
Streszczenie rozprawy doktorskiej: 

Badania właściwości optycznych i elektrochemicznych wybranych pochodnych porfirynoidów 

Poszukiwanie nowych materiałów organicznych do zastosowań w organicznych diodach 

elektroluminescencyjnych, ogniwach słonecznych czy sensorach, często obejmuje pochodne 

naturalnych pigmentów, należących do grupy zwanej porfirynoidami. Naturalne porfirynoidy biorą 

udział np. w pochłanianiu energii słonecznej i przenoszeniu elektronów w procesie fotosyntezy 

oraz w transporcie tlenu w procesie oddychania. 

Chęć naśladowania naturalnych procesów powoduje, że naukowcy często sięgają po układy 

porfirynoidowe np. pochodne chlorofilu, porfiryn, w formie zmetalizowanej lub wolnej, 

w modyfikacjach urządzeń optoelektronicznych. W zastosowaniach wymagana jest 

przetwarzalność związków organicznych oraz często możliwość wytworzenia jednorodnych, 

nierozpuszczalnych, cienkich warstw, co można osiągnąć stosując np. technikę 

elektropolimeryzacji. Wykorzystanie monomerów z wprowadzonym jonem metalu pozwala 

dodatkowo połączyć w jednym materiale korzystne właściwości polimerów i kompleksów metali. 

Badania elektrochemiczne pozwalają na zastosowanie ich zarówno do przeprowadzenia procesu 

elektropolimeryzacji, jak i określenia podstawowych właściwości monomeru oraz otrzymanego 

produktu. Na ich podstawie, w pośredni sposób, można oszacować wartości energii poziomów 

HOMO i LUMO, oraz wyznaczyć wartości elektrochemicznej przerwy energetycznej (Eg). 

Celem prowadzonych badań było określenie wpływu podstawników karbazolowych na proces 

elektropolimeryzacji metaloporfiryn i wykonanie analizy właściwości fizyko-chemicznych 

elektroosadzonych warstw. Makropierścień porfirynowy nie ulega elektropolimeryzacji, 

a przeprowadzenie tego procesu możliwe jest po odpowiednim zmodyfikowaniu struktury 

monomeru. W pracy badano mezo-podstawione pochodne porfiryny kobaltu. Serię związków 

z rosnącą ilością elektronodonorowych podstawników karbazolowych charakteryzowano pod 

kątem właściwości elektrochemicznych, spektroskopowych i spektroelektrochemicznych oraz 

określano ich zdolność do elektropolimeryzacji. W celu dokładniejszej analizy procesów 

zachodzących dla karbazolowych pochodnych, analogiczne badania wykonano dla porfiryny 

kobaltu (II) z czteroma podstawnikami fenylowymi w pozycjach mezo-makropierścienia. Wszystkie 

badane związki wykazały właściwości ambipolarne, co oznacza, że ulegały procesom redoks, 

zarówno w zakresie potencjałów anodowych, jak i katodowych, a rejestrowane potencjały redoks 

bezpośrednio zależą od ilości wprowadzonych jednostek karbazolowych do struktury monomeru. 

Elektrochemia badanych związków charakteryzuje się wielostopniowymi procesami redoks 



zachodzącymi na metalu centralnym, makropierścieniu lub podstawniku karbazolowym. 

Przemiatanie potencjałem w zakresie odpowiadającym procesom redoks porfiryny i kobaltu nie 

powodowało elektrosadzania produktów na elektrodzie pracującej. Zwiększenie górnej granicy 

potencjału w kierunku ostatniego procesu utleniania prowadziło do sprzęganie jednostek 

karbazolowych. Elektroosadzone warstwy scharakteryzowano metodami elektrochemicznymi 

i spektroelektrochemicznymi. Badania wykazały, że mechanizm elektropolimeryzacji obejmuje 

dimeryzację jednostek karbazolowych, tworząc łączniki dikarbazolowe pomiędzy pierścieniami 

porfiryny. Proces elektroutleniania warstw powoduje modyfikację struktur elektronowych 

makrocyklu, jonu centralnego i karbazolu/dikarbazolu. 


