Abstrakt
Od roku 2016 existují celosvětově více mobilních telefonů než lidé na Země, a ve všech
těchto zařízeních jsou požity vzácné přírodní materiály (CRM). Například běžně používané
tranzistory na bázi křemíku jsou těžko chemicky modifikovat. Hlavní nevýhodou anorganických
materiálů pro výrobu fotočlánků a fotokatalýzatorů je jejich vysoký obsah vzácných materiálů,
nízká kvantová efektivita a fotodegradaci. V posledních letech výzkum je zaměřen na vývoj
nových vysoce efektivních zařízení pro optické a elektronické aplikace, které úplně neobsahují
CRM. Pro řešení těchto problémů, materiálové chemici

hledají nové cesty k vytváření

udržitelnějších a spolehlivějších materiálů. Z tohoto pokladu k nejslibnějším kandidátům patří
pórovité organické π-konjugované polymery (POPs), a v posledních deseti letech ony získaly
obrovskou použitelnost ve výzkumu materiálů, zejména v oblasti fotokatalýzy, opto- a
elektrochemické senzoriky a mikroelektroniky. Syntetická rozmanitost, chemická a fyzikální
stabilita, a také poměrně nízké výrobní náklady a škálovatelnost umožňují POPs překonat
nevýhody anorganických materiálů. Navíc nepřítomnost vzácných prvků v čistě organické
struktuře POPs dělá tyto materiály šetrnější k životnímu prostředí. Představili jsme podtřídu
organických porézních polymerů obsahujících síru a dusík (SNP). SNP mají všechny výše uvedené
výhody POPs díky úplně modulární organické, mikroporézní a mezoporézní molekulové struktuře.
Navíc přidáváme donor-akceptorové (D-A) domény do struktury našich materiálů, což vytváří
vnitřní push-pull efekty a umožňuje zvýšenou separaci náboje ve excitovaném stavu, tj. zabraňuje
rychlé rekombinaci fotogenerovaných elektronů a díru. Sestavení aromatických π-konjugovaných
tektonů s různou elektronovou afinitou v jedné struktuře umožní jemné nastavení optického
bandgapu, která spolu se zvýšenou životností nosičů náboje umožňuje dosud nepřekonatelnou
účinnost při fotokatalýze.
Vyvinuli jsme knihovnu ze šestnácti nových polymerů s úplnou strukturou a
morfologickou charakteristikou. Princip výroby materiálů vede k organické struktuře s
pozoruhodnými optickými a elektrochemickými vlastnostmi. Získané SNP jsou fluorescenční
materiály a jsou použitelné k detekci těkavých organických látek. Kromě toho mohou heteroatomy
síry a dusíku působit jako centra darující elektrony pro vratné dopování p-typu s parami HCl /
NH3. Tento efekt lze použít k výrobě acidobazických snímačů pro vizuální detekci kyselin díky
rychlé změně barev SNP. Ukazujeme také, že elektronické a magnetické vlastnosti výsledných
materiálů jsou závislé na kombinaci molekulárních stavebních bloků. Některé ze získaných SNP

účinně působí jako fotokatalyzátory při štěpení vody vyvolaném viditelným světlem s rychlostí
vylučování vodíku (HER) až do 3158 μmol h-1 g-1. To je jedna z nejvýznamnějších hodnot pro
připravené konjugované mikroporézní polymery.
Doufáme se, že konstrukční aspekty polymerů a také teoretické výzkumy popsané v této
práci rozšíří pochopení povahy přenosu náboje a separace náboje v porézních donorakceptorových sítích a umožní skutečně racionální návrh takových systémů. A konečně, první
testy ukazují, že tyto materiály jsou použitelné nejen pro heterogenní (foto-) katalýzu, ale také jako
optoelektronická zařízení, jako jsou plynové senzory a fotoluminiscenční barviva. Na obrázku 1
zvýrazňujeme tuto práce krok za krokem, od racionálního designu a zkoumaní různých typů
materiálů a směrem k jejich použití ve výše uvedených praktických aplikacích.
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Obrázek 1. Grafický abstrakt současné práce.
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