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Šiluma aktyvuota uždelstąja fluorescencija (TADF) 

pasižymintys organiniai junginiai susilaukia vis daugiau 

dėmesio dėl galimybės būti panaudotiems aukšto našumo 

organinių šviestukų gamyboje [1]. Ypatinga TADF 

junginių molekulinė struktūra leidžia realizuoti itin 

mažus energijų tarpus tarp singuletinių ir tripletinių 

būsenų ir tuo būdu stipriai paspartinti šiluma 

aktyvuojamą atgalinės interkombinacinės konversijos 

(RISC) procesą. Efektyvus RISC yra nepaprastai 

svarbus, kadangi užtikrina nespindulinių tripletinių 

būsenų konversiją į spindulines singuletines būsenas. Tai 

leido pademonstruoti OLED prietaisus, kurių išorinis 

kvantinis našumas siekia 20% ir daugiau (kas reiškia, jog 

vidinis kvantinis našumas – 100%), nepanaudojant 

brangiųjų metalų pagrindu sukurtų fosforescencinių 

spinduolių [2]. 

Visgi RISC yra laikomas gana lėtu procesu, įprastai 

trunkančiu keliasdešimt mikrosekundžių. Tai, savo 

ruožtu, lemia ilgai trunkančią uždelstąją fluorescenciją, 

dažnai sukeliančią žalingas singlet-tripletinę (STA) arba 

triplet-tripletinę anihiliacijas (TTA) OLED prietaisuose, 

esant dideliam srovės tankiui [3]. Dėl pastarųjų procesų 

atsiranda stiprus prietaisų efektyvumo sumažėjimas ties 

didelėmis galiomis, kurių reikalauja praktinis OLED 

taikymas ekranuose ir apšvietime. Tai laikoma vienu iš 

pagrindinių TADF junginių trūkumu, ribojančiu jų 

komercializavimą. 

Siekiant įvertinti galimybes valdyti RISC spartą 

organiniuose TADF spinduoliuose, šiame darbe buvo 

susintetinta nauja, molekulinės struktūros variacijomis 

pasižyminti, karbazolo donorus ir naftiridino akceptorių 

turinti junginių grupė. Šioje grupėje prie centrinio 

naftiridino akceptoriaus (A) buvo prijungtas arba tik 

vienas arba du vienodi dikarbazolo donorai (DD), arba 

vienas DD, o kitas karbazolo (D) fragmentas. Atlikus 

išsamią junginių fotofizikinių savybių analizę, nustatyta, 

kad dviejų skirtingų donorų (DD ir D) panaudojimas 

viename nesimetriniame junginyje sukuria palankias 

sąlygas greitam RISC pasiekti (iki 1,4×106 s-1) dėl 

atsiradusių energetiškai artimų krūvio pernašos ir lokalių 

sužadintų tripletinių būsenų. Tai nulėmė trumpas 

uždelstosios fluorescencijos trukmes (7 µs, 1 pav.) ir 

aukštą nesimetrinio spinduolio fluorescenijos kvantinį 

našumą (73%). Pasiekti parametrai leido pagaminti 

mėlynus (476 nm) organinius TADF šviestukus, 

pasižyminčius ne tik itin aukštu išoriniu kvantiniu 

našumu (20%), bet ir nežymiu efektyvumo nuokryčiu ties 

praktiniam panaudojimui reikalingomis šviesio vertėmis. 
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1 pav. Tirtų karbazolo-naftiridino junginių struktūrinių 

variacijų fluorescencijos kinetikos DPEPO matricoje.  
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