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Streszczenie
Wewnątrzcząsteczkowe przeniesienie protonu w stanie wzbudzonym
(Excited state intramolecular proton transfer, ESIPT) jest procesem przeniesiena
protonu pomiędzy najbliższym donorem protonu a akceptorem w fotowzbudzonej
molekule. To powoduje obecność dwóch form molekularnych: normalną i
tautomeryczną.

Proces

ten

jest

jednym

z

fundamentalnych

wewnątrzcząsteczkowych oddziaływań, które mają miejsce w różnych
molekulach. Dlatego badanie związków wykazujących ESIPT wzbudza znaczne
zainteresowanie naukowe. Przedstawiona praca skupia się na badaniach
właściwości fotofizycznych systemów molekularnych wykazujących ESIPT oraz
na ich zastosowaniach w badaniach związanych z procesami powstawania
kompleksów i monitorowania reakcji fotoindukowanej polimeryzacji.
W pracy przedstawiony został opis teoretyczny procesu ESIPT głównie
z fotofizycznego punktu widzenia. Metoda badania niektórych charakterystyk
molekularnej struktury energetycznej została zaproponowana dla związków
wykazujących ESIPT. Metoda ta opiera się na spektroskopii fluorescencyjnej.
Różnica między układem poziomów energetycznych formy normalnej
i tautomerycznej została określona dla 3-hydroksyflawonu (3-HF) oraz
4′-N,N-dimetyloamino-3-hydroksyflawonu (DMA3HF) zarówno w przypadku
stanów podstawowych, jak i wzbudzonych.
Wprowadzono również metodologię określenia stopnia odwracalności
procesu ESIPT, którą zastosowano dla przypadków 3-HF i DMA3HF.
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Proponowana metoda wykorzystuje technikę czasowo-rozdzielczej spektroskopii
do wyznaczania czasu życia fluorescencji i kinetyki emisji dla normalnej i
tautomerycznej formy molekularnej. Pokazano, że analiza tych danych pozwala
wyciągnąć wniosek czy przeniesienie protonu w danym przypadku ma charakter
odwracalny czy nieodwracalny. W tym celu został wprowadzony parametr
ratiometryczny określony jako stosunek intensywności emisji formy normalnej i
tautomerycznej. Ustalono, że ESIPT jest procesem nieodwracalnym w przypadku
3-HF (rozpuszczonym w metanolu) i jest procesem odwracalnym w przypadku
DMA3HF (w octanie etylu).
Ponadto, przedstawiono teoretyczny opis reakcji powstawania kompleksów
pomiędzy molekułami wykazującymi ESIPT a jonami. Jego praktyczne
zastosowanie było pokazane dla przypadku powstawania kompleksów pomiędzy
molekulami 3-HF a kationami litu. Dla tego przypadku została oszacowana stała
trwałości, a uzyskane wyniki są w dobrej zgodności z danymi podanymi w innych
pracach.
Inny omawiany w pracy problem dotyczy monitorowania reakcji
fotoindukowanej polimeryzacji przy użyciu sond fluorescencyjnych opartych na
zjawisku ESIPT. Przedstawiono praktyczny przykład zastosowania związku
wykazującego ESIPT (3-HF) do kontroli procesu fotopolimeryzacji w trybie
czasu rzeczywistego.
Niniejsza praca przedstawia zatem ramy teoretyczne oraz przykłady
praktycznych zastosowań systemów molekularnych wykazujących ESIPT, w
szczególności flawonolów, w badaniach procesów powstawania kompleksów i w
monitorowaniu reakcji fotoindukowanej polimeryzacji.
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The spectral and kinetic properties of molecular systems
with ESIPT in studies of charge transfer reversibility,
complex formation and polymerization processes
Abstract
Excited state intramolecular proton transfer (ESIPT) is a process of proton
transfer occurs via an intramolecular hydrogen bonding bridge between the
proximate proton donor and acceptor groups in the photoexcited molecule. It
causes the occurrence of two molecular forms: the normal and the tautomeric
species. This reaction is among the fundamental intramolecular processes taking
place in various molecules. Therefore, a study of compounds with ESIPT is of
significant scientific interest. This work focuses on photophysical properties of
molecular systems with ESIPT and their applications in investigations related to
complexation processes and monitoring photoinitiated polymerization reactions.
In this thesis, the theoretical description of ESIPT mainly from the
photophysical point of view has been provided. The approach to investigate some
characteristics of a molecular energy structure has been proposed for compounds
with ESIPT. It is based on steady-state fluorescence spectroscopy. The difference
between the energy levels of excited states of the normal and tautomeric forms
has been defined for 3-hydroxyflavone (3-HF) and 4′-N,N-dimethylamino3-hydroxyflavone (DMA3HF). Also, the difference between the energy levels of
ground states has been estimated for both forms of these molecules.
The methodology to determine the degree of reversibility of ESIPT has
been established and applied in the cases of 3-HF and DMA3HF. The proposed
method involves time-resolved spectroscopy to determine fluorescence lifetimes
and emission kinetics for the normal and tautomeric molecular forms. It has been
demonstrated that the analysis of this data allows concluding whether the proton
transfer is reversible or irreversible. For this purpose, the ratiometric parameter
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has been introduced as a ratio between intensities of emissions of the normal and
tautomeric forms. It has been found that the ESIPT process is irreversible in the
case of 3-HF (dissolved in methanol) and it is reversible in the case of DMA3HF
(in ethyl acetate).
Also, the approach to characterization of complexation reactions between
ESIPT molecules and ions has been provided theoretically. Its application has
been shown in the case of complexation between 3-HF molecules and lithium
cations. For this case, the stability constant has been estimated and the obtained
results show good agreement with the data reported in other works.
Moreover, the other discussed issue concerns a monitoring of photoinitiated
polymerization reactions using ESIPT-based fluorescent probes. It has been
shown how compounds with ESIPT can be applied for this purpose, and the
practical example of 3-HF application for photopolymerization control in realtime mode has been demonstrated.
In this way, this work provides a theoretical framework and practical
examples of application of molecular systems with ESIPT, and in particular
flavonols, in investigations of complexation processes and in monitoring
photoinitiated polymerization reactions.
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