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Perilendiimido (PDI) dariniai – įvairiose srityse 

tiriami organiniai dariniai, kurių panaudojimas gali būti 

labai platus. Šie dariniai yra termiškai ir foto- stabilūs, 

pasižymi cheminiu inertiškumu bei aukštu 

fluorescencijos kvantiniu našumu. Pirmieji 

perilendiimidai pasižymėjo prastu tirpumu, todėl buvo 

plačiai naudojami kaip aukštos kokybės pramoniniai 

dažai, ypač automobilių kėbulams [1]. Pradėjus 

sintetinti perilendiimidus su tirpumą gerinančiais 

pakaitais, jų taikymo galimybės stipriai išplito. Dėl 

aukšto fluorescencijos kvantinio našumo, didelio foto- ir 

terminio stabilumo, PDI dariniai naudojami 

liuminescenciniuose saulės koncentratoriuose, plati 

sugertis regimojoje srityje leidžia šiuos darinius naudoti 

dažais sensibilizuotuose saulės elementuose [2]. PDI 

dariniai pasižymi n-tipo laidumu, todėl gali būti 

naudojami organiniuose saulės elementuose, 

organiniuose lauko tranzistoriuose bei organiniuose 

šviestukuose [3].  

Medžiagos fluorescencinės savybės gali būti 

charakterizuojamos jos fluorescencijos spektru, 

fluorescencijos gyvavimo trukme bei kvantiniu našumu. 

Iš šių parametrų sudėtingiausia yra nustatyti 

fluorescencijos kvantinį našumą. Vienas iš 

paprasčiausių fluorescencijos kvantinio našumo 

nustatymo metodų – palyginamasis [4]. Šio metodo 

esmė yra žinomo kvantinio našumo medžiagos bei 

tiriamos medžiagos sugerties ir fluorescencijos spektrų 

palyginimas. 

Šiame darbe buvo tiriami devyni naujai susintetinti 

PDI junginiai. Jų struktūra pavaizduota 1 pav. Išmatuoti 

šių medžiagų chloroforme tirpalų sugerties ir 

fluorescencijos spektrai, fluorescencijos gesimo 

kinetikos. Išmatuoti kai kurių junginių žadinimo – 

zondavimo spektrai bei atlikti kvantmechaniniai 

skaičiavimai. Palyginamuoju metodu, naudojant du 

standartus, buvo nustatyti visų perilendiimidų 

fluorescencijos kvantiniai našumai. 

Darbo metu nustatyta, jog pakaitai prie centrinių 

perileno žiedų lemia PDI junginių sugerties ir 

fluorescencijos spektrinių juostų išplatėjimą bei, 

priklausomai nuo pakaitų tipo, stebimas spektrinių 

juostų poslinkis. PDI junginiai, turintys keturis 

4-tert-butilfenolio pakaitus prie centrinių perileno žiedų, 

pasižymi aukščiausiu kvantiniu našumu. PDI junginiai 

su šešiais 4-tert-butilfenolio pakaitais pasižymi 

žemesniu fluorescencijos kvantiniu našumu. PDI 

junginiai, turintys bromo pakaitus, pasižymi labai žemu 

fluorescencijos kvantiniu našumu.  

Žadinimo – zondavimo spektrų duomenys bei 

kvantmechaninių skaičiavimų rezultatai atskleidė, jog 

bromo pakaitai stipriai sumažina fluorescencijos 

kvantinį našumą dėl vykstančios interkombinacinės 

konversijos. Taip pat nustatyta, jog pakaitai prie 

centrinių perileno žiedų deformuoja PDI molekulės 

plokštumą. PDI molekulių fluorescencijos kvantinis 

našumas atvirkščiai proporcingas šiam posūkio kampui 

(1pav.). 

 
 

1 pav. Tirtų PDI molekulių schematinis atvaizdavimas 

bei fluorescencijos kvantinio našumo priklausomybė 

nuo posūkio kampo  
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