεί, συμπεριλαμβανομένων των
θερμοχημικών, ηλεκτρολυτικών και βιολογικών διεργασιών [5]. Ισχυρά πλεονεκτήματα
έναντι αυτών παρουσιάζει η παραγωγή Η2 μέσω φωτοκαταλυτικής διάσπασης μορίων Η2Ο.
Η μέθοδος αυτή ανήκει στην κατηγορία των εναλλακτικών διεργασιών χημικής σύνθεσης
της Πράσινης Φωτοχημείας [6], διότι δεσμεύει τη θερμική και φωτεινή ενέργεια του Ήλιου
για να εκκινήσει μία σειρά φιλικών προς το περιβάλλον αντιδράσεων. Η φωτοκαταλυτική
παραγωγή Η2 έχει γνωρίσει σημαντική εξέλιξη με την πρόοδο της επιστήμης και αποτελεί το
θεμέλιο λίθο των πειραμάτων που περιγράφονται στην παρούσα εργασία.
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1.2 Το φωτοκαταλυτικό σύστημα

Προκειμένου να επιτευχθεί παραγωγή Η2, θα πρέπει να διασπαστούν τα πρωτόνια του
νερού, διαδικασία που περιλαμβάνει μεταφορά ηλεκτρονίων. Για να πραγματοποιηθεί η
μεταφορά αυτή, έχει σχεδιαστεί ένα σύστημα που βασίζεται στην ηλιακή ενέργεια και
αποτελείται από τρία μέρη: ένα φωτοευαισθητοποιητή (Photosensitizer, PS), έναν καταλύτη
κι ένα θυσιαστικό δότη ηλεκτρονίων (Sacrificial Electron Donor, SED). Η διαδικασία ξεκινά
με την πρόσπτωση της ηλιακής ακτινοβολίας στο φωτοευαισθητοποιητή, ο οποίος την
απορροφά και υφίσταται ηλεκτρονιακή διέγερση (*PS). Τα ηλεκτρόνια αυτά, στη συνέχεια,
μεταφέρονται στον καταλύτη μέσω μιας σειράς οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων και
προκαλούν αναγωγή των πρωτονίων του H2O σε H2. Η κατάλυση τροφοδοτείται συνεχώς με
ηλεκτρόνια από το δότη ηλεκτρονίων, ο οποίος βρίσκεται σε περίσσεια μέσα στην
αντίδραση. Στη συγκεκριμένη ερευνητική μελέτη, ως φωτοευαισθητοποιητής
χρησιμοποιήθηκε ένα μεταλλωμένο πορφυρινικό μόριο, ενώ ως καταλύτης και SED
χρησιμοποιήθηκαν μία κοβαλοξίμη και τριαιθανολαμίνη, αντίστοιχα.

Εικόνα 3: Σχηματική αναπαράσταση του μηχανισμού φωτοκατάλυσης.
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1.3 Γενικά για τις πορφυρίνες

Εφόσον αποτελούν μέρος του φωτοκαταλυτικού συστήματος, οι πορφυρίνες
διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην παραγωγή Η2. Στην υποενότητα αυτή, παρατίθενται οι
κύριες πληροφορίες που αφορούν τη συγκεκριμένη κατηγορία μορίων.

1.3.1 Σύνθεση και βασικά χαρακτηριστικά
Οι πορφυρίνες είναι τετραπυρρολικές μακροκυκλικές ενώσεις οι οποίες φέρουν το
βασικό σκελετό που φαίνεται στην Εικόνα 4 (πορφίνη). Η κάθε πυρρολική μονάδα
συνδέεται με άλλες δύο μέσω ενός μεθινικού άνθρακα (-CH=) και δύο από τα τέσσερα
άτομα αζώτου είναι ενωμένα με ένα άτομο υδρογόνου [7].

meso θέσεις (5, 10, 15, 20)

α θέσεις (1, 4, 6, 9, 11, 14,
16, 19)

β θέσεις (2, 3, 7, 8, 12, 13,
17, 18)

Εικόνα 4: Πορφίνη, η δομική μονάδα των πορφυρινών.

Η περισσότερο διαδεδομένη μέθοδος σύνθεσης των πορφυρινών είναι η αντίδραση του
πυρρολίου με μία αλδεΰδη παρουσία οξέος και ενός οξειδωτικού παράγοντα [8].

Εικόνα 5: Σύνθεση πορφυρινών με τη μέθοδο Rothemund – Lindsey.
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Οι χαρακηριστικές ιδιότητες των πορφυρινών είναι απόρροια της ιδιαιτερότητας
της χημικής δομής τους. Η εναλλαγή απλών – διπλών δεσμών στο δακτύλιο δημιουργεί ένα
σύστημα εκτεταμένης συζυγίας, το οποίο διαθέτει 22 π ηλεκτρόνια και, συνεπώς, υπακούει
στον κανόνα του Hückel (4n + 2 π ηλεκτρόνια, όπου n = 5). Το μόριο, λοιπόν, είναι
αρωματικό και μπορεί να υποβληθεί σε αντιδράσεις ηλεκτρονιόφιλης υποκατάστασης (π.χ.
αλογόνωση, νίτρωση, ακυλίωση). Ο υποκαταστάτης μπορεί να προστεθεί στις meso- και βθέσεις και οι χημικές του ιδιότητες καθορίζουν τη διαλυτότητα των πορφυρινών σε
διάφορους οργανικούς διαλύτες ή στο νερό. Το εκτεταμένο αυτό π – σύστημα προσδίδει
υψηλή σταθερότητα και δίνει στο δακτύλιο επίπεδη διαμόρφωση στο χώρο (όλοι οι
άνθρακες είναι sp2 υβριδισμένοι). Η ηλεκτρονιακή αυτή δομή, όμως, οδηγεί και σε μία άλλη
ιδιαιτέρως σημαντική ιδιότητα: οι πορφυρίνες απορροφούν έντονα ακτινοβολία στην
περιοχή του υπεριώδους – ορατού (380 – 700 nm), με αποτέλεσμα το χρώμα τους να είναι
χαρακτηριστικά έντονο.

1.3.2 Συναρμογή μεταλλικού κέντρου
Λόγω των ατόμων αζώτου στο εσωτερικό του δακτυλίου, οι πορφυρίνες μπορούν να
δεχθούν κάποιο μεταλλικό κατιόν και να δημιουργήσουν επίπεδα τετραγωνικά σύμπλοκα
μ’ αυτό. Tα τέσσερα άτομα Ν αποτελούν τους ισημερινούς υποκαταστάτες (διαφορετική
γεωμετρία εμφανίζεται όταν το μέταλλο διαθέτει έναν ή δύο αξονικούς υποκαταστάτες). Η
μετάλλωση γίνεται μέσω απομάκρυνσης των εσωτερικών Η κατά την κατεργασία της
πορφυρίνης με κάποιο άλας του επιθυμητού μετάλλου. Η αντίδραση που φαίνεται στην
Εικόνα 6 μπορεί να αντιστραφεί κατά την προσθήκη οξέος στο μεταλλωμένο προϊόν
(απομετάλλωση).

+ Mn+
- 2 H+

Εικόνα 6: Γενική αντίδραση μετάλλωσης πορφυρινών.
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1.3.3 Οι πορφυρίνες στους ζωντανούς οργανισμούς
Ο λόγος για τον οποίον οι πορφυρίνες κι οι ιδιότητές τους μελετώνται σε τόσο μεγάλο
βαθμό είναι η έντονη παρουσία τους στα βιολογικά συστήματα, όπου επιτελούν πληθώρα
περίπλοκων διεργασιών. Παρακάτω, αναφέρονται μερικά παραδείγματα βιολογικών
εφαρμογών των πορφυρινικών παραγώγων [9].


Μυοσφαιρίνη
Η μυοσφαιρίνη είναι μία σιδηροπρωτεΐνη που βρίσκεται στους μύες των περισσότερων
θηλαστικών. Ο ρόλος της είναι να μεταφέρει Ο2 από το αίμα στα μυϊκά κύτταρα.
Συγκροτείται από 153 πεπτίδια και μία Fe(II) – πρωτοπορφυρίνη ΙΧ, η οποία ενώνεται
με το πρωτεϊνικό τμήμα χωρίς ομοιοπολικούς δεσμούς. Το Ο2 δεσμεύεται στο ιόν Fe(II),
μετακινώντας το προς το επίπεδο της πορφυρίνης (απουσία οξυγόνου, ο σίδηρος έχει
αριθμό συναρμογής πέντε και βρίσκεται πάνω από το επίπεδο του δακτυλίου).

(α)

(β)

Εικόνα 7: (α) Δομή μυοσφαιρίνης, (β) Fe(II) – πρωτοπορφυρίνη ΙΧ (πρωτοαίμη).



Αιμοσφαιρίνη
Ακόμα μία σιδηροπρωτεΐνη, υπεύθυνη για τη
μεταφορά Ο2 από τους πνεύμονες στους υπόλοιπους
ιστούς. Βρίσκεται στα ερυθρά αιμοσφαίρια όλων των
αερόβιων οργανισμών και αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος των μεταβολικών μονοπατιών. Συγκροτείται
από τέσσερις υπομονάδες, κάθε μία εκ των οποίων
έχει δομή ανάλογη μ’ αυτήν της μυοσφαιρίνης και
αποτελείται από 8 ελικοειδείς διατάξεις. Το Ο2
συναρμόζεται με το μεταλλικό κέντρο της
πρωτοαίμης, και μάλιστα, όσο περισσότερο οξυγόνο
υπάρχει διαθέσιμο, τόσο αυξάνεται η συγγένεια της
Εικόνα
8:
Τρισδιάστατη
αιμοσφαιρίνης γι’ αυτό.
αιμοσφαιρίνης.

δομή
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της



Κυτοχρώματα
Η απόδοση ενέργειας από τα μιτοχόνδρια των αερόβιων οργανισμών περιλαμβάνει την
αλυσιδωτή μεταφορά ηλεκτρονίων, η οποία γίνεται μέσω των κυτοχρωμάτων. Οι
ενώσεις αυτές αποτελούν πρωτεϊνικά συστήματα ενωμένα με αιματίνη και το ζεύγος
Fe(III) – Fe(II) είναι υπεύθυνο για όλες τις οξειδοαναγωγικές διαδικασίες. Οι τρεις τύποι
κυτοχρωμάτων που έχουν προσδιοριστεί είναι τα κυτοχρώματα a, b και c, με τον
τελευταίο να έχει μελετηθεί εκτενέστερα από τους υπόλοιπους. Προκειμένου τα
κυτοχρώματα να είναι λειτουργικά, τα ακραία μέλη τους θα πρέπει να μπορούν να
αλληλεπιδράσουν απευθείας με το Ο2.

(α)

(β)

Εικόνα 9: (α) Δομή του κυτοχρώματος c, (β) Αιματίνη.

1.4 Καταλύτες παραγωγής Η2

Η εξέλιξη της σύνθεσης Η2 δεν έγκειται μόνο στην εφεύρεση νέων μεθόδων, αλλά
και στη βελτιστοποίηση των ήδη υπάρχουσων. Η επιλογή του κατάλληλου καταλύτη είναι
ιδιαίτερα σημαντική, καθώς μέσω αυτού γίνονται οι οξειδοαναγωγικές διαδικασίες
διάσπασης του Η2Ο στο φωτοκαταλυτικό σύστημα.
Οι δύο κύριες κατηγορίες τέτοιων καταλυτών διαχωρίζονται με βάση τον πυρήνα
τους: διμεταλλικοί με πυρήνα FeFe και μονομεταλλικοί με πυρήνα κοβαλτίου (Co). Οι
τελευταίοι είναι οι περισσότερο διαδεδομένοι και η ισχύς τους μεταβάλλαεται, ανάλογα με
το είδος των υποκαταστατών που είναι συναρμοσμένοι με το Co.
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Εικόνα 10: Σύμπλοκα του Co με που χρησιμοποιούνται για τη φωτοκαταλυτική παραγωγή Η2.

Όταν η μόρια γλυοξίμης συναρμόζονται με το Co, τα σύμπλοκα ονομάζονται
κοβαλοξίμες και έχουν αποδειχθεί πολύ αποδοτικοί καταλύτες, τόσο λόγω υψηλής
ταχύτητας της καταλυτικής αντίδρασης όσο και λόγω δυναμικού. Πειράματα αξιολόγησης
των καταλυτών που έχουν προηγηθεί όσον αφορά το φωτοκαταλυτικό σύστημα έδειξαν ότι
όσο πιο σταθερό είναι το σύμπλοκο, τόσο δραστικότερος είναι ο καταλύτης [10 - 12].

1.5 Κυκλοδεξτρίνες

Όπως γίνεται αντιληπτό από τη βασική δομή τους, οι πορφυρίνες είναι υδρόφοβα
μόρια. Ωστόσο, η φωτοκατάλυση συμπεριλαμβάνει τη διάσπαση μορίων Η2Ο, οπότε τα
μέρη του φωτοκαταλυτικού συστήματος θα πρέπει να εμφανίζουν διαλυτότητα σε υδατικό
περιβάλλον. Ένας αποτελεσματικός και εύκολος τρόπος να γίνει αυτό είναι η συναρμογή
ενός υδατοδιαλυτού μορίου πάνω στον πορφυρινικό δακτύλιο, ώστε ο τελευταίος να
μπορεί να ενσωματωθεί στο διάλυμα. Για να γίνει αυτή η ενσωμάτωση, είναι απαραίτητη η
ύπαρξη ενός υδρόφοβου τμήματος στο υδατοδιαλυτό μόριο, προκειμένου να είναι δυνατή
η συναρμογή με την πορφυρίνη.
Οι κυκλοδεξτρίνες αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της κατηγορίας
μορίων. Ανήκουν στην οικογένεια των κυκλικών ολιγοσακχαριτών και απαρτίζονται από
υπομονάδες γλυκοπυρανόζης συνδεδεμένες μέσω α-(1,4) δεσμών. Παρασκευάζονται μέσω
ενδομοριακής τρανσγλυκοζυλίωσης από την αποικοδόμηση του αμύλου με τη βοήθεια του
ενζύμου κυκλοδεξτρινική γλυκανοτρανσφεράση (CGTάση). Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί
τύποι κυκλοδεξτρινών: η α –, β – και γ – κυκλοδεξτρίνη, οι οποίες αποτελούνται από 6, 7 και
8 γλυκόζυλο μονάδες, αντίστοιχα.
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Εικόνα 11: α-, β- και γ- κυκλοδεξτρίνη.

Ο πιο ευρέως χρησιμοποιούμενος τύπος είναι η β – κυκλοδεξτρίνη λόγω της
μεγάλης χρησιμότητας και του χαμηλου κόστους. Υιοθετεί τη δομή που φαίνεται στην
Εικόνα 12, με το εσωτερικό υδρόφοβο μέρος να συναρμόζεται με την πορφυρίνη και το
εξωτερικό υδρόφιλο τμήμα να έρχεται σε επαφή με το νερό [13].

Εικόνα 12: Δομή της β – κυκλοδεξτρίνης.
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Ενότητα 2: Αναλυτικές Μέθοδοι
2.1 Φασματοσκοπία υπεριώδους – ορατού (UV – Vis)

Το φάσμα UV – Vis είναι ένας εύκολος και σχετικά αξιόπιστος τρόπος να ελεγχθεί η
πορεία της σύνθεσης μίας πορφυρίνης. Λόγω του εκτεταμένου π συζυγιακού συστήματος,
το φάσμα των πορφυρινών στην περιοχή του υπεριώδους – ορατού (250 – 750 nm) είναι
χαρακτηριστικό γι’ αυτήν την κατηγορία μορίων. Ειδικότερα, το φάσμα χωρίζεται σε δύο
διακριτές περιοχές. Η πρώτη αφορά την ηλεκτρονιακή μετάπτωση από τη θεμελιώδη στη
δεύτερη διεγερμένη κατάσταση (S0 → S2), η μπάντα που εμφανίζεται ονομάζεται Soret και
βρίσκεται στο εύρος 380 – 500 nm, ανάλογα με το αν η πορφυρίνη είναι β- ή mesoυποκατεστημένη. Η δεύτερη αφορά την ασθενή ηλεκτρονιακή μετάπτωση από τη
θεμελιώδη στην πρώτη διεγερμένη κατάσταση (S0 → S2), οι μπάντες που εμφανίζονται (μία
έως τέσσερις) ονομάζονται Q (Q1 έως Q4) και βρίσκονται στο εύρος 500 – 750 nm. Το
πλήθος των Q κορυφών εξαρτάται από το αν στην πορφυρίνη έχει συναρμοστεί κάποιο
μεταλλικό ιόν (τέσσερις για τη μη μεταλλωμένη και δύο για τη μεταλλωμένη πορφυρίνη)
[7].

Εικόνα 13: Γενική μορφή φάσματος UV - Vis των πορφυρινών. Η μεγέθυνση της περιοχής
των Q κορυφών φαίνεται σε πλαίσιο.

Η αρχή λειτουργίας του φασματοφωτομέτρου περιγράφεται στην Εικόνα 14. Το
φως που εκπέμπεται από την πηγή διέρχεται από το μονοχρωμάτορα και η ακτινοβολία
που προκύπτει (μονοχρωματική, δηλαδή ένα μήκος κύματος) διέρχεται από την κυψελίδα
που περιέχει το δείγμα, το οποίο απορροφά το τμήμα αυτής που αντιστοιχεί στο
συγκεκριμένο εύρος μήκους κύματος. Το υπόλοιπο μέρος της ακτινοβολίας εξέρχεται από
τον ανιχνευτή και προκύπτει το σήμα που εμφανίζει το υπολογιστικό πρόγραμμα.
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Εικόνα 14: Αρχή λειτουργίας ενός φασματοφωτομέτρου μονής δέσμης.

Η σχέση που διέπει αυτήν την αναλυτική τεχνική αναφέρεται ως Νόμος των Beer – Lambert
[14]:
Α=ε∙b∙C
όπου Α: η απορρόφηση που καταγράφεται από το όργανο
ε: ο συντελεστής γραμμομοριακής απορροφητικότητας (L mol-1 cm-1)
b: η οπτική διαδρομή του φωτός μέσα στην κυψελίδα (cm-1)
C: η συγκέντρωση του δείγματος (mol L-1)

2.2 Φασματομετρία μάζας MALDI – TOF

Ένα φάσμα MALDI – TOF (Matrix Assisted Laser Desorption Ionization – Time of Flight)
παρέχει πληροφορίες για το μοριακό βάρος της ένωσης που μελετάται, όταν αυτό είναι
υψηλό και δεν μπορεί να μετρηθεί με τις κλασικές μεθόδους φασματοσκοπίας μαζών. Για
να γίνει η λήψη του φάσματος, μικρή ποσότητα του δείγματος διεσπαρμένη σε υγρή ή
στερεή μήτρα εναποτίθεται σε ειδική μεταλλική πλάκα (target), η οποία εισάγεται σε
θάλαμο κενού. Το δείγμα στη συνέχεια δέχεται δέσμη λέιζερ (την οποία η μήτρα θα πρέπει
να απορροφά έντονα, ώστε να μην αλλοιώνεται η προς μελέτη ουσία), οπότε η μήτρα και
το δείγμα υφίστανται ιοντισμό. Οι διάφορες ενώσεις που περιέχονται στο δείγμα
διαχωρίζονται με βάση το χρόνο «πτήσης» τους, που είναι ανάλογος του μοριακού τους
βάρους (Mr): όσο μεγαλύτερο Mr έχει η ένωση, τόσο περισσότερος χρόνος απαιτείται για
να φτάσει στον ανιχνευτή [14].
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Εικόνα 15: Αρχή λειτουργίας του MALDI – TOF.

2.3 Φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR)

Το φάσμα NMR (Nuclear Magnetic Resonance) χρησιμοποιείται για τον
προσδιορισμό της δομής οργανικών μορίων. Όπως υποδηλώνει και το όνομά της, η τεχνική
στηρίζεται στην ικανότητα συγκεκριμένων πυρήνων να ιδιοπεριστρέφονται (spin) και στο
συντονισμό αυτών μέσω εφαρμογής μαγνητικού πεδίου. Υπάρχουν διάφορα είδη NMR,
ανάλογα με τον πυρήνα που μελετάται, ο οποίος θα πρέπει να έχει περιττό ατομικό ή
μαζικό αριθμό (π.χ. 1Η –, 13C –, 31P –, 19F – NMR).
Απουσία εξωτερικού μαγνητικού πεδίου, οι πυρήνες σ’ ένα δείγμα έχουν όλους
τους δυνατούς προσανατολισμούς, συνεπώς κι οι πυρηνικές μαγνητικές ροπές τους. Άρα, το
σύστημα δεν παρουσιάζει μαγνήτιση. Όταν όμως εφαρμοστεί εξωτερικό μαγνητικό πεδίο
έντασης Βο, τότε οι πυρήνες τείνουν να ευθυγραμμιστούν ομόρροπα ή αντίρροπα προς
αυτό και εκτελούν μεταπτωτική κίνηση γύρω από το Βο, η γωνιακή ταχύτητα της οποίας (ωο)
δίνεται από τη σχέση:
ωο = γ ∙ Βο
όπου γ: γυρομαγνητικός λόγος, φυσική σταθερά για κάθε διαφορετικό πυρήνα. Η ωο μπορεί
εύκολα να μετατραπεί σε συχνότητα (νο), γνωστή ως συχνότητα Larmor:

Αποτέλεσμα της παρουσίας του Βο είναι η κατανομή των πυρήνων στις καταστάσεις
χαμηλής (προσανατολισμός ομόρροπος με το Βο) και υψηλής (προσανατολισμός
αντίρροπος με το Βο) ενέργειας. Το μεγαλύτερο μέρος του συνόλου των πυρήνων βρίσκεται
στην κατάσταση χαμηλής ενέργειας κι αυτό ακριβώς είναι που εκμεταλλεύεται η τεχνική
NMR. Ένα δεύτερο μαγνητικό πεδίο κάθετο στο πρώτο έρχεται να διεγείρει αυτούς τους
πυρήνες (εφαρμογή παλμού 90ο) και το σήμα που εμφανίζεται οφείλεται στο χρόνο
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αποδιέγερσής τους (εξαρτάται από τους χρόνους αποκατάστασης Τ1 και Τ2) όταν παύσει η
εφαρμογή του παλμού [15].

(α)

(β)
Εικόνα 16: (α) Αρχή λειτουργίας NMR, (β) Βασική οργανολογία.

Για να ληφθεί το φάσμα, πρέπει το δείγμα να βρίσκεται υπό τη μορφή διαλύματος
μέσα σε NMR tube. Οι διαλύτες που χρησιμοποιούνται κατά τη διεξαγωγή πειράματος 1Η –
NMR (που είναι και το πιο ευρέως διαδεδομένο) είναι δευτεριωμένοι, έτσι ώστε το σήμα να
μην επηρεάζεται από τα πρωτόνια του διαλύτη. Ανάλογα με το χημικό περιβάλλον γύρω
από κάθε πρωτόνιο, εμφανίζονται διαφορετικές κορυφές στο φάσμα, καθώς η ύπαρξη
κινούμενων ηλεκτρονίων δημιουργεί μικρά τοπικά μαγνητικά πεδία, άρα το Βο επιδρά
διαφορετικά σε μη ισοδύναμα πρωτόνια. Η ένταση των κορυφών αντιπροσωπεύει το
πλήθος των ισοδύναμων πρωτονίων που αντιστοιχούν στο εκάστοτε σήμα, ενώ η χημική
μετατόπιση (δ) υποδεικνύει κατά πόσο η κάθε ομάδα πρωτονίων προστατεύεται ή
αποπροστατεύεται από το εξωτερικό μαγνητικό πεδίο.

2.4 Αέρια χρωματογραφία (GC – TCD)

Η αεριοχρωματογραφία (Gas Chromatography, GC) αποτελεί μία μέθοδο
διαχωρισμού για δείγματα σε αέρια μορφή ή πτητικά υγρά και βασίζεται στην ικανότητα
δέσμευσης των επιμέρους ουσιών πάνω στη στατική φάση. Ως στατική φάση μπορεί να
χρησιμοποιηθεί είτε ένα μη πτητικό υγρό συνδεδεμένο στο εσωτερικό της στήλης ή σε ένα
λεπτό στερεό υλικό στήριξης (χρωματογραφία κατανομής αερίου – υγρού), είτε ένα είδος
στερεών σωματιδίων (χρωματογραφία προσρόφησης αερίου – στερεού). Η κινητη φάση
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ονομάζεται φέρον αέριο, ο ρόλος του οποίου είναι να μεταφέρει το δείγμα κατά μήκος της
στήλης χωρίς να αλληλεπιδρά μ’ αυτό. Επιλέγονται, λοιπόν, αδρανή αέρια, τα πιο κοινά εκ
των οποίων είναι το ήλιο (He), το αργό (Ar) και το άζωτο (Ν2). Είναι σημαντικό να
χρησιμοποιηθεί ένα φέρον αέριο το οποίο να είναι συμβατό με τον ανιχνευτή.
Η βασική οργανολογία του GC φαίνεται στην Εικόνα 17. Αρχικά, το δείγμα
συλλέγεται με μικροσύριγγα Hamilton και εισάγεται σε θερμαινόμενο θάλαμο μέσω ενός
ελαστικού διαφράγματος (septum), όπου υφίσταται απότομη εξάτμιση. Στη συνέχεια, το
φέρον αέριο (στα συγκεκριμένα πειράματα Ν2) παρασύρει το δείγμα στη στήλη, όπου
γίνεται ο διαχωρισμός των επιμέρους συστατικών. Η στήλη βρίσκεται μέσα σε φούρνο,
προκειμένου η θερμοκρασία της να παραμένει αρκετά υψηλή και οι προς ανάλυση ουσίες
να εκλούονται σε εύλογο χρονικό διάστημα. Η κάθε μεμονωμένη ουσία καταλήγει στον
ανιχνευτή, ο οποίος διατηρείται σε υψηλότερη θερμοκρασία από τη στήλη ώστε το δείγμα
να παραμένει στην αέρια φάση, και μετατρέπεται σε σήμα στον υπολογιστή. Το σύνολο των
σημάτων που προκύπτουν αποτελεί το χρωματογράφημα.

Εικόνα 17: Αρχή λειτουργίας του GC.

Διάφορα είδη ανιχνευτών μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην αέρια
χρωματογραφία. Στα πειράματα που περιγράφονται σ’ αυτήν την εργασία, έγινε χρήση
ενός ανιχνευτή θερμικής αγωγιμότητας (Thermal Conductivity Detector, TCD). Η θερμική
αγωγιμότητα αντιπροσωπεύει την ικανότητα μιας ουσίας να μεταφέρει θερμότητα από μία
θερμή σε μία πιο ψυχρή περιοχή. Ο ανιχνευτής διαθέτει θερμό νήμα βολφραμίου – ρηνίου.
Όταν τα μέρη του δείγματος αναμιγνύονται με το φέρον αέριο, μειώνουν την αγωγιμότητα
ροής του και, καθώς εξέρχονται από τη στήλη και εισέρχονται στον ανιχνευτή, το νήμα
θερμαίνεται ακόμα περισσότερο. Ως αποτέλεσμα, η ηλεκτρική αντίσταση του νήματος
αυξάνεται και προκύπτει μεταβολή του δυναμικού
διαμέσω αυτού, την οποία μετρά ο ανιχνευτής.
Επειδή η ευαισθησία του TCD αυξάνεται με τη
μείωση της ταχύτητας ροής και την αύξηση των
διαφορών θερμοκρασίας ανάμεσα στο νήμα και τον
περιβάλλοντα χώρο, θα πρέπει ο χώρος αυτός να
διατηρείται στην ελάχιστη δυνατή θερμοκρασία
όπου το δείγμα παραμένει στην αέρια φάση [16].
Εικόνα 18: Γενικό σχήμα ανιχνευτή TCD.
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Ενότητα 3: Σκοπός της Εργασίας
Πειράματα παραγωγής Η2 έδειξαν ότι η πορφυρίνη ZnTMPyP λειτουργεί αποτελεσματικά
ως φωτοευαισθητοποιητής [17].

Εικόνα 19: Zinc TetraMethyl Pyridine Porphyrin (ZnTMPyP).

Στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία, συντέθηκαν δύο πορφυρίνες με σκοπό να
δράσουν ως φωτοευαισθητοποιητές στο φωτοκαταλυτικό σύστημα, οι SnTPFPP(OH)2 και
SnTFP(OH)2. Οι πορφυρίνες αυτές επιλέχθηκαν με βάση τα δυναμικά αναγωγής τους, τα
οποία είναι παραπλήσια με τα αυτά της ZnTMPyP. Όμως, σε αντίθεση με την ZnTMPyP, οι
πορφυρίνες αυτές δεν είναι υδατοδιαλυτές. Επιδιώχθηκε, λοιπόν, ο «εγκλεισμός» τους σε
μόρια κυκλοδεξτρίνης, προκειμένου να παρακαμφθεί αυτό το μειονέκτημα.

Εικόνα 20: (α) SnTPFPP(OH)2, (β) SnTFP(OH)2, (γ) Κυκλοδεξτρίνη.
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Ενότητα 4: Πειραματικό Μέρος
4.1 Σύνθεση της SnTPFPP(OH)2

Η συνθετική πορεία που ακολουθήθηκε για την παρασκευή της dihydroxo[5,10,15,20tetrakis(pentaﬂuorophenyl)porphyrinato]tin(IV) [SnTPFPP(OH)2] περιγράφεται στην Εικόνα
21:

Εικόνα 21: Συνθετική πορεία για την SnTPFPP(OH)2.
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4.1.1 Σύνθεση της SnTPFPP(Cl)2
Η ελεύθερη πορφυρίνη λήφθηκε ύστερα από κυκλοποίηση της αντίστοιχης αλδεΰδης με το
πυρρόλιο και ακολούθησε μετάλλωση με κασσίτερο. Η αρχική - και περισσότερο
διαδεδομένη -μέθοδος που ακολουθήθηκε περιελάμβανε την αντίδραση της πορφυρίνης
με το μέταλλο παρουσία πυριδίνης, η οποία αποδείχθηκε ανεπιτυχής. Επομένως,
εφαρμόστηκε μία εναλλακτική μέθοδος μετάλλωσης που προτείνει η βιβλιογραφία [18].
Για την αντίδραση αυτή, 60 mg TPFPPH2, 150 mg SnCl2∙2H2O, 10,2 mL CHCl3 και 10,2 mL
EtOH μεταφέρθηκαν σε σφαιρική φιάλη των 50 mL, στην οποία προσαρμόστηκε κάθετος
ψυκτήρας και το σύστημα τοποθετήθηκε σε ελαιόλουτρο. Η θερμοκρασία ρυθμίστηκε
στους 85 oC και η αντίδραση αφέθηκε σε reflux για περίπου 24 h (bpδιαλυτών ≈ 70 – 80 oC).
Όταν η αντίδραση ολοκληρώθηκε, προστέθηκαν 0,53 mL τριαιθυλαμίνης, ώστε να
εξουδετερωθεί το HCl που παράχθηκε, και πραγματοποιήθηκε απόσταξη υπό κενό σε
ρότορα. Η στερεή ένωση επαναδιαλύθηκε σε CH2Cl2 και λήφθηκε δείγμα (≈ 20 μL) για σποτ
στο target προς ανάλυση με φασματομετρία μάζας MALDI – TOF. Το διάλυμα αφέθηκε για
ξήρανση στον αέρα.

4.1.2 Διαχωρισμός της SnTPFPP(Cl)2 από την TPFPPH2
Προκειμένου να διαχωριστεί το επιθυμητό προϊόν από τις υπόλοιπες ουσίες (αμετάλλωτη
πορφυρίνη, τυχόν παραπροϊόντα κλπ), το στερεό διαλύθηκε σε CH2Cl2 και φορτώθηκε σε
κολόνα ουδέτερης Al2O3 (Εικόνα 22). Αναλυτικότερα:








Το πρώτο κλάσμα είχε έντονο ροζ χρώμα και εκλούστηκε με CH2Cl2. Το
φάσμα MALDI – TOF επιβεβαίωσε ότι το κλάσμα αυτό περιείχε την
αμετάλλωτη πορφυρίνη (ποσότητα που δεν αντέδρασε).
Το δεύτερο κλάσμα είχε ροζ χρώμα και εκλούστηκε με μίγμα
CH2Cl2/MeOH 0,5 %. Το φάσμα MALDI – TOF επιβεβαίωσε ότι το κλάσμα
αυτό περιείχε τη μεταλλωμένη πορφυρίνη.
Το τρίτο κλάσμα είχε καφέ χρώμα και εκλούστηκε με διαδοχή
περισσότερο πολικών διαλυτών (CH2Cl2/MeOH 3 έως 5 %). Το φάσμα
MALDI – TOF έδειξε ότι επρόκειτο για ύπαρξη μεταλλωμένης πορφυρίνης
και άλλων ουσιών, οπότε το κλάσμα αυτό απορρίφθηκε.
Στο πάνω μέρος της Al2O3 υπήρχε μια λωρίδα με πράσινο χρώμα, η οποία
πιθανό να οφείλεται σε σχηματισμό χλωριδίων και άλλων αποβλήτων και
Εικόνα 22: Διαχωρισμός
δε μετακινούνταν κατά μήκος της κολόνας ούτε με αρκετά πολικούς σε κολόνα Al O .
2 3
διαλύτες. Επομένως, η ουσία αυτή απορρίφθηκε.
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4.1.3 Αλλαγή των αξονικών υποκαταστατών

Αρχικά, 36,5 mg της SnTPFPP(Cl)2 διαλύθηκαν σε 22,3 mL THF και μεταφέρθηκαν σε
σφαιρική φιάλη των 100 mL. Έπειτα, προστέθηκαν 63,7 mg K2CO3 και 5,8 mL απιονισμένο
H2O, προσαμόστηκε κάθετος ψυκτήρας και το σύστημα τοποθετήθηκε σε ελαιόλουτρο. Η
θερμοκρασία ρυθμίστηκε στους 95 – 100 οC και η αντίδραση αφέθηκε σε reflux για περίπου
24 h.
Όταν η αντίδραση ολοκληρώθηκε, έγινε απομάκρυνση του THF με απόσταξη σε ρότορα υπό
κενό. Στη συνέχεια, η σφαιρική καλύφθηκε με πώμα και parafilm και μεταφέρθηκε στο
ψυγείο μέχρι να πέσει ίζημα (η πορφυρίνη έχει πολύ μικρή διαλυτότητα στο παγωμένο
νερό). Προκειμένου να απομακρυνθεί η ποσότητα K2CO3 που δεν αντέδρασε (καθώς και
άλλες τυχόν ανεπιθύμητες ουσίες), πραγματοποιήθηκε διήθηση υπό κενό βρύσης σε
γυάλινο ηθμό, χρησιμοποιώντας για τις εκπλύσεις παγωμένο απιονισμένο νερό και μικρή
ποσότητα εξανίου. Τέλος, ο ηθμός καλύφθηκε με αλουμινόχαρτο με οπές και τοποθετήθηκε
σε φούρνο υπό κενό για περίπου 24 h. Το στερεό που προέκυψε είχε έντονο μοβ χρώμα. Η
λήψη φάσματος MALDI – TOF επιβεβαίωσε ότι το στερεό αυτό αποτελεί την επιθυμητή
ένωση.

4.2 Εφαρμογή της SnTPFPP(OH)2 στο φωτοκαταλυτικό σύστημα

4.2.1 Προσθήκη κυκλοδεξτρίνης
Προκειμένου να εισαχθεί η πορφυρίνη στο σύστημα παραγωγής Η2, ήταν απαραίτητο να
γίνει υδατοδιαλυτή (εφόσον η παραγωγή Η2 γίνεται σε υδατικό περιβάλλον), κάτι που
επιδιώχθηκε με την προσθήκη κυκλοδεξτρίνης. Για να επιβεβαιωθεί η αποτελεσματικότητα
της κυκλοδεξτρίνης, έγιναν δοκιμές σε μικρή ποσότητα πορφυρίνης και μελετήθηκε η
υδατοδιαλυτότητα του συμπλόκου πορφυρινης – κυκλοδεξτρίνης.
Σε ογκομετρική φιάλη των 25 mL μεταφέρθηκε μικρή ποσότητα
πορφυρίνης και προστέθηκε μέχρι τη χαραγή διάλυμα buffer
υπερκάθαρου H2O – τριαιθανολαμίνης (TEOA) 5 % (pH = 7). Με τη
χρήση υπερήχων, διαλύθηκε όση ποσότητα ήταν εφικτό (οπτική
παρατήρηση: ελαφρώς ροζ χρώμα) και λήφθηκε το φάσμα UV, το
οποίο έδειξε μηδενική απορρόφηση. Επομένως, επιβεβαιώθηκε το
γεγονός ότι η πορφυρίνη δε διαλύεται στο νερό.
Σε μία δεύτερη όμοια ογκομετρική φιάλη μεταφέρθηκε ίση
Εικόνα 23: Δοκιμή εγκλεισμού της
ποσότητα πορφυρίνης, αφού λειοτρίφθηκε με 4 ισοδύναμα SnTPFPP(OH)2 από κυκλοδεξτρίνες.
κυκλοδεξτρίνης σε γουδί από αχάτη. Προστεθηκε ομοίως buffer
μέχρι τη χαραγή. Με τη χρήση υπερήχων, διαλύθηκε όση
ποσότητα ήταν εφικτό (οπτική παρατήρηση: έντονο ροζ χρώμα)
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και λήφθηκε το φάσμα UV μετά από περίπου 3 h, το οποίο έδειξε ικανοποιητική
απορρόφηση. Επομένως, επιβεβαιώθηκε το γεγονός ότι η κυκλοδεξτρίνη ενσωματώθηκε
στην πορφυρίνη και την κατέστησε υδατοδιαλυτή.

4.2.2 Προετοιμασία δειγμάτων


Vial 1 (Vτελ = 5 mL): Πείραμα παραγωγής Η2 με χρήση ACN ως διαλύτη για τον καταλύτη.
Για το πείραμα αυτό, 0,45 mg SnTPFPP(OH)2, 2,86 mg pMβCD και 1,99 mg
Co(dmgH)2Cl(N-methyl-imidazole) ζυγίστηκαν σε eppendorf. Αρχικά, μεταφέρθηκαν στο
vial η πορφυρίνη κι η κυκλοδεξτρίνη και αναμίχθηκαν με σπάτουλα για να γίνει
καλύτερη ενσωμάτωση του ολιγοσακχαρίτη στην πορφυρίνη. Στη συνέχεια,
προστέθηκαν 2,5 mL buffer SED 10% TEOA, 2,5 mL ACN, η κοβαλοξίμη κι ένα μαγνητάκι.



Vial 2 (Vτελ = 5 mL): Πείραμα παραγωγής Η2 χωρίς τη χρήση ACN.
Για το πείραμα αυτό, 0,45 mg SnTPFPP(OH)2, 2,86 mg pMβCD (για την πορφυρίνη), 1,99
mg Co(dmgH)2Cl(N-methyl-imidazole) και 7,00 mg pMβCD (για τον καταλύτη)
ζυγίστηκαν σε eppendorf. Αρχικά, μεταφέρθηκαν στο vial η πορφυρίνη κι η
κυκλοδεξτρίνη και αναμίχθηκαν με σπάτουλα για να γίνει καλύτερη ενσωμάτωση του
ολιγοσακχαρίτη στην πορφυρίνη. Η διαδικασία επαναλήφθηκε με την κοβαλοξίμη και
την κυκλοδεξτρίνη. Στη συνέχεια, προστέθηκαν 2,5 mL buffer SED 10% TEOA, 2,5 mL
υπερκάθαρου Η2Ο και το μαγνητάκι.

Και για τα δύο vial, πραγματοποιήθηκε διάλυση με χρήση
υπερήχων και ακολούθησε απαέρωση με Ν2 για 3 min,
ώστε να απομακρυνθεί το Ο2 της ατμόσφαιρας (καθ’ όλη τη
διαδικασία, τα vial προστατεύονταν από το φως). Τέλος, τα
vial τοποθετήθηκαν στη βάση με τα φώτα LED (λευκά) υπό
ανάδευση.
Οι οπτικές παρατηρήσεις επισημαίνονται στον Πίνακα 1.
Εικόνα 24: Πειράματα παραγωγής Η2
στα λευκά LED. Αριστερά: δοκιμή
παρουσία ACN. Δεξιά: δοκιμή με
αποκλειστική χρήση Η2Ο.

Πίνακας 1: Χρωματικές μεταβολές για τα δύο vial.

Vial 1
Vial 2

Πριν τα LED
Έντονο πορτοκαλί – καφέ
Ανοιχτό πορτοκαλί – καφέ

Μετά τα LED
Πράσινο
Κίτρινο
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Με το πέρας των 2, 19 και 24 h έγινε λήψη δείγματος από το περιεχόμενο αέρα των vial
(100 μL με σύριγγα Hamilton) και το δείγμα εισήχθη στο σύστημα αέριας
χρωματογραφίας (GC – TCD).

4.3 Σύνθεση της SnTFP(OH)2

Η συνθετική πορεία που ακολουθήθηκε για την παρασκευή της dihydroxo[5,10,15,20tetrakis(2-furyl)porphyrinato]tin(IV) [SnTFP(OH)2] περιγράφεται στην Εικόνα 25:

Εικόνα 25: Συνθετική πορεία για την SnTFP(OH)2.

4.3.1 Σύνθεση της TFPH2
Σε δίλαιμη σφαιρική φιάλη των 500 mL με μαγνητάκι μεταφέρθηκαν 300 mL CH2Cl2, 0,24 mL
φούρανο-2-αλδεΰδης και 210 μL πυρρολίου. Έγινε απαέρωση με αέριο Ν2 για 10 min και
κατόπιν προσθήκη 60 μL BF3∙OEt2 2,5 Μ (το χρώμα έγινε αμέσως κίτρινο). Η αντίδραση
αφέθηκε σε εξέλιξη υπό ανάδευση σε θερμοκρασία δωματίου για 3 h. Με το πέρας των 2
και 2,5 ωρών, συλλέχθηκε δείγμα από την αντίδραση, προστέθηκαν ατμοί τριαιθυλαμίνης
και μικρή ποσότητα DDQ και λήφθηκε φάσμα UV (σε διαλύτη CH2Cl2) για να επιβεβαιωθεί η
ύπαρξη της επιθυμητής πορφυρίνης. Τέλος, προστέθηκαν 674 mg DDQ και η αντίδραση
εξελίχθηκε overnight.
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Όταν η παραπάνω διαδικασία ολοκληρώθηκε, προστέθηκε 1 mL τριαιθυλαμίνης, το
περιεχόμενο της δίλαιμης μεταφέρθηκε σε σφαιρική φιάλη και συμπυκνώθηκε σε ρότορα
μέχρι το μισό περίπου του αρχικού όγκου. Η ουσία φορτώθηκε σε κολώνα SiO2 με το
διαλύτη της αντίδρασης (CH2Cl2). Τα κλάσματα συλλέχθηκαν με διαλύτη CH2Cl2/EtOH 2 %
(έντονο καφέ χρώμα). Τα φάσματα UV (σύγκριση των κορυφών με τη βιβλιογραφία) και
MALDI – TOF έδειξαν ότι τα κλάσματα αυτά περιείχαν την επιθυμητή πορφυρίνη σε καθαρή
μορφή (χωρίς προσμίξεις), γεγονός που επιβεβαιώθηκε με τη λήψη φάσματος 1H NMR και
τη σύγκριση αυτού με τη βιβλιογραφία [19].

4.3.2 Σύνθεση της SnTFP(Cl)2
Εφόσον η προηγούμενη αντίδραση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και λήφθηκε επαρκής
ποσότητα πορφυρίνης (TFPH2), ακολούθησε η διαδικασία της μετάλλωσης με κασσίτερο.
Για την αντίδραση αυτή, 33,8 mg TFPH2, 266,3 mg SnCl2∙2H2O, 10,1 mL CHCl3 και 10,1 mL
EtOH μεταφέρθηκαν σε σφαιρικη φιάλη των 50 mL. Η φιάλη τοποθετήθηκε σε ελαιόλουτρο
και προσαρμόστηκε κάθετος ψυκτήρας. Η θερμοκρασία ρυθμίστηκε στους 85 oC και η
αντίδραση αφέθηκε σε συνθήκες έντονου reflux (bpδιαλυτών ≈ 70 – 80 oC) υπό ανάδευση για
περίπου 24 h.

4.3.3 Αλλαγή των αξονικών υποκαταστατών
Ο διαχωρισμός της μεταλλωμένης πορφυρίνης από την αμετάλλωτη και η ανταλλαγή των
αξονικών –Cl από –OH έγιναν ταυτόχρονα μέσω dry column με βασική Al2O3. Η ποσότητα
SnTFP(Cl)2 διαλύθηκε σε THF και μεταφέρθηκε σε σφαιρική φιάλη, στην οποία προστέθηκε
σκόνη βασικής Al2O3. Πραγματοποιήθηκε ξήρανση μέσω απόσταξης σε ρότορα και η σκόνη
τοποθετήθηκε στην κολόνα, από την οποία συλλέχθηκαν τρία κλάσματα. Αναλυτικότερα:






Το πρώτο κλάσμα είχε έντονο μοβ χρώμα και συλλέχθηκε με
διαλύτη CH2Cl2. Το φάσμα MALDI – TOF επιβεβαίωσε ότι το
κλάσμα αυτό περιείχε την αμετάλλωτη πορφυρίνη.
Το δεύτερο κλάσμα είχε έντονο πράσινο χρώμα και
εκλούστηκε με μίγμα CH2Cl2/MeOH 0,5 %. Το φάσμα MALDI –
TOF επιβεβαίωσε ότι το κλάσμα αυτό περιείχε τη
μεταλλωμένη πορφυρίνη.
Το τρίτο κλάσμα είχε επίσης έντονο πράσινο χρώμα και
εκλούστηκε με μίγμα CH2Cl2/MeOH 0,8 %. Το φάσμα MALDI –
TOF έδειξε ότι το κλάσμα αυτό επίσης περιείχε τη
μεταλλωμένη πορφυρίνη.
Εικόνα 26: Απομόνωση της μεταλλωμένης
πορφυρίνης και ανταλλαγή των αξονικών
υποκαταστατών σε κολόνα βασικής Al2O3.
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4.4 Εφαρμογή της SnTFP(OH)2 στο φωτοκαταλυτικό σύστημα



Προετοιμάστηκαν δύο όμοια vial ως εξής (Vτελ = 5 mL):
Για το πείραμα αυτό, 0,29 mg SnTFP(OH)2, 2,86 mg pMβCD και 1,99 mg Co(dmgH)2Cl(Nmethyl-imidazole) ζυγίστηκαν σε eppendorf. Αρχικά, μεταφέρθηκαν στο vial η
πορφυρίνη κι η κυκλοδεξτρίνη και αναμίχθηκαν με σπάτουλα για να γίνει καλύτερη
ενσωμάτωση του ολιγοσακχαρίτη στην πορφυρίνη. Στη συνέχεια, προστέθηκαν 2,5 mL
buffer SED 10% TEOA, 2,5 mL ACN, η κοβαλοξίμη κι ένα
μαγνητάκι. Και για τα δύο vial, πραγματοποιήθηκε
διάλυση με χρήση υπερήχων και ακολούθησε
απαέρωση με Ν2 για 5 min, ώστε να απομακρυνθεί το
Ο2 της ατμόσφαιρας (καθ’ όλη τη διαδικασία, τα vial
προστατεύονταν από το φως). Τέλος, το ένα vial
τοποθετήθηκε στη βάση με τα λευκά φώτα LED και την
κεντρική λάμπα, ενώ το άλλο τοποθετήθηκε στη βάση
με τα μπλε φώτα LED.
Σημείωση: και τα δύο vial είχαν αρχικά έντονο πράσινο
χρώμα, το οποίο δε μεταβλήθηκε με την πάροδο του Εικόνα 27: Πείραμα παραγωγής Η2
στα λευκά LED + κεντρική λάμπα.
χρόνου.
Με το πέρας των 4 και 20 h έγινε λήψη δείγματος από το περιεχόμενο αέρα των vial
(100 μL με σύριγγα Hamilton) και το δείγμα εισήχθη στο σύστημα αέριας
χρωματογραφίας (GC – TCD).



Προετοιμάστηκαν ακόμα δύο vial ως εξής (Vτελ = 5 mL):
i.

ii.

Δοκιμή παραγωγής Η 2 χωρίς κυκλοδεξτρίνες
Για το πείραμα αυτό, 0,29 mg SnTFP(OH)2 και 1,99 mg Co(dmgH)2Cl(N-methylimidazole) ζυγίστηκαν σε eppendorf και μεταφέρθηκαν σε vial. Έπειτα,
προστέθηκαν 2,5 mL buffer SED 10% TEOA, 2,5 mL ACN κι ένα μαγνητάκι.
Δοκιμή παραγωγής Η 2 με τις μισές συγκεντρώσεις
Για το πείραμα αυτό, 0,25 mg SnTFP(OH)2, 1,43 mg pMβCD και 1,00 mg
Co(dmgH)2Cl(N-methyl-imidazole)
ζυγίστηκαν
σε
eppendorf.
Αρχικά,
μεταφέρθηκαν στο vial η πορφυρίνη κι η κυκλοδεξτρίνη και αναμίχθηκαν με
σπάτουλα για να γίνει καλύτερη ενσωμάτωση του ολιγοσακχαρίτη στην
πορφυρίνη. Στη συνέχεια, προστέθηκαν 2,5 mL buffer SED 10% TEOA, 2,5 mL
ACN, η κοβαλοξίμη κι ένα μαγνητάκι.

Και για τα δύο vial, πραγματοποιήθηκε διάλυση με χρήση υπερήχων και ακολούθησε
απαέρωση με Ν2 για 5 min, ώστε να απομακρυνθεί το Ο2 της ατμόσφαιρας (καθ’ όλη τη
διαδικασία, τα vial προστατεύονταν από το φως). Τέλος, τα vial τοποθετήθηκαν στη βάση
με τα λευκά φώτα LED και την κεντρική λάμπα.
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Ενότητα 5: Ανάλυση και Συζήτηση
Αποτελεσμάτων
Κατά τη διεξαγωγή των πειραμάτων που περιγράφηκαν, διαπιστώθηκε ότι, στις
δεδομένες συνθήκες, η SnTPFPP(OH)2 δεν μπορεί να δράσει ως φωτοευαισθητοποιητής,
εφόσον δεν παρατηρήθηκε σήμα που να αντιστοιχεί σε παρουσία Η2 στο χρωματογράφημα
GC. Αντιθέτως, τα πειράματα παραγωγής Η2 που συμπεριελάμβαναν την SnTFP(OH)2 ως
φωτοευαισθητοποιητή έδωσαν ικανοποιητικά αποτελέσματα.
Για την SnTFP(OH)2, πραγματοποιήθηκαν πειράματα για τη δοκιμή παραγωγής Η2:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Με πηγή φωτός τα λευκά LED και την κεντρική λάμπα
Με πηγή φωτός τα μπλε LED
Χωρίς κυκλοδεξτρίνες
Με τις μισές συγκεντρώσεις 1
Με διαφορετικό καταλύτη: Co(dmgH)2Cl(py)
Χωρίς ACN
Με αναλογία buffer SED Η2Ο : ACN 8: 2

Τα πειράματα ii, v, vi και vii δεν οδήγησαν σε παραγωγή Η2 (γι’ αυτό και δεν αναφέρονται
αναλυτικά στο πειραματικό μέρος). Για τα πειράματα i, iii και iv, προσδιορίστηκαν επιπλέον
ποσοτικές παράμετροι, οι οποίες παρατίθενται στα ακόλουθα διαγράμματα.

Διάγραμμα 1: Turnover Number (TON) με βάση την ποσότητα φωτοευαισθητοποιητή (Ps) ως προς χρόνο
ακτινοβόλησης. Η μαύρη καμπύλη αντιστοιχεί στο πείραμα i, ενώ κόκκινη αντιστοιχεί στο πείραμα iv.

1

Σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα πειράματα.
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Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 1, το σύστημα με τις μισές συγκεντρώσεις φτάνει σε
πλατώ στα 29 TON, ενώ το σύστημα με τις διπλάσιες συγκεντρώσεις φτάνει σε πλατώ στα
15 TON. Επομένως, είναι εμφανές ότι το σύστημα με τις μισές συγκεντρώσεις παρουσιάζει
βελτιωμένη σταθερότητα και παραμένει δραστικό για σχεδόν διπλάσιους καταλυτικούς
κύκλους.

Διάγραμμα 2: Turnover Number (TON) με βάση την ποσότητα φωτοευαισθητοποιητή (Ps) ως προς
χρόνο ακτινοβόλησης. Η μαύρη καμπύλη αντιστοιχεί στο πείραμα iii, ενώ κόκκινη αντιστοιχεί στο
πείραμα i.

Το Διάγραμμα 2 αποτελεί σύγκριση των πειραμάτων με και χωρίς κυκλοδεξτρίνη.
Το σύστημα παρουσία κυκλοδεξτρίνης φτάνει σε πλατώ έπειτα από παραγωγή περίπου 130
μL H2, ενώ απουσία του ολιγοσακχαρίτη το πλατώ εμφανίζεται μετά την παραγωγή περίπου
100 μL H2. Κατά συνέπεια, το σύστημα χωρίς κυκλοδεξτρίνη όντως οδηγεί σε παραγωγή Η2,
αλλά σαφώς μικρότερη από το αντίστοιχο με κυκλοδεξτρίνη, που σημαίνει ότι ο
ολιγοσακχαρίτης αυτός ενισχύει την παραγωγή Η2, καθώς συμβάλλει στην καλύτερη
διαλυτότητα της πορφυρίνης. Στον Πίνακα 2 συνοψίζονται τα πειραματικά δεδομένα για τις
τρεις αυτές δοκιμές.

Πίνακας 2: Ποσοτικά αποτελέσματα που προκύπτουν από τα Διαγράμματα 1 και 2.
Πείραμα

H2 (μmol)

H2 (μL)

TON

Με pMβCD (i)
Χωρίς pMβCD (iii)
Μισές συγκεντρώσεις (iv)

5,84
4,70
5,74

131
105
129

15
12
29

Time reaching
plateu (h)
54
45
72
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Παράρτημα
Φασματα Απορρόφησης υπεριώδους ορατού (UV – Vis)



SnTPFPP(OH)2

Η επιτυχής σύνθεση της SnTPFPP(OH)2 επιβεβαιώθηκε μέσω φασματομετρίας MALDI – TOF
(βλ. Παράρτημα) και φασματοσκοπίας UV – Vis. Όπως φαίνεται στο Φάσμα 1, η Soret
εμφανίζεται στα 421 nm και η Q1 στα 552 nm, τιμές σχεδόν ταυτόσημες με εκείνες που
αναφέρονται στη βιβλιογραφία [18].

Φάσμα 1: Απορρόφηση της SnTPFPP(OH)2 στην περιοχή 250 - 750 nm.



SnTFP(OH)2
Η επιτυχής σύνθεση της SnTFP(OH)2 εξακριβώθηκε μέσω φασματομετρίας MALDI –
TOF, NMR (βλ. Παράρτημα) και φασματοσκοπίας UV – Vis. Όπως φαίνεται στο Φάσμα
2, η Soret εμφανίζεται στα 446 nm και οι Q1 και Q2 στα 578 και 631 nm αντίστοιχα, τιμές
σχεδόν ταυτόσημες με εκείνες που αναφέρονται στη βιβλιογραφία [18]
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Φάσμα 2: Απορρόφηση της SnTFP(OH)2 στην περιοχή 250 - 750 nm.

Φάσματα MALDI – TOF

Φάσμα MALDI - TOF 1: SnTPFPP(OH)2.
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Φάσμα MALDI - TOF 2: TFPH2.

Φάσμα MALDI - TOF 3: SnTFP(Cl)2. Το σήμα αντιστοιχεί στην πορφυρίνη με ένα αξονικό -Cl λόγω
θραυσματοποίησης στο όργανο.
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Φάσμα MALDI - TOF 4: SnTFP(OH)2.

Φάσματα NMR

1

1

1

Φάσμα NMR 1: SnTFP(OH)2.
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2

5

2

3

4

3
4

5

Φάσμα NMR 2: Μεγέθυνση του ολικού φάσματος της SnTFP(OH)2 στην αρωματική περιοχή.
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