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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  11  
  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

 

 
 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

Τα ιόντα των λανθανιδών έχουν χαρακτηρισθεί, σε σύγκριση µε τα ιόντα 

των µετάλλων µετάπτωσης, σαν µια οµάδα ιόντων µε µια όχι ιδιαίτερα 

εντυπωσιακή χηµεία.  Ο ιοντικός όµως χαρακτήρας του δεσµού που σχηµατίζουν 

στις σύµπλοκες ενώσεις τους και οι µαγνητικές τους ιδιότητες, δίνουν στα 

στοιχεία αυτά, κυρίαρχο ρόλο σ’ όλους τους τοµείς της χηµείας, όπως της 

ανόργανης, της οργανικής, της φυσικοχηµείας και της βιοχηµείας. 

Η χηµεία τους αναπτύχθηκε ταχύτατα από τη στιγµή που διάφορες 

ερευνητικές οµάδες αποκάλυψαν ότι κάθε ιόν της σειράς των λανθανιδών έχει 

µοναδικές ιδιότητες, που εκτός από την συναρπαστική χηµεία που διαθέτουν τα 

σύµπλοκα τους, βρίσκουν και πάρα πολλές χρήσιµες εφαρµογές.  ∆εν υπάρχει 

αµφιβολία ότι αυτά τα µέταλλα έχουν βοηθήσει σηµαντικά στην επίλυση 

διαφόρων βιολογικών προβληµάτων. 

Από την άλλη µεριά η χηµεία συναρµογής πορφυρινικών υποκαταστατών 

αποτελεί αντικείµενο µελέτης από πολλούς χηµικούς διαφόρων ειδικοτήτων σε 

όλο τον κόσµο.  Το συνεχιζόµενο ενδιαφέρον πάνω σ’ αυτή την κατηγορία των 

µορίων, εκτός από τις εφαρµογές που θα περιγράψουµε στην συνέχεια, προέρχεται 

και από το γεγονός ότι µπορούν να χρησιµοποιηθούν και ως ιόντα µε δυνατότητα 

συναρµογής σε περιοχές σύνδεσης των πρωτεϊνών, σε µεγάλη ποικιλία 

µεταλλοπρωτεϊνών σε βιολογικά συστήµατα.  
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2. ΛΑΝΘΑΝΙ∆ΕΣ1-7 

 
 
2.1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Ο όρος λανθανίδες αναφέρεται αυστηρά στα 14 στοιχεία που ακολουθούν 

το λανθάνιο (La) στον περιοδικό πίνακα και για τις οποίες ο γενικός τους 

συµβολισµός είναι Ln.  Στην κατηγορία όµως των  λανθανιδών 

συµπεριλαµβάνεται και το λανθάνιο, το οποίο ενώ δεν έχει ηλεκτρόνια στα f 

τροχιακά στην θεµελιώδη του κατάσταση, εν τούτοις εµφανίζει αρκετές 

οµοιότητες µε τα στοιχεία που το ακολουθούν. 

Οι λανθανίδες καλούνται επίσης και σπάνιες γαίες ή και έσω–µεταβατικά 

στοιχεία, καθώς τα 4f συµπληρώνονται µετά τα 5s, 5p και 6s τροχιακά.  Ορισµένες 

από τις λανθανίδες, παρ’ όλο που αναφέρονται σαν σπάνιες γαίες, βρίσκονται σε 

σηµαντικές ποσότητες στην φύση (Πίνακας 1).  Για παράδειγµα, το δηµήτριο (ή 

σέριο) Ce (Z=58) και το νεοδύµιο Nd (Z=60) βρίσκονται στην φύση σε 

µεγαλύτερη αφθονία από τον µόλυβδο Pb (Ζ=82), ενώ το θούλιο Τm(Ζ=69), 

απαντά σε ποσότητα ίση περίπου µε το ιώδιο (Ι) (Ζ=53). 

 

 

 

Πίνακας 1. Η αφθονία των λανθανιδών στη φύση. 

     
 Ζ Όνοµα  Συµβολισµός Αφθονία (σε p.p.m.)

 57 Λανθάνιο  La  18,3  
 58 ∆ηµήτριο  Ce  46,1  
 59 Πρασεοδύµιο  Pr  5,5  
 60 Νεοδύµιο  Nd  23,9  
 61 Προµήθειο  Pm  0,0  
 62 Σαµάριο  Sm  6,5  
 63 Ευρώπιο  Eu  1,1  
 64 Γαδολίνιο  Gd  6,4  
 65 Τέρβιο  Tb  0,9  
 66 ∆υσπρόσιο Dy  4,5  
 67 Όλµιο  Ho  1,1  
 68 ΄Ερβιο    Er  2,5  
 69 Θούλιο  Tm  0,2  
 70 Υτέρβιο  Yb  2,7  
 71 Λουτέτσιο  Lu  0,8  
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Από το λανθάνιο, µε ατοµικό αριθµό Ζ=57 έως το λουτέτσιο, µε ατοµικό αριθµό 

Ζ=71, µεταβαίνουµε από µια διαµόρφωση [Xe]4f 0 σε µια διαµόρφωση [Xe] 4f 14 

(Πίνακας 2).  Καθώς τα 4f ηλεκτρόνια δεν συµµετέχουν συνήθως στην δηµιουργία 

δεσµού, οι λανθανίδες αποτελούν ηλεκτροθετικά στοιχεία τα οποία έχουν ως κύριο 

αριθµό οξείδωσης +3 και γενικώς διαθέτουν παρόµοιες χηµικές ιδιότητες.  Οι 

λανθανίδες είναι η µοναδική τάξη στοιχείων, µαζί µε την τάξη των ακτινιδών, που 

µοιάζουν τόσο πολύ µεταξύ τους το ένα στοιχείο µε το άλλο.  Η µεταβολή στις 

ιδιότητες δεν είναι σηµαντική για µια δεδοµένη οξειδωτική κατάσταση αυξανοµένου του 

ατοµικού αριθµού.  

Το πρόβληµα της οµοιότητας και της διαφοράς εξηγείται πιο απλά µε βάση 

την ηλεκτρονική διαµόρφωση των ατόµων και των ιόντων τους.  Τα στοιχεία 

σκάνδιο, ύτριο και λανθάνιο εισάγουν αντίστοιχα την πρώτη, τη δεύτερη και την 

τρίτη d–µεταβατική σειρά.  Η εξωτερική ηλεκτρονική διαµόρφωση ενός ατόµου 

για τα τρία αυτά στοιχεία είναι (n–1)d1ns2 όπου n=4 για το Sc, n=5 για το Υ και 

n=6 για το La.  

 

 

Πίνακας 2. Ηλεκτρονικές διαµορφώσεις και ακτίνες των ατόµων και ιόντων των 

λανθανιδών. 

 

 

 Ηλεκτρονική διαµόρφωση* Ακτίνα (σε Å) Ζ Συµβολισµός 
 M M+2 M+3 M+4 Μ Μ+3 

57 La  5d1 6s2  [Xe]  1,87 1,061 
58 Ce  4 f 1 5d1  6s2  4f 1 [Xe] 1,83 1,034 
59 Pr  4f 3 6s2  4f 2 4f 1 1,82 1,013 
60 Nd  4f 4 6s2 4f 4 4f 3 4f 2 1,81 0,995 
61 Pm  4f 56s2  4f 4  --- 0,979 
62 Sm  4f 6 6s2 4f 6 4f 5  1,79 0,964 
63 Eu  4f 7 6s2 4f 7 4f 6  2,04 0,950 
64 Gd  4f  85d1 6s2  4f 7  1,80 0,938 
65 Tb  4f  9 6s2  4f 8 4f 7 1,78 0,923 
66 Dy  4f  10  6s2  4f 9 4f 8 1,77 0,908 
67 Ho  4f 116s2  4f 10  1,76 0,894 
68 Er  4f 126s2  4f 11  1,75 0,881 
69 Tm  4f 136s2 4f 13 4f 12  1,74 0,869 
70 Yb  4f 146s2 4f 14 4f 13  1,94 0,858 
71 Lu  4f 145d16s2  4f 14  1,74 0,848 
*Μόνο ηλεκτρόνια εκτός του πυρήνα [Χe] παρουσιάζονται .Tα δεδοµένα για τα Μ2+ , Μ3+ και Μ4+ 
αναφέρονται σε ιόντα που βρίσκονται σε στερεή φάση. 
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Το πρώτο µέλος, το λανθάνιο δηλαδή (La) δεν έχει κανένα ηλεκτρόνιο στα 

4f τροχιακά και καθώς προχωρούµε προς το τελευταίο µέλος, το Lu, φθάνουµε το 

µέγιστο µε 14 ηλεκτρόνια, επειδή τόσα ηλεκτρόνια µπορούν να δεχθούν τα επτά 

4f τροχιακά.  Υπάρχουν δύο τρόποι διαµόρφωσης οι 4f n–15d16s2 και 4f n6s2.  Οι 

ενεργειακές διαφορές µεταξύ των δύο διαµορφώσεων είναι πολύ µικρές για να 

προσδώσουν διαφορετική χηµική συµπεριφορά στα στοιχεία. 

Το γεγονός ότι τα f τροχιακά αποµακρύνονται σηµαντικά από την στοιβάδα 

σθένους και ακόµη προστατεύονται ικανοποιητικά από τις εξωτερικές τροχιές έχει 

ως αποτέλεσµα να θεωρείται αµετάβλητη η χηµική τους συµπεριφορά.  Αυτή 

βασικά είναι και η σηµαντική διαφορά από τα d–µεταβατικά στοιχεία.  Κατά 

συνέπεια υπάρχει περισσότερη οµοιότητα ανάµεσα στα ιόντα των λανθανιδών και 

στα ιόντα των οµάδων ΙΑ–ΙΙΙΑ παρά ανάµεσα στα ιόντα των λανθανιδών και των 

d–µεταβατικών στοιχείων.  Η απόκλιση του λανθανίου από την οµάδα των 

λανθανιδών οφείλεται βασικά µόνο στην απουσία των 4f ηλεκτρονίων. 

Οι µικρές διαφορές στα στοιχεία της σειράς των λανθανιδών προέρχονται 

από τη λεγόµενη λανθανιδική συστολή, τη σταθερή δηλαδή µείωση της ιοντικής 

ακτίνας µε την ταυτόχρονη αύξηση του ατοµικού αριθµού (Πίνακας 2).  Ο λόγος 

της εµφάνισης της συστολής των λανθανιδών είναι η «συρρίκνωση» των 

ηλεκτρονίων στα εσωτερικά f τροχιακά µε την αύξηση του ατοµικού αριθµού. 

Καθώς λοιπόν τα f ηλεκτρόνια προστατεύουν ελλιπώς τα ηλεκτρόνια των 

εξωτερικών τροχιακών, υπάρχει µια σταθερή αύξηση στο αποτελεσµατικό 

πυρηνικό φορτίο και συνακόλουθη µείωση του µεγέθους, σύµφωνα µε την θεωρία 

Slatter για το «δρων φορτίο».  Αποτέλεσµα της ισχυρής αυτής έλξης είναι η οµαλή 

µείωση της ακτίνας των τρισθενών ιόντων τους, µε την αύξηση του ατοµικού 

αριθµού. 

Το ίδιο παρατηρείται και µε τις ατοµικές ακτίνες των λανθανιδών µε 

εξαίρεση τα άτοµα του Eu και του Yb, τα οποία παρεκκλίνουν αρκετά από την 

γενική τάση των λανθανιδών, µε ακτίνες αρκετά µεγαλύτερες από τα υπόλοιπα 

στοιχεία (Πίνακας 2). 
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2.2. ΒΑΘΜΙ∆ΕΣ ΟΞΕΙ∆ΩΣΗΣ 
 

Η χαρακτηριστική κατάσταση οξειδώσεως των στοιχείων των λανθανιδών είναι 

αυτή µε αριθµό οξείδωσης +3 τόσο σε ενώσεις στερεών όσο και σε διαλύµατα.  Η 

γενική προτίµηση για την κατάσταση αυτή οξειδώσεως των λανθανιδών σε 

συνδυασµό µε την αξιοσηµείωτη οµοιότητα στο µέγεθος τους καθιστούσαν 

προβληµατικό το διαχωρισµό τους και ιδιαίτερα πριν την ανάπτυξη των διαφόρων 

χρωµατογραφικών µεθόδων.  Παρά την τάση τους για σχηµατισµό σταθερών 

κατιόντων στην οξειδωτική κατάσταση +3, οι λανθανίδες δεν µοιάζουν πολύ µε 

στοιχεία µεταπτώσεως όπως το χρώµιο ή το κοβάλτιο.  Τα ελεύθερα µέταλλα των 

λανθανιδών είναι πιο δραστικά και στο θέµα αυτό µοιάζουν περισσότερο µε τα 

µέταλλα των αλκαλίων ή των αλκαλικών γαιών παρά µε τα περισσότερα από τα 

στοιχεία µεταπτώσεως.  Όλα αντιδρούν πολύ εύκολα µε το νερό, µε ταυτόχρονη 

απελευθέρωση υδρογόνου. 

Αν και η +3 είναι η 0χαρακτηριστική κατάσταση οξειδώσεως των λανθανιδών, 

έχει διαπιστωθεί επίσης σε ορισµένες περιπτώσεις ή ύπαρξη της οξειδωτικής 

κατάστασης +2 και +4, οι οποίες είναι εξίσου σηµαντικές.  Τα πιο γνωστά από τα 

δισθενή ιόντα είναι αυτά του Eu και του Yb, ενώ το πιο σταθερό τετρασθενές ιόν 

είναι αυτό του Ce.  Αρχικά η εµφάνιση αριθµών οξείδωσης µε +2 και +4 

αποδόθηκε απλά στη µεγαλύτερη σταθερότητα κάποιας συµπληρωµένης (Yb+2), 

ηµισυµπληρωµένης (Eu+2) ή κενής (Ce+4)  4f στοιβάδας.  Η άποψη όµως αυτή δεν 

είναι καθολικά αποδεκτή διότι δεν δικαιολογεί το γεγονός της εµφάνισης του 

θουλίου και του σαµαρίου µε αριθµό οξείδωσης +2, µε ηλεκτρονική διαµόρφωση 

στα f τροχιακά f 13 και f 6, ενώ δεν εµφανίζονται µε αριθµό οξείδωσης +1, δηλαδή 

µε διαµορφώσεις f 14 και f 7 αντίστοιχα.  Επίσης το πρασεοδύµιο και το νεοδύµιο, 

εµφανίζονται µε αριθµό οξείδωσης +4 µε διαµορφώσεις f 1 και f 2 αλλά ποτέ δεν 

έχουν παρατηρηθεί πέντα– ή εξασθενή σύµπλοκά τους που θα προϋπόθεταν µια  f 
0 διαµόρφωση. 

Για τον λόγο αυτό, η ύπαρξη των διαφόρων καταστάσεων οξείδωσης εξηγείται 

καλύτερα µε τον συνυπολογισµό των ενεργειών ιονισµού και εξαχνώσεως των 

µετάλλων καθώς και τις ενέργειες πλέγµατος όπως αυτές υπολογίζονται από τον 

κύκλο Born–Haber. 

Παρατηρώντας κανείς τα δυναµικά οξείδωσης των λανθανιδών, βλέπει µια 

µικρή ελάττωση στο δυναµικό οξείδωσης (~17%) πηγαίνοντας από το λανθάνιο 
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προς το λουτέτσιο παράλληλα µε την αύξηση του πυρηνικού φορτίου (~25%) και 

την ελάττωση της ιονικής ακτίνας (~20%).  Οι τιµές αυτές δείχνουν τις πολύ 

µικρές ποσοστιαίες µεταβολές τόσο στο πυρηνικό φορτίο (αύξηση) όσο και στα 

δυναµικά οξείδωσης σε σχέση βέβαια µε τα µεταβατικά στοιχεία. 

Τα δυναµικά οξείδωσης των λανθανιδών δείχνουν: (1) την υψηλή τους 

δραστικότητα (2) τον ιονικό χαρακτήρα των ενώσεών τους καθώς και (3) το 

βασικό χαρακτήρα των οξέων τους όπως και των υδροξειδίων τους. 

 

 

2.3. ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ.  ΑΡΙΘΜΟΙ 

ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ 

 
Οι λανθανίδες παρουσιάζουν σηµαντικές διαφορές στις µαγνητικές και 

φασµατοσκοπικές τους ιδιότητες σε σχέση µε τα στοιχεία του d–τοµέα του 

περιοδικού πίνακα.  Αυτό παρατηρείται διότι τα 4f  ηλεκτρόνια είναι αρκετά καλά 

‘‘προστατευµένα’’ από εξωτερικά πεδία λόγω των υπερκείµενων 5s και 5p 

στοιβάδων ηλεκτρονίων.  Οι καταστάσεις που προκύπτουν από τις διάφορες 4f n 

ηλεκτρονικές διαµορφώσεις παραµένουν σχεδόν αµετάβλητες για καθένα από τα 

14 ιόντα των λανθανιδών.  

Οι καταστάσεις των 4f n διαµορφώσεων δίνονται βάσει της προσέγγισης 

της Russel–Saunders σύζευξης.  Σύµφωνα µ’ αυτή, η συνολική ορµή spin 

(στροφορµή λόγω ιδιοπεριστροφής) S, που προέρχεται από την spin–spin σύζευξη 

όλων των ηλεκτρονίων, συζεύγνονται µε την συνολική στροφορµή τροχιάς L που 

προέρχεται από την σύζευξη τροχιάς – τροχιάς προς την ολική στροφορµή J του 

συστήµατος.  Η τάξη µεγέθους της R–S σύζευξης κυµαίνεται από 100 έως 

10000cm–1.  Στις καταστάσεις 4f n η σύζευξη spin–τροχιάς είναι αρκετά µεγάλη, 

της τάξης των 100cm–1 (δεδοµένου ότι για τον άνθρακα και το τιτάνιο είναι 1 και 

10cm–1 αντίστοιχα).  Έτσι έχουµε τον διαχωρισµό των καταστάσεων, µε 

αποτέλεσµα, οι λανθανίδες να έχουν βασική κατάσταση µε ολική στροφορµή J 

αρκετά µικρότερη από την αµέσως επόµενη. 

Γι’ αυτό λοιπόν η µαγνητική ροπή και επιδεκτικότητα υπολογίζονται 

λαµβάνοντας µόνο την καθορισµένη τιµή J της κατάστασης.  Η ροπή αυτή, 

1( += JJgjµ
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δίνεται από τον τύπο: 

 

Τα φάσµατα απορροφήσεως των λανθανιδών προκύπτουν από µεταπτώσεις  f–f 

κατά τρόπο ανάλογο προς τις µεταπτώσεις d–d των στοιχείων µεταπτώσεως.  

Αντίθετα µε τα τελευταία, τα τροχιακά f είναι βαθιά “θαµµένα” µέσα στο άτοµο 

και αυτό έχει ως συνέπεια να ελαχιστοποιείται το φαινόµενο της διαπλάτυνσης 

των δονήσεων του υποκατάστατη.  Εποµένως τα φάσµατα απορροφήσεως των 

κατιόντων των λανθανιδών αποτελούνται από τυπικά οξείες ταινίες και µοιάζουν 

µε γραµµές αντίθετα µε τις ευρείες ταινίες των στοιχείων µεταπτώσεως. 

Όσον αφορά τον αριθµό συναρµογής των ιόντων των στοιχείων αυτών, έχουν 

παρατηρηθεί αριθµοί συναρµογής από 6 έως 12.  Ο πιο συνήθης αριθµός 

συναρµογής είναι 8 και 9.  Αξίζει να σηµειωθεί ότι ενώσεις λανθανιδικών ιόντων 

που αρχικά θεωρήθηκε ότι εµφάνιζαν αριθµό συναρµογής ίσο µε 6, στη συνέχεια 

απορρίφθηκαν. Αυτό λόγω του γεγονότος ότι στα σύµπλοκα αυτά, ανιχνεύτηκαν 

επίσης στη σφαίρα συναρµογής και µόρια διαλύτη, εκτός από τους υπόλοιπους 

υποκαταστάτες. 

Η διαφορά στην συναρµογή των λανθανιδών µε αυτή των µεταβατικών στοιχείων 

είναι πολύ έντονη.  Τα παρακάτω χαρακτηριστικά είναι γνωστά:  

1. Στη βασική κατάσταση, κάθε κατιόν Ln+3 παρουσιάζεται να 

προσελκύει υποκαταστάτες οι οποίοι έχουν ηλεκτρονική 

διαµόρφωση ευγενούς αερίου.    

2. Κάθε κατιόν Ln+3 είναι σχετικά µεγάλο και έτσι ελαττώνονται οι 

οµοιοπολικές αλληλεπιδράσεις µε τα ligands. 

3. Το νερό είναι γνωστό ότι είναι ισχυρό ligand και µόνο ο 

σχηµατισµός µε πιο σταθερά σύµπλοκα ή και χηλικές ενώσεις 

µπορεί να το αντικαταστήσει από τη σφαίρα συναρµογής των 

λανθανιδών.  Η τάση για υδρόλυση, αυξάνει µε την αύξηση του 

ατοµικού αριθµού, όπως αναµένεται από τη µείωση της ακτίνας. 

4. Η αντίδραση ανταλλαγής των υποκαταστατών είναι πάντοτε πολύ 

γρήγορη όταν γίνεται σε διαλύµατα.  Αυτή η κατάσταση περιορίζει 

τον αριθµό των συµπλόκων των λανθανιδών που µπορούν ν’ 

αποµονωθούν και ελαττώνει τον αριθµό των γεωµετρικών και των 

οπτικών ισοµερών τα οποία µπορούν να παραµείνουν σταθερά. 
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Τα ιόντα των λανθανιδών, σαν σύνολο, σχηµατίζουν πιο λίγα σύµπλοκα 

και µε πολύ διαφορετικές ιδιότητες σε σύγκριση µε τα d–µεταβατικά ιόντα, ενώ 

πολύ συχνά γίνονται συγκρίσεις µε τα κατιόντα της οµάδας ΙΙΑ. 

Κατά ένα γενικό τρόπο, τα σύµπλοκα µε δότη οξυγόνο είναι πιο σταθερά 

από τα αντίστοιχα µε αµίνες.  Οι σταθερές σχηµατισµού των συµπλόκων για τα 

“ελαφριά” ιόντα των λανθανιδών αυξάνει κανονικά µε την ελάττωση της ακτίνας 

του κατιόντος, άσχετα µε το ligand στη σφαίρα συναρµογής του.  Για τα 

σύµπλοκα όµως των “βαρύτερων” κατιόντων, οι µεταβολές είναι αρκετά πιο 

περίπλοκες και εξαρτώνται σηµαντικά από το χρησιµοποιούµενο ligand.    

  
  
22..44..    ΠΠΑΑΡΡΟΟΥΥΣΣΙΙΑΑ  ΤΤΩΩΝΝ  ΛΛΑΑΝΝΘΘΑΑΝΝΙΙ∆∆ΙΙΩΩΝΝ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΦΦΥΥΣΣΗΗ  
 

Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, οι λανθανίδες αναφέρονται και ως 

“σπάνιες γαίες” χωρίς όµως να είναι στην πλειοψηφία τους σπάνιες στον ορυκτό 

πλούτο της γης.  Ακόµη και το σπανιότερο των λανθανιδών, το θούλιο, απαντάει 

σε ποσότητες ίσες µε του βισµούθιου και είναι περισσότερο κοινό από ότι ο Ag, 

Cd, Hg ή το Se και από τα οποία, κανένα δεν συνοδεύεται µε το επίθετο “σπάνιο”. 

Τα µεγαλύτερα αποθέµατα µεταλλευµάτων, πλούσιων σε µέταλλα των 

λανθανιδών βρίσκονται στην Σκανδιναβία, Βραζιλία, Αυστραλία, Ινδία, πρώην 

Σοβιετική Ένωση και στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής.  Ο µοναζίτης και ο 

ξενοζίτης είναι ορυκτά που περιέχουν λανθανίδες σε αρκετά µεγάλα ποσοστά.  Ο 

διαχωρισµός των λανθανιδών υπήρξε αρκετά δύσκολος εξαιτίας της οµοιότητας 

των ιόντων τους στο µέγεθος και στο φορτίο τους.  Οι διαχωρισµοί στηριζόταν 

αρχικά σε µικρές διαφορές στη διαλυτότητα, των οποίων γινόταν εκµετάλλευση 

µέσω σχηµάτων διαδοχικής κρυσταλλώσεως. Επειδή οι µέθοδοι της διαδοχικής 

κρυσταλλώσεως είναι αρκετά επίπονες, έχουν αντικατασταθεί από πιο σύγχρονες 

µεθόδους. 

Σήµερα οι λανθανίδες διαχωρίζονται µέσω ιονοανταλακτικής ρητίνης και 

έκπλυση µ’ ένα συµπλοκοποιητικό παράγοντα, όπως είναι το κιτρικό ιόν.  Ο 

διαχωρισµός οφείλεται στη µείωση της βασικότητας των λανθανιδών, που 

προκύπτει από την µείωση της ιονικής ακτίνας.  Τα µέταλλα των λανθανιδών 

ανακτώνται µε αναγωγή των αλογονιδίων τους.  Πιο συγκεκριµένα, τα 
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ελαφρύτερα µέταλλα της σειράς (La,…,Gd), ανακτώνται µε αναγωγή των 

τριχλωριδίων τους, παρουσία Ca σε θερµοκρασίες 1000οC, ενώ για τα βαρύτερα 

(Τb,…,Lu), χρησιµοποιούνται τα τριφθορίδιά τους, καθώς τα τριχλωρίδιά τους 

είναι πολύ πτητικά. 

Το στοιχείο προµήθειο (Pm) είναι ραδιενεργό, βρίσκεται στην φύση µόνο 

σε ίχνη, σε ορυκτά που περιέχουν ουράνιο.  Το προµήθειο είναι προϊόν της αργής 

πυρηνικής διάσπασης του 235U και απαντά σε µικρές µόνο ποσότητες, διότι 

κανένα ισότοπό του δεν είναι σταθερό (για το 147Pm που είναι το λιγότερο 

ασταθές, ο χρόνος ηµίσειας ζωής είναι t1/2=2,3 χρόνια και εκπέµπει ακτινοβολία β 

(0,23ΜeV), αλλά όχι όµως ακτίνες –γ). 
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3. ΠΟΡΦΥΡΙΝΕΣ 
 

 

3.1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΟΡΦΥΡΙΝΩΝ 
 

Το µόριο της πορφυρίνης είναι ένα τετραπυρρολικό κυκλικό συζυγιακό 

σύστηµα όπου το κάθε πυρρόλιο συνδέεται µε το γειτονικό του µε µία µεθινική 

γέφυρα.  Η δοµή του βασικού µακροκυκλικού δακτυλίου ονοµάζεται πορφίνη 

σύµφωνα µε την κατά Fisher ονοµατολογία που αναπτύχθηκε στις δεκαετίες του 

’20 και του ΄30.  

Αργότερα όµως και πιο συγκεκριµένα το 1943 ο Corwin υιοθέτησε για το 

σύστηµα της πορφίνης την ονοµασία πορφυρίνη, ένας όρος που είχε 

πρωτοδιατυπωθεί κάπου ανάµεσα στα 1877 και 18788 και η οποία επικρατεί µέχρι 

σήµερα.  Παρακάτω δίνεται η αρίθµηση των ατόµων του µορίου της πορφυρίνης 

καθώς και η διάκριση των πυρρολικών δακτυλίων κατά τον Corwin9 (Σχήµα 1). 
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Σχήµα 1.  Ο σκελετός της πορφυρίνης σύµφωνα µε την αρίθµηση που καθιέρωσε 

ο Corwin 

 

Οι διάφορες πορφυρίνες θεωρούνται σαν τυπικά παράγωγα της πορφίνης 

µε αντικατάσταση των exo–υδρογόνων 1,2,…,8 ή των µεθινικών υδρογόνων α, β, 

γ και δ.  Οι πρώτες είναι γνωστές ως β–υποκατεστηµένες πορφυρίνες πχ H2OEP 

ενώ οι δεύτερες ως α– ή meso– υποκατεστηµένες πορφυρίνες π.χ. H2TPP (Σχήµα 

2). 
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  Υποκαταστάτες  
  R1(1,2,…,8) R2(α,β,γ,δ)  

Πορφυρίνες

  H   H2OEP 

   H  H2TPP 

      
   H  H2TPyP 
      
      
   H  H2TMePyP 
      
      
      
   H  H2TPPS 
      

Σχήµα 2. Παράγωγα της πορφίνης  

Στις ουδέτερες, δηλαδή χωρίς µέταλλο πορφυρίνες, πρωτόνια βρίσκονται 

συνδεδεµένα στα δύο από τα άζωτα.  Αυτά τα πρωτόνια ιονίζονται εύκολα λόγω 

της οξύτητας που έχουν (είναι ελαφρώς όξινα). Το διανιόν είναι αξιόλογο λόγω 

της πλήρης συζυγίας του στην περιφέρεια του µορίου και γι’ αυτό τον λόγο οι 

πορφυρίνες και τα παράγωγα τους είναι έντονα χρωµατισµένα.  

Οι πορφυρίνες όπως και όλα τα τετραπυρρολικά συστήµατα10 είναι 

ακόρεστα τετραδραστικά µακροκυκλικά ligands τα οποία στην αποπρωτονιοµένη 

µορφή τους µπορούν να δράσουν σαν υποκαταστάτες σε δισθενή µεταλλικά ιόντα.  

Η παραπάνω διαδικασία ονοµάζεται µετάλλωση και γίνεται εύκολα µε την 

απόσπαση των δύο ελαφρώς όξινων πρωτονίων που είναι συνδεδεµένα στα δύο 

από τα άζωτα του πορφυρινικού σκελετού (Σχήµα 3).   

N
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N
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-
 

  Η   : όξινα πρωτόνια τα οποία µπορούν να αντικατασταθούν από µεταλλικά 

ιόντα. 

 

Σχήµα 3. Αντίδραση µετάλλωσης πορφυρινών. 
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Τα αξιοσηµείωτα χαρακτηριστικά που κάνουν τα τετραπυρρολικά αυτά 

µόρια τόσο µοναδικά και µάλιστα ως βίο–ligands απαραίτητα για τους 

οργανισµούς είναι: 

1. Η σταθερότητα του δακτυλίου σαν ένα σύστηµα µε δοµή κεκλιµένη ή 

σχεδόν κεκλιµένη  επιπεδότητα11 (Σχήµα 4).  Τόσο τα άτοµα των 

ανθράκων όσο και των αζώτων που “συµµετέχουν” στον σκελετό της 

πορφυρίνης έχουν sp2 υβριδισµό µε αποτέλεσµα όλα τα µήκη δεσµών να 

κυµαίνονται από 134–145pm και οι γωνίες από 107–126ο (υπάρχει 

δηλαδή γωνία αναδίπλωσης µικρότερη από 10ο).   

2. Σαν τετραδραστικά χηλικά ligand, που είναι, οι τετραπυρρολικοί 

δακτύλιοι, µπορούν και συναρµόζονται έτσι ώστε να σταθεροποιούν 

“ασταθή” µεταλλικά ιόντα ή µεταλλικά ιόντα µε µη συνήθεις οξειδωτικές 

καταστάσεις. 

3. Τα µακροκυκλικά ligands είναι συνήθως αρκετά επιλεκτικά σε σχέση µε 

το µέγεθος του συναρµοζόµενου ιόντος.  Αυτό ισχύει και για τους 

πορφυρινικούς δακτυλίους ενώ τους προσδίδει και µια ιδιαίτερη 

σταθερότητα, λόγω της συζυγίας των διπλών δεσµών (Σχήµα 4).  ∆οµικές 

µελέτες και υπολογιστικά µοντέλα έδειξαν ότι σφαιρικά ιόντα µε ακτίνα 

από 60–70pm βρίσκονται ακριβώς στην κεντρική κοιλότητα των 

τετραπυρρολικών δακτυλίων.  Όταν το µέγεθος του ιόντος είναι 

µεγαλύτερο από 70pm, όπως τα ιόντα των λανθανιδών (85–106pm), 

βρίσκεται έξω από το επίπεδο που ορίζουν τα τέσσερα άζωτα του 

πορφυρινικού δακτυλίου.12–15   

 

Σχήµα 4.   Τυπικές γεωµετρικές διαµορφώσεις τετραπυρρολικών συµπλόκων  
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4. Οι πορφυρίνες είναι τετραδραστικά ligand που προτιµούν µια σχεδόν 

επίπεδη διαµόρφωση, όταν συναρµόζονται µε µεταλλικά ιόντα.  Αυτή 

τους η ιδιότητα, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθµός συναρµογής είναι 6 

σε κατά προσέγγιση οκταεδρική διαµόρφωση, αφήνει τις δύο κενές 

θέσεις συναρµογής Χ, Υ σε αξονικές θέσεις (Σχήµα 5).   Αυτή η 

διαµόρφωση είναι επιθυµητή για στοιχειοµετρικές ή καταλυτικές 

αντιδράσεις, όπως συµβαίνει σε διάφορα υποστρώµατα.  Ο λόγος είναι 

ότι µε την παραπάνω διαµόρφωση “εκµεταλλεύονται” το trans–

φαινόµενο των υποκαταστατών στις αντιδράσεις σαν και αυτές. 

 
Σχήµα 5.   Αξονικές θέσεις Χ, Υ, σε εξασυναρµοσµένο σύµπλοκο. 

 

5. Οι πορφυρίνες όπως και τα περισσότερα ανάλογα τετραπυρρολικά 

συστήµατα περιέχουν ένα εκτεταµένο συζυγιακό π σύστηµα.  Επιπλέον 

το γεγονός ότι υπακούουν στον κανόνα του Hückel (18=4n+2) από τον 

16µελή εσωτερικό δακτύλιο προσδίδει στους δακτυλίους αυτούς µια 

ιδιαίτερη σταθερότητα.  Ακόµη λόγω της “ετεροατοµικότητας” των 

δακτυλίων υπάρχει µια επιπλέον συνεισφορά στη θερµική τους 

σταθερότητα16. Επίσης, λόγω της εκτεταµένης συζυγίας τους, οι 

πορφυρίνες καθώς και τα σύµπλοκά τους απορροφούν ισχυρά στην ορατή 

περιοχή χαρακτηρίζοντάς τα “χρωστικές της ζωής”.    

6. Είναι µόρια ικανά να “παίρνουν” και να “δίνουν” ηλεκτρόνια και έτσι οι 

διεργασίες της πρώτης οξείδωσης και της πρώτης αναγωγής γίνονται µε 

µεγάλη ευκολία.  Τα σχηµατιζόµενα ανιόντα ή κατιόντα αντίστοιχα, είναι 

αρκετά σταθερά.  
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Οι δύο τελευταίες διεργασίες, δηλαδή η απορρόφηση του φωτός και η 

εύκολη οξειδοαναγωγή τους, καθιστά τα τετραπυρρολικά αυτά µόρια, σαν τους 

πιο σπουδαίους ενεργειακούς µετατροπείς σε βιολογικά συστήµατα.  Η λειτουργία 

σηµαντικών πρωτεϊνικών συστηµάτων όπως της αιµοσφαιρίνης, των 

κυτοχρωµάτων και των φωτοσυνθετικών κέντρων εντοπίζεται κυρίως στις 

προσθετικές τους οµάδες, όπως η αίµη και οι χλωροφύλλες που είναι παράγωγα 

της πορφίνης (ή πορφυρίνης). 
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4. ΠΟΡΦΥΡΙΝΙΚΑ ΣΥΜΠΛΟΚΑ ΜΕ ΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΩΝ 

ΛΑΝΘΑΝΙ∆ΩΝ 
 

 

4.1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενη παράγραφο, οι λανθανίδες 

κατέχουν ειδική θέση στον περιοδικό πίνακα και χαρακτηρίζονται από τη 

βαθµιαία πλήρωση της υποστοιβάδας 4f από το λανθάνιο στο λουτέτσιο, ενώ τα 

τρισθενή ιόντα έχουν χαρακτηριστική διαµόρφωση 4f n (όπου n=1,…,14) 17–20.  Τα 

ιόντα της σειράς των λανθανιδών έχουν χρησιµοποιηθεί ευρέως από την 

επιστηµονική κοινότητα, λόγω των µοναδικών φυσικών και χηµικών τους 

ιδιοτήτων. 

Αλλά για πιο λόγω είναι αναγκαία η µελέτη όλων των ιόντων της σειράς 

των λανθανιδών;  Η απάντηση δίνεται στη συνέχεια. 

 Η µαγνητική επιδεκτικότητα, το µέγεθος του ιόντος, η 

ηλεκτραρνητικότητα, ο αριθµός οξείδωσης και συναρµογής, καθώς και η 

γεωµετρία των συµπλόκων τους, είναι µερικές από της ιδιότητες που 

διαφοροποιούν τις λανθανίδες µεταξύ τους, προσδίδοντας στο καθένα ξεχωριστές 

ιδιότητες και εφαρµογές.  Γι’ αυτό, η µελέτη συµπλόκων από τα ιόντα όλης της 

σειράς των λανθανιδών είναι αναγκαία.  Στο παρακάτω σχήµα φαίνονται κάποιες 

από τις εφαρµογές που έχουν βρει τέτοια σύµπλοκα των λανθανιδών, σε τεχνικές 

µε άµεσο βιολογικό ενδιαφέρον.  Όπως στην τεχνική του κυκλικού περιστροφικού 

φθορισµού ή CPL, του κυκλικού διχρωισµού (είτε από τα ligands είτε από το 

κεντρικό µέταλλο), στην φασµατοσκοπία πυρηνικού µαγνητικού συντονισµού σαν 

αντιδραστήρια χηµικής µετατόπισης (chemical NMR) και στην αξονική µαγνητική 

τοµογραφία (ΜRI) σαν αντιδραστήρια αντίθεσης. 

 



 16

 

 
Σχήµα 6.  Εφαρµογές των στοιχείων των λανθανιδών σε σύγκριση µε τις ιονικές 

ακτίνες. 

 

Πολλές φορές είναι απαραίτητο να χρησιµοποιηθούν ligands που να 

βοηθούν στην “διαλυτότητα” του συµπλόκου.  Ενώ κάποιες άλλες φορές για να 

αυξηθεί η ευαισθησία σε κάποια τεχνική είναι απαραίτητα κάποια ligands µε 

χαρακτηριστικές ιδιότητες, όπως να περιέχουν κάποια χρωµοφόρα οµάδα.  Τέτοια 

ligands είναι και οι πορφυρίνες, οι οποίες εκτός από τις χαρακτηριστικές 

φυσικοχηµικές και ηλεκτροχηµικές ιδιότητες σχηµατίζουν εύκολα σύµπλοκα µε 

ιόντα της σειράς των λανθανιδών. 
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4.2. ΜΟΝΟΠΟΡΦΥΡΙΝΙΚΑ ΛΑΝΘΑΝΙ∆ΙΚΑ ΣΥΜΠΛΟΚΑ 
 

Η πρώτη παρασκευή µονοπορφυρινικών συµπλόκων µε ιόντα των 

λανθανιδών αναφέρθηκε το 1974 από την ερευνητική οµάδα του W. De W. Jr. 

Horroks21–23.  Ο πορφυρινικός δακτύλιος που χρησιµοποιήθηκε ήταν αυτός της 

τετρα(φαίνυλο)πορφυρίνης, H2TPP, καθώς και της υποκατεστηµένης τετρα                   

(p–τολυλο)πορφυρίνης µε τα ιόντα του ευρωπίου, υτερβίου και του πρασεοδυµίου 

(Eu3+, Yb3+, Pr3+) (Σχήµα 7).  

 

N

NN

N

Ln

O

O

 
Σχήµα 7.  LnIII(TPP)acac 

 

Είναι γνωστό ότι λανθανιδικά σύµπλοκα24–25 χρησιµοποιούνται σαν 

αντιδραστήρια “χηµικής µετατόπισης” στη φασµατοσκοπία NMR. Λόγω της 

µεγάλης µαγνητικής ανισοτροπίας των τρισθενών ιόντων των λανθανιδών, καθώς 

και του µικρού χρόνου αποδιέγερσης Τ1 spin–πλέγµατος του πυρηνικού spin που 

διαθέτουν, µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως αντιδραστήρια χηµικής µετατόπισης 

(shift reagents).  Αυτός ήταν και ο λόγος που οδήγησε τους ερευνητές να 

παρασκευάσουν αυτού του είδους σύµπλοκα για πρώτη φορά21–23, µε απώτερο 

στόχο την µετέπειτα εφαρµογή τους σε βιολογικά συστήµατα.   
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Τα λιποδιαλυτά σύµπλοκα των λανθανιδών µε τους πορφυρινικούς 

δακτυλίους της (τετραφαίνυλο)πορφυρίνης (TPP)23 καθώς και τα υδρόφιλα µε τον 

πορφυρινικό δακτύλιο της (τετρα(p–σουλφονο)φαινυλο)πορφυρίνη (TPPS)26 ήταν 

τα πρώτα που δοκιµάστηκαν για τον παραπάνω σκοπό και µάλιστα µε καλύτερα 

αποτελέσµατα από τα σύµπλοκα LnIII(EDTA) όπως και από τα εφυδατωµένα 

λανθανιδικά ιόντα. 

Αργότερα η επιτυχηµένη εισαγωγή της µεσοπορφυρίνης 

συµπλοκοποιηµένη µε ιόν λανθανιδίου µέσα στην αποµυογλοβίνη27, έδειξε ότι 

είναι εφικτή η εισαγωγή λανθανιδών και µεταλλικών ιόντων µε παρόµοιες 

ιδιότητες µέσα στην αιµοπρωτεΐνη.  Αυτό ώθησε τους ερευνητές να µελετήσουν 

τέτοιου είδους σύµπλοκα τόσο για τις φυσικές όσο και για τις χηµικές τους 

ιδιότητες. 

Μονοπορφυρινικά σύµπλοκα των λανθανιδών έχουν χρησιµοποιηθεί ως 

µόρια ιχνοθέτισης βιολογικών υποστρωµάτων χρησιµοποιώντας τεχνικές όπως ο 

κυκλικός δυχρωϊσµός28–29, φασµατοσκοπία NMR, και άλλες.  Ο λόγος για τον 

οποίο προτιµάται να γίνεται η συµπλοκοποίηση των λανθανιδίων µε τον 

πορφυρινικό δακτύλιο είναι ότι εκτός από καλό µέσω εισαγωγής και µεταφοράς 

σε βιολογικά υποστρώµατα, ο δακτύλιος της πορφυρίνης είναι και ισχυρά 

χρωµοφόρος οµάδα έτσι ώστε να προσφέρει υψηλή ευαισθησία ανίχνευσής της µε 

διάφορες τεχνικές30–32. 

 

4.3.  ∆ΙΠΟΡΦΥΡΙΝΙΚΑ ΣΥΜΠΛΟΚΑ ΤΩΝ ΛΑΝΘΑΝΙ∆ΩΝ 
Η πρώτη παρασκευή διµερών συµπλόκων µε ιόντα λανθανιδών 

αναφέρθηκε από την ερευνητική οµάδα του Johann W. Buchler το 198333.  Οι 

τετραπυρρολικοί δακτύλιοι που χρησιµοποιήθηκαν ήταν αυτοί της 

τετρα(φαινυλο)πορφυρίνης (Η2TPP) και της υποκατεστηµένης τετρα(p–

τόλυλο)πορφυρίνης H2T(p–Me)PP µε τα ιόντα του Ce(IV) και του Pr(ΙΙΙ). 

Ταυτόχρονα, τα πρώτα ανάλογα διµερή µε µέταλλα των  λανθανιδών 

παρουσίαζαν ανάλογες φασµατοσκοπικές και δοµικές ιδιότητες µε την δοµή των 

ενεργών κέντρων τριών φωτοσυνθετικών βακτηρίων και συγκεκριµένα των 

Rhodopseudomonas viridis34–35, Rhodobacter sphaeroides και R. sphaeroides R–

26, γεγονός που ώθησε πολλούς ερευνητές στην in vitro σύνθεση µορίων µε 
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ανάλογη δοµή και ιδιότητες µε αυτές των βακτηριακών κέντρων.  Όλα τα 

παραπάνω βακτήρια απαντούν στους βυθούς των λιµνών και των θαλασσών. 

Σε αντίθεση µε τα φυτά, τα βακτήρια και ειδικά τα βακτήρια που υπάρχουν 

στους βυθούς των λιµνών και των θαλασσών παρουσιάζουν διαφορετική 

φωτοσυνθετική πορεία.  Από τους δύο κυρίως τύπους βακτηρίων, τα πορφυρά και 

τα πράσινα, κανένας δεν παράγει οξυγόνο από νερό.  Αντίθετα, τα βακτήρια αυτά 

τρέφονται µε οργανικά ή ανόργανα κατάλοιπα όπως σουλφίδια, των οποίων η 

οξειδοαναγωγική δράση γίνεται σαφώς πιο εύκολα από ότι αυτή του νερού ή του 

διοξειδίου του άνθρακα.  

Όπως γίνεται αντιληπτό, το µεγαλύτερο ενδιαφέρον από αυτού του είδους 

τα βακτήρια, εστιάζεται στο µέρος του µορίου όπου επιτελείται η 

οξειδοαναγωγική διαδικασία ή αλλιώς στο ονοµαζόµενο “ενεργό κέντρο”.  Ένα 

από τα σηµαντικότερα τµήµατα του “ενεργού κέντρου” είναι το κυτόχρωµα, το 

οποίο περιέχει τέσσερις (ή πέντε) µονάδες αίµης, ενώ οι υπόλοιπες προσθετικές 

οµάδες του κέντρου είναι τέσσερα µόρια βακτηριοχλωροφύλλης b, δύο µόρια 

βακτηριοφυτίνης b, ένα ιόν σιδήρου, ένα µόριο µεθακινόνης και ένα µόριο 

ουβικινόνης (Σχήµα 9).     

 
Σχήµα 8. Το φωτοσυνθετικό κέντρο όπου λαµβάνουν χώρα οι 

οξειδοαναγωγικές δράσεις στο βακτήριο Rhodopseudomonas 

viridis. 
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Πιο συγκεκριµένα διαπιστώθηκε ότι στο κέντρο όπου λαµβάνει χώρα η 

φωτοσύνθεση στα βακτήρια, πρωτεύοντα ρόλο παίζει το λεγόµενο “special pair”ή 

αλλιώς “πρωτεύον δότης”, που δεν τίποτα άλλο από ένα διµερές της 

βακτηριοχλωροφύλλης –b, [Mg(Bchl)]2
 µη ιονικά συνδεδεµένο, όπου η απόσταση 

µεταξύ των δυο τετραπυρρολικών δακτυλίων είναι περίπου 3.00Å, µε γωνία 15ο 

µεταξύ των επιπέδων των δύο δακτυλίων.  Η σχετική τους θέση φαίνεται στο 

Σχήµα 10.  

 

 
Σχήµα 9.   Στερεοσκοπική απεικόνιση του διµερούς της βακτηριοχλωροφύλλης 

b, του “special pair”. 

Η οµοιότητα αυτή µεταξύ του διµερούς της βακτηριοχλωροφύλης µε τα 

πορφυρινικά διµερή τύπου “sandwich” µε ιόντα των λανθανιδών, αποτέλεσε την 

αρχή της προσπάθειας παρασκευής, αλλά και µελέτης της ηλεκτροχηµικής και 

φυσικοχηµικής συµπεριφοράς διµερών συµπλόκων, µε όλα τα µέταλλα της σειράς 

των λανθανιδών µε τους δακτυλίους της τετρα(φαίνυλο)πορφυρίνης (Η2TPP)33,36. 

Επειδή στην πορεία µελέτης των παραπάνω συµπλόκων παρουσιάστηκαν 

ορισµένα προβλήµατα όσον αφορά την αποµόνωση και την µελέτη τους (για 

παράδειγµα η µικρή διαλυτότητα των διπορφυρινικών συµπλόκων καθώς και οι 

αποτυχηµένες προσπάθειες κρυσταλλώσεώς τους), ώθησαν την ίδια οµάδα να 

ασχοληθεί µε την σύνθεση παρόµοιων διµερών συµπλόκων αλλά µε διαφορετικό 

πορφυρινικό δακτύλιο (οκτααιθυλο)πορφυρίνη (Η2ΟΕΡ))37.  Έτσι το 1986 
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παρουσιάστηκε η σύνθεση και ο φυσικοχηµικός χαρακτηρισµός (δεδοµένα 

ηλεκτρονιακής (UV–Visible), δονητικής (Infra–Red) και µαγνητικής 

φασµατοσκοπίας (NMR, EPR), καθώς και η δοµή του συµπλόκου.37 

 Βάσει των κρυσταλλογραφικών µελετών για διµερή σύµπλοκα µε ένα ιόν 

της σειράς των λανθανιδών, η απόσταση των µέσων επιπέδων των δακτυλίων της 

οκτααιθυλικής πορφυρίνης, Η2ΟΕΡ είναι 3,40Å για το σύµπλοκο CeΙV(OEP)2  και 

3,42Å για το EuIII(OEP)2
38 πολύ κοντά σε σχέση µε την απόσταση του“special 

pair” του Rhodopseudomonas viridis, που όπως ήδη αναφέρθηκε, είναι 3,00Å 

περίπου.34,35 

Μέχρι το 1989 όλα τα πορφυρινικά σύµπλοκα τύπου “sandwich” που είχαν 

παρασκευαστεί ήταν συµµετρικά.  ∆ηλαδή, οι δύο πορφυρινικοί δακτύλιοι ήταν 

όµοιοι µεταξύ τους.  Οι ερευνητικές οµάδες του Johann W. Buchler και του Dewey 

Holten ανέφεραν πρώτοι την σύνθεση και το φυσικοχηµικό χαρακτηρισµό 

ασύµµετρων συµπλόκων µε το ιόν CeIV.  Το σύµπλοκο αυτό ήταν το 

CeIV(OEP)(TPP)39,40 (Σχήµα 10). 

 
Σχήµα10. Η δοµή του CeIV(OEP)(TPP). 

Όλα όµως τα λανθανιδικά διµερή πορφυρινικά σύµπλοκα που συντέθηκαν 

ήταν λιπόφιλα (έχουν άρυλο– ή άλκυλο– υποκαταστάτες στην περιφέρεια του 

πορφυρινικού δακτυλίου).  Τα πρώτα υδατοδιαλυτά σύµπλοκα “sandwich” των 

σπάνιων γαιών αναφέρθηκαν από την ερευνητική οµάδα του Machida, το 1991, οι 

οποίοι είτε µε την προσθήκη οξέος (όπως HCl) είτε µε την προσθήκη 

µεθυλοϊωδίου στην σφαίρα συναρµογής του CeΙV(TPyP)2 µετέτρεψαν το 

λιποδιαλυτό σύµπλοκο του δηµητρίου στα αντίστοιχα υδατοδιαλυτά 

[CeIV(THPyP)2]8+[Cl8]8– και [CeIV(TΜePyP)2]8+[Ι8]8–  41–43. 
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4.4. ∆ΙΛΑΝΘΑΝΙ∆ΙΚΑ ∆ΙΠΟΡΦΥΡΙΝΙΚΑ ΣΥΜΠΛΟΚΑ. 
 

Η πρώτη αναφορά σχετικά µε διµεταλλικά λανθανιδικά σύµπλοκα έγινε 

από την ερευνητική οµάδα του Buchler44 αναφέροντας ότι πιθανώς να 

σχηµατίζεται το σύµπλοκο (TPP)LnΙΙΙ(OH)2(H2O)2LnΙΙΙ(TPP) µετά από υδρόλυση 

των µονοπορφυρινικών συµπλόκων των λανθανιδών.  Στο µονοπορφυρινικό 

σύµπλοκο δηλαδή γίνεται κατ’ αρχήν αντικατάσταση του ακετυλακετονικού 

υποκαταστάτη από υδροξείδια45,46, όπου µετέπειτα οι δύο µονοπορφυρινικές 

ενώσεις αντιδρούν (ενώνονται) µεταξύ τους δηµιουργώντας το θερµοδυναµικά 

σταθερό διµερές σύµπλοκο.  

Η πρώτη δοµή διπυρηνικού λανθανιδικού συµπλόκου µε δυο πορφυρίνες 

σαν υποκαταστάτες αναφέρθηκε από τον Lackhkar47 όπου οι δύο πορφυρίνες 

βρίσκονται σε απέναντι θέση, και µάλιστα είναι συνδεδεµένες µεταξύ τους µε µια 

γέφυρα ανθρακενίου.47 

Το 1999 αναφέρθηκε η δοµή του συµπλόκου [YbΙΙΙ(TMPP)(µ–OH)2]από 

την ερευνητική οµάδα τουWong48 (Σχήµα 11) µετά από αντίδραση της 

5,10,15,20–τετρακις((p–µέθοξυ)φαινυλο)πορφυρίνη παρουσία περίσσειας 

YbIII(NPh2)3* x[LiCl(THF)3] και στο σηµείο βρασµού του δις(2–

µεθοξυαιθυλο)αιθέρα.  

 

 

 

Σχήµα11.   Η δοµή του συµπλόκου [ΥbΙΙΙ(TMPP)(µ–OH)(H2O)]2 
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4.5. ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΛΑΝΘΑΝΙ∆ΙΚΩΝ 

ΠΟΡΦΥΡΙΝΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ. 
 

Είναι γνωστό ότι συνήθως για τις αντιδράσεις µε τις πορφυρίνες οι 

λανθανίδες αντιδρούν κάτω από πιο ήπιες συνθήκες εφόσον αυτές έχουν 

συµπλοκοποιηθεί µε κάποια χηλική ένωση όπως το ιόν της ακετυλακετόνης 

(Σχήµα 12) ή του ακετοξικού ανιόντος.   

CH3

H3C

O

O

H3C

H3C

O

O

H3C
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O
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Σχήµα12.   Ακετυλακετονικό άλας τρισθενούς λανθανίδας (LnΙΙΙ(acac)3). 

 

Και αυτό σ’ αντίθεση µε τα χλωρίδια ή τις νιτρικές ενώσεις τους, που 

αντιδρούν πολύ πιο δύσκολα.  Έτσι, είναι προτιµότερο να µετατραπούν τα νιτρικά 

η χλωριούχα λανθανιδικά σύµπλοκα στα αντίστοιχα τους ακετυλακετονικά 

σύµφωνα µε την αντίδραση που ανέφερε ο Longo το 1969.49 

 

}{3)(3})({ 33
/

333
2 NaNOήNaClacacLnHAcacNOLnήLnCl OHNaOH + →+  

Τα πρώτα µονοπορφυρινικά λανθανιδικά σύµπλοκα παρασκευάστηκαν21 µε 

αντίδραση ακετυλακετονικού άλατος της τρισθενούς λανθανίδας (LnΙΙΙ(acac)3) µε 

την πορφυρίνη, σε διαλύτη τριχλωροβενζόλιο (1,2,4–Tcb) κάτω από ρεύµα 

αδρανούς αερίου (Ar ή Ν) για 3–6 ώρες. 

 

acacporphLnporphHOnHacacLn refluxtcb )()( 63,4,2,1
223  →+× −−  
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∆εν έχουν όµως όλα τα σύµπλοκα την ίδια σταθερότητα. Τα πιο “βαριά” 

λανθανιδικά ιόντα σχηµατίζουν πιο σταθερά πορφυρινικά σύµπλοκα από ότι τα 

“ελαφρύτερα”.21,45,46  Πιο συγκεκριµένα, σπάνια παρατηρούµε αναφορές για 

µονοπορφυρινικά σύµπλοκα του LaΙΙΙ και CeΙV.  O Srivastava45 ανέφερε ότι τα 

σύµπλοκα LnΙΙΙ(OEP)acac µε τις ελαφριές λανθανίδες (Ln=La,...,Nd) υδρολύονται 

µετά τον καθαρισµό τους, και αργότερα ο Wong46 συµπληρωµατικά δήλωσε ότι τα 

ιόντα των λανθανιδών LaΙΙΙ, PrΙΙΙ, και CeΙV έχουν τάσεις αποµετάλλωσης κατά την 

διάρκεια του καθαρισµού τους.  

Η διαφορά ανάµεσα στην σύνθεση των συµπλόκων “sandwich” και των 

πρώτων µεταλλοπορφυρινικών συµπλόκων µε λανθανιδικά ιόντα που αναφέρθηκε 

από τον W. De W. Jr. Horroks21–23 ήταν κυρίως η χρονική διάρκεια της 

αντίδρασης η οποία και κυµαινόταν µεταξύ 3 και 6 ωρών.  Ενώ για την σύνθεση 

των διµερών ο χρόνος της αντίδρασης πρέπει να είναι µεγαλύτερος (τουλάχιστον 

24 ώρες).  Μια άλλη σηµαντική διαφορά είναι ότι για την σύνθεση των διµερών 

απαιτείται η πορφυρίνη να είναι ενεργοποιηµένη µε κάποιο ισχυρό αναγωγικό (n–

BuLi). Αυτό διότι η λιθιοµένη πορφυρίνη είναι πιο δραστική από ότι η ελεύθερη50.  

Τα στάδια της αντικατάστασης των όξινων πρωτονίων από τα ιόντα λιθίου και εν 

συνεχεία από τα λανθανιδικά ιόντα φαίνονται παρακάτω.  

 

)(2)( 22 porphLiBuLinporphH →−+  

232 )()()(2 porphLnLiacacLnporphLi →+  

LiOHporphLnHOHporphLnLi +→+ 222 )()(  

 

H απόδοση των διµερών µειώνεται κατά µήκος της σειράς των λανθανιδών 

(από 85% για το La στο 10% για το Lu).  Αυτό οφείλεται στην µεγαλύτερη 

σταθερότητα των µονοµερών των βαρύτερων λανθανιδών21,45,46 το οποίο έχει σαν 

άµεση συνέπεια την αύξηση της αποικοδόµησης των συµπλόκων για 

παρατεταµένους χρόνους αντίδρασης για τις ελαφρότερες λανθανίδες.  Η 

µεγαλύτερη σταθερότητα των συµπλόκων για τις βαρύτερες των λανθανιδών 

οφείλεται στο φαινόµενο της λανθανιδικής συστολής, στην µείωση δηλαδή της 

ακτίνας των ιόντων περνώντας από το λανθάνιο (La) στο λουτέτσιο (Lu).  
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Σηµαντικό ρόλο στην απόδοση των διµερών παίζει και το είδος των πορφυρινικών 

δακτυλίων.  Έχει παρατηρηθεί ότι η απόδοση των διµερών µε βάση την OEP σαν 

πορφυρινικό υποκαταστάτη, είναι µεγαλύτερη από ότι στην ΤΡΡ.  Αυτό πιθανώς 

οφείλεται στις στερεοχηµικές παρεµποδίσεις της φαινυλικής οµάδας η οποία και 

βρίσκεται κάθετα στον πορφυρινικό δακτύλιο51. 

 
 Η διαδικασία παρασκευής ασύµµετρων λανθανιδικών πορφυρινικών 

συµπλόκων τύπου “sandwich” είναι διαφορετική από αυτήν που ακολουθήθηκε 

για την σύνθεση των συµµετρικών συµπλόκων.52  Η διαδικασία αυτή φαίνεται στο 

παρακάτω σχήµα. 

 

AcacporphLnporphH OnHacacLn )1()1( 23)(
2  → ×  

)2)(1()2()2( )1(
22 porphporphLnLiporphLiporphH AcacporfLnnBuLi  → →  

)2)(1()2)(1( 2 porphporphLnHporphporphLnLi OH →  

 

Το πρωτόνιο του LnIIIH(πορφ1)(πορφ2) είχε αρκετές φορές απασχολήσει 

στο παρελθόν τους ερευνητές τόσο για την ακριβή θέση (δεν έχει αποσαφηνιστεί 

πλήρως)  όσο και για την ύπαρξη του γενικότερα.  ∆ύο ήταν οι απόψεις που 

διατυπώθηκαν για το συγκεκριµένο πρωτόνιο33,53.  Η ύπαρξη του πρωτονίου 

τελικά, αποδείχθηκε54 ότι βρίσκεται σε ένα από τα οκτώ άζωτα των δύο 

δακτυλίων τόσο στα συµµετρικά όσο και στα ασύµµετρα σύµπλοκα.   

Οι ιδιότητες όλων των παραπάνω συµπλόκων θα περιγραφούν 

λεπτοµεριακά στα κεφάλαια που ακολουθούν.   
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5. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Η εργασία αυτή εκπονήθηκε έχοντας δύο κύριους στόχους:  

Ο πρώτος ήταν η σύνθεση και ο φυσικοχηµικός χαρακτηρισµός νέων 

µονοπορφυρινικών σύµπλόκων.  Όπως προαναφέραµε, η πρώτη παρασκευή 

µονοπορφυρινικών συµπλόκων µε ιόντα των λανθανιδών αναφέρθηκε από την 

ερευνητική οµάδα του W. De W. Jr. Horroks21–23. Είναι γνωστό ότι λανθανιδικά 

πορφυρινικά σύµπλοκα έχουν χρησιµοποιηθεί σε διάφορους τοµείς NMR shift 

reagent23,26, σαν ιχνοθέτες σε βιολογικά υποστρώµατα28,29, για την αύξηση της 

ευαισθησίας σε διάφορες τεχνικές30–32, και άλλα. 

Η µέθοδος σύνθεσης σ’ όλα τα παραπάνω µονοπορφυρινικά σύµπλοκα 

έγινε µε την µέθοδο του Longo49 χρησιµοποιώντας ακετυλακετονικά άλατα.  Η 

δοµή και κατ’ επέκταση οι φυσικοχηµικές ιδιότητες αυτών των συµπλόκων δεν 

είχαν διευκρινιστεί πλήρως µέχρι σήµερα.  Πολλές απόψεις έχουν αναφερθεί έως 

τώρα σχετικά µε την δοµή αυτών των συµπλόκων12,39,45.  Στα παρακάτω κεφάλαια 

γίνεται µία προσπάθεια αποσαφήνισης αυτής της δοµής καθώς και ποια είναι τα 

φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά αυτών των συµπλόκων. 

Είδαµε ότι τα πρώτα διπορφυρινικά σύµπλοκα µε µέταλλα των  

λανθανιδών παρουσίαζαν ανάλογες φασµατοσκοπικές και δοµικές ιδιότητες µε 

την δοµή των ενεργών κέντρων τριών φωτοσυνθετικών βακτηρίων34,35.  Μέχρι 

σήµερα τα περισσότερα πορφυρινικά σύµπλοκα τύπου “sandwich” που έχουν 

παρασκευαστεί ήταν συµµετρικά33,36–38.  ∆ηλαδή οι δύο πορφυρινικοί δακτύλιοι 

ήταν όµοιοι µεταξύ τους. Λίγες είναι µέχρι σήµερα οι αναφορές σε ασύµµετρα 

λανθανιδικά σύµπλοκα39,40,55,56.  Όλα όµως τα σύµπλοκα που µελετήθηκαν έως 

τώρα είχαν και τους δύο δακτύλιους στην ίδια κατάσταση από άποψης φορτίου.  

∆ηλαδή ή ήταν και οι δύο δακτύλιοι αφόρτιστοι ή και οι δύο φορτισµένοι θετικά.   

Ο δεύτερος στόχος αυτής της εργασίας ήταν η σύνθεση µιας νέας κατηγορίας 

διπορφυρινικών συµπλόκων.  Σ’ αυτή τη νέα κατηγορία ασύµµετρων συµπλόκων ο 

ένας από τους δύο πορφυρινικούς δακτυλίους είναι φορτισµένος θετικά ενώ ο άλλος 

είναι ουδέτερος.  Στα παρακάτω κεφάλαια παρουσιάζεται η µέθοδος σύνθεσης αυτών 

των ασύµµετρων συµπλόκων, η φυσικοχηµική µελέτη τους, καθώς και η σύγκρισή 

τους µε άλλα συµµετρικά σύµπλοκα που συντέθηκαν είτε στην παρούσα εργασία είτε 

άλλων ερευνητικών οµάδων.   
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Παρακάτω θα αναφερθούµε στην µελέτη και τη σύγκριση των ηλεκτρονικών 

και δοµικών χαρακτηριστικών των συµπλόκων αυτών σε συνάρτηση µε τις 

αυξανόµενες π–π αλληλεπιδράσεις. Γνωρίζοντας ότι οι τελευταίες αλληλεπιδράσεις 

επηρεάζονται από την ιονική ακτίνα των λανθανιδικών ιόντων από το La έως το Lu 

χρησιµοποιήθηκαν όλα τα λανθανιδικά ιόντα στην παρούσα εργασία εκτός το 

ραδιενεργό στοιχείο προµήθιο (Pm). 
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  22  
        

ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΕΩΝ ΜΟΝΟΠΟΡΦΥΡΙΝΙΚΩΝ, 

∆ΙΠΟΡΦΥΡΙΝΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΤΥΠΟΥ 

“SANDWICH” ΚΑΙ ∆ΙΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ∆ΙΠΟΡΦΥΡΙΝΙΚΩΝ 

ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΜΕ ΛΑΝΘΑΝΙ∆ΙΚΑ ΙΟΝΤΑ   
   

 

 

 

 

1. ΣΥΝΘΕΣΗ ΛΑΝΘΑΝΙ∆ΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΜΟΝΟ–ΠΟΡΦΥΡΙΝΙΚΩΝ ΛΑΝΘΑΝΙ∆ΙΚΩΝ 

ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ 

  

Όπως αναφέρθηκε και στο πρώτο κεφάλαιο, η παρασκευή 

µονοπορφυρινικών συµπλόκων είναι απαραίτητη, τόσο από ερευνητικής σκοπιάς 

όσο και για την σύνθεση των ασύµµετρων διπορφυρινικών λανθανιδικών 

συµπλόκων.  Στην βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί αρκετοί τρόποι παρασκευής 

µονοπορφυρινικών λανθανιδικών συµπλόκων1-3.  Η σύνθεση που ακολουθήσαµε 

έγινε µε την µέθοδο που πρώτοι ανέφεραν οι Τreibs4 και Buchler5, µε την µέθοδο 

του ακετυλακετονικού άλατος του µετάλλου.  

Έτσι πραγµατοποιήθηκε πρώτα η µετατροπή των εµπορικά διαθέσιµων 

χλωριούχων, νιτρικών ή θειικών λανθανιδικών αλάτων (Πίνακας 1), στα 

αντίστοιχα ακετυλακετονικά τους άλατα, σύµφωνα µε την αντίδραση που ανέφερε 

ο Longo6.  Ακολούθως, τα παραπάνω άλατα χρησιµοποιήθηκαν στις αντιδράσεις 

µε τις εκάστοτε πορφυρίνες, σε διαλύτη 1,2,4–τριχλωροβενζόλιο (1,2,4–Tcb), και 

σε θερµοκρασία βρασµού (215οC), κάτω από ρεύµα αερίου αργού (Ar) και για 

χρονική διάρκεια 3–6 ώρες.  Οι αντιδράσεις φαίνονται στο παρακάτω σχήµα. 
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Πίνακας 1. Λανθανιδικά άλατα που χρησιµοποιήθηκαν στην συνθετική πορεία. 

 

 

 

 

 

 

 

Η απόδοση των αντιδράσεων για την παρασκευή των µονοπορφυρινικών 

συµπλόκων, δεν ήταν η ίδια για όλα τα µεταλλικά ιόντα.  Για τις πιο ελαφριές 

λανθανίδες (La, Ce, Pr, Nd), η απόδοση ήταν πολύ µικρή (<5%).  Οι αντιδράσεις 

µελετήθηκαν σε ποικίλες συνθήκες (όπως χρόνου, θερµοκρασίας, διαφορετικών 

διαλυτών κ.α.) για να επιτύχουµε αύξηση της απόδοσης, αλλά χωρίς αξιοσηµείωτη 

επιτυχία.  Αντιθέτως, η απόδοση είναι µεγαλύτερη, καθώς προχωρούσαµε στη 

σειρά των λανθανιδών, από τις ελαφρότερες προς της βαρύτερες λανθανίδες.  Απ’ 

το σαµάριο προς το λουτέτσιο, η απόδοση αυξήθηκε από 60% σε 95%. 

Η διαφορά στις αποδόσεις, όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, 

οφείλεται στην διαφορετική σταθερότητα των συµπλόκων για τις διάφορες 

λανθανίδες.  Τα πιο βαριά λανθανιδικά ιόντα σχηµατίζουν πιο σταθερά 

πορφυρινικά σύµπλοκα απ’ ότι τα ελαφρύτερα1,7,8.  Κύρια αιτία του φαινοµένου 

είναι η ελάττωση του µεγέθους των  λανθανιδών πηγαίνοντας από τις ελαφρότερες 

προς τις πιο βαριές.  Αυτή η συστολή του µεγέθους έχει ως συνέπεια το µέταλλο 

να βρίσκεται ολοένα και πιο κοντά στον πορφυρινικό δακτύλιο µε αποτέλεσµα να 

σχηµατίζει πιο ισχυρούς ηλεκτροστατικούς δεσµούς µε τα κεντρικά άζωτα του 

Λανθανιδικό αλάτι Μεταλλικό ιόν (Ln3+) 

LnΙΙΙCl3x6H2O Eu, Lu 

LnΙΙΙ(NO3)3x6H2O La, Ce, Nd, Sm, Gd 

LnΙΙΙ(NO3)3x5H2O Pr, Dy, Tb, Ho, Er 

LnΙΙΙ(SO4)3x6H2O Tm 
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δακτυλίου. Απόρροια της αύξησης της σταθερότητας των µονοπορφυρινικών 

συµπλόκων, είναι και η αύξηση στην απόδοσή τους. 

Ειδικότερα, για τα µονοπορφυρινικά σύµπλοκα των πρώτων  λανθανιδών, 

παρατηρήθηκε ότι µετά την αποµόνωση και τον καθαρισµό τους, τα σύµπλοκα δεν 

ήταν πλέον διαλυτά σε κανέναν από τους διαλύτες στους οποίους διαλυόταν πιο 

πριν.  Ενώ και κατά ένα σηµαντικό ποσοστό, παρατηρήθηκε διάσπαση αυτών.  

Αυτό γιατί τα σύµπλοκα πιθανώς υδρολύθηκαν, κάτι που είχε επισηµάνει και ο 

Srivastava7 για τα σύµπλοκα, µε οκτααίθυλοπορφυρίνη, LnΙΙΙ(OEP)acac (όπου 

Ln=La,...,Nd).  

Επιπλέον, τα µονοπορφυρινικά σύµπλοκα των La,...,Nd είναι πολύ 

δραστικά τείνοντας να οδηγήσουν την ισορροπία της αντίδρασης, προς τον 

σχηµατισµό των διπορφυρινικών τους συµπλόκων, τα οποία και παρουσιάζουν 

µεγαλύτερη σταθερότητα.  Έτσι οι ποσότητες των µονοπορφυρινικών συµπλόκων 

LnΙΙΙ(πορφυρίνη)acac για τα Ln=La,...,Nd που µελετήθηκαν ήταν µικρές. Εξαίρεση 

παρατηρήθηκε στην περίπτωση του δακτύλιο της 

(τετραπενταφθοροφαινυλο)πορφυρίνης (TpFPP), στην οποία αντί για πρωτόνια 

στις φαινυλοµάδες που υπάρχουν στην περιφέρεια του δακτυλίου, υπάρχουν 

φθόρια.  Αυτή η πορφυρίνη έχει ως αποτέλεσµα να σταθεροποιεί το 

µονοπορφυρινικό σύµπλοκο ή καλύτερα να καθιστά δύσκολη την δηµιουργία του 

διπορφυρινικού συµπλόκου λόγω στερεοχηµικών απώσεων µεταξύ των δύο 

δακτυλίων. 

Οι πορφυρίνες οι οποίες µελετήθηκαν στην παρούσα εργασία ήταν αυτές 

της TPyP, TPP, TpFPP και της κατιονικής TMePyP.  Αντίθετα µε την συνθετική 

πορεία που αναφέραµε παραπάνω, η σύνθεση των κατιονικών µονοπορφυρινικών 

συµπλόκων µε τον δακτύλιο της τέτρα(Ν–µεθυλο-πυριδυλο)πορφυρίνης 

(TMePyP), έγινε, µε την προσθήκη µεθυλιωδίου στο σύµπλοκο LnΙΙΙ(TPyP)acac, 

σύµφωνα µε την αντίδραση. 

.21

4}4{4})2()({34)2()(

ήn

InOHacacTMePyPLn
CHCl

MeInOHacacTPyPLn

=

−++  →
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2. ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΙΠΟΡΦΥΡΙΝΙΚΩΝ ΛΑΝΘΑΝΙ∆ΙΚΩΝ 

ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΤΥΠΟΥ “SANDWICH” 

 
2.1. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΩΝ ∆ΙΠΟΡΦΥΡΙΝΙΚΩΝ 

ΛΑΝΘΑΝΙ∆ΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΤΥΠΟΥ “SANDWICH” 

 

Η συνθετική πορεία που ακολουθήθηκε για την παρασκευή των 

συµµετρικών διπορφυρινικών συµπλόκων τύπου “sandwich” διαφέρει από την 

σύνθεση των µονοπορφυρινικών συµπλόκων κυρίως ως προς την χρονική διάρκεια 

της αντίδρασης.  Στα µονοπορφυρινικά σύµπλοκα, όπως αναφέραµε, η αντίδραση 

λάµβανε χώρα από 3–6 ώρες.  Αντιθέτως για την παρασκευή των διπορφυρινικών 

συµπλόκων ο χρόνος που απαιτούνταν ήταν πολύ µεγαλύτερος (τουλάχιστον 24 

ώρες).  Εξαίρεση αποτέλεσε η περίπτωση των ελαφρών λανθανιδών.  Όπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω, λόγω της µεγάλης δραστικότητας των αντίστοιχων 

µονοπορφυρινικών τους συµπλόκων, η ισορροπία της αντίδρασης τείνει προς τον 

σχηµατισµό διπορφυρινικών συµπλόκων.  Αποτέλεσµα της δραστικότητας αυτής 

είναι ότι µειώνεται αισθητά ο χρόνος παρασκευής τους (µόλις 1½ ώρα).  Μία 

άλλη εξίσου σηµαντική διαφορά στην σύνθεση διπορφυρινικών συµπλόκων από 

αυτήν για την παρασκευή µονοπορφυρινικών συµπλόκων, είναι ότι 

χρησιµοποιήθηκε το ισχυρά αναγωγικό αντιδραστήριο n–BuLi.  Αυτό 

χρησιµοποιήθηκε για την αύξηση της δραστικότητας της ελεύθερης πορφυρίνης, 

για τα λανθανιδικά ιόντα από το σαµάριο (Sm) έως το λουτέτσιο (Lu).  Αυτό διότι 

η λιθιοµένη πορφυρίνη είναι πιο δραστική από ότι η ελεύθερη, λόγω της µεγάλης 

ηλεκτροθετικότητας του ιόντος λιθίου (Li+)9.  Για την µη οξείδωση του n–

βουτιλολιθίου (n–BuLi) από τον αέρα είναι απαραίτητη η συνεχής ροή αδρανούς 

αερίου αργού (Ar).  Η ροή είναι απαραίτητη τόσο κατά την διάρκεια 

αντικατάστασης των όξινων πρωτονίων του δακτυλίου από τα ιόντα Li+ όσο και 

της περαιτέρω αντίδρασης του δραστικού πλέον δακτυλίου, προς την παρασκευή 

των διπορφυρινικών δακτυλίων. 

Τα στάδια της αντικατάστασης των όξινων πρωτονίων από τα ιόντα λιθίου 

και εν συνεχεία η σύνθεση διπορφυρινικών λανθανιδικών συµπλόκων για τις 

λανθανίδες από Sm έως Lu φαίνονται στις παρακάτω αντιδράσεις. 
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)(2
2/1,25,4,2,12)(2 porphLihCoTcbBuLinporphH  → =Τ=Θ−+  

2)(4824,213,4,2,1
3)()(22 porphLnLihCoTcbacacLnporphLi  → −=Τ=Θ+  

LiOHporphLnHOHporphLnLi ++ → 2)(22)(  

 

Για τις λανθανίδες από La έως Nd όπως είναι φυσικό δεν απαιτείται ρεύµα 

αργού (Ar) ενώ η αντίδραση που λαµβάνει χώρα είναι: 

 

2)(31,213,4,2,1
3)()(22 porphLnHhCoTcbacacLnporphH  → −=Τ=Θ+  

 

Στην περίπτωση ειδικότερα του ιόντος του δηµητρίου, του οποίου και οι 

δύο οξειδωτικές καταστάσεις είναι δυνατές, σαν προϊόντα έχουµε τόσο το 

συµµετρικό σύµπλοκο µε το µέταλλο στην οξειδωτική κατάσταση στην +3 όσο 

και στην +4.   Μάλιστα η απόδοση για το πιο σύµπλοκο θα παρασκευαστεί σε 

µεγαλύτερο ποσοστό εξαρτάται από την χρονική διάρκεια της αντίδρασης.  Για 

αυξηµένους χρόνους αντίδρασης παρασκευάζεται το CeIV(TPyP)2, σε αντίθεση µε 

µικρότερους, όπου παρασκευάζεται το CeIIIH(TPyP)2.  Αυτό συµβαίνει διότι τα 

σύµπλοκα του Ce είναι πιο σταθερά στην +4 οξειδωτική κατάσταση.  Αντίθετα για 

µικρούς χρόνους αντίδρασης λαµβάνουµε το ίδιο σύµπλοκο στην +3 οξειδωτική 

κατάσταση, µιας και το άλας που χρησιµοποιήθηκε ήταν και αυτό στην +3 

οξειδωτική κατάσταση (CeIII(acac)3).  Το CeIIIH(TPyP)2 µετατρέπεται στο πιο 

σταθερό µε αύξηση του χρόνου αντίδρασης CeIV(TPyP)2.  Αξίζει να σηµειωθεί ότι 

παρ’ όλο που υπέθεταν ότι υπάρχει το σύµπλοκο στην +3 οξειδωτική κατάσταση, 

ποτέ δεν είχε αποµονωθεί10. 

Η απόδοση της αντίδρασης για διπορφυρινικά λανθανιδικά σύµπλοκα, 

µειώνεται κατά µήκος της σειράς των λανθανιδών (από 85% για το La στο 10% 

για το Lu).  Αυτό όπως αναφέραµε, οφείλεται στην µεγαλύτερη σταθερότητα των 

βαρύτερων λανθανιδών σε µονοπορφυρινικά σύµπλοκα1,7,8, κατά συνέπεια για τις 

πιο βαριές λανθανίδες έχουµε µικρότερη απόδοση στην παρασκευή συµπλόκων 

τύπου “sandwich”.  Αύξηση του χρόνου αντίδρασης για πάνω από 48 ώρες, δεν 

επιφέρει καµία αύξηση στην απόδοση παρασκευής διπορφυρινικών συµπλόκων. 
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Αυτό συµβαίνει διότι τα αντιδρώντα µε τα προϊόντα βρίσκονται σε ισορροπία και 

σε παρατεταµένους χρόνους το διπορφυρινικό σύµπλοκο αποικοδοµείται µε τον 

ίδιο ρυθµό µε τον οποίο συντίθεται.  

Τα συµµετρικά σύµπλοκα τύπου “sandwich” που συντέθηκαν στην 

παρούσα εργασία ήταν αυτά µε τον δακτύλιο της TPP, TPyP και TΜePyP.  Όπως 

και µε τα µονοπορφυρινικά σύµπλοκα έτσι και για την παρασκευή των 

συµµετρικών κατιονικών διπορφυρινικών συµπλόκων µε τον δακτύλιο της 

TΜePyP ακολουθήθηκε η µέθοδος της µεθυλίωσης σε διαλύτη CHCl3. 

 

HIITMePyPLnMeITPyPLnH CHCl +−+ →+ 7}7{7}2)({82)( 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΣΥΜΜΕΤΡΩΝ ∆ΙΠΟΡΦΥΡΙΝΙΚΩΝ 

ΛΑΝΘΑΝΙ∆ΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΤΥΠΟΥ 

“SANDWICH” 
 

Η συνθετική πορεία που ακολουθήθηκε για την παρασκευή ασύµµετρων 

διπορφυρινικών συµπλόκων είναι διαφορετική από εκείνη που ακολουθήθηκε για 

την παρασκευή συµµετρικών συµπλόκων τύπου “sandwich”, µε ιόντα της σειράς 

των λανθανιδών.  Η διαφορά είναι ότι για τις πιο βαριές λανθανίδες απαιτείται 

πρώτα η σύνθεση του µονοπορφυρινικού συµπλόκου και κατόπιν η σύνθεση του 

αντίστοιχου ασύµµετρου διπορφυρινικού.  Η συνθετική πορεία που ακολουθήθηκε 

φαίνεται παρακάτω. 
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1ο στάδιο 

Παρασκευή του µονοπορφυρινικού συµπλόκου στην 1η πορφυρίνη 

 

τηδιαλριαµκαι ύόXXήn

XacacXporphLnrefluxtcbporphHOnHacacLn

==

 → −−+×

2,121,0

21)'(63,4,2,1)'(223)(

 

2ο στάδιο 

Αντικατάσταση των όξινων πρωτονίων της 2ης πορφυρίνης από ιόντα 

λιθίου. 

)"(2
2/1,25,4,2,12)"(2 porphLihCoTcbBuLinporphH  → =Τ=Θ−+  

 

3ο στάδιο 

Παρασκευή του ασύµµετρου διπορφυρινικού συµπλόκου µε ιόν λιθίου σ’ 

ένα από τα άζωτα του δακτυλίου. 

 

2)'(2)"(

)')("(21)'()"(2
21,25,4,2,1

porphLnLiporphLnLi

porphporphLnLiXacacXporphLnporphLi hCoTcb

+

+  → −=Τ=Θ

         4ο στάδιο 

Οξείδωση του ασύµµετρου πορφυρινικού συµπλόκου. 

 

)')("(22)')("( porphporphLnH
OOH

porphporphLnLi  →
+

 

 

Τα ασύµµετρα σύµπλοκα που παρασκευάστηκαν στην παρούσα εργασία 

ήταν αυτά µε το γενικό τύπο LnΙΙΙH(TPyP)(TPP) και [LnΙΙΙ(TΜePyP)(TPP)]3+[I3]3-. 

Η παρασκευή των συµπλόκων, LnΙΙΙH(TPyP)(TPP) µπορεί να επιτευχθεί 

για τις βαρύτερες λανθανίδες τόσο εάν χρησιµοποιηθούν σαν αντιδραστήρια τα 

µονοπορφυρινικά σύµπλοκα, είτε αυτά µε τον πορφυρινικό δακτύλιο της 

(τετραφαίνυλο)πορφυρίνης, είτε αυτά µε τον δακτύλιο της 

τετρα(πυρίδυλο)πορφυρίνης.  ∆ηλαδή µπορούν να προέλθουν είτε απ΄ τα 

LnΙΙΙ(TPP)acac είτε απ’ τα LnΙΙΙ(TPyP)acac µονοπορφυρινικά σύµπλοκα.  

Επιλέχθηκε όµως το δεύτερο είδος συµπλόκων για καθαρά πρακτικούς λόγους,  

αφού η αποµόνωση του µονοπορφυρινικού λανθανιδικού συµπλόκου, µε τον 
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δακτύλιο της τετρα(πυρίδυλο)πορφυρίνης (LnΙΙΙ(TPyP)acac), είναι ευκολότερη 

από αυτόν της τετρα(φαίνυλο)πορφυρίνης (LnΙΙΙ(TPP)acac).   

Αυτό εξαιτίας της διαφορετικής πολικότητας των δύο συµπλόκων.  Τα 

σύµπλοκα µε γενικό τύπο LnΙΙΙ(TPyP)acac είναι αρκετά πολικά, λόγω του 

πυρίδυλο υποκαταστάτη στην πορφυρίνη.  Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τον 

ευκολότερο διαχωρισµό των προϊόντων στην χρωµατογραφία στήλης.  Αντίθετα, 

τα σύµπλοκα µε γενικό τύπο LnΙΙΙ(TPP)acac, έχουν παρόµοια πολικότητα µε τον 

διαλύτη που χρησιµοποιήθηκε στην αντίδραση (1,2,4–τριχλοροβενζόλιο), µε 

αποτέλεσµα τόσο ο διαλύτης όσο και το µονοπορφυρινικό σύµπλοκο που δεν 

αντέδρασε να εξέρχονται µαζί από την στήλη.  Και για τον λόγο ότι το σηµείο 

βρασµού του διαλύτη είναι υψηλό (το 1,2,4–Tcb έχει σ.ζ.: 213oC), η αποµάκρυνσή 

του είναι σαφώς δυσκολότερη.  Για τους παραπάνω λόγους η παρασκευή των 

ασύµµετρων διπορφυρινικών λανθανιδικών συµπλόκων πραγµατοποιήθηκε µε το 

σύµπλοκο LnΙΙΙ(TPyP)acac. 

Στο 3ο στάδιο ως τελικό προϊόν δεν έχουµε µόνο το επιθυµητό ασύµµετρο 

διπορφυρινικό σύµπλοκο αλλά και τ’ άλλα δύο συµµετρικά διπορφυρινικά 

σύµπλοκα.  Ακόµη σαν προϊόν έχουµε και το µονοπορφυρινικό σύµπλοκο της 

πορφυρίνης εκείνης, την οποία κάναµε πιο δραστική µε την προσθήκη n–BuLi, 

ενώ παρατηρήσαµε και ίχνη της ελεύθερης πορφυρίνης, του προς αντίδραση 

µονοπορφυρινικού συµπλόκου. 

Αυτό που συµβαίνει στην αντίδραση του 3ου σταδίου είναι ότι γίνονται 

διάφορες αντιδράσεις στην σφαίρα συναρµογής (π.χ. αποικοδόµηση) των 

µονοπορφυρινικών συµπλόκων, LnΙΙΙ(TPyP)acac, µε αποτέλεσµα να παίρνουµε το 

παραπάνω µείγµα προϊόντων.  Γι’ αυτό και ο χρόνος της αντίδρασης δεν πρέπει να 

ξεπερνάει τις 2 ώρες.  Η διαπίστωση αυτή, ότι γίνεται δηλαδή αποικοδόµηση κατά 

την σύνθεση των ασύµµετρων συµπλόκων LnΙΙΙH(OEP)(TPP), αναφέρθηκε και 

από τους Spyroulias et al.11, 12.  

Από τα παραπάνω µπορεί κανείς να συµπεράνει ότι η απόδοση κατά γενικό 

τρόπο ήταν µικρή για τις πιο βαριές από τις λανθανίδες.  Όπως και στη σύνθεση 

των συµµετρικών διπορφυρινικών συµπλόκων, έτσι και στα ασύµµετρα η απόδοση 

της σύνθεσης µειωνόταν µε την αύξηση του ατοµικού αριθµού.  Η απόδοση ήταν 

από 25% για το Sm, µέχρι την µικρότερη 5% για το Lu. 



 39

Η συνθετική πορεία των ασύµµετρων συµπλόκων τύπου “sandwich”, για 

τις ελαφριές λανθανίδες, δηλαδή από La έως Nd, δεν διαφοροποιήθηκε σε σχέση 

µε αυτή των συµµετρικών, για τις αντίστοιχες λανθανίδες.  Η αντίδραση γι’ αυτές 

τις λανθανίδες είναι η εξής.   

2)"(2)'(

)")('(31,213,4,2,1
3)()"(2)(2

porphLnHporphLnH

porphporphLnHhCoTcbacacLnporphH΄porphH

+

+ →
−=Τ=Θ

++

Η απόδοση σε µείγµατα προϊόντων κυµαίνεται από 85–95%. Η στοιχειοµετρία 

των προϊόντων LnΙΙΙΗ(TPyP)2 LnΙΙΙΗ(TPyP)(TPP),και LnΙΙΙΗ(TPP)2 ήταν ίση µε 

1:2:1 αντίστοιχα.  Έτσι µπορούµε να συµπεράνουµε ότι οι σταθερές σχηµατισµού 

των προϊόντων είναι ίδιες για όλα τα σύµπλοκα, µια και δεν υπάρχει καµία 

ιδιαίτερη προτίµηση για τον σχηµατισµό κάποιου συγκεκριµένου προϊόντος. 

Σ’ αυτό το σηµείο µπορούµε να αναφέρουµε ότι στην περίπτωση του 

δηµητρίου αποµονώνεται τόσο το σύµπλοκο µε το Ce στην +3 οξειδωτική 

κατάσταση όσο και στην +4.  Η απόδοση στα σύµπλοκα των δύο παραπάνω 

οξειδωτικών καταστάσεων εξαρτάται όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, από την 

χρονική διάρκεια της αντίδρασης.  ∆ηλαδή για µικρούς χρόνους έχουµε τα 

σύµπλοκα στην +3 οξειδωτική κατάσταση, ενώ για παρατεταµένους χρόνους 

αντίδρασης, σχεδόν αποκλειστικά τα σύµπλοκα στην +4. 

Η σύνθεση των ασύµµετρων διπορφυρινικών συµπλόκων, µε τον ένα 

πορφυρινικό δακτύλιο φορτισµένο θετικά (TMePyP) και τον άλλο όχι (TPP), 

πραγµατοποιείται µε προσθήκη µεθυλοϊωδίου σε CHCl3.  Ο χρόνος της 

αντίδρασης είναι 8 ώρες σε θερµοκρασία δωµατίου και 1 ώρα στους 38ο C, για την 

πλήρη µεθυλίωση του δακτυλίου της TPyP.  Η αντίδραση φαίνεται στο παρακάτω 

σχήµα. 

HIITPPTMePyPLn
hCoCHCl

ICHTPPTPyPLnH +−+ →
=Τ=Θ

+ 3}3{3)})(({
8,25,3

3))((

Κατά την µεθυλίωση του CeIV(TPyP)(TPP) παίρνουµε αποκλειστικά το ανοιγµένο 

σύµπλοκο [CeΙΙΙ(TMePyP)(TPP)]3+[I3]3- και όχι το [CeΙV(TMePyP) (TPP)]4+[I4]4-.  

Αυτή η παρατήρηση, ότι ανάγεται το µέταλλο κατά την µετατροπή του συµπλόκου 

του, στο αντίστοιχο κατιονικό, αναφέρθηκε και από τους Buchler et al.10.  

Παρατήρησαν δηλαδή ότι κατά την προσθήκη 2–χλωροαιθανόλης σε CeIV(TPyP)2 

παρασκευάσθηκε το ανοιγµένο σύµπλοκο του δηµητρίου [CeIII(TΕ4PyP)2]Cl7. 
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3. ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΙΠΟΡΦΥΡΙΝΙΚΩΝ ∆ΙΛΑΝΘΑΝΙ∆ΙΚΩΝ 

ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ 
 

Κατά την αντίδραση µεθυλίωσης του LnΙΙΙ(TPyP)acac σε διαλύτη 

διµεθυλοφορµαµίδιο (DMF) αποµονώθηκε ένα διµεταλλικό διπορφυρινικό 

σύµπλοκο µε γενικό τύπο [(TMePyP)LnΙΙΙ(H2O)2(µ–CO3)(H2O)LnΙΙΙ (TMePyP)]8+ 

[I8]8-.  

Είναι γνωστό, ότι τα ligands που είναι συνδεδεµένα µε µέταλλο των 

λανθανιδών, µπορούν να αντικατασταθούν από άλλους υποκαταστάτες.  Στην 

βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί αρκετές περιπτώσεις αντικατάστασης των ligands 

αυτών13-17.  Όπως κατά την αντίδραση του TbΙΙΙ(acac)3 µε τον πορφυρινικό 

δακτύλιο της (οκταχλώροτετραφαίνυλο)πορφυρίνης, σε διαλύτη 1,2,4 Τcb και σε 

θερµοκρασία 215οC, συντέθηκε το ΤbIII(β–Cl8TPP)(O2CMe)(MeSO4), και όχι το 

σύµπλοκο µε τον ακετυλακετονικό υποκαταστάτη13, το οποίο και χαρακτηρίστηκε 

δοµικά µε κρυσταλλογραφία ακτίνων–Χ.  Αυτό πραγµατοποιήθηκε µε 

αντικατάσταση του ακετυλακετονικού υποκαταστάτη από τον οξικό 

υποκαταστάτη (Ο2CMe), που όπως ανέφεραν προήλθε από πυρόλυση του 

ακετυλοακετονικού υποκαταστάτη (Acac). 

Η παρατηρούµενη στο σύµπλοκο [(TMePyP)LnΙΙΙ]2(µ–CO3) γέφυρα του 

ανθρακικού ιόντος (µ–CO3), προήλθε από καταλυτική µετατροπή της φόρµυλο 

οµάδας.  Η δοµή του παραπάνω συµπλόκου επιλύθηκε µε κρυσταλλογραφία 

ακτινών–Χ.   

Ο Trombe και η ερευνητική του οµάδα18 παρατήρησαν, ότι κατά την 

παραµονή του NdΙΙΙ(HCO2)3 σε υδατικό διάλυµα που περιείχε γλυκόλη, 

παρασκευάστηκε ποσοτικά γέφυρα ανθρακικού που συνέδεε τα δύο ιόντα Nd 

µεταξύ τους κάτω από αναερόβιες συνθήκες.  Αυτό που προτάθηκε από την 

ερευνητική οµάδα, ήταν ότι ο υποκαταστάτης των φορµικών ιόντων (HCO2)- αφού 

περάσει πρώτα στην υδατική φάση µετά από αντικατάστασή του, από τη γλυκόλη, 

µετατρέπεται σε CO3
2-.  Η ίδια συµπεριφορά παρατηρήθηκε και για το µέταλλο 

του υτρίου.  ∆ηλαδή κατά την αντίδραση του υδροξειδίου του υτρίου και 

φορµικού οξέος παρατήρησαν κρυστάλλους τόσο ΥΙΙΙΟΗ(CO3), όσο και 

ΥΙΙΙ
2(CO3)3 x nH2O19,20.  Το ύτριο όπως έχει αναφέρθει και στην εισαγωγή, µοιάζει 
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µε τα µέταλλα τις σειράς των λανθανιδών, µιας που ανήκει στην ίδια οµάδα του 

περιοδικού πίνακα µε τα λανθανιδικά στοιχεία. 

Πως όµως βρέθηκε το φορµικό ιόν στην αντίδραση;  Το φορµικό ανιόν 

προήλθε από την αντίδραση του Ν,Ν–διµεθυλοφορµαµίδιο µε το µεθυλοϊωδίδιο 

κάτω από ήπιες συνθήκες (πίεσης και θερµοκρασίας).  Ακόµη θα πρέπει να 

τονιστεί ότι και το ίδιο το DMF21 περιέχει φορµικό οξύ σε ίχνη.  Η αντίδραση 

παρασκευής ΗCOOH, από DMF και CH3I, φαίνεται παρακάτω. 

 

N CHO

H3C

H3C

+ CH3I

H3C

H3C

N

CH3

CH3

+

I-
H2O

+ HCOOH

 
 

Εδώ θα πρέπει να τονισθεί ότι το σύµπλοκο [(TMePyP)LnΙΙΙ(H2O)2                     

(µ–CO3)(H2O)LnΙΙΙ(TMePyP)]8+[I8]8- δηµιουργήθηκε κατά την διάρκεια της 

αντίδρασης, και όχι στις συνθήκες κρυστάλλωσης από πιθανόν πρόσληψη 

διοξειδίου του άνθρακα, και µετατροπή αυτού παρουσία Η2Ο σε CO3
2-.  Και αυτό 

διότι το σύµπλοκο χαρακτηρίστηκε, τόσο πριν όσο και µετά την κρυστάλλωση µε 

διάφορες µεθόδους, και δεν παρατηρήθηκε καµιά διαφορά στην δοµή του.   

Η αντίδραση παρασκευής µ–CO3 διµεταλλικού διπορφυρινικού συµπλόκου 

πραγµατοποιήθηκε τόσο µε τον δακτύλιο της TPyP όσο και µε τον δακτύλιο της 

TPP.  Επίσης, κατά την διάρκεια των αντιδράσεων παρατηρείται διάσπαση και 

αποµετάλλωση των αντιδρώντων γι’ αυτό και η απόδοση των αντιδράσεων 

κυµαίνεται από 60 έως 70%. 

Η αντίδραση παρασκευής µ–CO3 διµεταλλικού διπορφυρινικού συµπλόκου 

πραγµατοποιήθηκε ακόµη, µε την απευθείας προσθήκη Na2CO3 σε διάλυµα 

µονοπορφυρινικού συµπλόκου και σε διαλύτη DMF, αλλά η απόδοση ήταν 

µικρότερη (20–30%), λόγω της αυξηµένης αποικοδόµησης του συµπλόκου στις 

συνθήκες της αντίδρασης (150οC).  Η αντίδραση περιγράφεται στο παρακάτω 

σχήµα. 

 
)()3()(32)( 2,150, porphLnCOLnporphCONaacacporphLn hTCDMF −+  → ==Θ µ

ο
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4. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ 

 

Τα χαρακτηριστικά των µονοπορφυρινικών, διπορφυρινικών, και 

διµεταλλικών διπορφυρινικών συµπλόκων διαφέρουν, τόσο µε το είδος του 

µέταλλου κάθε φορά, όσο και προς τα χαρακτηριστικά του πορφυρινικού 

υποκαταστάτη.  Μια χαρακτηριστική διαφορά είναι η διαλυτότητα, η οποία στα 

διπορφυρινικά σύµπλοκα τύπου “sandwich”, είναι πολύ µικρότερη, σε σχέση µε 

τα αντίστοιχα µονοπορφυρινικά τους σύµπλοκα.  Εντούτοις τα µονοπορφυρινικά 

και διµεταλλικά διπορφυρινικά είναι πιο ασταθή από τα αντίστοιχα 

διπορφυρινικά, και αποµεταλλώνονται ευκολότερα στα διαλύµατα τους, και πολύ 

περισσότερο δε σε θερµοκρασίες άνω των 50οC.  Η σταθερότητα τους αυξάνει εάν 

χρησιµοποιηθεί κάποιος διαλύτης συναρµογής, όπως Ν,Ν–διµέθυλοφορµαµίδιο ή 

πυριδίνη.  

Τα σύµπλοκα LnΙΙΙ(TPP)acac και LnΙΙΙ(TpFPP)acac, παρουσιάζουν 

εξαιρετική διαλυτότητα σε διαλύτες όπως, διχλωροµεθάνιο, πυριδίνη, µεθανόλη, 

χλωροφόρµιο και διµέθυλοφορµαµίδιο.  Αντιθέτως, τα σύµπλοκα LnΙΙΙ(TPyP)acac 

είναι διαλυτά σ’ όλους τους παραπάνω διαλύτες εκτός από τους λιγότερο 

πολικούς, όπως το διχλωροµεθάνιο και το χλωροφόρµιο.  Τα κατιονικά σύµπλοκα 

µε τον δακτύλιο της ΤMePyP, παρουσιάζουν µέτρια διαλυτότητα στη µεθανόλη, 

ενώ αυτή αυξάνει εντυπωσιακά σε διαλύτες όπως Ν,Ν–διµέθυλοφορµαµίδιο, Ν,Ν–

διµέθυλοσουλφοξείδιο και νερό, λόγω του ιονικού τους χαρακτήρα.  Όλα τα 

µονοπορφυρινικά σύµπλοκα έχουν χαρακτηριστικό χρώµα τόσο στα διαλύµατα 

τους όσο και στην στερεή µορφή τους.  Το χρώµα τους τόσο στη στερεή µορφή 

τους, όσο και στα διαλύµατα τους είναι ιώδες. 

Η διαλυτότητα των συµµετρικών συµπλόκων τύπου “sandwich” τόσο µε 

τους δακτυλίους της ΤPP όσο και µε αυτούς της TPyP, είναι σαφώς µειωµένη, σε 

σχέση µε τις πρόδροµες ενώσεις τους.  Αυτό συµβαίνει άλλωστε και για όλα τα 

σύµπλοκα τύπου “sandwich” που έχουν παρασκευασθεί στο παρελθόν22,23.  Τα 

σύµπλοκα “sandwich”, LnIIIΗ(TPP)2, παρουσιάζουν ενδιάµεση διαλυτότητα σε 

CH2Cl2, CHCl3, MeOH, τετραϋδροφουράνιο ενώ αυξάνεται αισθητά σε Ν,Ν–

διµέθυλοφορµαµίδιο, Ν,Ν–διµέθυλοσουλφοξείδιο και πυριδίνη.  Την ίδια περίπου 

συµπεριφορά παρουσιάζουν και τα σύµπλοκα LnIIIΗ(TPyP)2 (είναι ελάχιστα 
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διαλυτά στους διαλύτες CH2Cl2 και CHCl3).  Το χρώµα που έχουν στην στερεή 

τους µορφή τα LnIIIΗ(TPP)2 και LnIIIΗ(TPyP)2 είναι καφέ–πράσινο. 

Τα κατιονικά σύµπλοκα [LnIII(TMePyP)2]7+[I7]7- επιδεικνύουν εξαιρετική 

διαλυτότητα στο Η2Ο καθώς και στους απροτικούς οργανικούς διαλύτες (DMF, 

DMSO), ενώ δεν είναι καθόλου διαλυτά σε διαλύτες όπως CH2Cl2, CHCl3 και  

MeOH. Το χρώµα τους είναι καφέ–πράσινο τόσο στην στερεή µορφή, όσο και στα 

διαλύµατά τους. 

 Τα ασύµµετρα σύµπλοκα LnIIIΗ(TPyP)(TPP) παρουσιάζουν διαλυτότητα 

ανάµεσα στην διαλυτότητα των συµµετρικών αναλόγων τους µε την TPP και την 

TPyP, δηλαδή των LnIIIΗ(TPP)2 και των LnIIIΗ(TPyP)2, αντίχοιχα.  Το ίδιο 

συµβαίνει και στην περίπτωση των συµπλόκων [LnIII(TMePyP)(TPP)]3+ [I3]3-.  Τα 

τελευταία έχουν πολύ καλή διαλυτότητα σε διαλύτες όπως DMF, DMSO, και 

πυριδίνη, ενώ έχουν πολύ µικρή διαλυτότητα στο νερό µε αποτέλεσµα το 

σύµπλοκο να καταβυθίζεται εύκολα, λόγω της µειωµένης διαλυτότητας του 

δακτυλίου της ΤPP, στο νερό. 

Τέλος τα διµεταλλικά διπορφυρινικά λανθανιδικά σύµπλοκα µε γενικό 

τύπο (porph)LnΙΙΙ(µ–CO3)LnΙΙΙ(porph), έχουν συµπεριφορά παρόµοια µε εκείνη των 

αντίστοιχων µονοπορφυρινικών τους συµπλόκων. 
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1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

Οι πορφυρίνες είναι γνωστές χρωµοφόρες ενώσεις, µε ισχυρές ταινίες 

απορρόφησης στην περιοχή του ορατού.  Η παραπάνω ιδιότητα οφείλεται στον 

εσωτερικό 16–µελή δακτύλιο µε 18 π ηλεκτρόνια που αποτελεί την ηλεκτρονική 

“καρδιά” των πορφυρινών. Είναι υπεύθυνη για τα πορφυρινικού τύπου φάσµατα 

Υπεριώδους–Ορατού που είναι εξαιρετικά ευαίσθητα στις διάφορες χηµικές 

µετατροπές στη βασική δοµή των συµπλόκων. 
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2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΠΟΡΦΥΡΙΝΩΝ  
 

Κβαντoχηµικές µελέτες σε πορφυρινικούς δακτυλίους άρχισαν περίπου 50 

χρόνια πριν.  Η πρώτη αναφορά για την εύρεση λεπτοµερώς της µορφής του 

µορίου της πορφυρίνης, όπου και πρωτοαναφέρεται ότι ο δακτύλιος υπακούει 

στον κανόνα των 4ν+2 του Hűckel, έγινε από τους Longuet–Higgins et al. το 

19501.  Οι ερευνητές αυτοί θεώρησαν ότι τα ηλεκτρόνια 16 ατόµων του 

πορφυρινικού δακτυλίου (14 άτοµα άνθρακα και τα 2 κεντρικά άτοµα αζώτου που 

δεν φέρουν πρωτόνια (Σχήµα 1)), σχηµατίζουν ένα συζυγιακό πολυένιο 18 e- που 

υπακούει στον κανόνα του Hűckel και που ισχύει για τα πολυένια των 4ν+2 

ηλεκτρονίων.  

 

N

H
NN

N
H

 
Σχήµα 1. Ο πορφυρινικός δακτύλιος υπακούει στον κανόνα του Hűckel των 

4ν+2 ηλεκτρονίων.  Οι δεσµοί του συζυγιακού πολυενίου φαίνονται µε 

συνεχή γραµµή. 

 

Κατά το διάστηµα 1961–1963, ο Gouterman έδωσε µε αρκετή λεπτοµέρεια, 

ένα θεωρητικό µοντέλο, το ονοµαζόµενο τεσσάρων τροχιακών2,3, για την 

περιγραφή των διαφόρων  ηλεκτρονικών καταστάσεων των φασµάτων των 

πορφυρινών καθώς και των συµπλόκων τους.  Με βάση αυτό το µοντέλο τα δύο 

ΗΟΜΟ µοριακά τροχιακά ενός πορφυρινικού δακτυλίου είναι σχεδόν 

εκφυλισµένα, όπως άλλωστε και τα δύο LUMO µοριακά τροχιακά.  Τα ΗΟΜΟ 

τροχιακά έχουν συµµετρία a1u και a2u ενώ τα LUMO έχουν συµµετρία eg.  Στο 

παρακάτω σχήµα απεικονίζονται τα υψηλότερα κατειληµµένα µοριακά τροχιακά 

(ΗΟΜΟ) και τα χαµηλότερα µη κατειληµµένα µοριακά τροχιακά (LUMO), όπου 
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οι γραµµοσκιασµένες επιφάνειες αντιστοιχούν σε (+), ενώ οι µη σε (–) πρόσηµο 

κυµατοσυνάρτησης. 

N N

NN

N N

NN

N N

NN

N

NN

N

eg

 
                                  a1u                                                     a2u                           

Σχήµα 2. ∆ιαγράµµατα HOMO (συµµετρίας a1u και a2u) και LUMO 

(συµµετρίας eg) τροχιακών. 

 

Τα τέσσερα αυτά τροχιακά είναι ευκρινώς διαχωρισµένα από όλα τα άλλα 

συµπληρωµένα και µη συµπληρωµένα µοριακά τροχιακά.  Με το µοντέλο αυτό, 

όλα τα βασικά χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών φασµάτων στις πορφυρίνες, 

οφείλονται κατά προσέγγιση, σε ηλεκτρονικές µεταβάσεις που λαµβάνουν χώρα 

στα τέσσερα αυτά τροχιακά (Σχήµα 3). 
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a1u (π)

a2u (π)

[π-π*]

eg (π*)

 
Σχήµα 3. Σχηµατική παράσταση των τροχιακών του πορφυρινικού δακτυλίου. 

Η εισαγωγή ενός κεντρικού µεταλλικού ιόντος, έχει σαν αποτέλεσµα 

σηµαντικές αλλαγές στα ηλεκτρονικά φάσµατα από εκείνα των ελεύθερων 

πορφυρινών. Η κύρια διαφορά είναι ότι αυξάνει η συµµετρία στα σύµπλοκα από 

D2h για την ελεύθερη πορφυρίνη σε D4h για τις µεταλλωµένες.  Στο σχήµα 4 

φαίνονται οι δύο ισοδύναµες διαµορφώσεις που λαµβάνει χώρα το π–συζυγιακό 

νέφος στις µεταλλοπορφυρίνες (συµµετρίας D4h), σε αντίθεση µε την µία 

διαµόρφωση της ελεύθερης πορφυρίνης (συµµετρίας D2h) (Σχήµα 1). 

 

N

N

N

N

N

N

N

NMM

                                
 

Σχήµα 4. Η δοµές Kekulé των µεταλλοπορφυρινών όπου στα συζυγιακά 

πολυένια τα 18 e- προέρχονται από 14 άτοµα άνθρακα και από τα 2 

άτοµα αζώτων.  Οι δεσµοί των συζυγιακών πολυενίων, φαίνονται µε 

διακεκοµµένη γραµµή. 

   

 

Όλες οι µεταλλοπορφυρίνες δίνουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά φάσµατα.  
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• Q ταινίες ή annex–bands:  είναι οι ταινίες που εµφανίζονται στην περιοχή 

από 500–650nm. Αυτές προέρχονται από την αναίρεση σχεδόν του ενός 

διπολικού συστήµατος από το άλλο (Σχήµα 3), γι’ αυτό και η ένταση των 

απορροφήσεων είναι µικρή.  Η ταινία µε την χαµηλότερη ενέργεια δηλαδή 

σε µεγαλύτερα µήκη κύµατος, χαρακτηρίζεται συνήθως Q(0,0) ενώ η 

ταινία υψηλότερης ενέργειας χαρακτηρίζεται συνήθως Q(1,0).  Οι 

ελεύθερες πορφυρίνες λόγω µειωµένης συµµετρίας (D2h), δίνουν δύο 

επιπλέον ταινίες απορρόφησης, διότι τόσο η Q(0,0) όσο και η Q(1,0) 

χωρίζονται στις Qx(0,0), Qy(0,0) και Qx (1,0), Qy(1,0) αντίστοιχα. 

• Β ταινία ή Soret band:  είναι ταινία µε την ισχυρότερη απορρόφηση και 

εµφανίζεται στην περιοχή από 380–420nm.  Αυτή προέρχεται, από µια 

ηλεκτρονική µετάβαση υψηλής ενέργειας και συµβολίζεται µε Β(0,0).  Η 

ταινία είναι το αποτέλεσµα της ανυσµατικής πρόσθεσης των δίπολων της 

διεργασίας µετάβασης π–π* γι’ αυτό και η ένταση της απορρόφησης είναι 

πολύ µεγάλη (Σχήµα 3). 

• N, L, M ταινίες: είναι ταινίες µε ασθενείς απορροφήσεις, που βρίσκονται 

σε υψηλότερες ενέργειες από αυτή της Soret ταινίας.  Η Ν στα 325nm 

περίπου, η Μ στα 215nm περίπου και η L ανάµεσα τους. 

 

Οι ονοµασία Q, B, N, L, M, δόθηκε από τον Platt4,5.  Αξίζει να σηµειωθεί 

ότι όλες οι παραπάνω ταινίες ερµηνεύονται µε θεωρητικούς υπολογισµούς σαν 

(π,π*) ηλεκτρονικές µεταβάσεις.  Στο παρακάτω σχήµα δίνονται δύο ηλεκτρονικά 

φάσµατα απορρόφησης, από µια ελεύθερη πορφυρίνη και από µια µεταλλωµένη 

(Σχήµα 5).  

    
Σχήµα 5. Ηλεκτρονιακό φάσµα απορρόφησης H2OEP και CoΙΙΙ(OEP) 

 



 51

Εκτός από την αλλαγή στην συµµετρία στις µεταλλοπορφυρίνες, ο 

Gouterman προσδιόρισε δύο τύπους αλληλεπίδρασης ανάµεσα στο µέταλλο και 

στην πορφυρίνη, την επαγωγική και την συζυγιακή6, οι οποίες µελετήθηκαν,7-9 

όσον αφορά την επίδραση τους στα ηλεκτρονικά φάσµατα.  Έτσι, προέκυψαν δύο 

κύριες κατηγορίες ηλεκτρονικών φασµάτων που συναντώνται στις 

µεταλλοπορφυρίνες, οι κανονικές (regular) και οι µη κανονικές (irregular).  

Ειδικότερα για την καλύτερη ποσοτική αποτίµηση των ταινιών απορρόφησης, ο 

Gοuterman,6,10 κατέταξε τα ηλεκτρονικά φάσµατα στις εξής τρεις κατηγορίες, 

“normal”, “hypso” και “hyper”.  Στο παρακάτω σχήµα φαίνονται 

αντιπροσωπευτικά φάσµατα ηλεκτρονικής απορρόφησης υπεριώδους ορατού των 

παραπάνω κατηγοριών.  

 
Σχήµα 6. Ηλεκτρονικά φάσµατα απορρόφησης α) ZnII(TPP) τύπου “normal”, 

β) ΝiII(TPP) τύπου “hypso”, γ) PbII(TPP) τύπου “p–hyper” και δ) 

MnΙΙΙ(TPP)(NO3) τύπου “d–hyper”. 

 

 

 

2.1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΦΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ 

“NORMAL” 

 
Τα φάσµατα τύπου “normal” εξηγούνται σε ικανοποιητικό βαθµό από το 

µοντέλο των τεσσάρων τροχιακών (four orbital model) του Gouterman2,3.  Στα 

ηλεκτρονικά τους φάσµατα, όλα τα βασικά χαρακτηριστικά προέρχονται µε 

προσέγγιση, µόνο από ηλεκτρονικές µεταβάσεις από τα τέσσερα τροχιακά 

(ΗΟΜΟ και LUMO) και όχι από το µεταλλικό ιόν (Σχήµα 3). 
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Σ’ αυτή την κατηγορία ανήκουν τα σύµπλοκα εκείνα στα οποία το κεντρικό 

µεταλλικό ιόν έχει συµπληρωµένη την εξωτερική του στοιβάδα, και ως εκ τούτου, 

δεν αλληλεπιδρά σε µεγάλο βαθµό µε τα ηλεκτρόνια του π–νέφους της 

πορφυρίνης.  Απόρροια του παραπάνω γεγονότος, είναι να µην αναµένονται 

µεγάλες αλλαγές στα ηλεκτρονικά τους φάσµατα απορρόφησης και εκποµπής, από 

τα ηλεκτρόνια του κεντρικού µετάλλου. 

Τέτοια φάσµατα παρατηρούνται για µεταλλοπορφυρίνες µε µεταλλικά 

ιόντα από τις οµάδες από Ι έως V και µε οξειδωτικές καταστάσεις από 1 έως 5 

αντίστοιχα.  Το ίδιο ισχύει και για µεταλλικά ιόντα µε ηλεκτρονική διαµόρφωση 

d0 ή d10.   

 

2.2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΦΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ 

“HYPSO " 
 

Τα φάσµατα “hypso” των µεταλλοπορφυρινών µοιάζουν πολύ µε εκείνα 

τύπου “normal” µε µόνη διαφορά ότι υπάρχει µετατόπιση της Q–ταινίας σε 

χαµηλότερα µήκη κύµατος (blue shift), κάτω δηλαδή από τα 570nm.  Τέτοια 

φάσµατα παρουσιάζουν οι µεταλλοπορφυρίνες µε µεταλλικά ιόντα dm, m=6–9 

ηλεκτρονικής διαµόρφωσης, µε συµπληρωµένα δηλαδή τα eg(dπ) τροχιακά11. 

Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν τα σύµπλοκα µε τα µεταλλικά ιόντα 

των PdII, PtII, RhII και NiII.  Η Q–ταινία µετατοπίζεται προς την περιοχή του µπλε, 

και εξηγείται µε την µίξη των eg LUMO τροχιακών του πορφυρινικού δακτυλίου 

µε τα συµπληρωµένα eg(dπ) τροχιακά του µετάλλου.  Η αλληλεπίδραση αυτή έχει 

σαν αποτέλεσµα την µετατόπιση των LUMO τροχιακών του πορφυρινικού 

δακτυλίου σε υψηλότερες ενέργειες, µε συνέπεια την αύξηση της π–π* 

ενεργειακής διαφοράς της πορφυρίνης (Σχήµα 7). 
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e g (π* )-λdπ 

{π,π * ] 

a2u(π) 
a1u(π) 

dxy

πορφυρινικά
τροχιακά

µεταλλικά
τροχιακά

[d,d]

dx2-y2

d z2

MLCT

dπ +λeg(π*) 

 
Σχήµα 7.  Σχηµατική παράσταση, της µίξης των µοριακών τροχιακών για τις 

“hypso” µεταλλοπορφυρίνες. 

 

Η αλληλεπίδραση είναι πιο µεγάλη για µέταλλα µε ηλεκτρονική 

διαµόρφωση 4d και 5d, τα οποία και εµφανίζουν την µεγαλύτερη µετατόπιση προς 

την µπλε περιοχή του φάσµατος. Γενικότερα για τα µέταλλα αυτά ισχύει ότι όσο ο 

αριθµός των d–ηλεκτρονίων αυξάνεται, τόσο αυξάνεται και η ενεργειακή διαφορά 

των πορφυρινικών LUMO των τροχιακών του µετάλλου. Αυτό έχει άµεση 

συνέπεια την µείωση της µίξης που υπάρχει µεταξύ των τροχιακών.  

 

 

2.3. ΦΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ “HYPER” 
 

Τα φάσµατα τύπου “hyper” παρουσιάζουν σηµαντικές διαφορές από 

εκείνα των “normal” και “hypso”.  Αυτά δείχνουν επιπλέον ταινίες απορρόφησης 

σε σχέση τις ταινίες Q, B και N που δίνουν οι “normal” και “hypso”. Αυτές οι 

καινούργιες ταινίες απορρόφησης εµφανίζονται γενικά σε µικρότερα µήκη 

κύµατος (µε λ>320nm) από τις Q–ταινίες και είναι µέτριας έντασης.  Η κατηγορία 

αυτή διαιρείται σε δύο υποκατηγορίες: 

• “p–τύπου hyper” ταινίες. Παρουσιάζονται σε σύµπλοκα µε 

µέταλλα, κυρίως των οµάδων µε χαµηλές οξειδωτικές καταστάσεις 

όπως π.χ. SnII, AsII, PbII (Σχήµα 2). Οι νέες ταινίες απορρόφησης 
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που παρουσιάζουν οφείλονται σε µεταπτώσεις µεταφοράς φορτίου 

από το µέταλλο στο ligand (MLCT)12–14.  Η µεταφορά φορτίου 

προέρχεται από την ηλεκτρονική µετάβαση από τα pz τροχιακά του 

µετάλλου στα LUMO της πορφυρίνης [(a2u(npz) (µετάλλου) ⇒ 

eg(π*) (δακτυλίου)] (Σχήµα 8α). 

• “d–τύπου hyper” ταινίες.  Παρουσιάζονται σε µεταλλοπορφυρίνες 

µε µέταλλα µεταβατικά, dm, 1≥m≥6, διαµόρφωσης, που έχουν 

δηλαδή κενά τα eg(dπ) τροχιακά10.  Οι επιπλέον ταινίες 

απορρόφησης αποδίδονται εν µέρει σε µεταφορά φορτίου από τον 

δακτύλιο στα κενά eg(dπ) τροχιακά του µετάλλου [(a1u(π), a2u(π) 

(δακτυλίου) ⇒ eg(dπ) (µετάλλου)]  (Σχήµα 8β).  Τέτοια φάσµατα 

δίνουν πορφυρινικά σύµπλοκα µε µέταλλα των FeIII, CrIII, MnIII και 

MoV. 

 

 
 

 
e g (π * ) 

{π,π * ] 

a 2u (π) 
a 1u (π) 

a2u(pz)

πορφυρινικά 
τροχιακά 
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τροχιακά 
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a2u(π)
a1u(π)

d xy 

πορφυρινικά
τροχιακά

µεταλλικά 
τροχιακά 

[d,d] 

d x 2 -y 2 
d z 2 
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d p  +λeg(π*)

A) B)

 

 

Σχήµα 8. Σχηµατική παράσταση της µίξης των µοριακών τροχιακών για τις α) 

“p–hyper” β) “d–hyper” µεταλλοπορφυρίνες. 
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3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΑ ΦΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 
ΜΕΤΑΛΛΟΠΟΡΦΥΡΙΝΩΝ ΜΕ ΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 
ΤΩΝ ΛΑΝΘΑΝΙ∆ΩΝ 
 

Τα ηλεκτρονικά φάσµατα των µεταλλοπορφυρινών µε µέταλλα της σειράς 

των λανθανιδών κατατάσσονται στην κατηγορία “pseudonormal”.  Σ’ αυτή την 

κατηγορία υπάγονται µεταλλοπορφυρίνες οι οποίες παρουσιάζουν χαρακτηριστικά 

των φασµάτων τύπου “normal” αλλά δεν παρουσιάζουν φθορισµό.  Μελέτες 

έδειξαν ότι τα φάσµατα απορρόφησης µονοπορφυρινικών συµπλόκων µε ιόντα της 

σειράς των λανθανιδών, έχουν χαρακτηριστικά φασµάτων τύπου “normal”15,16.  

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα ηλεκτρόνια των µερικώς συµπληρωµένων f 

τροχιακών των ιόντων των λανθανιδών να θεωρείται, ότι δεν επηρεάζουν τις 

ηλεκτρονικές µεταβάσεις στα τέσσερα τροχιακά (ΗΟΜΟ και LUMO) των 

πορφυρινών.  Αυτό διότι, όπως είναι γνωστό, τα f τροχιακά αποµακρύνονται 

σηµαντικά από την στοιβάδα σθένους και πολύ περισσότερο, να προστατεύονται 

ικανοποιητικά από τις εξωτερικές τροχιές.  Έτσι στα πορφυρινικά σύµπλοκα µε 

λανθανιδικά ιόντα, δεν παρατηρούνται σηµαντικές διαφορές στα φάσµατα 

απορρόφησης στο σύνολο των λανθανιδικών ιόντων17–20.  Στο παρακάτω σχήµα 

παρουσιάζεται ένα χαρακτηριστικό φάσµα µονοπορφυρινικού συµπλόκου µε ιόν 

της σειράς των λανθανιδών. 

 
Σχήµα 9. Hλεκτρονιακό φάσµατα απορρόφησης LuΙΙΙ(OEP)OH σε µεθανόλη. 

Τα ηλεκτρονικά φάσµατα απορρόφησης, στα σύµπλοκα τύπου “sandwich”, 

είναι περισσότερο περίπλοκα από ότι τα αντίστοιχα µονοµερή τους.  Αυτό 

οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στην κοντινή απόσταση των δύο πορφυρινικών 

δακτυλίων.  Όπως είναι γνωστό, το µέταλλο βρίσκεται συναρµοσµένο και µε τους 
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δυο πορφυρινικούς δακτυλίους, µε αποτέλεσµα να βρίσκονται σε θέση σχεδόν 

παράλληλη και σε απόσταση 3.4Å21–25 . 

Αυτή η κοντινή απόσταση που βρίσκονται, τα δυο εκτεταµένα συζυγιακά 

συστήµατα, προκαλεί ανάµεσα στους δακτυλίους ισχυρές π–π αλληλεπιδράσεις, 

ενώ αποτέλεσµα των αλληλεπιδράσεων αυτών είναι και η εµφάνιση νέων ταινιών 

απορρόφησης.  Τα φάσµατα των συµπλόκων “sandwich” έχουν σαν κύρια 

χαρακτηριστικά τις περισσότερο ευρείες ταινίες απορρόφησης και γενικά 

ασθενέστερα χαρακτηριστικά από ότι τα αντίστοιχα µονοπορφυρινικά τους 

σύµπλοκα26. 

Μια χαρακτηριστική διαφορά στα φάσµατα απορρόφησης από εκείνα των 

µονοπορφυρινικών είναι και η µετατόπιση της Β ταινίας (Soret band), προς 

µικρότερα µήκη κύµατος (blue shift)25,26.  Η παραπάνω διαφορά, όπως εξ’ άλλου 

και η αύξηση στο εύρος της Β ταινίας, οφείλεται στο φαινόµενο που είναι γνωστό 

ως “Excitonic Interaction”.  Την αλληλεπίδραση δηλαδή µεταξύ των διεγερµένων 

καταστάσεων των δύο πορφυρινικών δακτυλίων µιας και αυτοί βρίσκονται σε 

πολύ κοντινή απόσταση.27–29.  ∆ύο νέες Q ταινίες απορρόφησης εµφανίζονται 

στην περιοχή του ορατού, και οι οποίες δεν µπορούν να ερµηνευτούν µε µία απλή 

αλληλεπίδραση δίπολου–δίπολου µεταξύ των δύο πορφυρινικών δακτυλίων.  Αυτό 

διότι, σύµφωνα µε την κύρια θεωρία απορρόφησης, στις µεταλλοπορφυρίνες µόνο 

µικρές αλλαγές θα προβλεπόταν στην Q–περιοχή από την µικρής ενέργειας 

ηλεκτρονική µετάβαση29.  Η πρώτη νέα απορρόφηση Q(1,0) είναι στα 470–490nm 

και η δεύτερη Q(0,0) στα 620–670nm.  Μάλιστα ο Holten και οι συνεργάτες τους 

ανέφεραν ότι οι δύο ταινίες στα 470nm και 650nm περίπου δεν είναι ηλεκτρονικές 

µεταβάσεις µεταφοράς φορτίου δακτυλίου–µετάλλου και αντίστροφα (CT).  ∆ιότι 

όπως αναφέρθηκε, εάν ήταν τέτοιου είδους µεταβάσεις θα εξαρτιόταν από την 

φύση του λανθανιδικού ιόντος, και κατά συνέπεια θα άλλαζαν τόσο οι εντάσεις, 

όσο και µεταβάσεις σε διαφορετικά µήκη κύµατος ανάλογα µε το είδος της 

λανθανίδας. Το παραπάνω φαινόµενο όµως ποτέ δεν παρατηρήθηκε και ως εκ 

τούτου απορρίφθηκε ως απίθανη εξήγηση30. 

Η άποψη τελικά που έχει επικρατήσει είναι ότι οι παραπάνω ηλεκτρονικές 

διεγέρσεις προέρχονται από την ισχυρή σύζευξη ανάµεσα στα a1(π) και a2(π) 

HOMO και eg(π) LUMO τροχιακά της µίας µονοπορφυρινικής υποµονάδας µε τα 

τροχιακά της άλλης.  
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4. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ UV–Visible 
 

4.1. ΠΟΡΦΥΡΙΝΕΣ 
 

Οι πορφυρίνες που χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία ήταν αυτές 

της Η2TPyP, Η2TPP, Η2TpFPP και της κατιονικής Η2TMePyP.  Οι παραπάνω 

πορφυρινικοί δακτύλιοι είναι δακτύλιοι µε υποκατάσταση σε µέσο–θέσεις, και 

όπως είναι φυσικό παρουσιάζουν φάσµατα απορρόφησης υπεριώδους ορατού, 

τύπου “normal”.  Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι τιµές απορρόφησης 

υπεριώδους ορατού για τις παραπάνω πορφυρίνες. Από τις τιµές λ των 

απορροφήσεων, παρατηρείται ότι η υποκατάσταση στους φαινολικούς δακτυλίους 

δεν προκαλεί σηµαντικές µεταβολές στο λmax σε σχέση µε τα τετραφαινυλικά 

παράγωγα. 

Πίνακας 1. Τιµές Ορατού–Υπεριώδους των πορφυρινών H2ΤPP, H2TPyP, 

H2TpFPP σε διαλύτη CH2Cl2 και για H2MeTPyP σε Η2Ο.  Οι τιµές λ 

δίνονται σε nm. Σε παρένθεση ο συντελεστής απόσβεσης ε (logε: 

dm3mol–1cm–1). 

πορφυρίνη Β–ταινία Q–ταινίες 

H2TPP 417 (5,6) 513 (4,2) 548 (3,7) 589 (3,8) 646 (3,6) 
H2TPyP 416 (5,4) 511 (4,2) 546 (3,7) 587 (3,8) 644 (3,4) 

H2TpFPP 412 (5,5) 506 (4,3) – 581 (3,8) 656 (3,8) 
H2MeTPyP 420 (5,1) 517 (4,0) 556 (3,4) 583 (3,3) 648 (3,1) 
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Σχήµα 10. Hλεκτρονιακό φάσµα απορρόφησης [H2TMePyP][I4]σε Η2Ο. 
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4.2. ΜΟΝΟΠΟΡΦΥΡΙΝΙΚΑ ΣΥΜΠΛΟΚΑ ΜΕ ΛΑΝΘΑΝΙ∆ΙΚΑ ΙΟΝΤΑ 
 

Τα τετραάρυλο–µονοπορφυρινικά σύµπλοκα που συντέθηκαν µπορούν να 

χωριστούν σε δύο κατηγορίες:  Η µία κατηγορία περιλαµβάνει τα ουδέτερα, ενώ η 

άλλη τα κατιονικά σύµπλοκα.  Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι τιµές 

των  ηλεκτρονικών απορροφήσεων στην περιοχή UV–Visible, καθώς και οι 

µοριακοί συντελεστές απόσβεσης για καθ’ ένα από τα σύµπλοκα που συντέθηκαν 

στην παρούσα εργασία. 

 

 

Πίνακας 2. Τιµές Ορατού–Υπεριώδους των συµπλόκων LnΙΙΙ(TPyP)acac σε 

διαλύτη διµεθυλοφορµαµίδιο (DMF).  Οι τιµές λ δίνονται σε nm.  

Σε παρένθεση δίνεται ο συντελεστής απόσβεσης ε (logε: dm3mol–

1cm–1). 

LnIII(TPyP)acac* B–ταινία 

(nm) 
Q–ταινίες (nm) 

La 431 (5,4) 522 (3,6) 561 (4,5) 603 (3,8) 

Ce(IV) 429 (5,4) 522 (3,6) 561 (4,5) 603 (3,8) 

Pr 430 (5,5) 520 (3,7) 560 (4,5) 603 (3,8) 

Nd 430 (5,4) 523 (3,6) 561 (4,5) 602 (3,8) 

Sm 429 (5,4) 522 (3,6) 561 (4,5) 603 (3,8) 

Eu 429 (5,5) 520 (3,7) 560 (4,6) 602 (3,8) 

Gd 427 (5,5) 520 (3,7) 558 (4,5) 598 (3,8) 

Tb 427 (5,5) 518 (3,7) 558 (4,5) 596 (3,8) 

Dy 426 (5,5) 518 (3,7) 557 (4,5) 597 (3,7) 

Ho 426 (5,5) 518 (3,7) 556 (4,5) 596 (3,8) 

Er 425 (5,5) 517 (3,7) 556 (4,5) 595 (3,8) 

Tm 424 (5,5) 517 (3,7) 554 (4,6) 594 (3,8) 

Yb 424 (5,5) 517 (3,7) 554 (4,5) 592 (3,7) 

Lu 423 (5,5) 516 (3,7) 553 (4,5) 592 (3,8) 

* Το σύµπλοκο του Ce βρίσκεται στην +4 οξειδωτική κατάσταση [CeIV(TPyP)(acac)2]. 
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Πίνακας 3. Τιµές Ορατού–Υπεριώδους των συµπλόκων LnΙΙΙ(TPyP)acac σε 

διαλύτη µεθανόλη (MeOH).  Οι τιµές λ δίνονται σε nm.  Σε 

παρένθεση δίνεται ο συντελεστής απόσβεσης ε (logε: dm3mol–1cm–

1). 

* Το σύµπλοκο του Ce βρίσκεται στην +4 οξειδωτική κατάσταση [CeIV(TPyP)(acac)2] και σε 

διαλύτη CH2Cl2. 

 

Πίνακας 4. Τιµές Ορατού–Υπεριώδους των συµπλόκων LnΙΙΙ(TpFPP)acac σε 

διαλύτη διχλωροµεθάνιο (CH2Cl2).  Οι τιµές λ δίνονται σε nm.  Σε 

παρένθεση δίνεται ο συντελεστής απόσβεσης ε (logε: dm3mol–1cm–

1). 

LnIII(TpFPP)acac* B-ταινία Q-ταινίες 

La 420 (5,3) 506 (3,4) 554 (3,4) 584 (3,5) 

Ce(IV) 407 (5,2) 504 (3,2) 549 (4,0) 578 (3,4) 

Dy 418 (5,3) 509 (3,4) 549 (4,1) 584 (3,5) 

*  Το σύµπλοκο του Ce βρίσκεται σε +4 οξειδωτική κατάσταση. 

LnIII(TPyP)acac* B–ταινία 

(nm) 
Q–ταινίες (nm) 

La ------ ------ ------ ------ 

Ce(ΙV) 407 (5,2) 514 (3,6) 554 (3,9) --------- 

Pr ------ ------ ------ ------ 

Nd 422 (5,2) 513 (3,3) 553 (4,2) 593 (3,5) 
Sm 421 (5,2) 512 (3,3) 553 (4,1) 592 (3,4) 
Eu 421 (5,2) 510 (3,4) 555 (4,1) 591 (3,5) 
Gd 421 (5,2) 513 (3,3) 554 (4,0) 591 (3,4) 
Tb 421 (5,2) 512 (3,3) 554 (4,0) 591 (3,4) 
Dy 421 (5,2) 512 (3,3) 552 (4,0) 591 (3,4) 
Ho 420 (5,2) 514 (3,3) 553 (4,0) 590 (3,4) 
Er 419 (5,2) 514 (3,3) 551 (4,0) 590 (3,4) 
Tm 419 (5,2) 514 (3,4) 551 (4,0) 590 (3,4) 
Yb 419 (5,2) 512 (3,3) 552 (4,1) 588 (3,5) 
Lu 417 (5,2) 512 (3,3) 550 (4,1) 586 (3,5) 
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Πίνακας 5. Τιµές Ορατού–Υπεριώδους των συµπλόκων LnΙΙΙ(TΜePyP)acac σε 

διαλύτη διµεθυλοφορµαµίδιο (DMF).  Οι τιµές λ δίνονται σε nm.  

Σε παρένθεση δίνεται ο συντελεστής απόσβεσης ε (logε: dm3mol–

1cm–1). 

LnIII(TMePyP)acac* B-ταινία  Q-ταινίες (nm) 

La ------ ------ ------ ------ 

Ce(IV) 423 (5,0) 521 (3,6) 570 (3,9) 624 (3,6) 

Pr ------ ------ ------ ----- 

Nd ------ ------ ------ ----- 

Sm 461 (4,9) 522 (3,5) 574 (3,9) 619 (3,6) 
Eu 461 (4,9) 521 (3,5) 577 (3,9) 620 (3,6) 
Gd 460 (4,9) 520 (3,5) 578 (3,9) 627 (3,6) 
Tb 460 (5,0) 517 (3,6) 581 (3,9) 627 (3,6) 
Dy 461 (5,1) 518 (3,6) 582 (3,8) 628 (3,6) 
Ho 460 (5,0) 518 (3,5) 583 (3,9) 628 (3,7) 
Er 458 (4,9) 517 (3,4) 580 (3,8) 625 (3,6) 
Tm 456 (4,9) 516 (3,5) 575 (3,9) 623(3,6) 
Yb 456 (4,8) 516 (3,5) 579 (3,8) 627 (3,5) 
Lu 455 (4,8) 517 (3,5) 577 (3,9) 621 (3,6) 

* Το σύµπλοκο του Ce βρίσκεται στην +4 οξειδωτική κατάσταση [CeIV(TMePyP)(acac)2].  
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Πίνακας 6.  Τιµές Ορατού–Υπεριώδους των συµπλόκων LnΙΙΙ(TMePyP)acac σε 

διαλύτη νερό (Η2Ο).  Οι τιµές λ δίνονται σε nm.  Σε παρένθεση 

δίνεται ο συντελεστής απόσβεσης ε (logε: dm3mol–1cm–1). 

LnIII(TMePyP)acac* B-ταινία  Q-ταινίες (nm) 

La ------ ------ ------ ------ 

Ce(IV) 423 (5,1) ------ 562 (4,1) 610 (3,7) 

Pr ------ ------ ------ ----- 

Nd ------ ------ ------ ------ 
Sm 438 (5,2) 520 (3,6) 574 (4,2) 619 (3,8) 
Eu 436 (5,2)  520 (3,7) 577 (4,2) 620 (3,7) 
Gd 436 (5,3) 521 (3,8) 578 (4,3) 627 (3,6) 
Tb 435 (5,3) 522 (3,8) 581 (4,2) 627 (3,8) 
Dy 435 (5,2) 521 (3,7) 582 (4,3) 628 (3,8) 
Ho 436 (5,3) 520 (3,7) 562 (4,2) 600 (3,7) 
Er 437 (5,2) 519 (3,7) 563 (4,2) 601 (3,6) 
Tm 437 (5,2) 513 (3,6) 562 (4,3) 603 (3,6) 
Yb 437 (5,1) 522 (3,5) 563 (4,1) 599 (3,8) 
Lu 435 (5,3)  520 (3,7) 577 (4,3) 621 (3,7) 

* Το σύµπλοκο του Ce βρίσκεται στην +4 οξειδωτική κατάσταση [CeIV(TMePyP)(acac)2]. 
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4.2.1. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

Όλα τα παραπάνω, µονοπορφυρινικά σύµπλοκα παρουσιάζουν φάσµατα 

ηλεκτρονικής απορρόφησης τύπου “normal”, µε ίδια γενικά χαρακτηριστικά 

άλλων µονοπορφυρινικών συµπλόκων µε ιόντα από την σειρά των λανθανιδών 

που έχουν αναφερθεί στην βιβλιογραφία15,16,20,31.  Όπως έχει ήδη αναφερθεί, όλα 

τα λανθανιδικά ιόντα που χρησιµοποιήθηκαν ήταν τρισθενή και τετρασθενή, ενώ 

έχουν ηλεκτρονική διαµόρφωση [Kr]4d104f n5s25p6 µε n=0, 1,…,14.  Αυτό έχει 

σαν αποτέλεσµα τα µονοπορφυρινικά λανθανιδικά σύµπλοκα να παρουσιάζουν 

και αυτά φάσµατα τύπου “normal”, όπως και οι µεταλλοπορφυρίνες µε µεταλλικά 

ιόντα που διαθέτουν ηλεκτρονική διαµόρφωση d0 ή d10 και έχουν αριθµό 

οξείδωσης από +1 έως +510.  Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα τα φάσµατα των 

πορφυρινών µε αλκαλικές γαίες να οµοιάζουν καταπληκτικά µε τα ηλεκτρονικά 

φάσµατα των µεταλλοπορφυρινών των προαναφερθέντων µεταβατικών ιόντων.  

Στο παρακάτω σχήµα παρουσιάζεται το ηλεκτρονικό φάσµα απορρόφησης του 

µονοπορφυρινικού συµπλόκου TbΙΙΙ(TPyP)acac, όπου κανείς µπορεί να 

παρατηρήσει την οµοιότητά του µε το φάσµα απορρόφησης του  ZnII(TPP) (Σχήµα 

6), όπου το µεταλλικό ιόν έχει ηλεκτρονική διαµόρφωση d10. 
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Σχήµα 11. Hλεκτρονιακό φάσµα απορρόφησης ΤbΙΙΙ(TPyP)acac σε διαλύτη 

MeOH.  

Βλέποντας κανείς τα φάσµατα των λανθανιδικών µονοπορφυρινικών 

συµπλόκων LnΙΙΙ(TPyP)acac, θα παρατηρήσει µία µετατόπιση της Β–ταινίας ή 

“Soret band”, προς χαµηλότερες ενέργειες σε σχέση µε αυτήν της ελεύθερης 



 63

πορφυρίνης που είναι στα 416nm.  Η βαθυχρωµικότητα αυτή κυµαίνεται από 6 

έως 14nm περίπου.  Αυτή οφείλεται στην αλληλεπίδραση των ΗΟΜΟ µοριακών 

τροχιακών συµµετρίας a2u, από την ηλεκτραρνητικότητα του κεντρικού 

µετάλλου32.   

Ακόµη µελέτες έχουν δείξει ότι όσο πιο ηλεκτραρνητικό είναι το µέταλλο 

τόσο η ενέργεια των a2u τροχιακών µειώνεται.  Απόρροια του παραπάνω 

γεγονότος είναι η αύξηση της ενέργειας της ηλεκτρονικής µετάπτωσης που 

αντιστοιχεί στην Β–ταινία, και η οποία εµφανίζεται συνήθως στις 

τετρααρυλοµεταλλοπορφυρίνες µεταξύ 400 και 435nm32,33,34.   

Η ηλεκτραρνητικότητα κατά Pauling ανάµεσα στις λανθανίδες αυξάνεται 

γραµµικά µε την αύξηση του ατοµικού αριθµού.  Από 1,10 που είναι η τιµή της 

ηλεκτραρνητικότητας για το λανθάνιο, που είναι και η ελαφρότερη λανθανίδα 

(Ζ=57), αυξάνεται σταδιακά στην τιµή 1,27 για το λουτέτσιο που είναι η πιο βαριά 

(Ζ=71).  Αποτέλεσµα αυτού του γεγονότος είναι η αύξηση της ενέργειας της Β–

ταινίας, των λανθανιδοπορφυρινικών συµπλόκων κατά µήκος της σειράς των 

λανθανιδών.  ∆ηλαδή η εµφάνισή της σε µικρότερα µήκη κύµατος, µε την αύξηση 

της ηλεκτραρνητικότητας, και κατά συνέπεια µε την αύξηση του ατοµικού βάρους 

των λανθανιδών. 

Έτσι για τα σύµπλοκα LnIII(TPyP)acac παρατηρείται µετατόπιση της 

“Soret band” από τα 431nm για το σύµπλοκο µε κεντρικό µέταλλο το λανθάνιο σε 

423nm σε διαλύτη διµεθυλοφορµαµίδιο.  Στο παρακάτω σχήµα φαίνεται η 

µετατόπιση της Β–ταινίας σε χαµηλότερα µήκη κύµατος, από το La στο Lu για τα 

παραπάνω σύµπλοκα σε διαλύτη DMF. 

y = -0,5901x + 432,13
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Σχήµα 12. Μετατόπιση της “Soret band” από µεγαλύτερα µήκη κύµατος µε 

την αύξηση του ατοµικού βάρους στα σύµπλοκα LnIII(TPyP)acac σε 

διαλύτη DMF. 

Μία άλλη σηµαντική παρατήρηση, αφορά την διαφοροποίηση τόσο του 

µήκους κύµατος όσο και του µοριακού συντελεστή απόσβεσης ε της Β–ταινίας 

των συµπλόκων, όταν αυτά µελετηθούν σε διαφορετικούς διαλύτες.  Σε διαλύτη 

DMF παρατηρείται µία µετατόπιση του λmax της “Soret band” προς µεγαλύτερα 

µήκη κύµατος της τάξης των 7 έως 10nm, ενώ παρουσιάζεται και µία αύξηση του 

συντελεστή ε.  Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο εκάστοτε διαλύτης αλληλεπιδρά 

µε διαφορετικό τρόπο, στις ενεργειακές (βασικές ή διεγερµένες) καταστάσεις του 

συµπλόκου.  Είναι γνωστό ότι η Β–ταινία µετατοπίζεται προς το κόκκινο όταν 

υπάρχει διαλύτης µε µεγάλο δείκτη διάθλασης ενώ µετατοπίζεται προς το µπλε 

όταν έχει µικρό35.  

Τα µονοπορφυρινικά λανθανιδικά σύµπλοκα µε τον δακτύλιο της 

τετρα(2,3,4,5,6–πενταφθοροφαίνυλο)πορφυρίνης (LnIII(TpFPP)acac) 

παρουσιάζουν τα ίδια γενικά χαρακτηριστικά µε αυτά της 

(τετραπυριδυλο)πορφυρίνης.  Η κύρια διαφοροποίηση έγκειται στην µετατόπιση 

των ταινιών απορρόφησης προς µεγαλύτερες ενέργειες δηλαδή µικρότερα µήκη 

κύµατος.  Το γεγονός αυτό έχει αποδοθεί στην παρουσία των ατόµων φθορίου 

στους περιφερειακούς υποκαταστάτες του δακτυλίου34,36. 
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Σχήµα 13. Hλεκτρονιακό φάσµα απορρόφησης LaIII(TpFPP)acac σε διαλύτη 

CH2Cl2. 
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Τα φάσµατα απορρόφησης UV–Visible των κατιονικών συµπλόκων τύπου 

LnIII(TMePyP)acac µελετήθηκαν τόσο σε διαλύτη νερό όσο και σε διαλύτη DMF.  

Αυτά παρουσιάζουν µια σηµαντική βαθυχρωµική µετατόπιση συγκρινόµενα µε τα 

πρόδροµά τους, ουδέτερα σύµπλοκα.  Όλες οι ταινίες απορρόφησης (Β και Q) 

είναι µετατοπισµένες προς χαµηλότερες ενέργειες ή διαφορετικά προς µεγαλύτερα 

µήκη κύµατος.  Έτσι από τα 423–431nm όπου βρίσκεται η τιµή λmax, της Β–

ταινίας,, για τα πρόδροµα LnIII(TPyP)acac σύµπλοκα σε διαλύτη DMF, αυτή 

µετατοπίζεται στα 455 έως 461nm (Πίνακας 5).  Η τιµή λ της ταινίας αυτής είναι 

διαφορετική για κάθε λανθανίδα, και µειώνεται µε την αύξηση του ατοµικού 

βάρους του κεντρικού µετάλλου.  Η αιτία όπως προαναφέρθηκε και σε 

προηγούµενη παράγραφο, είναι αύξηση της τιµή της ηλεκτραρνητικότητας 

(γραµµική) της λανθανίδας. 
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Σχήµα 14. Mετατόπιση της “Soret band” από µεγαλύτερα µήκη κύµατος µε 

την αύξηση του ατοµικού βάρους στα σύµπλοκα LnIII(TΜePyP)acac 

σε διαλύτη DMF. 

 

Μια άλλη εξίσου σηµαντική διαφορά, στα φάσµατα απορρόφησης, είναι 

ότι οι ταινίες έχουν µεγαλύτερο εύρος, είναι δηλαδή πιο πλατιές, και έχουν 

µικρότερο συντελεστή απόσβεσης ε από τα αντίστοιχά τους ουδέτερα σύµπλοκα.  

Τα παραπάνω διαφορετικά γενικά χαρακτηριστικά οφείλονται στον κατιονικό 

χαρακτήρα της πορφυρίνης20,36,37. 
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Σχήµα 15. Hλεκτρονιακό φάσµα απορρόφησης ErΙΙΙ(TMePyP)acac σε διαλύτη 

DMF. 

  

Τα φάσµατα απορρόφησης των συµπλόκων είναι διαφοροποιηµένα όταν 

αντί για διµεθυλοφορµαµίδιο χρησιµοποιηθεί το Η2Ο που είναι εξίσου καλός 

διαλύτης.  Οι ταινίες αυτές είναι µετατοπισµένες υψοχρωµικά, δηλαδή σε 

µικρότερα µήκη κύµατος, σε σχέση µε τις ταινίες των ίδιων σύµπλόκων που 

διαλύονται σε DMF.  Αλλά όχι όµως τόσο ώστε να απορροφούν σε ενέργειες 

µεγαλύτερες από εκείνες των ταινιών, των πρόδροµων ενώσεών τους.  Η “Soret 

band” των συµπλόκων αυτών κυµαίνεται από τα 438 έως τα 436nm ανάλογα µε το 

είδος του κεντρικού µετάλλου.   
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Σχήµα 16. Hλεκτρονιακό φάσµα απορρόφησης HoΙΙΙ(TMePyP)acac σε διαλύτη 

H2O. 
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4.3. ∆ΙΠΟΡΦΥΡΙΝΙΚΑ ΣΥΜΠΛΟΚΑ ΤΥΠΟΥ “SANDWICH” 

ΜΕ ΛΑΝΘΑΝΙ∆ΙΚΑ ΙΟΝΤΑ 
 

Τα τετρααρυλο–διπορφυρινικά σύµπλοκα τύπου “sandwich” που 

συντέθηκαν στην παρούσα εργασία µπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες: 

  Η πρώτη κατηγορία περιλαµβάνει τα σύµπλοκα που δεν είναι φορτισµένα 

και είναι διαλυτά σε διάφορους οργανικούς διαλύτες πρωτικούς ή απρωτικούς, 

όπως τα σύµπλοκα µε τον γενικό τύπο LnIIIH(TPyP)2, LnIIIH(TPP)2 και 

LnIIIH(TPyP)(TPP).   

Η δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνει τα σύµπλοκα εκείνα τα οποία είναι 

διαλυτά τόσο σε απρωτικούς πολικούς διαλύτες όπως DMF, DMSO όσο και σε 

Η2Ο.  Αυτά είναι τα σύµπλοκα µε τον γενικό τύπο [LnIII(TΜePyP)2]7+[I7]7– όπου 

και οι δύο δακτύλιοι είναι φορτισµένοι θετικά.   

Και η τρίτη κατηγορία περιλαµβάνει τα διπορφυρινικά σύµπλοκα, στα 

οποία ο ένας πορφυρινικός δακτύλιος δεν είναι φορτισµένος περιφερειακά (ΤPP) 

ενώ ο άλλος (TMePyP4+) είναι.  Τα σύµπλοκα αυτά έχουν γενικό τύπο 

[LnIII(TΜePyP)(TPP)]3+[I3]3–, τα οποία είναι διαλυτά σε αρκετούς πολικούς 

οργανικούς διαλύτες όπως πυριδίνη, DMF και DMSO, και είναι λιγότερο διαλυτά 

στο H2O. 

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι τιµές των ηλεκτρονικών 

απορροφήσεων στην περιοχή UV–Vis, καθώς και οι µοριακοί συντελεστές 

απόσβεσης για καθ’ ένα από τα σύµπλοκα που συντέθηκαν στην παρούσα 

εργασία. 
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4.3.1. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 
4.3.1.1. ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΣΥΜΠΛΟΚΑ ΤΥΠΟΥ “SANDWICH” ΜΕ 

ΤΗΝ (5,10,15,20–ΤΕΤΡΑΠΥΡΙ∆ΥΛΟ)ΠΟΡΦΥΡΙΝΗ 

 

 
Πίνακας 7. Τιµές Ορατού–Υπεριώδους των συµπλόκων [LnIII(TPyP)2]– σε 

διαλύτη διµέθυλοφορµαµίδιο (DMF).  Οι τιµές λ δίνονται σε nm.  

Σε παρένθεση δίνεται ο συντελεστής απόσβεσης ε (logε: dm3mol–

1cm–1). 

[LnIII(TPyP)2]- B–ταινία Q–ταινίες 

La 412 (5,5) 463 (3,8) 487 (3,7) 561 (3,6) 609 (3,6) 
Ce(ΙΙΙ) 411 (5,4) 465 (3,8) 489 (3,7) 563 (3,7) 611 (3,6) 
Ce(ΙV) 394 (5,4) --------- 486 (4,1) 539 (3,9) 637 (3,5) 

Pr 409 (5,5) 467 (3,8) 491 (3,7) 561 (3,6) 613 (3,3) 
Nd 409 (5,5) 466 (3,8) 489 (3,7) 561 (3,6) 614 (3,3) 
Sm 409 (5,5) 469 (3,8) 492 (3,7) 561 (3,6) 616 (3,3) 
Eu 408 (5,5) 470 (3,8) 489 (3,7) 561 (3,6) 617 (3,2) 
Gd 408 (5,5) 471 (3,8) 491 (3,7) 561 (3,6) 615 (3,2) 
Tb 408 (5,4) 472 (3,8) 493 (3,7) 562 (3,6) 616 (3,2) 
Dy 408 (5,5) 473 (3,8) 492 (3,8) 562 (3,6) 613 (3,2) 
Ho 408 (5,5) 472 (3,8) 491 (3,7) 561 (3,6) 613 (3,2) 

Er 407 (5,5) 471 (3,8) 492 (3,7) 563 (3,6) 614 (3,2) 
Tm 407 (5,5) 471 (3,8) 493 (3,8) 562 (3,6) 617 (3,2) 
Yb 407 (5,4) 471 (3,8) 491 (3,7) 5,61 (3,6) 615 (3,2) 
Lu 407 (5,5) 472 (3,8) 493 (3,7) 5,64 (3,6) 616 (3,2) 
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4.3.1.2. AΣΥΜΜΕΤΡA ΣΥΜΠΛΟΚΑ ΤΥΠΟΥ “SANDWICH” ΜΕ 

∆ΑΚΤΥΛΙΟΥΣ ΤΗΝ (5,10,15,20-ΤΕΤΡΑΠΥΡΙ∆ΥΛΟ) 

ΠΟΡΦΥΡΙΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ (5,10,15,20ΤΕΤΡΑΦΑΙΝΥΛΟ) 

ΠΟΡΦΥΡΙΝΗ 

 

(Ι) ΣΕ ∆ΙΑΛΥΤΗ DMF 

 

Πίνακας 8. Τιµές Ορατού–Υπεριώδους των συµπλόκων [LnIII(TPyP)(TPP)]- σε 

διαλύτη διµέθυλοφορµαµίδιο (DMF).  Οι τιµές λ δίνονται σε nm.  

Σε παρένθεση δίνεται ο συντελεστής απόσβεσης ε (logε: dm3mol–

1cm–1). 

[LnIII(TPyP)(TPP)]– B–ταινία Q–ταινίες 

La 411 (5,5) 463 (3,8) 487 (3,7) 561 (3,6) 609 (3,6) 
Ce(III) 411 (5,4) 465 (3,8) 489 (3,7) 563 (3,7) 611 (3,6) 
Ce(IV) 394 (5,4) --------- 486 (4,1) 539 (3,9) 637 (3,5) 

Pr 409 (5,5) 467 (3,8) 491 (3,7) 561 (3,6) 613 (3,3) 
Nd 409 (5,5) 466 (3,8) 489 (3,7) 561 (3,6) 614 (3,3) 
Sm 409 (5,5) 469 (3,8) 492 (3,7) 561 (3,6) 616 (3,3) 
Eu 408 (5,5) 470 (3,8) 489 (3,7) 561 (3,6) 617 (3,2) 
Gd 408 (5,5) 471 (3,8) 491 (3,7) 561 (3,6) 615 (3,2) 
Tb 408 (5,4) 472 (3,8) 493 (3,7) 562 (3,6) 616 (3,2) 
Dy 408 (5,5) 473 (3,8) 492 (3,8) 562 (3,6) 613 (3,2) 
Ho 408 (5,5) 472 (3,8) 491 (3,7) 561 (3,6) 613 (3,2) 
Er 407 (5,5) 471 (3,8) 492 (3,7) 563 (3,6) 614 (3,2) 
Tm 407 (5,5) 471 (3,8) 493 (3,8) 562 (3,6) 617 (3,2) 
Yb 407 (5,4) 471 (3,8) 491 (3,7) 561 (3,6) 615 (3,2) 
Lu 406 (5,5) 472 (3,8) 493 (3,7) 564 (3,6) 616 (3,2) 
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(Ι) ΣΕ ∆ΙΑΛΥΤΗ CHCl3 

 

Πίνακας 9. Τιµές Ορατού–Υπεριώδους των συµπλόκων LnIIIH(TPyP)(TPP) σε 

διαλύτη χλωροφόρµιο (CHCl3).  Οι τιµές λ δίνονται σε nm.  Σε 

παρένθεση δίνεται ο συντελεστής απόσβεσης ε (logε: dm3mol–1cm–

1). 

LnIIIH(TPyP)(TPP) B–ταινία Q–ταινίες 

La 411 (5,5) 489 (3,7) 555 (3,6) 604 (3,6) 
Ce(III) 411 (5,4) 491 (3,7) 556 (3,7) 608 (3,6) 
Ce(IV) 394 (5,4) 490 (4,1) 542 (3,9) 633 (3,5) 

Pr 409 (5,5) 493 (3,7) 556 (3,6) 609 (3,3) 
Nd 409 (5,5) 491 (3,7) 556 (3,6) 610 (3,3) 
Sm 408 (5,5) 495 (3,7) 555 (3,6) 612 (3,3) 
Eu 408 (5,5) 493 (3,7) 555 (3,6) 611 (3,2) 
Gd 408 (5,5) 492 (3,7) 557 (3,6) 612 (3,2) 
Tb 407 (5,4) 495 (3,7) 558 (3,6) 611 (3,2) 
Dy 407 (5,5) 496 (3,8) 555 (3,6) 613 (3,2) 
Ho 407 (5,5) 492 (3,7) 556 (3,6) 612 (3,2) 
Er 406 (5,5) 493 (3,7) 557 (3,6) 611 (3,2) 
Tm 406 (5,5) 495 (3,8) 554 (3,6) 614 (3,2) 
Yb 406 (5,4) 493 (3,7) 555 (3,6) 615 (3,2) 
Lu 405 (5,5) 495 (3,7) 554 (3,6) 613 (3,2) 
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4.3.1.3. AΣΥΜΜΕΤΡA ΣΥΜΠΛΟΚΑ ΤΥΠΟΥ “SANDWICH” ΜΕ 

ΤOΥΣ ∆ΑΚΤΥΛΙΟΥΣ (5,10,15,20-ΤΕΤΡΑ(Ν-ΜΕΘΥΛΟ) 

ΠΥΡΙ∆ΥΛΟ)ΠΟΡΦΥΡΙΝΗ ΚΑΙ (5,10,15,20-

ΤΕΤΡΑΦΑΙΝΥΛΟ)ΠΟΡΦΥΡΙΝΗ 

 

 

 

Πίνακας 10. Τιµές Ορατού–Υπεριώδους των συµπλόκων 

[LnIII(TMePyP)(TPP)]+3 [I3]-3 σε διαλύτη διµεθυλοφορµαµίδιο 

(DMF).  Οι τιµές λ δίνονται σε nm.  Σε παρένθεση δίνεται ο 

συντελεστής απόσβεσης ε (logε: dm3mol-1cm-1). 

[LnIII(TMePyP)(TPP)]+3 Bταινία Q–ταινίες 

La 417 (5,1) 512 (3,8) 563 (3,6) 614 (3,5) ----- 
Ce(III) 417 (5,0) 516 (3,7) 560 (3,5) 615 (3,3) ----- 

Pr 417 (5,2) 514 (3,6) 552 (3,5) 592 (3,3) ----- 
Nd 416 (5,1) 512 (3,6) 557 (3,4) 593 (3,2) ----- 
Sm 416 (4,9) 513 (3,8) 556 (3,5) 612 (3,2) ----- 
Eu 416 (4,9) 511 (3,7) 557 (3,5) 611 (3,3) 650 (3,2)
Gd 415 (5,0) 512 (3,7) 557 (3,5) 613 (3,3) 646 (3,2)
Tb 416 (5,1) 514 (3,6) 555 (3,4) 612 (3,2) 647 (3,1)
Dy 415 (4,9) 515 (3,4) 556 (3,2) 612 (3,2) 646 (3,2)
Ho 415 (5,2) 515 (3,7) 553 (3,6) 611 (3,3) 651 (3,2)
Er 415 (5,1) 514 (3,6) 551 (3,3) 614 (3,1) 653 (3,2)
Tm 414 (5,1) 516 (3,6) 552 (3,4) 615 (3,2) 653 (3,1)
Yb 414 (5,0) 517 (3,5) 552 (3,3) 616 (3,1) 652 (3,3)
Lu 414 (5,2) 516 (3,6) 551 (3,4) 614 (3,3) 653 (3,2)
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4.3.1.4. ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΣΥΜΠΛΟΚΑ ΤΥΠΟΥ “SANDWICH” ΜΕ 

ΤΗΝ (5,10,15,20–ΤΕΤΡΑ(Ν–ΜΕΘΥΛΟ)ΠΥΡΙ∆ΥΛΟ) 

ΠΟΡΦΥΡΙΝΗ 

 

 

Πίνακας 11. Τιµές Ορατού–Υπεριώδους των συµπλόκων [LnIII(TMePyP)2]+7[I7]–

7 σε διαλύτη διµεθυλοφορµαµίδιο (DMF).  Οι τιµές λ δίνονται σε 

nm.  Σε παρένθεση δίνεται ο συντελεστής απόσβεσης ε (logε: 

dm3mol-1cm-1). 

[LnIII(TMePyP)2]+7 B–ταινία Q–ταινίες 

La 423 (5,0) 496 (3,9) 566 (3,7) 617 (3,5)  
Ce(III) 423 (5,1) 490 (4,1) 564 (3,8) 618 (3,5)  

Pr 423 (4,9) 499 (3,9) 569 (3,7) 624 (3,5)  
Nd 422 (4,9) 502 (4,0) 568 (3,6) 621 (3,4)  
Sm 421 (5,0) 496 (3,8) 567 (3,6) 617 (3,4)  
Eu 420 (5,0) 494 (4,0)) 568 (3,7) 616 (3,7) 654 (3,2) 
Gd 419 (5,1) 496 (4,0) 567 (3,8) 616 (3,4) 650 (3,2) 
Tb 419 (5,0) 494 (4,0) 566 (3,6) 617 (3,3) 651 (3,1) 
Dy 419 (5,1) 493 (4,1) 567 (3,9) 617 (3,4) 650 (3,2) 
Ho 419 (5,0) 498 (4,0) 568 (3,9) 616 (3,4) 655 (3,2) 
Er 418 (5,2) 497 (4,0) 568 (3,8) 615 (3,4) 657 (3,2) 
Tm 418 (5,0) 497 (3,8) 566 (3,7) 614 (3,5) 657 (3,1) 
Yb 418 (4,9) 494 (3,9) 567 (3,6) 616 (3,3) 656 (3,3) 
Lu 417 (5,1) 496 (3,9) 566 (3,8) 616 (3,4) 657 (3,2) 
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4.3.2. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

4.3.2.1. ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΣΥΜΠΛΟΚΑ ΤΥΠΟΥ “SANDWICH” ΜΕ 

ΤΗΝ (5,10,15,20–ΤΕΤΡΑΠΥΡΙ∆ΥΛΟ)ΠΟΡΦΥΡΙΝΗ 

Τα ηλεκτρονικά φάσµατα απορρόφησης, στα συµµετρικά σύµπλοκα 

“sandwich” µε γενικό τύπο LnIIIH(TPyP)2, µπορούµε να καταταγούν στην 

κατηγορία φασµάτων τύπου “normal” αν και είναι περισσότερο περίπλοκα από 

ότι τα αντίστοιχα µονοπορφυρινικά τους.  Τα φάσµατα των συµπλόκων 

“sandwich” έχουν σαν κύριο χαρακτηριστικό τις περισσότερο ευρείες ταινίες 

απορρόφησης και µε περισσότερο ασθενέστερα γενικά χαρακτηριστικά από ότι τα 

αντίστοιχα µονοπορφυρινικά τους σύµπλοκα.  Κάτι που είχε παρατηρηθεί και στα 

συµµετρικά σύµπλοκα “sandwich” µε τον δακτύλιο της οκτααιθυλοπορφυρίνης 

LnIII(OEP)2
26.   

Σ’ όλα τα σύµπλοκα τύπου “sandwich” µε τα τρισθενή ιόντα των 

λανθανιδών βρίσκεται ένα πρωτόνιο συναρµοσµένο σ’ ένα από τα οκτώ άζωτα 

των δύο πορφυρινικών δακτυλίων.  Το συγκεκριµένο πρωτόνιο, για του οποίου 

την ακριβή θέση έχει γίνει αρκετός λόγος25,38-42, αποσπάται από το σύµπλοκο, 

αρκετά εύκολα σε βασικούς διαλύτες όπως µεθανόλη, πυριδίνη, DMF και 

DMSO21,23-26,42-47.  Αποτέλεσµα αυτού είναι τα συγκεκριµένα σύµπλοκα να 

µπορούν να βρίσκονται σε δύο µορφές, τόσο στην πρωτονιωµένη LnIIIH(TPyP)2 

όσο και στη µη πρωτονιωµένη [LnIII(TPyP)2]-, ανάλογα µε την εκάστοτε φύση του 

διαλύτη στον οποίον διαλύεται το σύµπλοκο (Σχήµα 18). Επειδή όµως τα 

σύµπλοκα µε γενικό τύπο LnIIIH(TPyP)2 είναι διαλυτά µόνο σε διαλύµατα, που 

περιέχουν κάποιο βασικό διαλύτη, µπορούν να βρεθούν µόνο στην µη 

πρωτονιωµένη τους µορφή.   

Ln 

H 

Ln 

+ βασικός 
διαλύτης

- H+

Σχήµα 17.  Η πρωτονιωµένη και µη µορφή των λανθανιδικών συµπλόκων 

τύπου “sandwich”.  
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Τα σύµπλοκα µε γενικό τύπο LnIIIH(TPyP)2 έχουν ανάλογα 

χαρακτηριστικά µε των διπορφυρινικών συµπλόκων τύπου “sandwich” όπου το 

κεντρικό µέταλλο βρίσκεται στην +4 οξειδωτική κατάσταση. Μελέτες έχουν 

αποδείξει ότι τα φάσµατα απορρόφησης των συµµετρικών συµπλόκων τον 

δακτύλιο της ΤΡΡ, σε διαλύτη DMF, παρουσιάζουν και αυτά ανάλογα 

χαρακτηριστικά µε τα σύµπλοκα τύπου “sandwich” όπου το µεταλλικό ιόν 

βρίσκεται σε +4 οξειδωτική κατάσταση21,42,45,47,48. 

Η διαφοροποίηση στα φάσµατα απορρόφησης από τα αντίστοιχα 

µονοπορφυρινικά σύµπλοκα, όπως έχει προαναφερθεί, οφείλεται κατά κύριο λόγο 

τόσο στην πολύ κοντινή απόσταση των δύο πορφυρινικών δακτυλίων όσο και 

στην σχεδόν παράλληλη θέση αυτών, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται ισχυρές 

π–π αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στους δύο δακτυλίους21,25.  Απόρροια αυτού του 

γεγονότος είναι η δηµιουργία νέων ταινιών απορρόφησης σ’ αυτού του είδους τα 

σύµπλοκα.  Στο παρακάτω σχήµα παρουσιάζεται το φάσµα απορρόφησης του 

συµπλόκου [NdΙΙΙ(TPyP)2]- σε διαλύτη DMF. 
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Σχήµα 18. Hλεκτρονιακό φάσµα απορρόφησης UV–Visible του [NdΙΙΙ(TPyP)2]- 

σε διαλύτη DMF. 

 

Μια χαρακτηριστική διαφορά στα φάσµατα απορρόφησης από εκείνα των 

µονοπορφυρινικών είναι η µετατόπιση της Β ταινίας (Soret Band), προς µικρότερα 

µήκη κύµατος περίπου κατά 14nm.  Η παραπάνω διαφορά, όπως εξ’ άλλου και η 

αύξηση του εύρους της Β ταινίας, οφείλεται στην αλληλεπίδραση των 

διεγερµένων καταστάσεων, των δύο πορφυρινικών δακτυλίων µιας και αυτοί 

βρίσκονται σε απόσταση van der Waals. 
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Εκτός των άλλων απορροφήσεων δύο νέες Q ταινίες απορρόφησης 

εµφανίζονται στην περιοχή του ορατού.  Η πρώτη νέα απορρόφηση Q(1,0) 

βρίσκεται στα 470–490nm και η δεύτερη Q(0,0) στα 620–670nm.  Αυτές οι ταινίες 

όπως αναφέρθηκε και παραπάνω δεν µπορούν να ερµηνευτούν σαν απλή 

αλληλεπίδραση δίπολου–δίπολου για τους δύο πορφυρινικούς δακτυλίους.  Κι’ 

αυτό γιατί σύµφωνα µε την κύρια θεωρία απορρόφησης, για τις 

µεταλλοπορφυρίνες δεν θα προβλεπόταν σηµαντικές αλλαγές στην περιοχή των 

annex–ταινιών από την µικρής ενέργειας ηλεκτρονική µετάβαση. 

Καµία από τις παραπάνω ταινίες (470–490 και 620–670nm) δεν είναι 

ηλεκτρονικές µεταβάσεις µεταφοράς φορτίου από τον δακτύλιο στο µέταλλο (CT) 

ή το αντίστροφο.  Κι’ αυτό στηρίζεται στο γεγονός ότι ούτε το µήκος κύµατος 

αλλάζει, αλλά ούτε και η ένταση των ταινιών αυτών ανάλογα µε την φύση του 

κεντρικού λανθανιδικού ιόντος, κάτι που θα συνέβαινε εάν αντιστοιχούσαν σε 

ταινίες µεταφοράς φορτίου.  Όλα τα παραπάνω γενικά χαρακτηριστικά 

εµφανίζονται σε όλα τα συµµετρικά σύµπλοκα [LnIII(TPyP)2]- από το LaIII έως και 

το LuIII. 

Κοιτώντας πιο προσεκτικά κανένας τις Soret–ταινίες των συµπλόκων 

[LnIII(TPyP)2]– σε διαλύτη διµεθυλοφορµαµίδιο, θα παρατηρήσει µετατόπιση των 

ταινιών αυτών προς µικρότερα µήκη κύµατος για τα αντίστοιχα σύµπλοκα από το 

La προς το Lu.  Καθώς µειώνεται δηλαδή η ιονική ακτίνα του κεντρικού µετάλλου 

η απόσταση µεταξύ των δύο δακτυλίων ελαττώνεται, µε αποτέλεσµα οι π–π 

αλληλεπιδράσεις να αυξάνονται. Έτσι από τα 411nm που είναι το µέγιστο για την 

Β–ταινία στο σύµπλοκο του λανθανίου αυτό µετατοπίζεται στα 407nm για το 

σύµπλοκο του λουτετσίου.   

Όµως για τα παραπάνω σύµπλοκα η Β–ταινία δεν ελαττώνεται γραµµικά 

κατά µήκος της σειράς των λανθανιδών, όπως θα περίµενε κανένας κοιτάζοντας 

την γραµµική µείωση της ιονικής ακτίνας των τρισθενών λανθανιδικών ιόντων 

(Σχήµα 19).  Αντιθέτως το µέγιστο της “Soret band” µετατοπίζεται προς 

υψηλότερες ενέργειες (µικρότερα µήκη κύµατος) εκθετικά και όχι γραµµικά. 

Αυτό πιθανώς οφείλεται στην στερεοχηµική παρεµπόδιση των δύο δακτυλίων, 

όσο αυτοί πλησιάζουν.  Έτσι αντί η µεταξύ τους απόσταση να µειώνεται γραµµικά 

όπως θα αναµενόταν, ελαττώνεται εκθετικά.  Άµεση συνέπεια αυτού του 

γεγονότος είναι και η µη γραµµική µεταβολή της Β–ταινίας µε την ελάττωση της 
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ακτίνας των λανθανιδικών ιόντων στα σύµπλοκα [LnIII(TPyP)2]-.  Εξ’ άλλου σ’ 

αυτή τη στερεοχηµική παρεµπόδιση οφείλεται και η µείωση της απόδοσης 

παρασκευής των συµπλόκων LnIIIH(TPyP)2 πηγαίνοντας προς τις βαρύτερες 

λανθανίδες.  Στο σχήµα 20 φαίνεται η µεταβολή του µεγίστου της Β–ταινίας για 

τα συµµετρικά σύµπλοκα [LnIII(TPyP)2]-.  
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Σχήµα 19. Μεταβολή της ιονικής ακτίνας κατά µήκος της σειράς των 

λανθανιδών. 
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Σχήµα 20. Μεταβολή του µέγιστου της Β–ταινίας κατά µήκος της σειράς των 

λανθανιδών. 
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Τα φάσµατα ηλεκτρονικής απορρόφησης των διπορφυρινικών συµπλόκων 

µε τον τετραπυρρολικό δακτύλιο της (5,10,15,20–τετραπυριδυλο)πορφυρίνης 

(ΤPyP) παρουσιάζουν εξαιρετική οµοιότητα µε τα αντίστοιχα φάσµατα των 

συµµετρικών διπορφυρινικών συµπλόκων µε τον δακτύλιο της (5,10,15,20–

τετραφαινυλο)πορφυρίνης (ΤPP) που έχουν παρασκευασθεί29,34.  Κάτι το οποίο 

αναµενόταν, διότι οι δύο δακτύλιοι διαφέρουν µόνο στην περιφέρεια του 

µακροκυκλικού συστήµατος, και µάλιστα αρκετά µακριά από το συζυγιακό 

σύστηµα των δακτυλίων.  Αντί για τα τέσσερα άτοµα άνθρακα που βρίσκονται 

στην πάρα θέση του φαινυλίου για την (τετραφαινυλο)πορφυρίνη, στην 

(τετραπυριδυλο)πορφυρίνη βρίσκονται τέσσερα άτοµα αζώτου.   
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Σχήµα 21. Η δοµή α) της (5,10,15,20–τετραπυριδυλο)πορφυρίνης και β) της 

(5,10,15,20–τετραφαινυλο)πορφυρίνης. 

 

Από τις τιµές στον πίνακα 7 παρατηρείται ότι οι Q–ταινίες απορρόφησης 

υφίστανται, άλλες µεγαλύτερη και άλλες µικρότερη µετατόπιση.  Για την ταινία 

Q΄΄ που εµφανίζεται στα 465nm περίπου παρατηρείται µία µεταβολή από τα 463 

στα 472nm µε την αύξηση του ατοµικού αριθµού. Αντιθέτως οι υπόλοιπες τρεις 

Q–ταινίες Q΄(≈620–650nm), Q(1,0) και Q(0,0) στα (520–620nm), δεν 

µεταβάλλονται σηµαντικά ούτε στην ένταση αλλά ούτε στο µήκος κύµατος. 

Οι ταινίες Q(1,0) και Q(0,0) που εµφανίζονται στα 520 έως τα 620nm 

έχουν την ίδια θέση και ένταση µε εκείνες των ανάλογών τους µονοµερών 

σύµπλοκων τους, µετατοπισµένες λίγο προς χαµηλότερες ενέργειες.  Οι άλλες δύο 
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ταινίες Q΄ και Q΄΄ πιστεύουµε ότι είναι ηλεκτρονικές µεταβάσεις που οφείλονται 

από την αλληλεπίδραση των δύο κοντινών δακτυλίων.  Και αυτό διότι οι 

συγκεκριµένες ταινίες δεν παρατηρούνται ούτε σε µονοπορφυρινικά σύµπλοκα 

αλλά και ούτε σε διπορφυρινικά σύµπλοκα όπου οι δακτύλιοι είναι περισσότερο 

αποµακρυσµένοι10,49.  Η Q΄΄ µετατοπίζεται προς µεγαλύτερα µήκη κύµατος µε την 

µείωση της ιονικής ακτίνας κάτι που βρίσκεται σε συµφωνία µε µελέτες που έχουν 

γίνει από άλλες εργαστηριακές οµάδες21,42,48–51. 

 Έχει αναφερθεί ότι τόσο η Q΄ όσο και η Q΄΄ ταινίες εξαρτώνται ισχυρά 

από την απόσταση που χωρίζει τους δύο δακτυλίους, και όσο πιο µικρή είναι η 

απόσταση τόσο η αλληλεπιδράσεις στους δακτυλίους είναι πιο ισχυρές.  Έτσι η Q΄ 

ταινία µετατοπίζεται προς την περιοχή του κόκκινου µε την µείωση της 

απόστασης των δύο δακτυλίων, κάτι που συµβαίνει και µε την Q΄΄ µε παράλληλη 

όµως αύξηση και της έντασής της50.  Οι µελέτες έγιναν σε διπορφυρινικά 

σύµπλοκα µε γενικό τύπο ΜΙV(ΤΡΡ)2 (µε Μ= Ζr+4, Ce+4, Hf+4, U+4, Th+4) όπου οι 

ακτίνες των ιόντων διαφέρουν σηµαντικά η µία από την άλλη21,42,48–51.  Η Q΄ έχει 

χαρακτηριστεί από τον Holten σαν ταινία µεταφοράς φορτίου από τον ένα 

υποκαταστάτη στον άλλο (Ring to Ring Charge Transfer, RRCT), ενώ η Q΄΄ σαν 

ταινία µεταφοράς φορτίου από τον υποκαταστάτη στο µέταλλο (Ring to metal 

Charge Transfer, RMCT)28,29,50. 

 
4.3.2.2. ΑΣΥΜΜΕΤΡΑ ΣΥΜΠΛΟΚΑ ΤΥΠΟΥ “SANDWICH” ΜΕ ΤΟΥΣ 

∆ΑΚΤΥΛΙΟΥΣ ΤΗΣ (5,10,15,20–ΤΕΤΡΑΠΥΡΙ∆ΥΛΟ) 
ΠΟΡΦΥΡΙΝΗ (5,10,15,20-ΤΕΤΡΑΦΑΙ-ΝΥΛΟ) ΠΟΡΦΥΡΙΝΗ 

 
Τα φάσµατα απορρόφησης των ασύµµετρων διπορφυρινικών συµπλόκων 

έχουν παρόµοια γενικά χαρακτηριστικά µε εκείνα των αναλόγων συµµετρικών 

τους.  Μελέτες που αναφέρονται στην βιβλιογραφία για ασύµµετρα σύµπλοκα 

τύπου “sandwich” έχουν δείξει ότι τόσο η Β– όσο και οι Q–ταινίες, βρίσκονται µε 

προσέγγιση στη µέση των αντιστοίχων συµµετρικών τους συµπλόκων.  Όλες οι 

ταινίες οφείλονται σε π–π* ηλεκτρονικές µεταβάσεις στα ΗΟΜΟ–LUMO µοριακά 

τροχιακά τα οποία προέρχονται από συνεισφορά των δύο π–συζυγιακών 

συστηµάτων25,29,52,53. 

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, τα φάσµατα απορρόφησης τόσο των 

συµπλόκων LnIIIΗ(TPP)2 όσο και των LnIIIΗ(TPyP)2 δεν διαφέρουν σηµαντικά 

λόγω της οµοιότητας των δύο πορφυρινικών δακτυλίων.  Έτσι όπως είναι λογικό 
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τα φάσµατα των ασύµµετρων σύµπλοκων LnIIIΗ(ΤPyP)(TPP) δεν θα διαφέρουν 

από τα αντίστοιχα συµµετρικά τους.   

Επειδή τα σύµπλοκα LnIIIΗ(ΤPyP)(TPP) είναι διαλυτά τόσο σε πολικούς 

όσο και σε µη πολικούς οργανικούς διαλύτες (όπως CHCl3), τα παραπάνω 

σύµπλοκα µπορούν να βρίσκονται τόσο στην πρωτονιωµένη (σε µη πολικούς 

διαλύτες) όσο και στην µη πρωτονιωµένη µορφή τους (στους πολικούς).  Γι’ αυτό 

τον λόγο τα αντίστοιχα φάσµατα απορρόφησης πάρθηκαν τόσο σε 

διµεθυλοφορµαµίδιο (DMF) όσο και σε χλωροφόρµιο (CHCl3).  Στο παρακάτω 

σχήµα παρουσιάζεται το φάσµα του LaIIIH(TPyP)(TPP) τόσο σε DMF όσο και σε 

CHCl3.  Έτσι τα ηλεκτρονικά φάσµατα των συµπλόκων [LnIII(TPyP)(TPP)]- 

παρουσιάζουν παρόµοια χαρακτηριστικά µε εκείνα των συµµετρικών συµπλόκων 

ΜIV(TPyP)2 και ΜIV(TPP)2 όπου το κεντρικό µέταλλο βρίσκεται σε +4 οξειδωτική 

κατάσταση21,42,48-51,54. 
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Σχήµα 22. Ηλεκτρονικά φάσµατα απορρόφησης LaΙΙΙH(TPyP)(TPP) α) σε 
χλωροφόρµιο και β) σε διµέθυλοφορµαµίδιο. 
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Η Β–ταινία των συµπλόκων µε γενικό τύπο LnIIIH(TPyP)(TPP) 

παρουσιάζει και αυτή εκθετική µεταβολή κατά µήκος της σειράς των λανθανιδών 

παρόµοια µε εκείνη των συµπλόκων [LnIII(TPyP)2]-.  Και µάλιστα η γραµµή που 

αντιπροσωπεύει την µεταβολή αυτή βρίσκεται ανάµεσα στις γραµµές των 

αντίστοιχων συµµετρικών συµπλόκων τους, [LnIII(TPyP)2]- και [LnIII(TPP)2]-.  
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Σχήµα 23.  Μεταβολή του µέγιστου της Β-ταινίας κατά µήκος της σειράς των 

λανθανιδών σε διαλύτη DMF α) µε κόκκινη γραµµή [LnIII(TPP)2]-
 
34 

β) µε µπλε γραµµή [LnIII(TPyP)2]- και γ) µε πράσινη γραµµή 

[LnIII(TPyP)(TPP)]-.  

 

Αυτό φυσικά οφείλεται στην ελαφρώς µεγαλύτερη τιµή απορρόφησης της 

Β– ταινίας της (5,10,15,20–τετραφαινυλο)πορφυρίνης (417nm) σε σχέση µε την 

(5,10,15,20–τετραπυριδυλο)πορφυρίνη (416nm).  Γι’ αυτό, τα σύµπλοκα µε τύπο 

LnIIIH(TPP)2 απορροφούν σε λίγο µεγαλύτερα µήκη κύµατος από τα 

LnIIIH(TPyP)(TPP), και τα τελευταία από τα LnIIIH(TPyP)2. 
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4.3.2.3. ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΣΥΜΠΛΟΚΑ ΤΥΠΟΥ “SANDWICH” ΜΕ ΤΗΝ 

(5,10,15,20–ΤΕΤΡΑ(Ν-ΜΕΘΥΛΟ)ΠΥΡΙ∆ΥΛΟ) ΠΟΡΦΥΡΙΝΗ 

 
Τα χαρακτηριστικά των φασµάτων των συµπλόκων LnIII(TMePyP)2

+7[I7]-7 

είναι διαφορετικά από εκείνα των ουδέτερων λανθανιδικών συµπλόκων. Αυτό 

οφείλεται στον κατιονικό χαρακτήρα των πορφυρινικών δακτυλίων34,36,37.  Τα 

σύµπλοκα αυτά παρουσιάζουν µια σηµαντική βαθυχρωµική µετατόπιση 

συγκρινόµενα µε τα πρόδροµά τους, ουδέτερα σύµπλοκα.  Οι ταινίες 

απορρόφησης (Β και Q) είναι µετατοπισµένες προς χαµηλότερες ενέργειες ή 

διαφορετικά προς µεγαλύτερα µήκη κύµατος.  Έτσι από τα 407–412nm που 

κυµαίνεται η τιµή λmax, της Β–ταινίας,, για τις πρόδροµες ενώσεις [LnIII(TPyP)2]- 

σε διαλύτη DMF, αυτή µετατοπίζεται στα 424–427nm (Πίνακας 10).  Οι τιµές λmax 

της ταινίας αυτής είναι διαφορετική για κάθε λανθανίδα, και µειώνεται µε την 

αύξηση του ατοµικού βάρους του κεντρικού µετάλλου.  Η αιτία όπως αναφέρθηκε 

και πιο πάνω είναι η διαφορετική απόσταση των δύο πορφυρινικών δακτυλίων, 

λόγω της διαφορετικής ακτίνας της εκάστοτε λανθανίδας, και η οποία µειώνεται 

µε την αύξηση του ατοµικού βάρους. 

Μια άλλη εξίσου σηµαντική διαφορά στα φάσµατα απορρόφησης, την 

οποία είδαµε και στα φάσµατα των µονοπορφυρινικών συµπλόκων, είναι ότι οι 

ταινίες αυτές έχουν µεγαλύτερο εύρος, είναι δηλαδή πιο πλατιές, και έχουν 

µικρότερο συντελεστή απόσβεσης ε από τα αντίστοιχα ουδέτερα σύµπλοκά τους.  

Στο παρακάτω σχήµα παρουσιάζεται τo φάσµατα PrIII(TMePyP)2
+7[I7]-7 σε Η2Ο, 

στο οποίο είναι εξίσου πολύ καλά διαλυτό όσο και σε DMF. 
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 Σχήµα 24. Ηλεκτρονικά φάσµατα απορρόφησης [PrIII(TMePyP)2]+7[I7]-7 
σε Η2Ο.  
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4.3.2.4. ΑΣΥΜΜΕΤΡΑ ΣΥΜΠΛΟΚΑ ΤΥΠΟΥ “SANDWICH” ΜΕ 

ΤΟΥΣ ∆ΑΚΤΥΛΙΟΥΣ ΤΗΣ (5,10,15,20ΤΕΤΡΑ(Ν–

ΜΕΘΥΛΟ)ΠΥΡΙ∆ΥΛΟ)ΠΟΡΦΥΡΙΝΗ (5,10,15,20-ΤΕΤΡΑ-

ΦΑΙΝΥΛΟ)ΠΟΡΦΥΡΙΝΗ 

 

Τα φάσµατα απορρόφησης των συµπλόκων [LnIII(TMePyP)(TPP)]+3[I3]-3 

έχουν χαρακτηριστικά τόσο των φασµάτων των ουδέτερων συµπλόκων µε τον 

δακτύλιο της (5,10,15,20–τετραφαινυλο)πορφυρίνης τους όσο και των κατιονικών 

συµπλόκων [LnIII(TMePyP)2]+7[I7]-7. Είναι ασύµµετρα σύµπλοκα µε τους 

δακτυλίους να βρίσκονται ο ένας σε κατιονική µορφή και ο άλλος σε ουδέτερη.  

Γι’ αυτό τόσο η Β– όσο και οι Q–ταινίες των συµπλόκων αυτών βρίσκονται µε 

προσέγγιση στη µέση των αντιστοίχων συµµετρικών τους συµπλόκων.  Και αυτό 

διότι οι ηλεκτρονικές µεταβάσεις προέρχονται από µοριακά τροχιακά τα οποία 

προέρχονται από την συνεισφορά και των δύο πορφυρινικών δακτυλίων. 

Στο παρακάτω σχήµα φαίνεται ένα χαρακτηριστικό φάσµα απορρόφησης 

των ασύµµετρων αυτών συµπλόκων. 
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Σχήµα 25. Ηλεκτρονικά φάσµατα απορρόφησης [PrIII(TMePyP)(TPP)]+3[I3]-3 

σε DMF. 
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4.4. ∆ΙΛΑΝΘΑΝΙ∆ΙΚΑ ∆ΙΠΟΡΦΥΡΙΝΙΚΑ ΣΥΜΠΛΟΚΑ 

 

 

4.4.1.  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

 

 

Πίνακας 12. Τιµές Ορατού–Υπεριώδους των συµπλόκων [(TMePyP)HoIII]2 (µ–

CO3) σε διαλύτη Η2Ο και του [(TPP)HoIII]2(µ–CO3) σε CH2Cl2.  Οι 

τιµές λ δίνονται σε nm.  Σε παρένθεση δίνεται ο συντελεστής 

απόσβεσης ε (logε: dm3mol–1 cm-1). 

 B– ταινία Q –ταινίες 

[(TMePyP)HoIII]2(µ–CO3) 432 (5,20) 514 (3,61) 558 (4,20) 595 (3,80)

[(TPP)HoIII]2(µ–CO3) 418 (5,31) 511 (3,41) 552 (4,10) 589 (3,44)

 

 

 

 

 

4.4.2. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 
Τα διµεταλλικά διπορφυρινικά σύµπλοκα τα οποία συντέθηκαν και όπου τα 

δύο µέταλλα συνδέονται µε την γέφυρα CO3
= έχουν γενικό τύπο 

[(πορφ)LnIII(H2O)2(µ–CO3)(H2O)3LnIII(πορφ).  Στο παρακάτω σχήµα φαίνεται το 

συµπλόκο [(TMePyP)LnIII(H2O)2(µ–CO3)(H2O)3LnIII(TMePyP)]8+ [I8]8-.  
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Σχήµα 26. Το συµπλόκο [(TMePyP)LnIII(H2O)2(µ–CO3)(H2O)3LnIII 

(TMePyP)]8+[I8]8–. 

 

 

Τα φάσµατα απορρόφησης των παραπάνω συµπλόκων δεν διαφέρουν και 

πολύ από εκείνα των αντίστοιχων µονοπορφυρινικών τους συµπλόκων.  Έχουν 

περίπου όµοια χαρακτηριστικά µε µία µόνο µικρή µετατόπιση προς υψηλότερες 

ενέργειες. Στο παρακάτω σχήµα φαίνεται το φάσµα απορρόφησης τόσο 

[(TMePyP)ΗοIII(H2O)2(µ–CO3) (H2O)3ΗοIII(TMePyP)]8+[I8]8-  σε νερό όσο και του 

[(TPP)ΗοIII(H2O)2(µ–CO3)(H2O)3 ΗοIII(TPP)] σε CH2Cl2. 
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Σχήµα 27. Ηλεκτρονικά φάσµατα απορρόφησης [(TMePyP)ΗοIII(H2O)2(µ–

CO3) (H2O)3ΗοIII(TMePyP)]8+[I8]8– σε H2O.  
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Σχήµα 28. Ηλεκτρονικά φάσµατα απορρόφησης [(TPP)ΗοIII (H2O)2(µ–CO3) 

(H2O)3ΗοIII(TPP)] σε CH2Cl2. 

 

 Τα φάσµατα αυτά έχουν περισσότερο χαρακτηριστικά µονοπορφυρινικών 

και όχι διπορφυρινικών συµπλόκων.  Και αυτό διότι η απόσταση που χωρίζει τους 

είναι τέτοια έτσι ώστε να µην υπάρχει σηµαντική αλληλοεπικάλυψη των 

τροχιακών των συζυγιακών δακτυλίων. Επίσης εκτός της απόστασης σηµαντικό 

ρόλο παίζει και η µη πλήρης επικάλυψη των δύο πορφυρινικών δακτυλίων.  Όπως 

φαίνεται και στο παρακάτω σχήµα µόνο ένα πυρρόλιο από κάθε δακτύλιο 

βρίσκεται σε πλήρη επικάλυψη µε το συζυγιακό δακτύλιο του άλλου. Τα 

παραπάνω αποτελέσµατα βρίσκονται σε πλήρη συµφωνία µε διµεταλλικά 

πορφυρινικά σύµπλοκα τα οποία έχουν συντεθεί και τα οποία έχουν χαρακτηριστεί µε 

κρυσταλλογραφία ακτινών–Χ55,56.   

N

NN

N

N
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Σχήµα 28. Κάθετη απεικόνιση του συµπλόκου [(TMePyP)LnIII(H2O)2(µ–CO3) 

(H2O)3 LnIII(TMePyP)]8+[I8]8-. 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Από όλα τα φασµατοσκοπικά δεδοµένα, προς χάριν ευκολίας του 

αναγνώστη, µπορούν να εξαχθούν τα εξής συµπεράσµατα: 

 
 
5.1. ΜΟΝΟΠΟΡΦΥΡΙΝΙΚΑ ΛΑΝΘΑΝΙ∆ΙΚΑ ΣΥΜΠΛΟΚΑ 
 

• Όλα τα φάσµατα απορρόφησης στα λανθανιδικά µονοπορφυρινικά 

σύµπλοκα που µελετήθηκαν είχαν χαρακτηριστικά φασµάτων τύπου 

“normal”. 

• Η Β–ταινία µετατοπίζεται προς µικρότερα µήκη κύµατος και 

µάλιστα γραµµικά, µε την αύξηση του ατοµικού αριθµού της 

λανθανίδας στα µονοπορφυρινικά σύµπλοκα.  Η µείωση αυτή 

οφείλεται στην µεταβολή της ηλεκτραρνητικότητας των 

λανθανιδικών ιόντων. 

• Τα σύµπλοκα LnIII(TMePyP)acac λόγω του κατιονικού χαρακτήρα 

του δακτυλίου τους, παρουσιάζουν φάσµατα τα οποία έχουν ταινίες 

µεγαλύτερου εύρους αλλά και µικρότερης έντασης. 

• Τα σύµπλοκα LnIII(TpFPyP)acac δεν διαφέρουν και πολύ από τα 

σύµπλοκα LnIII(ΤPP)acac.  Οι όποιες διαφορές (µικρή µετατόπιση 

προς χαµηλότερες ενέργειες) οφείλονται στην παρουσία των 

αποµακρυσµένων από τον κεντρικό σκελετό του δακτυλίου ατόµων 

φθορίου. 

• Οι εκάστοτε χρησιµοποιούµενοι διαλύτες αλληλεπιδρούν 

διαφορετικά στα φάσµατα απορρόφησης. 

 

 

5.2. ∆ΙΠΟΡΦΥΡΙΝΙΚΑ ΛΑΝΘΑΝΙ∆ΙΚΑ ΣΥΜΠΛΟΚΑ ΤΥΠΟΥ 

“SANDWICH” 

 

• Τα φάσµατα απορρόφησης των συµπλόκων αυτών είναι 

διαφοροποιηµένα και περισσότερο πολύπλοκα από τα αντίστοιχα 
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µονοπορφυρινικά τους σύµπλοκα. Αυτό συµβαίνει λόγω της πολύ 

κοντινής απόστασης στην οποία βρίσκονται οι δύο δακτύλιοι. 

• Ανάλογα µε την επιλογή κάθε φορά του διαλύτη και µε το πόσο 

βασικός αυτός είναι, µπορούµε να έχουµε την πρωτονιωµένη 

(LnIIIH(πορφ’)(πορφ”)) ή την µη πρωτονιωµένη 

([LnIII(πορφ’)(πορφ”)]-) µορφή στα ουδέτερα διπορφυρινικά 

σύµπλοκα.  Έτσι σε διαλύτες όπως CH2Cl2, CHCl3 και ΦCH3, τα 

σύµπλοκα βρίσκονται στην πρωτονιωµένη, ενώ σε διαλύτες όπως 

DMF, DMSO, MeOH και πυριδίνη στην µη προτονιωµένη µορφή. 

• Λόγω της κοντινής απόστασης όπου βρίσκονται οι δύο 

πορφυρινικοί δακτύλιοι, αναπτύσσονται ισχυρές π–π 

αλληλεπιδράσεις µε αποτέλεσµα να εµφανίζονται νέες ταινίες 

απορρόφησης που οφείλονται σε µεταφορά φορτίου.  ∆εν έχει όµως 

αποσαφηνιστεί τι είδους µεταφοράς φορτίου, από δακτύλιο σε 

δακτύλιο ή από το µέταλλο στον δακτύλιο κι αντίστροφα.  

• Η µείωση της Β–ταινίας δεν είναι γραµµική αλλά εκθετική λόγω 

στερεοχηµικών παρεµποδίσεων που προσδίδει ο ένας δακτύλιος 

στον άλλο.  Έτσι οι δύο δακτύλιοι δεν µπορούν να πλησιάσουν 

µεταξύ τους περισσότερο από κάποια απόσταση.  Κάτι εξ’ άλλου 

που τεκµηριώνεται και από την µείωση της απόδοσης όσο βαίνουµε 

προς µικρότερα σε µέγεθος λανθανιδικά ιόντα. 

 

 

5.3. ∆ΙΛΑΝΘΑΝΙ∆ΙΚΑ ∆ΙΠΟΡΦΥΡΙΝΙΚΑ ΣΥΜΠΛΟΚΑ 

 

• Τα φάσµατα απορρόφησης των διλανθανιδικών διπορφυρινικών 

συµπλόκων που συντέθηκαν έχουν χαρακτηριστικά που µοιάζουν 

περισσότερο µε εκείνα των µονοπορφυρινικών συµπλόκων παρά 

των συµπλόκων τύπου “sandwich”. Αυτό αφενός οφείλεται στην 

µακρινή απόσταση των δύο δακτυλίων µε αποτέλεσµα να µην 

δηµιουργούνται ισχυρές π–π αλληλεπιδράσεις από τους δύο 

συζυγιακούς δακτυλίους, όπως στα σύµπλοκα “sandwich” και 

αφετέρου στην µη αντικριστή θέση των δακτυλίων αυτών. 
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  44  
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1. ΓΕΝΙΚΑ 

 
∆ονητικά φάσµατα µεταλλοπορφυρινών έχουν εξετασθεί διεξοδικά, λόγω 

της ιδιαίτερης βιολογικής χρησιµότητάς τους ως προσθετική οµάδα σε ποικίλες 

αιµοπρωτεΐνες.  Η δονητική φασµατοσκοπία υπερύθρου είναι µία τεχνική χρήσιµη 

στην δοµική µελέτη των πορφυρινών και κατ’ επέκταση των µεταλλοπορφυρινών, 

µέσω Infra–Red και Resonance–Raman µελετών1-3. 

Η φασµατοσκοπία I.R. άρχισε ν’ αναπτύσσεται από τις αρχές της δεκαετίας 

του ’50, ως µέθοδος εµπειρικών συσχετισµών των παρατηρούµενων ταινιών 

απορρόφησης, µε µόρια τα οποία είχαν χηµικώς καθορισµένες δοµές.  Αυτό 
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οδήγησε στην απόδοση πολλών χαρακτηριστικών ταινιών απορρόφησης, σε 

δονήσεις τµηµάτων του πορφυρινικού δακτυλίου και οι οποίες παρουσίαζαν 

καθορισµένες ταινίες απορρόφησης.  Εντούτοις για πολλές ταινίες δεν είχε 

διευκρινισθεί η ακριβής προέλευση των δονήσεων, έως ότου ο Ogoshi και η 

ερευνητική του οµάδα κατάφεραν να αποδώσουν 18 Εu ταινίες πορφυρινικών 

συµπλόκων D4h συµµετρίας4. 

Τα φάσµατα των ελεύθερων βάσεων και των αντίστοιχων 

µεταλλοπορφυρινών διαφέρουν σηµαντικά.  Οι ελεύθερες βάσεις έχουν µειωµένη 

συµµετρία σε σχέση µε τις µεταλλωµένες, εξαιτίας των 2 πρωτονίων που είναι 

συνδεδεµένα µε 2 απ’ τα κεντρικά άζωτα της πορφυρίνης.  Για τον λόγο αυτό και 

έχουν περισσότερες ταινίες από τις αντίστοιχες µεταλλωµένες.  Η υψηλότερης 

συµµετρίας µεταλλοπορφυρίνη εκτός του ότι διαθέτει λιγότερες ταινίες, αυτές 

είναι και πιο οξείες.  Επίσης η υποκατάσταση στον πορφυρινικό δακτύλιο 

προκαλεί µείωση της συµµετρίας, µε αποτέλεσµα ο αριθµός των ταινιών να 

αυξάνει5.   

 

 
Σχήµα 1. ∆οµικό διάγραµµα για µεταλλοπορφυρίνη D4h

 συµµετρίας µε 

περιφερειακούς υποκαταστάτες Χ και Υ.  ∆ίδεται ο ατοµικός 

χαρακτηρισµός (Cα, Cβ και Cm). 

 

Οι διαφορές στα φάσµατα υπερύθρου των µεταλλοπορφυρινών είναι πιο 

έντονες στις δονήσεις του πορφυρινικού σκελετού παρά στις δονήσεις των 

περιφερειακών τους υποκαταστατών.  Η µεταλλοπορφίνη (η πιο απλή 

µεταλλοπορφυρίνη), της οποίας όλες οι α και β θέσεις είναι κατειληµµένες από 
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άτοµα Η, έχει 105(3x37–6) επιτρεπτές δονήσεις και οι οποίες δίνονται στον 

πίνακα 14.   

 

Πίνακας 1. Κατάταξη επιτρεπτών δονήσεων για µία µεταλλοπορφυρίνη D4h 

συµµετρίας (R: Raman ενεργές, ΙR: IR ενεργές). 

Εντός επιπέδου δονήσεις Εκτός επιπέδου δονήσεις 

Α1g(R) 9 A1u 3 

A2g 8 A2u(IR) 6 

B1g(R) 9 B1u 5 

B2g(R) 9 B2u 4 

Eu(IR) 18 Eg(R) 8 

 

Οι πυρρολικοί δακτύλιοι στα πορφυρινικά συστήµατα έχουν διαφορετική 

γεωµετρία στον χώρο απ’ ότι το πυρρόλιο αυτό καθ’ αυτό6.  Οι εξωτερικοί δεσµοί 

CβCβ είναι ουσιαστικά διπλοί δεσµοί7 στις πορφυρίνες µε αποτέλεσµα οι δεσµοί 

Cα Cβ και CαΝ να µην δονούνται µε τον ίδιο τρόπο, όπως όταν έχουµε µόνο του το 

πυρρόλιο.  Μερικοί από τους χαρακτηριστικούς τρόπους δόνησης των ατόµων των 

πυρρολίων δίνεται στο παρακάτω σχήµα.   
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Σχήµα 2. Επιτρεπτές δονήσεις των πυρρολίων στις µεταλλοπορφυρίνες. 

Η πλήρης αποτίµηση των δονήσεων στα πορφυρινικά σύµπλοκα είναι πολύ 

δύσκολη.  Ο κύριος λόγος είναι ότι πολλές δονήσεις αλληλεπικαλύπτονται.  Το 

γεγονός αυτό µπορεί να προέρχεται είτε από το εκτεταµένο συζυγιακό σύστηµα 

είτε και από τους περιφερειακούς υποκαταστάτες.  Τις πιο εκτεταµένες µελέτες 

µέχρι σήµερα πάνω σε µέταλλοπορφυρινικά σύµπλοκα, έχουν κάνει ο Spiro και οι 

συνεργάτες του8-10.  Οι µεταλλοπορφυρίνες µε τις οποίες ασχολήθηκαν ήταν αυτές 

µε το Νικέλιο σαν κεντρικό µεταλλικό ιόν και µε τους δακτυλίους της ΟΕΡ και 

ΤΡΡ και της πορφίνης σαν πορφυρινικούς δακτυλίους.  Στο παρακάτω σχήµα 

δίνονται οι δονήσεις που λαµβάνουν χώρα στα άτοµα του συµπλόκου όπως και οι 

τιµές των συχνοτήτων, στις οποίες απορροφούν.   
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Σχήµα 3. Ατοµικές µετατοπίσεις και µετρούµενες δονήσεις (cm-1) Α1g 

δονήσεων για την NiΙΙ(OEP) και NiΙΙ(Por). 

 

Η φασµατοσκοπία υπερύθρου εκτός των άλλων είναι και µία τεχνική 

χρήσιµη στην εξέταση των εκάστοτε αξονικών υποκαταστατών.  Και αυτό διότι 

ενώ οι δονήσεις των δεσµών µετάλλου–αζώτου είναι δύσκολο να αναγνωριστούν 

στην περιοχή του υπερύθρου (κάτω από τα 400cm-1), οι δεσµοί τόσο των 

αξονικών υποκαταστατών αλλά και των δεσµών µετάλλου µε τους αξονικούς 

υποκαταστάτες σε µονοπορφυρινικά σύµπλοκα είναι πολλές φορές ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικές.  Οι ταινίες που οφείλονται σε δονήσεις µετάλλου–υποκαταστάτη 

πολλές φορές βρίσκονται εκτός του ορίου 400-4000cm-1.  Αλλά και όταν 

βρίσκονται στην περιοχή αυτή, πολλές φορές δύσκολα αναγνωρίζονται, λόγω των 

ισχυρών ταινιών που οφείλονται σε δονήσεις του συζυγιακού δακτυλίου. 
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2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟ-ΠΙΑΣ 
ΥΠΕΡΥΘΡΟΥ ΜΟΝΟ– ΚΑΙ ∆ΙΠΟΠΟΡΦΥΡΙ-ΝΙΚΩΝ 
ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΩΝ 
ΛΑΝΘΑΝΙ∆ΩΝ 
 
Οι πληροφορίες που µπορούν να αντληθούν από την δονητική 

φασµατοσκοπία στα λανθανιδικά πορφυρινικά σύµπλοκα είναι πάρα πολλές, και 

ειδικότερα όσον αφορά την παρούσα µελέτη, να διαπιστωθεί αν το σύµπλοκο µας 

είναι µονοπορφυρινικό ή διπορφυρινικό.  Ακόµη χάρη σ’ αυτήν µπορούν να 

µελετηθούν τόσο το είδος όσο και ο τρόπος συναρµογής των αξονικών 

υποκαταστατών (ligands) των µονοπορφυρινικών συµπλόκων.  Επιπλέον ακόµη 

µπορεί να µελετηθεί και το είδος των περιφερειακών υποκαταστατών των 

τετραπυρρολικών δακτυλίων ή ακόµη και ο χαρακτηριστικός δεσµός αζώτου–

υδρογόνου στον πορφυρινικό δακτύλιο στα σύµπλοκα τύπου “sandwich”. 

Όλα τα φάσµατα υπερύθρου ελήφθησαν µε την µορφή δισκίων, 

χρησιµοποιώντας ως µέσο διασποράς KBr, και σε συγκεντρώσεις της τάξης 2% w/w. 

 

 

 
2.1. ΜΟΝΟΠΟΡΦΥΡΙΝΙΚΑ ΣΥΜΠΛΟΚΑ                                     

 

Σ΄ όλα τα µονοπορφυρινικά σύµπλοκα ως αξονικός υποκαταστάτη (ligand) 

υπάρχει το ιόν της ακετυλακετόνης.  Έτσι όπως είναι φυσικό στα δονητικά 

φάσµατα στην περιοχή του υπερύθρου, εκτός από τις δονήσεις που οφείλονται 

στον πορφυρινικό σκελετό παρατηρούµε και τις δονήσεις των υποκαταστατών.  

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι δονήσεις που οφείλονται στον 

ακετυλακετονικό υποκαταστάτη από ένα µονοπορφυρινικό σύµπλοκο κάθε 

χαρακτηριστικής οµάδας που συντέθηκε.  Συγκριτικά παρουσιάζονται και οι 

δονήσεις του συµπλόκου HoIII(acac)3.   

 

 

 

 

 

 



 98

Πίνακας 2.  Χαρακτηριστικές δονήσεις (σε cm-1) του ακετυλακετονικού 

υποκαταστάτη (acac), για τα σύµπλοκα HoIII(acac)3 και 

HoIII(πορφ)acac, για διάφορους πορφυρινικούς δακτυλίους. 

ΤΥΠΟΣ 
∆ΟΝΗΣΗΣ 

ΗοIII(acac)3 TPP TPyP TMePyP TpFPP 

ν(ΜΟ)+ν(C–CH3) 478 444 441 449 a 

Ring Def.+ν(ΜΟ) 536 523 535 523 a 

π[CH3-C(O-)-C] 624,639 659 653 679,649 657 

ν(C-C+rd+ ν(ΜΟ) 739 753 727 801 755 

ν(CH) ν(C-CH3) 921 922 923 893 928 
ν(C-CH3)+ ν(C-

CH3) 
1018 988 1069 1015 989 

δs (CH3) 1190 1006 1200 1190 1205 

δd (CH3) 1263 1259 1265 1264 1279 

ν(CH)+ν(C=C) 1416 1418 1396 1412 1387 

ν(C=O)+ν(C=C) 1524 1538 1553 1521 1518 

ν(C=C)+ν(C=O) 1606 1592 1594 1587 1579 

(ν: δόνηση τάσης, δ: ψαλιδοειδής, π: εκτός επιπέδου παραµόρφωση και α: 

δόνηση που είτε δεν παρατηρήθηκε είτε αλληλεπικαλύπτεται από δόνηση 

του πορφυρινικού δακτυλίου). 

Έτσι µια σαφέστατη ένδειξη της υποκατάστασης του ligand µε το 

µεταλλικό ιόν είναι και οι παρατηρούµενες δονήσεις τάσεις µετάλλου οξυγόνου 

ν(ΜΟ) γύρω από την περιοχή των 445cm-1.  Μία άλλη ένδειξη τις υποκατάστασης 

του ακετυλακετονικού ιόντος είναι και η εξαφάνιση της ταινίας στα 3300cm-1.  

Αυτή αντιστοιχεί σε δόνηση τάσης των δεσµών Ν–Η της ελεύθερης βάσης.  Έτσι 

οι ταινίες εξαφανίζονται µετά την συµπλοκοποίηση της πορφυρίνης µε το 

µεταλλικό ιόν. 

Όσον αφορά την περιφερειακή υποκατάσταση στους πορφυρινικούς 

δακτυλίους, παρατηρήθηκαν χαρακτηριστικές δονήσεις τόσο από την οµάδα C6F5 

όσο και από την µεθυλιωµένη οµάδα της υδατοδιαλυτής πορφυρίνης.  

Παρατηρήθηκαν οι χαρακτηριστικές ταινίες δόνησης στα 759, 934, 986, 1491 και 

1520cm-1 οι οποίες ανήκουν σε δονήσεις στον δακτύλιο C6F5.  Επίσης η ισχυρή 

δόνηση στα 1591cm-1 περίπου, του δεσµού C=N της πυριδίνης, στα ουδέτερα 

συµπλόκα LnIII(TPyP)acac µετατοπίζεται προς µεγαλύτερες ενέργειες στα 

υδατοδιαλυτά LnIII(TMePyP)acac.  Συγκεκριµένα η ισχυρή αυτή δόνηση 
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εµφανίζεται πλέον στους 1640cm-1 και οφείλεται στο δεσµό C=N+–CH3 των 

υδατοδιαλυτών συµπλόκων LnIII(TMePyP)acac.  Οι δονήσεις που οφείλονται είτε 

στον σκελετό του πορφυρινικού δακτυλίου είτε στους περιφερειακούς 

υποκαταστάτες παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.  Για σύγκριση 

παρουσιάζονται και οι τιµές από το σύµπλοκο NiII(TPP). 

Πίνακας 3. Χαρακτηριστικές δονήσεις (σε cm-1) των δεσµών του πορφυρινικού 

δακτυλίου σε µονοπορφυρινικά λανθανιδικά σύµπλοκα.   

ΤΥΠΟΣ 

∆ΟΝΗΣΗΣ 
NiIITPP HoIII(TPP)acac HoIII(TPyP)acac HoIII(TMePyP)acac

φ4(νgα) 1599 1658 1644 1639 

φ5(ν19α) 1510 1588 1589 1588 

φ7(ν18α) 1034 1064 966 984 

φ8(ν12) 1003 872 792 891 

φ9(ν6α) 639 652 a a 

π3(ν11) 701 694 718 718 

Π3΄’ 684 676 661 680 

π5(ν16b) 498 512 530 516 

ν39 ν(Ca-
Cm)sym

1473 1471 1480 b 

ν40 ν( pyr 
quar ring)

1403 1433 1377 b 

ν36 ν(Cm-
phenyl)

1254 1195 b b 

ν41 ν(pyr half 
ring)

1331 a 1330 1335 

ν51 
δ(CβΗ)asym

1093 1106 1120 1087 

ν47 ν( pyr 
breathing)

1023 1031 1069 1054 

Όπου: 

φ: δονήσεις εντός επιπέδου που ανήκουν στο φαινυλίου ή στην πυριδίνη 

π: δονήσεις εκτός επιπέδου που ανήκουν στο φαινυλίου ή στην πυριδίνη 

ν : δονήσεις τάσεων των πυρρολίων. 

δ:  κάµψη εντός επιπέδου 

α: δόνηση που δεν παρατηρείται 

β: δονήσεις όπου υπήρχε επικάλυψη µε αυτές των αξονικών υποκαταστατών. 

Στα παρακάτω σχήµατα παρουσιάζονται χαρακτηριστικά φάσµατα 

υπερύθρου από κάθε µία οµάδα µονοπορφυρινικών συµπλόκων που συντέθηκαν. 
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Σχήµα 4. Φάσµα υπέρυθρου του συµπλόκου HoIII(TPP)acac. 
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Σχήµα 5. Φάσµα υπέρυθρου του συµπλόκου HoIII(TPyP)acac. 
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Σχήµα 6. Φάσµα υπέρυθρου του συµπλόκου LaIII(TpFPP)acac. 
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Σχήµα 7. Φάσµα υπέρυθρου του συµπλόκου LuIII(TMePyP)acac. 
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Σχήµα 8. Συγκριτικά φάσµατα υπέρυθρου των συµπλόκων 

ΗοIII(TMePyP)acac και ΗοIII(acac)3. 

 

 

 

 

2.2. ∆ΙΠΟΡΦΥΡΙΝΙΚΑ ΣΥΜΠΛΟΚΑ ΤΥΠΟΥ “SANDWICH” 
                                                                                                                                                             

Τα φάσµατα υπερύθρου σ' όλες τις µεταλλοπορφυρίνες είναι µοναδικά µε 

την αυστηρή έννοια του όρου.  Έτσι όχι αδίκως τα φάσµατα I.R. έχουν 

χαρακτηριστεί δακτυλικά αποτυπώµατα των µεταλλοπορφυρινών.  Αυτή η 

µοναδικότητα βέβαια υπάρχει και στα σύµπλοκα τύπου “sandwich”.   

Οι ταινίες στα φάσµατα υπερύθρου των συµµετρικών συµπλόκων τύπου 

“sandwich” όπως είναι φυσικό έχουν κυρίως χαρακτηριστικά που προέρχονται 

από τις ταινίες των πορφυρινικών τους δακτυλίων11.  Τα ασύµµετρα σύµπλοκα 

όπως θα περίµενε κανείς έχουν ταινίες που οφείλονται και στους δύο 

πορφυρινικούς δακτυλίους.  Αυτό µάλιστα έχει παρατηρηθεί και στα ασύµµετρα 

σύµπλοκα των λανθανιδών µε τους δακτυλίους της OEP και της TPP11,12.  Στο 

παρακάτω σχήµα παρουσιάζονται τα φάσµατα των συµµετρικών LaΙΙΙH(TPP)2, 

LaΙΙΙH(TPyP)2 καθώς και του ασύµµετρου LaΙΙΙH(TPP)(TPyP).  Εύκολα µπορεί να 

δει κανείς ότι υπάρχουν ταινίες του ασύµµετρου συµπλόκου που προέρχονται από 

δονήσεις τόσο του δακτυλίου της TPP όσο της TPyP.    
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Σχήµα 9. Συγκριτικά φάσµατα υπέρυθρου των συµπλόκων LaIIIH(TPP)2, 

LaIIIH(TPyP)2 και LaIIIH(TPyP)(TPP).   

Το ίδιο µπορεί να παρατηρηθεί και στα σύµπλοκα µε γενικούς τύπους 

[LnIII(TMePyP)2]+7[I7]-7
, LnIIIH(TPP)2 και [LnIII(TMePyP)(TPP)]+3[I3]-3.  Τα 

δονητικά φάσµατα υπερύθρου των τελευταίων συµπλόκων φέρουν 

χαρακτηριστικά τόσο από τον κατιονικό δακτύλιο της TMePyP όσο και από τον 

ουδέτερο δακτύλιο της TPP (Σχήµα 10). 
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Σχήµα 10. Συγκριτικά φάσµατα υπέρυθρου των συµπλόκων 

[NdIII(TMePyP)2]+7[I7]-7, NdIIIH(TPP)2, και [NdIII(TMePyP) 

(TPP)]+3[I3]-3. 
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Οι δονήσεις των δεσµών του κεντρικού µεταλλικού ιόντος µε τα άτοµα των 

αξονικών υποκαταστατών στα µονοπορφυρινικά σύµπλοκα είναι πολλές φορές 

πολύ χαρακτηριστικές και εύκολα εντοπίζονται.  Αντίθετα οι δονήσεις µετάλλου–

αζώτου είναι δύσκολο να αναγνωριστούν στην περιοχή του υπερύθρου.  Εντούτοις 

η φασµατοσκοπία υπερύθρου αποδείχθηκε εξαιρετικά χρήσιµη όσον αφορά την 

διαπίστωση και την επιβεβαίωση της παρουσίας του ατόµου υδρογόνου13, το 

οποίο ήδη έχουµε αναφέρει ότι βρίσκεται συνδεδεµένο µε ένα από τα οκτώ 

κεντρικά άζωτα του δακτυλίου.  Η δόνηση τάσης Ν–Η ανιχνεύτηκε τόσο στα 

συµµετρικά όσο και στα ασύµµετρα στα 3250–3350cm-1 αλλά υπάρχει 

αλληλεπικάληψη της κορυφής αυτής µε τις ταινίες που οφείλονται στην δόνηση 

τάσης του δεσµού Ο–Η του νερού. 

Οι δονήσεις που οφείλονται είτε στον σκελετό των πορφυρινικών 

δακτυλίων είτε στους περιφερειακούς τους υποκαταστάτες, παρουσιάζονται στους 

παρακάτω πίνακες.  Για σύγκριση παρουσιάζονται και οι τιµές από το σύµπλοκο 

NiII(TPP)8. 

Πίνακας 4. Χαρακτηριστικές δονήσεις (σε cm-1) των δεσµών των πορφυρινικών 

δακτυλίων στα λιπόφιλα σύµπλοκα τύπου “sandwich”. 

ΤΥΠΟΣ 

∆ΟΝΗΣΗΣ 
NiIIITPP LaIIIH(TPP)2 LaIIIH(TPyP)2 LaIIIH(TPyP)(TPP)

φ4(νgα) 1599 1596 1589 1594 

φ5(ν19α) 1510 1576 1543 1576 

φ7(ν18α) 1034 1040 1027 1040 

φ8(ν12) 1003 1006 a 1005 

φ9(ν6α) 639 623 a 623 

π3(ν11) 701 702 719 702 

π3΄’ 684 656 664 657 

π5(ν16b) 498 522 a 524 

ν39 ν(Ca-Cm)sym 1473 1464 1475 1474 

ν40 ν( pyr quar  
ring) 

1403 1437 1408 1440 

ν36 ν(Cm-phenyl) 1254 1265 1195 1265 

Ν41 ν(pyr half 
ring) 

1331 1322 1329 1325 

ν51 δ(CβΗ)asym 1093 1068 1072 1072 

ν47 ν( pyr 
breathing) 

1023 1032 1030 1030 
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Όπου: 

φ: δονήσεις εντός επιπέδου που ανήκουν στο φαινυλίου ή την πυριδίνη 

π: δονήσεις εκτός επιπέδου που ανήκουν στο φαινυλίου ή την πυριδίνη 

ν : δονήσεις τάσεων των πυρρολίων. 

δ:  κάµψη εντός επιπέδου 

α: δόνηση που δεν παρατηρείται 

 

Η ισχυρή δόνηση του δεσµού C=N της πυριδίνης, στα ουδέτερα συµπλόκα 

LnIIIΗ(TPyP)2 και LnIIIΗ(TPyP)(TPP) βρίσκεται περίπου στα 1625cm-1.  Αυτή η 

δόνηση µετατοπίζεται προς µεγαλύτερες ενέργειες και η οποία εµφανίζεται 

περίπου στους 1635cm-1 για τα µεθυλιωµένα παράγωγα [LnIII(TMePyP)2]+7[I7]-7
 

και [LnIII(TMePyP)(TPP)]+3[I3]-3 (Σχήµα 11, 12). 

Πίνακας 5. Χαρακτηριστικές δονήσεις (σε cm-1) των δεσµών από τους 

πορφυρινικούς δακτυλίους στα υδατοδιαλυτά σύµπλοκα τύπου 

“sandwich”. 

ΤΥΠΟΣ 

∆ΟΝΗΣΗΣ 
NiIIITPP [LaIII(TMePyP)2]+7[I7]-7 LaIII(TMePyP)(TPP)]+7[I7]-7

φ4(νgα) 1599 1598 1596 

φ5(ν19α) 1510 1519 1574 

φ7(ν18α) 1034 1027 1036 

φ8(ν12) 1003 A 1000 

φ9(ν6α) 639 A 621 

π3(ν11) 701 717 699 

π3΄’ 684 661 661 

π5(ν16b) 498 A 519 

ν39 ν(Ca-Cm)sym 1473 1458 1474 

ν40 ν( pyr quar  
ring) 

1403 1407 1414 

ν36 ν(Cm-
phenyl) 

1254 1279 1263 

Ν41 ν(pyr half 
ring) 

1331 1328 1327 

ν51 
δ(CβΗ)asym 

1093 1088 1071 

ν47 ν( pyr 
breathing) 

1023 1011 1029 
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Σχήµα 11. Φάσµα υπέρυθρου του συµπλόκου [YbIII(TMePyP)2]+7[I7]-7. 
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Σχήµα 12. Φάσµα υπέρυθρου του συµπλόκου [TmIII(TMePyP)(TPP)]+3[I3]-3. 
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2.4. ∆ΙΛΑΝΘΑΝΙ∆ΙΚΑ ∆ΙΠΟΡΦΥΡΙΝΙΚΑ ΣΥΜΠΛΟΚΑ 
 

Τα φάσµατα υπερύθρου των συµπλόκων µε γενικό τύπο 

[(TMePyP)LnIII(H2O)2  (µ–CO3)(H2O)3LnIII(TMePyP)]8+[I8]8- και 

(TPP)LnIII(H2O)2(µ–CO3)(H2O)LnIII(TPP), έχουν τα γενικά χαρακτηριστικά των 

πορφυρινών, µε τις οποίες είναι συναρµοσµένες.  Ακόµη διαθέτουν δονήσεις που 

αντιστοιχούν σε δονήσεις του τριδοτικού χηλικού υποκαταστάτη CO3
2-

.  

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι δονήσεις που αποδόθηκαν στον 

µ–CO3 υποκαταστάτη στα παραπάνω σύµπλοκα.  Συγκριτικά παρουσιάζονται οι 

δονήσεις του συµπλόκου Ηο2
III(CO3)3.   

 

 

Πίνακας 6. Χαρακτηριστικές δονήσεις (σε cm-1) του στον µ–CO3 υποκαταστάτη 

για τα σύµπλοκα Ho2
III(CO3)3, και διµεταλλικών διπορφυρινικών 

συµπλόκων.   

ΤΥΠΟΣ ∆ΟΝΗΣΗΣ Ηο2
III(CO3)3

[(TMePyP)LnIII]2 

(µ–CO3)]+8[Ι8]-8 [(TPP)LnIII]2(µ–CO3)

Ν3 (νCOIΙ) 1503 α α 

ν3΄(νCOIΙ)+ (νCOI) 1384 1399 1410 

ν1 (νCOI)+ (νCOII) 1087 α α 

ν 2 π 838 853 857 

ν4 δ(ΟΙΙCΟΙ) 757 757 752 

 Όπου:  ν: δόνηση τάσης, δ: ψαλιδοειδής, π: εκτός επιπέδου παραµόρφωση και α: 

δόνηση που είτε δεν παρατηρήθηκε είτε αλληλεπικαλύπτεται από δόνηση του 

πορφυρινικού δακτυλίου. 
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Σχήµα 13. Φάσµα υπέρυθρου του συµπλόκου [(TMePyP)ΗοIII(H2O)2(µ–

CO3)(H2O)3 ΗοIII(TMePyP)]8+[I8]8-. 
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Σχήµα 14. Φάσµα υπέρυθρου του συµπλόκου (TPP)ΗοIII(H2O)2(µ–CO3)(H2O) 

ΗοIII(TPP). 
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3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Η µελέτη µε δονητική φασµατοσκοπία υπερύθρου είχε δύο κυρίους 

στόχους. Ο πρώτος αφορούσε κυρίως τα µονοπορφυρινικά σύµπλοκα και την 

φύση του αξονικού υποκαταστάτη.  Μέχρι σήµερα πολλές ήταν οι απόψεις για την 

φύση αυτού του υποκαταστάτη στα µονοπορφυρινικά σύµπλοκα14,15.  Με την 

βοήθεια όµως της φασµατοσκοπίας υπερύθρου πιστοποιήθηκε εµµέσως η ύπαρξη 

τόσο του ακετυλακετονικού ιόντος (acac) στα µονοπορφυρινικά όσο και του 

ανθρακικού ανιόντος (µ–CO3) στα διµεταλλικά.  Κ’ αυτό διότι παρατηρήθηκαν 

χαρακτηριστικές ταινίες των παραπάνω υποκαταστατών (ligands) που 

υποδεικνύουν την συµπλοκοποίησή τους µε το µεταλλικό ιόν.  

Στην βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί διάφοροι τρόποι συµπλοκοποίησης του 

ακετυλακετονικού υποκαταστάτη µε το µεταλλικό ιόν16.  Αυτοί οι τρόποι σύνδεσης 

φαίνονται στο παρακάτω σχήµα.   
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Σχήµα 15. Πιθανοί τρόποι σύνδεσης του ακετυλακετονικού υποκαταστάτη µε 

το µεταλλικό ιόν. 

  

Τα µονοπορφυρινικά σύµπλοκα που παρασκευάστηκαν στην παρούσα 

εργασία ανήκουν στην πρώτη κατηγορία συµπλοκοποίησης.  Αυτό επιβεβαιώνεται 

τόσο από τις δονήσεις που παρατηρήθηκαν στα σύµπλοκα αυτά, όσο και από τις 

υπάρχουσες δοµές των πρόδροµων ακετυλακετονικών συµπλόκων, LnIII(acac)3
17,18.  

Οι υπόλοιποι τρόποι απορρίφθηκαν εκ’ των προτέρων, διότι δεν παρατηρήθηκαν οι 
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χαρακτηριστικές εκείνες δονήσεις που να συνηγορούν µ’ αυτούς τους τρόπους 

σύνδεσης. 

 
Σχήµα 16. ORTEP LaIII(acac)3. 

Με την δονητική φασµατοσκοπία υπερύθρου, εκτός από την πιστοποίηση 

και τον τρόπο σύνδεσης του αξονικού υποκαταστάτη, πιστοποιήσαµε και την 

πλήρη µεθυλίωση των συµπλόκων LnIII(TPyP)acac.  Αυτό διότι δεν 

παρατηρήθηκε καθόλου η δόνηση C=N, που να αντιστοιχεί σε δονήσεις του 

ουδέτερου παραγώγου. 

Η φασµατοσκοπία υπερύθρου βοήθησε στην πιστοποίηση του ανθρακικού 

ανιόντος σαν αξονικού υποκαταστάτη στα διµεταλλικά διπορφυρινκά σύµπλοκα.  

Στην βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί διάφοροι τρόποι συµπλοκοποίησης του 

ανθρακικού ιόντος σαν ligand του µεταλλικού ιόντος16.  Όλοι οι τρόποι σύνδεσής του 

µε κάποιο µεταλλικό ιόν φαίνονται στο παρακάτω σχήµα.   
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Σχήµα 17. Πιθανοί τρόποι σύνδεσης του ανθρακικού υποκαταστάτη µε το 

µεταλλικό ιόν. 

 

Τα διµεταλλικά σύµπλοκα που παρασκευάστηκαν στην παρούσα εργασία 

ανήκουν στην τρίτη κατηγορία.  Όπου δύο από τα άτοµα οξυγόνου είναι 

συνδεδεµένα µε την µία λανθανίδα, ενώ το τρίτο άτοµο βρίσκεται συνδεδεµένο µε 

την άλλη.  Τέτοια συναρµογή έχει και το σύµπλοκο K2CO3, και το οποίο έχει 

παρόµοιες δονήσεις µε αυτές των διµεταλλικών συµπλόκων17. 

 O δεύτερος κύριος στόχος αφορούσε την µελέτη των συµπλόκων τύπου 

“sandwich”.  Η µελέτη αυτή περιλαµβάνει τον χαρακτηρισµό των δονήσεων που 

ανιχνεύονται σε παρόµοια σύµπλοκα13-15.  Τα ασύµµετρα σύµπλοκα όπως θα 

περίµενε κανείς έχουν ταινίες οι οποίες προέρχονται από δονήσεις και των δύο 

πορφυρινικών δακτυλίων.  

Με την παρατήρηση της δόνησης στα 3250–3300cm-1 στα ουδέτερα 

σύµπλοκα “sandwich”, και που οφείλεται σε δόνηση τάσης Ν–H έγινε έµµεση 

πιστοποίηση του αζώτου σ’ ένα από τα οκτώ κεντρικά άτοµα αζώτου.  Αυτή η 

παρατήρηση βρίσκεται σε πλήρη συµφωνία µε µελέτες NMR20, 

κρυσταλλογραφίας ακτινών–Χ12,13,21,22, που έχουν γίνει σ’ άλλα παρόµοια 

σύµπλοκα τύπου “sandwich”. 
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  55  
  

ΦΦΦΑΑΑΣΣΣΜΜΜΑΑΑΤΤΤΟΟΟΣΣΣΚΚΚΟΟΟΠΠΠΙΙΙΑΑΑ   ΠΠΠΥΥΥΡΡΡΗΗΗΝΝΝΙΙΙΚΚΚΟΟΟΥΥΥ   ΜΜΜΑΑΑΓΓΓΝΝΝΗΗΗΤΤΤΙΙΙΚΚΚΟΟΟΥΥΥ   

ΣΣΣΥΥΥΝΝΝΤΤΤΟΟΟΝΝΝΙΙΙΣΣΣΜΜΜΟΟΟΥΥΥ   (((NNNMMMRRR)))   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

Η µεγάλη ανάπτυξη της φασµατοσκοπίας πυρηνικού µαγνητικού 

συντονισµού (NMR) από τα τέλη της δεκαετίας του ‘50 επηρέασε σηµαντικά την 

µελέτη σχεδόν όλων των κατηγοριών των οργανικών και οργανοµεταλλικών 

ενώσεων1.  Ειδικότερα δε επηρέασε τις πορφυρίνες καθώς και τα παράγωγά τους.  

Το πρώτο πυρηνικό µαγνητικό φάσµα (NMR) σε µόριο πορφυρίνης δηµοσιεύτηκε 

από τους Becker και Bradley το 19592.  Οι πληροφορίες που λαµβάνονται από την 

φασµατοσκοπία NMR χρησιµεύουν τόσο για την διευκρίνιση της δοµής των 

πορφυρινών και των ενώσεών τους, όσο και για την µελέτη της δυναµικής τους 

µέσα σε διαλύµατα ή ακόµη και τον έλεγχο της κινητικής µιας αντίδρασης.  Αυτό 

συµβαίνει διότι η συχνότητα συντονισµού ενός πυρήνα εξαρτάται από το χηµικό 

περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται.   
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Κύριο χαρακτηριστικό του πορφυρινικού δακτυλίου είναι η µεγάλη 

µαγνητική ανισοτροπία που προκαλείται από το π–ηλεκτρονιακό νέφος του 

πορφυρινικού δακτυλίου.  Το ηλεκτρονιακό “ρεύµα” (ring current) του 

πορφυρινικού δακτυλίου που προκύπτει απ’ το εκτεταµένο π–συζυγιακό κυκλικό 

σύστηµα δηµιουργεί είτε επιπλέον προστασία είτε περαιτέρω αποπροστασία στα 

πρωτόνια του δακτυλίου.  Αυτό το γεγονός έχει σαν συνέπεια το πρωτονιακό 

φάσµα της ελεύθερης βάσης της πορφυρίνης να εκτείνεται σε µία περιοχή 15 ppm, 

περίπου. 

 

1.1. ΧΗΜΙΚΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ 
 

Ένας ατοµικός πυρήνας µπορεί να εµφανίζει πυρηνικό spin, υπό την έννοια 

ότι µπορεί να θεωρηθεί ως ένα περιστρεφόµενο ηλεκτρικό φορτίο και συνεπώς 

περιέχει στροφορµή.  Η στροφορµή είναι ένα διάνυσµα που το µέγεθός της, 

σύµφωνα µε την κβαντική θεωρία, είναι κβαντισµένο.  Αυτός ο κβαντικός αριθµός 

συµβολίζεται µε Ι. 

Οι πυρήνες που ενδιαφέρουν την φασµατοσκοπία NMR έχουν γωνιακή 

στροφορµή spin (Ι≠0).  Τέτοιοι πυρήνες είναι αυτοί του 1Η, και του 13C, και οι 

οποίοι ερευνήθηκαν για δύο κυρίως λόγους: α) επειδή ανιχνεύονται πιο εύκολα σε 

σχέση µε άλλους πυρήνες και β) επειδή το άτοµο υδρογόνου και του άνθρακα 

είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένα στην οργανική χηµεία.  Αυτά τα άτοµα θεωρούνται 

σαν ηλεκτρικά φορτία που περιστρέφονται και κατέχουν πυρηνική µαγνητική 

ροπή.  Η περιστροφή αυτών των θετικά φορτισµένων σωµατιδίων δηµιουργεί 

µικρά µαγνητικά πεδία τα οποία ευθυγραµµίζονται παράλληλα ή αντιπαράλληλα 

µε ένα εξωτερικά εφαρµοζόµενο µαγνητικό πεδίο.  

Για την ανίχνευση σήµατος και για όλα τα πειράµατα NMR η βασική 

σχέση που ισχύει είναι η: 

οπγν B)2/(=  

όπου γ είναι ο γυροµαγνητικός λόγος του πυρήνα που τοποθετείται µέσα σε 

ένα µαγνητικό πεδίο Βο.  

Αν και µε µία πρώτη µατιά στη παραπάνω σχέση αναµένεται όλοι οι 

πυρήνες να συντονίζονται στην ίδια συχνότητα, στη πραγµατικότητα το πεδίο που 

αισθάνεται κάθε πυρήνας τροποποιείται από το χηµικό του περιβάλλον.  Το 
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τοπικά µαγνητικά πεδία που δηµιουργούνται από τους γειτονικούς πυρήνες είναι 

ανάλογα του Βο και η παραπάνω σχέση µετασχηµατίζεται στην: 

οσπγν B)1)(2/( −=  

όπου σ είναι η σταθερά προστασίας (µέτρο της µετατροπής του εξωτερικού 

µαγνητικού πεδίου Βο από το χηµικό περιβάλλον).  

 

1.2. ΠΟΡΦΥΡΙΝΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ∆ΑΚΤΥΛΙΟΥ 

 

Στα 1Η–NMR φάσµατα των πορφυρινών, η συνεισφορά του ρεύµατος του 

αρωµατικού δακτυλίου στις χηµικές µετατοπίσεις είναι ο πιο σηµαντικός 

παράγοντας που κάνει τις πορφυρίνες να ξεχωρίζουν από παρόµοια µη–αρωµατικά 

συστήµατα. 

Όταν ένα εξωτερικό µαγνητικό πεδίο εφαρµόζεται σ’ ένα αρωµατικό 

σύστηµα η κίνηση των απεντοπισµένων π–ηλεκτρονίων έχει σαν αποτέλεσµα την 

δηµιουργία ρεύµατος δακτυλίου.  Το επαγόµενο αυτό ρεύµα, οδηγεί σ’ ένα 

δεύτερο µαγνητικό πεδίο.  Το αποτέλεσµα είναι ισχυρά ανισότροπο, δεν δίνει 

µέσο όρο µηδέν από την τυχαία κίνηση του µορίου και έτσι οδηγεί σε ανισότροπη 

προστασία των πυρήνων.  Το ρεύµα δακτυλίου είναι ένα φαινόµενο που 

εµφανίζεται σε µοριακά συστήµατα τα οποία φέρουν βενζολικούς ή 

πολυπυρηνικούς αρωµατικούς δακτυλίους.  Στο παρακάτω σχήµα παρουσιάζεται 

το ρεύµα δακτυλίου που δηµιουργείται στο µόριο του βενζολίου. 
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Σχήµα 1. Ρεύµα δακτυλίου στο βενζόλιο 
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Η πρώτη προσέγγιση για τον υπολογισµό της επίδρασης του ρεύµατος 

δακτυλίου έγινε από τον Pople3, ο οποίος θεώρησε έναν κύκλο στην περιφέρεια 

του πορφυρινικού δακτυλίου ως τροχιά της κίνησης των π–ηλεκτρονίων, όπου το 

δίπολο της µαγνητικής ροπής του πεδίου βρίσκεται στο κέντρο του δακτυλίου.  Το 

µοντέλο αυτό αναθεωρήθηκε από τους Waugh–Fessenden4 και Johnson–Bovey5, 

οι οποίοι αντί του ενός κύκλου του Pople, θεώρησαν δύο κύκλους, 

τοποθετηµένους συµµετρικά, εκατέρωθεν του πορφυρινικού επιπέδου και σε 

απόσταση από το επίπεδο αυτό 0,45Å και 0,65Å αντίστοιχα.  

 

 

 

 
Σχήµα 2. Θεωρητικό µοντέλο της τροχιάς των ηλεκτρονίων των Waugh–

Fessenden και Johnson–Bovey, για το µόριο της φθαλοκυανίνης. 

 

 

Τέλος ο Abraham6 χρησιµοποίησε ένα πιο πολύπλοκο µοντέλο 

λαµβάνοντας υπ’ όψιν του τους πυρρολικούς και τους άλλους χηλικούς 

δακτυλίους του µορίου της πορφυρίνης.  Το µοντέλο όµως αυτό δεν κρίθηκε 

ικανοποιητικό καθώς προέβλεπε µεγάλες χηµικές µετατοπίσεις που δεν 

συµβαδίζουν µε τα πειραµατικά δεδοµένα.  Τελικά µελέτες που 

πραγµατοποιήθηκαν µε Ν–υποκατεστηµένες πορφυρίνες και µε αξονικούς 

υποκαταστάτες οδήγησε στην εξαγωγή ηµιεµπειρικών τύπων που µε αρκετή 

ακρίβεια έδιναν τις χηµικές µετατοπίσεις των πρωτονίων της πορφυρίνης7. 

Το αποτέλεσµα του ρεύµατος δακτυλίου στα πρωτόνια της πορφυρίνης 

είναι η µετατόπιση των β–πυρρολικών σε χαµηλότερα πεδία κατά 5ppm περίπου, 

σε σχέση µε αυτά του πυρρολίου, ενώ αντίθετα τα Ν–Η µετατοπίζονται κατά 

περίπου 11ppm σε υψηλότερα πεδία από τα αντίστοιχα του πυρρολίου. 
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1.3. ΜΕΤΑΛΛΟΠΟΡΦΥΡΙΝΙΚΑ ΣΥΜΠΛΟΚΑ 
 

Μεταλλοπορφυρινικά σύµπλοκα έχουν παρασκευασθεί για ένα µεγάλο 

πλήθος από µεταλλικά στοιχεία8.  Όπως σε κάθε σύµπλοκο συναρµογής η 

κατάσταση spin του µετάλλου ασκεί σηµαντική επίδραση πάνω στο ligand.  Η 

προστασία ενός συγκεκριµένου πρωτονίου εξ’ αιτίας του εξωτερικού πεδίου 

προκύπτει απ’ το ρεύµα που επάγεται από τα γειτονικά άτοµα και γενικότερα από 

το χηµικό του περιβάλλον.  Έτσι η επίδραση είναι διαφορετική όταν το µεταλλικό 

ιόν είναι διαµαγνητικό από ότι παραµαγνητικό. 

 

1.3.1. ∆ΙΑΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΣΥΜΠΛΟΚΑ 
 

∆ιαµαγνητικά ονοµάζονται τα µεταλλικά εκείνα ιόντα τα οποία έχουν 

συνολικό spin ίσο µε µηδέν (S=0).  Τα 1Η NMR φάσµατα µεταλλοπορφυρινικών 

συµπλόκων µε διαµαγνητικά µεταλλικά ιόντα δεν παρουσιάζουν ασυνήθιστα 

χαρακτηριστικά.  Μελέτες έχουν δείξει ότι οι χηµικές µετατοπίσεις των 

πρωτονίων σε µεταλλοπορφυρινικά σύµπλοκα δεν εξαρτάται σχεδόν καθόλου απ’ 

το είδος του µετάλλου9.  Η µεταβολή της χηµικής µετατόπισης των πρωτονίων 

στην πορφυρίνη είναι σχεδόν ασήµαντη µετά την είσοδο του µετάλλου (<0.3 

ppm)9, 10.   

Σε πολλές περιπτώσεις πρωτονιακά φάσµατα NMR έχουν φανεί χρήσιµα 

για τόσο για την εξακρίβωση της ταυτότητας όσο και την ακριβή θέση των 

αξονικών υποκαταστατών σε µεταλλοπορφυρινικά σύµπλοκα11.  Η 

φασµατοσκοπία NMR έχει φανεί χρήσιµη για την µελέτη της περιστροφής 

διάφορων περιφερειακών υποκαταστατών σε meso– θέσεις πορφυρινικών 

συµπλόκων.  Αυτό έγινε εφικτό µε την λήψη φασµάτων µαγνητικού πυρηνικού 

συντονισµού σε διαφορετικές θερµοκρασίας12. 

 

 

1.3.2. ΠΑΡΑΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΣΥΜΠΛΟΚΑ 
 

Ο λόγος που σύµπλοκα µε ασύζευκτα ηλεκτρόνια δεν δίνουν σήµα στην 

φασµατοσκοπία 1Η–NMR, οφείλεται στις αλληλεπιδράσεις των ηλεκτρονίων µε 

τον πυρήνα καθώς επίσης και στις διάφορες πορείες αποδιέγερσης13.  Αν και 
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ευρεία σήµατα NMR παρατηρήθηκαν σε πολλές περιπτώσεις, πολλές 

παραµαγνητικές µεταλλοπορφυρίνες έχουν αρκετά γρήγορους χρόνους 

αποδιέγερσης µε συνέπεια να παρουσιάζουν φάσµατα µε οξείες κορυφές κάτω από 

συνθήκες υψηλής ανάλυσης14.  Στα µεταλλοπορφυρινικά σύµπλοκα µε 

παραµαγνητικά ιόντα (δηλαδή το συνολικό τους spin είναι διάφορο του µηδενός 

(S≠0)), η χηµική µετατόπιση που υφίστανται τα πρωτόνια λόγω του ρεύµατος του 

πορφυρινικού δακτυλίου είναι τις περισσότερες φορές πολύ µικρή σε σχέση µε 

αυτή που επάγει το παραµαγνητικό κέντρο.  Αυτές οι µετατοπίσεις µπορούν να 

ξεπερνούν για πολλές µεταλλοπορφυρίνες τα 50ppm15.  Για σύµπλοκα των 

λανθανιδών όπου αρκετές από αυτές είναι παραµαγνητικές έχουν παρατηρηθεί 

µετατοπίσεις οι οποίες κυµαίνονται µέχρι και 120 ppm16. 

Οι µετατοπίσεις αυτές στις παραµαγνητικές πορφυρίνες οδηγούν σε 

σηµαντική αύξηση του διαχωρισµού των σηµάτων σε παρόµοιο χηµικό 

περιβάλλον.  Το γεγονός αυτό καθιστά τα φάσµατα ευαίσθητα σε δοµικές και 

ηλεκτρονικές αλλαγές.  Το φαινόµενο της µετατόπισης των σηµάτων συντονισµού 

στο NMR των παραµαγνητικών συµπλόκων καλείται ισοτροπική µετατόπιση. 

Οι αλληλεπιδράσεις των ασύζευκτων ηλεκτρονίων µε τους πυρήνες 

επηρεάζουν την χηµική τους µετατόπιση κατά δύο κυρίως τρόπους15.  Ο πρώτος 

δηµιουργείται λόγω του απεντοπισµού του ελεύθερου spin, µέσω των χηµικών 

δεσµών στον εξεταζόµενο πυρήνα και καλείται “όρος επαφής” (contact term) και 

ο δεύτερος προέρχεται από δίπολο–δίπολο σύζευξη σε µόρια µε ανισότροπους g–

τανιστές και/ή σχάσιµο µηδενικού πεδίου (zero field splitting) και ονοµάζεται 

“όρος ψευδοεπαφής”.  

Οι αλληλεπιδράσεις “ψευδοεπαφής” λαµβάνουν χώρα δια µέσου του 

χώρου, ενώ οι αλληλεπιδράσεις “επαφής” λαµβάνουν χώρα διαµέσου χηµικών 

δεσµών και συνήθως επηρεάζονται πυρήνες σε απόσταση ενός ή δύο δεσµών από 

το παραµαγνητικό κέντρο.  Ο “όρος επαφής” µας δίνει πληροφορίες για την 

ηλεκτρονική δοµή του µορίου και ειδικά για την κατανοµή πυκνότητας του spin 

και για τον µηχανισµό µεταφοράς spin, ενώ ο “όρος ψευδοεπαφής” µας δίνει 

χρήσιµες πληροφορίες για την µαγνητική ανισοτροπία.  Το µέγεθος της 

µετατόπισης “ψευδοεπαφής”, η οποία επάγεται από το παραµαγνητικό κέντρο 

παρέχει πληροφορίες για την δοµή και την διαµόρφωση ενός µορίου σε διάλυµα.   
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1.4. ΠΑΡΑΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΣΥΜΠΛΟΚΑ ΜΕ ΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΩΝ 
ΛΑΝΘΑΝΙ∆ΩΝ 

 

Η χαρακτηριστική κατάσταση οξειδώσεως των στοιχείων των λανθανιδών 

είναι αυτή µε αριθµό οξείδωσης +3 τόσο σε στερεάς καταστάσεως ενώσεις όσο 

και σε διαλύµατα.  Αν και η +3 είναι η χαρακτηριστική κατάσταση οξειδώσεως 

των λανθανιδών, παρατηρούνται επίσης και καταστάσεις οξειδώσεως +2 και +4, 

οι οποίες είναι εξίσου σταθερές σε πολλά από τα στοιχεία.  Τα πιο σταθερά 

δισθενή ιόντα είναι αυτά του Eu και του Yb, ενώ το πιο σταθερό τετρασθενές ιόν 

είναι του Ce.   

Τα περισσότερα λανθανιδικά ιόντα έχουν συνολικά spin διαφόρου του 

µηδενός (S≠0) µε αποτέλεσµα να είναι παραµαγνητικά.  Αυτό συµβαίνει διότι 

έχουν ηλεκτρονιακή διαµόρφωση [Xe]4f n µε 1≤n≤13.  Τα µόνα διαµαγνητικά 

ιόντα από την σειρά των λανθανιδών είναι εκείνα του La+3, Ce+4 τα οποία έχουν 

ηλεκτρονιακή διαµόρφωση [Xe] και του Lu+3 που έχει [Xe]4f 14. 

Τα παραµαγνητικά σύµπλοκα µε ιόντα των λανθανιδών έχουν διαφορετικά 

γενικά χαρακτηριστικά από ότι εκείνων µε µεταβατικά στοιχεία µε dn 1≤n≤9 

ηλεκτρονιακή διαµόρφωση.  Τα NMR φάσµατά τους δεν παρουσιάζουν εξαιρετικά 

ευρεία σήµατα σε αντίθεση εκείνων µε µεταβατικά στοιχεία.  Αυτό οφείλεται αφ’ 

ενός στην ισχυρή σύζευξη spin–τροχιάς (spin orbit coupling) και αφ’ ετέρου στην 

ύπαρξη ενεργειακών επιπέδων µικρής ενεργειακής διαφοράς.  Οι παραπάνω 

παράγοντες µειώνουν σηµαντικά τους χρόνους αποδιέγερσης spin–πλέγµατος 

(spin–lattice), Τ1e των f n συστηµάτων15. 

Μελέτες έδειξαν ότι όλα σύµπλοκα των λανθανιδών, εκτός απ’ την 

περίπτωση του τρισθενούς γαδοληνίου (Gd+3), παρουσιάζουν φάσµατα ΝΜR τα 

οποία έχουν εύρος κορυφών µικρότερο από 1000Hz15.  Μάλιστα το εύρος των 

κορυφών µειώνεται όσο ο αριθµός των δεσµών µεταξύ του προς εξέταση πυρήνα 

και του παραµαγνητικού κέντρου αυξάνεται.   

Άλλες µελέτες σε πυρήνες 17Ο, 35Cl, και 14Ν που βρίσκονται άµεσα 

συνδεδεµένοι µε το παραµαγνητικό κέντρο, έδειξαν ότι τη µεγαλύτερη 

παραµαγνητική µετατόπιση προκαλούν τα ιόντα του Gd+3 και του Eu+3, ενώ τα 

βαρύτερα ιόντα των λανθανιδών επάγουν τη θετική ή αρνητική µετατόπιση στα 

σύµπλοκά τους17-19.  Μεταγενέστερες µελέτες έδειξαν ότι για σύµπλοκα µε το ιόν 

του Eu+3, η θετική παραµαγνητική µετατόπιση είναι προϊόν της επικράτησης του 
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µηχανισµού “επαφής”, σε αντίθεση µε τα σύµπλοκα που έχουν σαν 

παραµαγνητικό κέντρο το ιόν του Yb+3 όπου επικρατεί ο µηχανισµός 

“ψευδοεπαφής”20. 

 

 

1.5. ΠΟΡΦΥΡΙΝΙΚΑ ΛΑΝΘΑΝΙ∆ΙΚΑ ΣΥΜΠΛΟΚΑ 
 

Όπως προαναφέραµε η ανάπτυξη της φασµατοσκοπίας NMR επηρέασε 

σηµαντικά την µελέτη όλων σχεδόν των κατηγοριών των οργανικών και 

οργανοµεταλλικών ενώσεων.  Αυτή η φασµατοσκοπική µέθοδος όπως είδαµε δεν 

άφησε ανεπηρέαστες τις πορφυρίνες καθώς και τα σύµπλοκά τους.  Και κατά 

συνέπεια επηρέασε την µελέτη των πορφυρινών που είναι συναρµοσµένες µε 

λανθανιδικά ιόντα. 

 Με την βοήθεια και της φασµατοσκοπίας NMR δόθηκαν αρκετές 

απαντήσεις τόσο σε ερωτήµατα ως προς την ταυτοποίηση της δοµής των 

λανθανιδικών συµπλόκων όσο και για την δυναµική των περιφερειακών τους 

υποκαταστατών.  Έτσι από τις χηµικές µετατοπίσεις των µονοπορφυρινικών 

συµπλόκων που µελετήθηκαν ταυτοποιήθηκε η δοµή τους, ενώ ταυτόχρονα 

επιβεβαιώθηκε και ο αξονικός υποκαταστάτης των συµπλόκων αυτών, είτε το 

ακετυλακετονικό ανιόν (acac)21 είτε το 2,2,6,6,–τετραµεθυλοεπτανοδιονικό ανιόν 

(dpm)21. 

Επίσης η µέθοδος βοήθησε στην λύση αρκετών αποριών στα 

διπορφυρινικά λανθανιδικά σύµπλοκα τύπου “sandwich” τόσο για την ακριβή 

δοµή των συµπλόκων όσο και την δυναµική συµπεριφορά τους. 

 Η ακριβής θέση του πρωτονίου στα σύµπλοκα LnIIIH(πορφ1)(πορφ2) έχει 

αµφισβητηθεί.  Οι Coutsolelos και οι συνεργάτες του πρόσφατα µελέτησαν µε 

φασµατοσκοπία 1Η NMR το σύµπλοκο του LuIIIH(OEP)(TPP), και το οποίο 

περιέχει το διαµαγνητικό ιόν του λουτετσίου22.  Απ’ το φάσµα του συµπλόκου το 

οποίο πάρθηκε σε διαλύτη CDCl3 παρατηρήθηκαν δύο σήµατα σε υψηλά πεδία 

στα δ –8,57 και –9,54 ppm µε αναλογία 1:4,3.  Τα σήµατα αυτά αντιστοιχούν στο 

πρωτόνιο το οποίο βρίσκεται στους δακτυλίους της ΤΡΡ και ΟΕΡ αντίστοιχα µε 

την παραπάνω αναλογία.  Από τα παραπάνω δεδοµένα εξήχθη το συµπέρασµα ότι 

το πρωτόνιο βρίσκεται στον πιο βασικό δακτύλιο της ΟΕΡ, και ότι το παραπάνω 
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σύµπλοκο µπορεί να περιγραφεί σαν ένα µείγµα 1:4,3 των ταυτοµερών LuIII 

(OEP)[HTPP] και LuIII [HOEP](TPP) στο διάλυµα. 

Έχουν γίνει διάφορα πειράµατα σε λανθανιδικά σύµπλοκα για την µελέτη 

της δυναµικής τους.  Τα πρωτονιακά φάσµατα του ΖrIV(TΤP)(TΤP–NO2)23 

ερµηνεύτηκαν από τον Girolami και την ερευνητική του οµάδα.  Το φάσµα 

πάρθηκε στους 20οC και παρατηρήθηκαν 8 απλές κορυφές ίσης έντασης που 

αντιστοιχούν στα µεθυλικά πρωτόνια, 14 διπλές και 1 µονή που αντιστοιχούν στα 

β–πυρρολικά πρωτόνια.  Έτσι φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι δύο πορφυρινικοί 

δακτύλιοι δεν περιστρέφονται ο ένας σε σχέση µε τον άλλο.  Μάλιστα καµία 

περιστροφή δεν παρατηρήθηκε, ακόµη και σε θερµοκρασία των 150οC.  Το ίδιο 

παρατηρήθηκε και σε ανάλογα πειράµατα σε σύµπλοκα “sandwich” του 

δηµητρίου24,25. 

Ακόµη, µε την βοήθεια της φασµατοσκοπίας ΝΜR µελετήθηκε τόσο η 

ταχύτητα περιστροφής των περιφερειακών υποκαταστατών όσο και το ενεργειακό 

φράγµα περιστροφής τους σε τετραάρυλοπορφυρινικά σύµπλοκα τύπου 

“sandwich”.  Ακριβέστερα βρέθηκε ότι οι φαινυλοµάδες στο σύµπλοκο 

YbIIIH(TPP)2 περιστρέφονται µε µια ταχύτητα της τάξης των 30s-1, ενώ 

υπολογίστηκε και το ενεργειακό φράγµα περιστροφής των φαινυλίων 

(14.5Κcal*mol–1)26. 
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2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ 

ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ (NMR) 
 

2.1. ΠΟΡΦΥΡΙΝΕΣ 

 

Για την µελέτη της επίδρασης των υποκαταστατών γίνεται αρχικά η 

σύγκριση των χηµικών µετατοπίσεων µε αυτές της H2TPP.  Στον παρακάτω 

πίνακα παρουσιάζονται oι χηµικές µετατοπίσεις των υποκατεστηµένων ελεύθερων 

βάσεων που χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα διατριβή. 

 

Πίνακας 1. Χηµικές µετατοπίσεις 1H–NMR των ελεύθερων βάσεων σε διαλύτη 

CDCl3.  Οι µετατοπίσεις δίνονται σε ppm. 

πορφυρίνη Ορθο–Η Μετα–Η ή 
& παρα–Η 

Πυρρολικά–
Η N+–CH3 N–H 

H2TPP 8,21 7,77 8,88 ------ -2,07 

H2TPyP 8,16 9,06 8,87 ------ -2,94 

H2TpFPP ------ ------ 8,95 ------ -2,86 

H2TMePyP 8,14 8,97 8,80 4,13 -3,05 

 

Οι επιδράσεις στις χηµικές µετατοπίσεις των meso–υποκαταστατών 

εξηγούνται κυρίως µε το ρεύµα του δακτυλίου.  Ο Abraham27 πρότεινε ότι η 

υποκατάσταση σε meso–θέση, οδηγεί σε ολική διαταραχή της ηλεκτρονικής 

“ροής”, των ηλεκτρονίων του πορφυρινικού δακτυλίου.  Μάλιστα η 

υποκατάσταση προκαλεί µείωση του ρεύµατος του δακτυλίου, η οποία είναι 

ανεξάρτητη από την φύση των υποκαταστατών, και προκαλεί µετατόπιση σε 

µεγαλύτερα πεδία των εξωτερικών περιφερειακών πρωτονίων και σε µικρότερα 

πεδία των εσωτερικών Η που είναι συνδεδεµένα µε τα κεντρικά άζωτα (Ν–Η). 

Με βάση τα παραπάνω παρατηρούµε ότι τις µεγαλύτερες µετατοπίσεις 

υφίστανται τα β–πυρρολικά πρωτόνια και τα Ν–Η.  Τα λιγότερο προστατευµένα 

Ν–Η είναι της τετραφαίνυλο πορφυρίνης, ενώ αντίθετα τα Ν–Η της H2TPyP είναι 

αυτά που προστατεύονται περισσότερο σε σχέση µε την H2TPP πορφυρίνη. 

2.2. ΜΟΝΟΠΟΡΦΥΡΙΝΙΚΑ ΛΑΝΘΑΝΙ∆ΙΚΑ ΣΥΜΠΛΟΚΑ 
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Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται oι χηµικές µετατοπίσεις των 

µονοπορφυρινικών συµπλόκων που συντέθηκαν στην διατριβή αυτή. 

 

Πίνακας 2. Χηµικές µετατοπίσεις 1H–NMR των µονοπορφυρινικών συµπλόκων 

µε γενικό τύπο LnIII(TPyP)acac σε διαλύτη d6–DMSO.  Οι 

µετατοπίσεις δίνονται σε ppm. 

LnIII(TPyP)acac* Πυρρολικά
O–

ένδο 

M-

ενδο 

M–

έξω 
O–έξω –CH3 

CeIV 5,48 8,99 10,40 5,82 -0,59 
4,49/-2,86/ 

-3,83 

Eu 7,28 9,84 10,44 9,32 8,49 5,77/1,08 

Sm 8,08 8,17 8,17 7,81 7,50 8,84 

Gd ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

Tb -18,41 -18,01 60,32 -51,51 -85,87 -57,94 

Dy -27,55 7,51 11,76 -13,32 -32,98 -6,13 

Ho -0,91 7,65 9,00 6,60 -0,26 7,63 

Er 21,81 16,46 34,18 10,50 0,20 -27,50 

Tm 53,27 30,07 66,47 26,70 -36,70 19,08/14,83

Yb 9,42 9,99 11,76 9,99 8,63 -9,2 

Lu 8,81 8,99 8,99 8,14 8,14 ------ 

Για το CeIV, CeIV(TPyP)(acac)2 

 

Όπως έχουµε προαναφέρει όλες οι λανθανίδες έχουν αριθµό συναρµογής 

που κυµαίνεται από 6–12 µε πιο κοινούς τους αριθµούς 8 και 9.  Έτσι στην 

µετάλλωση των πορφυρινών το κεντρικό µέταλλο βρίσκεται εκτός επιπέδου του 

πορφυρινικού δακτυλίου. Οι θέσεις εκατέρωθεν του επιπέδου του δακτυλίου είναι 

µη ισοδύναµες και µαζί µε την αργή κίνηση των πυριδυλίων στη κλίµακα του 

NMR προκαλείται διαφοροποίηση των πυριδυλικών πρωτονίων δίνοντας 4 

σήµατα28.  Αυτό συµβαίνει διότι σ’ ένα σύστηµα η µαγνητική ανισοτροπία 

επηρεάζει την µαγνητική επιδεκτικότητα κατά ένα παράγοντα ∆σ = (3cos2θ–1)r –3, 

όπου r η απόσταση από το κέντρο της ανισοτροπικής οµάδας µε κατεύθυνση που 

αποκλίνει κατά µία γωνία θ. 
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Έτσι τα όρθο–Η πρωτόνια διαχωρίζονται σε ένδο τα οποία βρίσκονται σε 

µεγαλύτερες τιµές πεδίου (αποπροστατεύονται) και σε έξω όπου προστατεύονται 

και µετατοπίζονται σε χαµηλότερες τιµές πεδίου. Τα όρθο πρωτόνια εµφανίζονται 

σαν ένα σετ από δύο διπλές κορυφές ενώ τα µέτα εµφανίζονται ως πολλαπλή 

κορυφή. 
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Σχήµα 3. Ένδο και έξω περιοχή µονοπορφυρινικών συµπλόκων. 

 

 

 
Σχήµα 4. 1Η–ΝΜR φάσµα του παραµαγνητικού συµπλόκου ΤmIII(TPyP)acac 

σε διαλύτη d6–DMSO. 
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Σχήµα 5. 1Η–ΝΜR φάσµα CeIV(TPyP)(acac)2 σε διαλύτη CDCl3. 

 

 

 

Μελέτες µε φασµατοσκοπία 2D–NMR COSY βοήθησαν στην ακριβή 

αποτίµηση των σηµάτων συντονισµού.  ∆ύο διαφορετικά ΝΜR σήµατα (cross 

peaks) ανιχνεύτηκαν για τα διαστερεοτοπικά όρθο–ένδο και έξω, όπως εξ άλλου 

και για τα αντίστοιχα µέτα– πρωτόνια.  Τα σήµατα συντονισµού των πρωτονίων 

έχουν µεγάλο εύρος και αποδίδεται στην κίνηση των πυριδυλικών δακτυλίων στο 

διάλυµα28-30.  

 Στο παρακάτω σχήµα παρουσιάζεται το φάσµα NMR δύο διαστάσεων 

COSY για το σύµπλοκο CeIV(TPyP)(acac)2.  Απ’ το φάσµα γίνεται αντιληπτή η 

σχέση ανάµεσα στα ζεύγη των όρθο και µέτα τόσο στα ένδο όσο και στα έξω και 

µε τον συνδυασµό µε την ολοκλήρωση των σηµάτων γίνεται η ακριβής αποτίµηση 

των σηµάτων.  Τα ένδο όρθο και µέτα πρωτόνια παρατηρούνται σε υψηλά πεδία 

σε αντίθεση µε τα έξω που παρατηρούνται χαµηλότερα µαγνητικά πεδία.  Στο 

σχήµα εξ άλλου φαίνεται και η συσχέτιση των σηµάτων που προέρχονται από τους 

ακετυλοακετονικούς υποκαταστάτες παρ’ όλο που τα υδρογόνα βρίσκονται σε 

απόσταση µεγαλύτερη από δύο δεσµούς. 
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Σχήµα 6. Φάσµα COSY του συµπλόκου CeIV(TPyP)(acac)2 σε διαλύτη 

CDCl3. 

 

 

 

 

Με την χρήση της φασµατοσκοπία 2D–NMR NOESY απεδείχθη η 

συσχέτιση µεταξύ των ένδο και έξω τόσο των όρθο όσο και των µέτα πρωτονίων.  

Και αυτό συµβαίνει διότι όπως προαναφέραµε η πυρίδυλο οµάδα µπορεί και 

περιστρέφεται ελεύθερα στη θερµοκρασία που βρίσκεται ο διαλύτης, µε 

αποτέλεσµα να µπορούµε να “δούµε” τις δύο διαµορφώσεις ως προς τον 

πορφυρινικό δακτύλιο που είναι δυνατές.  Στο σχήµα 7 παρουσιάζεται το φάσµα 
1Η–1Η NOESY του συµπλόκου CeIV(TPyP)(acac)2 απ’ όπου γίνεται αντιληπτή η 

σχέση ανάµεσα στα ζεύγη των ένδο και έξω πρωτονίων τόσο στις όρθο όσο και 

στις µέτα θέσεις του πιριδυλικού δακτυλίου. 
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Σχήµα 7. Φάσµα 1Η–1Η NOESY του συµπλόκου CeIV(TPyP)(acac)2 σε 

διαλύτη CDCl3. 

 

 

Γενικά οι χηµικές µετατοπίσεις του 13C συσχετίζονται µε κάποιες τυπικές 

ιδιότητες του ατόµου του άνθρακα στις διάφορες ενώσεις του.  Για παράδειγµα ο 

υβριδισµός του άνθρακα καθορίζει σε µεγάλο βαθµό το πεδίο τιµών χηµικής 

µετατόπισης µέσα στο οποίο συντονίζεται ο 13C.  Έτσι, τα φάσµατα 13C–N.M.R. 

λόγω των διαφορετικών τύπου υβριδισµού του άνθρακα εκτείνονται σε µία 

περιοχή της τάξης των 200 ppm.  Με προσέγγιση µπορούµε να πούµε ότι οι 

άνθρακες µε sp3 υβριδισµό απορροφούν σε χαµηλές συχνότητες (10–70 ppm) και 

ακολουθούν αυτοί µε sp και sp2 σε υψηλότερες τιµές συχνοτήτων.  Τέλος οι 

αρωµατικοί άνθρακες απορροφούν σε υψηλότερες συχνότητες και µάλιστα από 

130 σε170 ppm.   

Ο πορφυρινικός σκελετός αποτελείται από συνολικά 20 άτοµα άνθρακα, 16 

από τα οποία είναι άνθρακες.  Στην περίπτωση της TPyP, τέσσερις πυριδυλοµάδες 

συνδέονται µε τις µέσο θέσεις του δακτυλίου.  Υπάρχουν τρεις τύποι ατόµων 

άνθρακα στον πορφυρινικό δακτύλιο, δηλαδή οι Cα, Cβ και Cm, τρεις τύποι 
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ανθράκων στις πυριδυλοµάδες.  Το σχήµα 8 απεικονίζει το συµβολισµό των 

ατόµων άνθρακα της (5,10,15,20–τετραπυριδυλο)πορφυρίνης. 
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Σχήµα 8. Απεικόνιση των 6 ειδών ατόµων άνθρακα στην H2TPyP. 

 

 

Από τα φάσµατα άνθρακα, αλλά και µε την βοήθεια της φασµατοσκοπίας 
1H–13C ετεροπυρηνικού µαγνητικού συντονισµού (HMQC) µπορούµε να 

συσχετίσουµε το κάθε πρωτόνιο µε τον αντίστοιχο άνθρακα που συνδέεται απ’ 

ευθείας.  Έτσι παρατηρούµε ότι κάθε άνθρακας της πυρίδυλο οµάδας δίνει 

διαφορετικό σήµα.  Υπάρχει δηλαδή διαχωρισµός µεταξύ των ένδο– και έξω– 

ανθράκων ανάλογα µε εκείνων των πρωτονίων τόσο στις όρθο θέσεις όσο και στις 

µέτα.  Στα παρακάτω σχήµατα παρουσιάζονται τόσο το µονοδιάστατο φάσµα 13C, 

όσο και το φάσµα ετεροπυρηνικού µαγνητικού συντονισµού (HMQC) του 

CeIV(TPyP)(acac)2.  
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Σχήµα 9. 13C– ΝΜR φάσµα CeIV(TPyP)(acac)2 σε διαλύτη CDCl3. 

 
Σχήµα 10. 1H –13C HMQC φάσµα του CeIV(TPyP)(acac)2 σε διαλύτη CDCl3. 

 

 

 
Τα 1Η–ΝΜR φάσµατα των µεθυλιωµένων παραγώγων 

(LnIII(TMePyP)acac) σε d6–DMSO ή D2Ο δεν µπορούν εύκολα να ερµηνευτούν.  

Τα φάσµατα αυτών είναι περισσότερα πολύπλοκα µε περισσότερες και πιο ευρείες 
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κορυφές.  Για παράδειγµα το πρωτονιακό φάσµα NMR του συµπλόκου 

TbΙΙΙ(TMePyP)acac έχει 18 κορυφές διασκορπισµένες σε πάνω από 100ppm (–56 

σε +45ppm).  Αυτό πιθανώς να συµβαίνει λόγω συσσωµάτωσης (aggregates) των 

µονοπορφυρινικών συµπλόκων µεταξύ τους.  Ένας µεγάλος αριθµός από µελέτες 

έχει δείξει ότι η προσθήκη κάποιου πολικού διαλύτη οργανικού όπως αλκοόλες, 

Ν,Ν–διµεθυλοφορµαµίδιο, διµεθυλοσουλφοξίδιο (Me2SO) ή µη οργανικούς, 

βοηθάει στον σχηµατισµό συσσωµατωµάτων µέσω αξονικής αλληλεπίδρασης µε 

µονοµερή συµπλόκα31–33.   

 

 

 

 

2.3. ∆ΙΠΟΡΦΥΡΙΝΙΚΑ ΛΑΝΘΑΝΙ∆ΙΚΑ ΣΥΜΠΛΟΚΑ 

 

 

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται oι χηµικές µετατοπίσεις των 

διπορφυρινικών συµπλόκων που συντέθηκαν στην παρούσα διατριβή.  

 

 

 

Πίνακας 3. Χηµικές µετατοπίσεις 1H–NMR των διπορφυρινικών συµπλόκων µε 

γενικό τύπο LnIIIΗ(TPyP)2 σε διαλύτη CDCl3/d6–DMSO σε 

αναλογία 95/5.  Οι µετατοπίσεις δίνονται σε ppm. 

LnIII(TPyP)2
- Πυρρολικά O–ένδο M–ένδο M–έξω O–έξω 

La 7,67 8,59 8,43 8,30 6,43 
CeIII 6,23 9,08 8,89 8,18 6,12 

CeIV 8,32 9,42 9,42 8,58 6,32 

Pr 5,53 9,06 8,08 -2,29 -2,29 

Nd 7,36 7,91 7,91 5,15 4,24 

Eu -15,42 10,65 9,51 6,13 4,78 

Sm 7,92 8,91 8,50 8,26 6,85 

Gd ------ ------ ------ ------ ------ 
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Tb -57,58 33,29 5,65 -27,01 -99,73 
Dy -31,34 27,73 22,45 -12,86 -54,45 

Ho -2,97 9,59 7,65 4,86 -3,63 

Er 20,47 36,45 18,03 8,8 -0,49 

Tm -31,49 24,64 22,07 -12,08 -66,54 

Yb 8,83 11,6 9,7 8,28 5,51 

Lu 8,44 8,85 8,65 8,08 7,77 
 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 4. Χηµικές µετατοπίσεις 1H–NMR των διπορφυρινικών συµπλόκων µε 

γενικό τύπο LnIIIΗ(TPyP)(TPP) σε διαλύτη CDCl3. Οι µετατοπίσεις 

δίνονται σε ppm. 

TPyP TPP 
LnIIIH(TPyP) 

(TPP) πυρ. 
ο-

ένδο 

m-

ένδο 

m-

έξω 

ο-

έξω 
πυρ. 

ο-

ένδο

m-

ένδο 
πάρα 

m-

έξω 

ο-

έξω 

La 8,47 8,95 9,20 8,74 6,89 8,18 9,02 8,14 7,85 7,53 7,19 

CeIII 6,23 9,08 8,89 8,18 6,12 6,21 9,07 8,82 7,71 7,12 6,21 

CeIV 8,31 9,49 9,40 8,59 6,42 8,30 9,51 8,16 7,74 7,29 6,33 

Pr 6,94 9,43 4,81 4,05 5,31 6,94 9,04 8,78 8,12 7,34 6,33 

Nd 7,58 8,30 8,30 6,91 5,33 7,58 7,68 7,31 7,16 6,80 5,16 

Eu -15,68 10,82 9,49 6,18 4,78 -15,68 10,90 9,67 7,37 6,23 4,85 

Sm 7,97 8,98 8,56 8,27 6,83 7,60 8,41 7,52 7,41 7,12 6,71 

Gd ------ ------- ------- ------ ------ ------ ------- ------- ------- ------ ------ 

Tb -73,21 33,87 21,28 -24,99 -94,56 -18,56 31,81 21,28 -9,72 -84,69 -99,94 

Dy -30,71 24,16 23,18 -11,28 -53,80 -32,40 24,16 23,18 -1,31 -12,07 -55,27 

Ho 3,97 9,27 9,05 3,27 3,27 0,80 8,82 8,20 7,75 5,68 4,50 

Er 17,97 33,30 12,40 8,79 -3,84 16,96 30,19 9,70 9,31 0,98 -14,81 

Tm -32,67 26,48 22,64 -11,84 -68,46 -28,42 25,43 22,64 -1,52 11,84 -64,43 

Yb 9,11 11,91 9,90 8,51 5,51 9,05 10,26 8,94 8,63 8,17 7,68 

Lu 8,16 9,37 9,30 8,65 6,38 8,07 9,22 7,65 7,48 6,98 6,26 
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Πίνακας 5. Χηµικές µετατοπίσεις 1H–NMR των διπορφυρινικών συµπλόκων µε 

γενικό τύπο [LnIII(TMePyP)2]+7 σε διαλύτη d6-DMSO.  Οι 

µετατοπίσεις δίνονται σε ppm. 

LnIII(TMePyP)2
7- Πυρρολικά o-ένδο m-ένδο m-έξω o-έξω N-CH3 

La 8,25 9,30 9,30 9,30 9,30 4,73 
CeIII 8,71  9,95 9,60 8,70 7,20 4,60 

Lu 
8,62 9,02 9,02 9,02 7,77 4,65 

 

 

 

 

Πίνακας 6. Χηµικές µετατοπίσεις 1H–NMR των διπορφυρινικών συµπλόκων µε 

γενικό τύπο [LnIII(TMePyP)(TPP)]+3 σε διαλύτη d6–DMSO. Οι 

µετατοπίσεις δίνονται σε ppm. 

TMePyP TPP 
LnIII(TMePyP) 

(TPP)+3 πυρ. 
ο-

ένδο 

µ-

ένδο 

µ-

έξω 

ο-

έξω 

N-

CH3 
πυρ.

ο-

ένδο

µ-

ένδο 
πάρα 

µ-

έξω 

ο-

έξω

La 8,27 9,37 9,37 9,37 9,37 4,70 8,04 9,03 8,05 7,76 7,37 6,74

CeIII 8,05 9,57 8,89 2,70 2,39 4,79 5,51 9,36 7,09 5,89 4,14
-

2,76

CeIV 9,14 9,40 9,40 9,40 9,40 3,91 9,14 9,48 8,28 7,76 7,28 6,29

 

 

 

 

Όπως έχει προαναφερθεί πιο πάνω, στα διπορφυρινικά λανθανιδικά σύµπλοκα 

το µεταλλικό ιόν βρίσκεται ανάµεσα στους δύο πορφυρινικούς δακτυλίους.  Μ’ 

αυτούς έχει συναρµοστεί µέσω δεσµών µετάλλου–αζώτων.  Όπως στην περίπτωση 

των µονοπορφυρινικών συµπλόκων έτσι και σ’ αυτά οι θέσεις εκατέρωθεν των 

επιπέδων των δακτυλίων είναι µη ισοδύναµες και µαζί µε την αργή κίνηση των 

φαινυλοµάδων ή των πυριδυλοµάδων προκαλείται διαφοροποίηση των φαινυλικών 
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ή πυριδυλικών πρωτονίων στη κλίµακα του NMR δίνοντας 2 διαφορετικά σήµατα 

για κάθε όρθο ή µέτα θέση των αρωµατικών αυτών οµάδων.   

Έτσι τα όρθο–Η πρωτόνια διαχωρίζονται σε ένδο τα οποία και βρίσκονται 

σε µεγαλύτερες τιµές πεδίου (αποπροστατεύονται) και σε έξω όπου 

προστατεύονται ή πιο σωστά αποπροστατεύονται λιγότερο και µετατοπίζονται σε 

χαµηλότερες τιµές πεδίου (δηλ. µικρότερα ppm).  Στο παρακάτω σχήµα 

παρουσιάζονται οι ένδο και οι έξω περιοχές για τα συµµετρικά σύµπλοκα 

LnIIIH(TPyP)2.   
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Σχήµα 11. Ένδο και έξω περιοχή για τα συµµετρικά σύµπλοκα LnΙΙΙH(TPyP)2. 

Έτσι στα σύµπλοκα LnΙΙΙH(TPyP)2 παρατηρούνται πέντε σήµατα.  Τέσσερα 

από τα πρωτόνια των πυριδυλικών οµάδων και ένα σήµα από τα 8 πυρρολικά 

πρωτόνια.  Το πρωτόνιο που είναι συνδεδεµένο µ’ ένα από τα οκτώ άζωτα είναι 

γνωστό ότι αποσπάται αρκετά εύκολα από το σύµπλοκο, σε βασικούς διαλύτες 

όπως µεθανόλη, πυριδίνη, DMF34-38.  Έτσι µε την χρησιµοποίηση του d6–DMSO 

το συγκεκριµένο πρωτόνιο αποσπάται από το σύµπλοκο, οπότε και δεν 

παρατηρείται. 

 Αντίστοιχα στα σύµπλοκα µε γενικό τύπο LnΙΙΙH(TPyP)(TPP) περιµένουµε 

δεκατρία σήµατα.  Έξι από τον δακτύλιο της TPP, πέντε από τον δακτύλιο της 

TPyP, και δύο σήµατα από το πρωτόνιο που είναι συνδεδεµένο είτε από ένα άζωτο 

της TPP είτε της TPyP.  Το πρωτόνιο αυτό δεν παρατηρείται στα παραµαγνητικά 

σύµπλοκα µιας και οι συχνότητες συντονισµού του επηρεάζονται αρκετά από το 

παραµαγνητικό κέντρο, όπως εξάλλου και των υπολοίπων πρωτονίων. 
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Η χηµική µετατόπιση στην φασµατοσκοπία 1H–NMR των παραµαγνητικών 

συµπλόκων εξαρτάται κατά κύριο λόγο από την αλληλεπίδραση της ασύζευκτης 

πυκνότητας του spin µε τους προς εξέταση πυρήνες.  Έτσι η ισοτροπική 

µετατόπιση σ’ αυτά τα σύµπλοκα εξαρτάται τόσο από τον παράγοντα 

“ψευδοεπαφής” (pseudocontact ή dipolar term) όσο και από τον παράγοντα 

“επαφής” (contact).   

Στις µεταλλοπορφυρίνες όταν επικρατεί ο πρώτος παράγοντας 

(ψευδοεπαφής) οι χηµικές µετατοπίσεις των πρωτονίων µετατοπίζονται τόσο σε 

χαµηλές τιµές πεδίου όσο και σε υψηλές ανάλογα µε την θέση που βρίσκονται οι 

πυρήνες ως προς τον παραµαγνητικό κώνο.  Όταν επικρατεί ο δεύτερος 

παράγοντας (“επαφής”) τα πρωτόνια που επηρεάζονται, µετατοπίζονται συνήθως 

σε υψηλότερες τιµές πεδίου16.   

Όταν επικρατεί ο παράγοντας επαφής ιδιαίτερα τα πρωτόνια του 

πορφυρινικού δακτυλίου µετατοπίζονται σε σηµαντικό βαθµό.  Αντιθέτως τα 

πρωτόνια των περιφερειακών υποκαταστατών (π.χ. φαινυλικά ή πιριδυλικά) δεν 

επηρεάζονται σε σηµαντικό βαθµό.  Αποτέλεσµα αυτού είναι τα όρθο– πρωτόνια 

να επηρεάζονται περισσότερο από ότι τα µέτα– και πολύ περισσότερο απ’ ότι τα 

πάρα τα οποία και δεν επηρεάζονται καθόλου από τον συγκεκριµένο µηχανισµό.  

Στους πίνακες 3 και 4 παρουσιάζονται οι χηµικές µετατοπίσεις τόσο των 

LnIIIH(TPyP)2 όσο και των LnIIIH(TPyP)(TPP) συµπλόκων. 
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Σχήµα 12. 1Η– ΝΜR φάσµα του παραµαγνητικού συµπλόκου TbIII(TPyP)2
- σε 

διαλύτη d6–DMSO.  

 
Σχήµα 13. 1Η–ΝΜR φάσµα του παραµαγνητικού συµπλόκου 

ErIIIH(TPyP)(TPP) σε διαλύτη CDCl3. 

 

Αντίθετα όταν το µεταλλικό ιόν είναι διαµαγνητικό οι χηµικές µετατοπίσεις 

υφίστανται µόνο την επίδραση του ρεύµατος δακτυλίου µε αποτέλεσµα όλα τα 

σήµατα να είναι διακριτά.  ∆ιαµαγνητικά όπως έχουµε αναφέρει και πιο πάνω είναι 

τα σύµπλοκα του CeIV, του LaIII και του LuIII τα οποία και έχουν ηλεκτρονική 

διαµόρφωση [Xe] (ή [Kr]4d105s2p6).  Στα παρακάτω σχήµατα παρουσιάζονται 

φάσµατα 1Η–ΝΜR από διαµαγνητικά ιόντα. 
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Σχήµα 14. 1Η–ΝΜR φάσµα του διαµαγνητικού συµπλόκου CeIV(TPyP)2 σε 

διαλύτη CDCl3/d6–DMSO σε αναλογία 95/5.   

 
Σχήµα 15. 1Η–ΝΜR φάσµα του διαµαγνητικού συµπλόκου LaIIIH(TPyP)(TPP) 

σε διαλύτη CDCl3. 

 

Η ακριβής αποτίµηση στα συµµετρικά σύµπλοκα είναι σχετικά εύκολη.  

Αντιθέτως η αποτίµηση στα ασύµµετρα σύµπλοκα είναι σαφώς πιο δύσκολη για 

δύο κυρίως λόγους α) την αναγνώριση του κάθε πρωτονίου και β) σε ποιον 

πορφυρινικό δακτύλιο ανήκει.  Η αποτίµηση των 1H σηµάτων συντονισµού τόσο 
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των συµµετρικών όσο και των ασύµµετρων συµπλόκων έγινε µε την λήψη 2D–

NMR τόσο COSY όσο και NOESY πειραµάτων.   

∆ύο διαφορετικά ΝΜR σήµατα (cross peaks) ανιχνεύτηκαν για τα 

διαστερεοτοπικά όρθο– ένδο και έξω, όπως εξ άλλου και για τα αντίστοιχα µέτα– 

πρωτόνια, τόσο της TPyP όσο και του δακτυλίου της TPP.  Το φάσµα 2D–COSY 

(Σχήµα 16) παρουσιάζει τις συζεύξεις µεταξύ των γειτονικών πρωτονίων.   

 
Σχήµα 16. Φάσµα 1Η–1Η COSY του συµπλόκου LaIIIH(TPyP)(TPP) σε διαλύτη 

CDCl3. 

Από το φάσµα µπορεί κανείς εύκολα να παρατηρήσει, ότι συζεύξεις δίνουν 

µόνο τα πρωτόνια που ανήκουν στο ένα από τους δύο πορφυρινικούς δακτυλίους 

και συγκεκριµένα από τον δακτύλιο της ΤΡΡ.  Αυτό συµβαίνει διότι τα σήµατα 

συντονισµού του δακτυλίου της ΤΡΡ είναι περισσότερο οξεία απ’ ότι εκείνων που 

ανήκουν στην TPyP.  Η τεχνική αυτή (2D–COSY) δεν είναι αρκετά ευαίσθητη για 

να δώσει σήµα εκτός διαγωνίου (cross–peaks) για τα πυριδυλικά πρωτόνια του 

τµήµατος ΤPyP.  Η εµφάνιση των Η της (τετραπυριδυλο)πορφυρίνης ως ευρείες 

απλές κορυφές έχει αποδοθεί στη γρήγορη κίνηση της πυριδυλοµάδας στη 

θερµοκρασία του πειράµατος (303 Κ)28. 

Μελέτη όµως µε φασµατοσκοπία 2D–NMR NOESY πειραµάτων βοήθησε 

στην πλήρη αποτίµηση των κορυφών στα µονοδιάστατα φασµάτων.  Στο παρακάτω 



 139

σχήµα φαίνεται το 2D–NOESY φάσµα της ένωσης LaIIIH(TPyP)(TPP), όπου 

εύκολα µπορεί κανείς να παρατηρήσει τα σήµατα εκτός διαγωνίου (cross–peaks) 

που αντιστοιχούν στα πυριδυλικά πρωτόνια του τµήµατος ΤPyP.  Τα σήµατα αυτά 

δείχνουν τη συσχέτιση µεταξύ των ένδο και έξω τόσο των όρθο όσο και των µέτα 

πρωτονίων τόσο των φαινολικών όσο και των πυριδυλικών πρωτονίων.  Και αυτό 

συµβαίνει διότι όπως προαναφέραµε τόσο η φαινυλοµάδα όσο και η πυρίδυλο 

οµάδα µπορούν και περιστρέφονται ελεύθερα στην θερµοκρασία περιβάλλοντος. 

 

 
Σχήµα 17. Φάσµα 1Η–1Η NOESY του συµπλόκου LaIIIH(TPyP)(TPP) σε 

διαλύτη CDCl3. 

 

Όπως έχει αναφερθεί, τόσο στα συµµετρικά όσο και στα ασύµµετρα 

σύµπλοκα µε το λανθανιδικό ιόν να βρίσκεται στην +3 οξειδωτική κατάσταση 

υπάρχει ένα πρωτόνιο συνδεδεµένο σε κάποιο από τα οκτώ άζωτα.  Η ύπαρξη του 

έχει επιβεβαιωθεί µε την φασµατοσκοπία 1Η–NMR τόσο στα συµµετρικά 

σύµπλοκα LuIIIH(TPP)2 και LuIIIH(OEP)2 όσο και στο ασύµµετρο 

LuIIIH(TPP)(OEP)22.   

Στα συµµετρικά µε γενικό τύπο LnIIIH(TPyP)2 δεν ήταν δυνατή η 

επιβεβαίωση του πρωτονίου µε την φασµατοσκοπία 1Η–NMR διότι τα σύµπλοκα 
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ήταν διαλυτά µόνο σε διαλύµατα που περιείχαν κάποιο βασικό διαλύτη, όπως 

µεθανόλη ή DMSO.  Αντιθέτως το συγκεκριµένο πρωτόνιο επιβεβαιώθηκε µε 

φασµατοσκοπία 1Η–NMR για το διαµαγνητικό σύµπλοκο LaIIIH(TPyP)(TPP).  

Στην περίπτωση αυτή δύο σήµατα θα αναµενόταν να εµφανιστούν.  Ένα σήµα που 

ανήκει στο πρωτόνιο όταν είναι συνδεδεµένο µε το δακτύλιο της ΤΡΡ και ένα 

σήµα όταν είναι συνδεδεµένο µε της TPyP.  Όµως µόνο ένα σήµα παρατηρήθηκε 

στα –4.30ppm (Σχήµα 18). 

 

 
Σχήµα 18. 1Η–ΝΜR φάσµα του διαµαγνητικού συµπλόκου LaIIIH(TPyP)(TPP) 

σε διαλύτη CDCl3. 

 

Στην περίπτωση του LaIIIH(TPP)2 το ανάλογο σήµα συντονισµού 

παρατηρήθηκε στα –2,73ppm.  Ακόµη όπως µπορεί να παρατηρήσει από τον 

πίνακα 1 τα Ν–Η πρωτόνια της H2TPyP συντονίζονται σε υψηλότερα πεδία (–

2,94ppm) απ’ ότι της Η2ΤΡΡ                (–2,07ppm).  Από τα παραπάνω µπορεί να 

εξαχθεί το συµπέρασµα ότι το συγκεκριµένο πρωτόνιο βρίσκεται στον δακτύλιο 

της TPyP και όχι σ’ αυτόν της ΤΡΡ.  Μάλιστα το σήµα του συγκεκριµένου 

πρωτονίου εξαφανίζεται µε την προσθήκη κάποιου βασικού διαλύτη όπως Ν,Ν–

διµέθυλοφορµαµίδιο.  Αυτό το γεγονός αποδεικνύει εµµέσως την απόσπαση του 

Ν–Η πρωτονίου από βασικούς διαλύτες. 

Τα 1Η–ΝΜR φάσµατα των µεθυλιωµένων παραγώγων τόσο των 

συµµετρικών ([LnIII(TMePyP)2]+7) όσο και των ασύµµετρων 
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([LnIII(TMePyP)(TPP)]+3) σε d6–DMSO ή D2Ο δεν µπορούν εύκολα να 

ερµηνευτούν.  Τα φάσµατα αυτών είναι πιο πολύπλοκα µε πολλές και πιο ευρείες 

κορυφές.  Έτσι η πλήρης αποτίµηση των συχνοτήτων συντονισµού είναι αρκετά 

δύσκολη εκτός από τις περιπτώσεις όπου το κεντρικό µεταλλικό ιόν που 

χρησιµοποιήθηκε ήταν διαµαγνητικό, όπως La+3, Lu+3 ή Ce+4.  Στα παρακάτω 

σχήµατα παρουσιάζονται τα 1Η–NMR φάσµατα των [LaIII(TMePyP)2]+7 και του 

[LaIII(TMePyP)(TPP)]+3.  

 

 

1122334455667788991 01 0  
Σχήµα 19. 1Η–ΝΜR φάσµα του διαµαγνητικού συµπλόκου [LaIII(TMePyP)2]+7 

σε διαλύτη d6–DMSO. 
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Σχήµα 20. 1Η–ΝΜR φάσµα του διαµαγνητικού συµπλόκου 

LaIII(TMePyP)(TPP)]+3 σε διαλύτη d6–DMSO. 

 

Η δυσκολία στην πλήρη αποτίµηση των µεθυλιωµένων παραγώγων 

έγκειται στο γεγονός ότι τα φάσµατα είναι περισσότερο πολύπλοκα και µε ταινίες 

συχνοτήτων αρκετά χαµηλής έντασης.  Σε συνδυασµό µάλιστα και µε το µεγάλο 

εύρος συχνοτήτων που κυµαίνονται, η αποτίµηση είναι αρκετά επίπονη. 

Ακόµη είναι γνωστό ότι το παραµαγνητικό κέντρο επιδρά σηµαντικά στον 

τρόπο “χαλάρωσης” των πρωτονίων είτε µε ισοτροπική µετατόπιση από τον 

παράγοντα “ψευδοεπαφής” (pseudocontact ή dipolar term)  είτε από τον 

παράγοντα “επαφής” (contact term).  Η επίδραση αυτή αυξάνει σηµαντικά τον 

χρόνο χαλάρωσης µε αποτέλεσµα το εύρος της συχνότητας των προς εξέταση 

πρωτονίων να είναι αρκετά µεγαλύτερο.  Έτσι ο συνδυασµός των παραπάνω 

λόγων δυσκολεύει σηµαντικά στην πλήρη αποτίµηση των 1Η–NMR φασµάτων 

παραµαγνητικών κατιονικών συµπλόκων.  Είναι γνωστό ότι κατιονικά ή ιονικά 

πορφυρινικά σύµπλοκα µπορούν και δηµιουργούν συσσωµατώµατα σε αυξηµένες 

συγκεντρώσεις.  Έτσι είναι δύσκολη η διαλυτοποίηση ικανοποιητικής ποσότητας 

για την λήψη ενός φάσµατος 1Η–NMR.   
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2.3.1. ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 

ΟΜΑ∆ΩΝ 
Για την µελέτη της περιστροφής των περιφερειακών οµάδων 

(φαινυλοµάδων, πυριδυλοµάδων) στο σύµπλοκο LaIIIH(TPyP)(TPP), 

πραγµατοποιήθηκαν πειράµατα 1Η–NMR σε διάφορες θερµοκρασίες σε διαλύτη 

d6–DMSO.  Τα πειράµατα πραγµατοποιήθηκαν σε θερµοκρασίες από 26οC έως 

86οC µε βήµα µεταβολής 5οC.  Στο παρακάτω σχήµα φαίνονται τα πρωτονιακά 

φάσµατα NMR σε θερµοκρασίες από 26οC έως 86οC ανά 10οC. 

 

 

 
Σχήµα 21. 1Η–ΝΜR φάσµατα του διαµαγνητικού συµπλόκου 

LaIIIΗ(TPyP)(TPP) σε διαλύτη d6–DMSO σε θερµοκρασίες από 

26οC (πάνω φάσµα) έως 86οC (κάτω φάσµα) ανά 10οC. 

 

Στη θερµοκρασία δωµατίου, παρατηρούνται 9 διαφορετικά σήµατα των 

περιφερειακών οµάδων και των δύο πορφυρινικών δακτυλίων.  Αυτό γιατί οι 

θέσεις εκατέρωθεν των επιπέδων των δακτυλίων είναι µη ισοδύναµες και το χηµικό 

περιβάλλον είναι διαφορετικό. Στη θερµοκρασία των 26οC, δηλαδή η ταχύτητα 

περιστροφής των φαινυλοµάδων ή των πυριδυλοµάδων γύρω από τους απλούς 

δεσµούς είναι σχετικά αργή.  Έτσι στο φάσµα αντικατοπτρίζονται τα “στιγµιαία” 

περιβάλλοντα των πρωτονίων σε κάθε διαµόρφωση.  Αποτέλεσµα της αργής κίνησης 
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των φαινυλοµάδων ή των πυριδυλοµάδων είναι η διαφοροποίηση των φαινυλικών ή 

πυριδυλικών πρωτονίων στη κλίµακα του NMR δίνοντας 2 διαφορετικά σήµατα για 

κάθε όρθο ή µέτα θέση των αρωµατικών αυτών οµάδων.   

Με την αύξηση όµως της θερµοκρασίας, η κίνηση των οµάδων αυτών γύρω 

από το µονό δεσµό που ενώνει τους δακτυλίους αυτούς µε τον πορφυρινικό δακτύλιο, 

γίνεται περισσότερο γρήγορη.  ∆ηλαδή στις µεγάλες θερµοκρασίες ο χρόνος ανάµεσα 

στις ενδοµετατροπές είναι πολύ µικρός.  Αποτέλεσµα αυτού του γεγονότος είναι τα 

δύο διαφορετικά σήµατα να γίνονται ένα.   

Με την µελέτη της συγχώνευσης της κορυφής είναι δυνατό να εκτιµήσουµε 

το ενεργειακό φράγµα (Eact) της περιστροφής.  Για τις περιστροφές αυτές ισχύει η 

ισότητα του Eyring:  

cRTGc
r e

h
kT

k /∆−=  

όπου  

kr:  σταθερά σηµείου συγχώνευσης  

( ννπννπ ∆≈∆=−= 22.22/2/)( ABrk  όπου νΒ, νΑ: οι χηµικές 

µετατοπίσεις σε Hz. 

k: η σταθερά Boltzman 

Tc:  θερµοκρασία συγχώνευσης των δύο σηµάτων 

R: η παγκόσµια σταθερά αερίων 

h: η σταθερά Planck  

H παραπάνω σχέση γράφεται διαφορετικά  

 

Eact= 19,1Tc[10,32 + log(Tc / kr)] x 10–3 KJ/mol 

Η θερµοκρασία συγχώνευσης των πρωτονίων της φαινυλοµάδας είναι 324 

Κ (ή 51οC).  Από την τιµή αυτή βγαίνει ότι το ενεργειακό φράγµα (Eact) της 

περιστροφής του δακτυλίου αυτού είναι ίσο µε 61,8±1,7 KJ/mol ή 14,7±0,4 

kcal/mol.  Το αντίστοιχο ενεργειακό φράγµα (Eact) της περιστροφής της 

πυριδυλοµάδας γύρω από τον πορφυρινικό δακτύλιο δεν µπορεί να υπολογιστεί µε 

ακρίβεια.  Αυτό διότι τα σήµατα συντονισµού των πρωτονίων είναι µικρότερης 

έντασης από εκείνα των φαινυλίων µε αποτέλεσµα να µην είναι διακριτή η 

θερµοκρασία στην οποία γίνεται η συγχώνευση των σηµάτων.   
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Η τιµή του ενεργειακού φράγµατος (Eact) της περιστροφής που βρήκαµε 

βρίσκεται σε καλή συµφωνία µε την τιµή 67,7±7,1 ΚJ/mol που βρέθηκε για την 

περιστροφή του φαινυλίου γύρω από τoν µονό δεσµό µε τον πορφυρινικό 

δακτύλιο στο σύµπλοκο LuIIIH(OEP)(TPP) και σε διαλύτη CDCl3
39 όσο και µε του 

συµπλόκου YbIIIH(TPP)2 που υπολογίστηκε ίσο µε 14.5 Κcal/mol26. 

 Για την µελέτη της περιστροφή τόσο της φαινυλοµάδας όσο και της                   

Ν–µεθυλοπυριδυλοµάδας γύρω από τον µονό δεσµό του πορφυρινικού δακτυλίου 

στο σύµπλοκα [LaIII(TMePyP)(TPP)]+3[I3]–3, πραγµατοποιήθηκε εκ νέου το ίδιο 

πείραµα.   

Πάλι η θερµοκρασία συγχώνευσης των πρωτονίων της φαινυλοµάδας ήταν 

324 Κ (ή 51οC) για τα φαινύλια ενώ ήταν αδύνατος ο προσδιορισµός της Τc της                         

Ν–µεθυλοπυρίδυλοµάδας.  Η τιµή του ενεργειακού φράγµατος (Eact) της 

περιστροφής της φαινυλοµάδας είναι ίση µε 61,6±1,7 ΚJ/mol ή 14,7±0,4 kcal/mol. 

Παρατηρούµε ότι οι τιµές Eact των φαινυλοµάδων για τα σύµπλοκα 

[LaIII(TMePyP)(TPP)]+3[I3]–3 και LaIIIΗ(TPyP)(TPP) και ΥbIIIH(TPP)2 είναι 

παραπλήσια.  Από το γεγονός αυτό µπορούµε να βγάλουµε το συµπέρασµα ότι η 

περιστροφή των φαινυλίων, ελάχιστα εµποδίζεται από την φύση του απέναντι 

πορφυρινικού δακτυλίου.   

 

 

 

 

 

 

Είδαµε ότι στην φασµατοσκοπία Η1–NMR υπάρχει διαφοροποίηση των 

όρθο και µέτα πρωτονίων των περιφερειακών οµάδων σε ένδο και έξω.  Έτσι και 

στην φασµατατοσκοπία C13–NMR, οι άνθρακες διαφοροποιούνται και αυτοί σε 

ένδο και έξω ανάλογα µε το εάν βρίσκονται ανάµεσα στους δύο δακτυλίους ή όχι.  

Στο παρακάτω σχήµα φαίνεται ένα χαρακτηριστικό φάσµα C13–NMR του 

ασύµµετρου λανθανιδικού συµπλόκου. 
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Σχήµα 22. 13C– ΝΜR φάσµα LaIIIH(TPyP)(TPP) σε διαλύτη CDCl3. 

 

 

 

 

 

Για την ακριβή αποτίµηση των σηµάτων 13C χρησιµοποιήθηκε η 

φασµατοσκοπία 1H–13C ετεροπυρηνικού µαγνητικού συντονισµού (HMQC) όπου 

µπορούµε να συσχετίσουµε το κάθε πρωτόνιο µε τον αντίστοιχο άνθρακα που 

συνδέεται άµεσα.  Στο παρακάτω σχήµα παρουσιάζεται το φάσµα ετεροπυρηνικού 

µαγνητικού συντονισµού (HMQC) του συµπλόκου LaIIIH(TPyP)(TPP) σε διαλύτη 

CDCl3, ενώ στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι αποτιµήσεις από 

χαρακτηριστικά σύµπλοκα κάθε διπορφυρινικών συµπλόκων που συντέθηκαν σ’ 

αυτή την εργασία. 
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Σχήµα 23. 1H –13C HMQC φάσµα του LaIIIH(TPyP)(TPP) σε διαλύτη CDCl3. 

 

 

 

Πίνακας 7. Χηµικές µετατοπίσεις 13C–NMR των διπορφυρινικών συµπλόκων 

LaIIIH(TPyP)(TPP) και [LaIII(TMePyP)(TPP)]+3 σε διαλύτη d6–

DMSO. Οι µετατοπίσεις δίνονται σε ppm. 

 LaIIIH(TPyP)(TPP) [LaIII(TMePyP)(TPP)]+3 

 TPyP TPP TMePyP TPP 

Co 135,67 135,67 135,16 135,16 

Co´ 135,63 135,23 134,12 133,87 

Cm 148,17 126,83 149,17 127,16 

Cm´ 149,04 126,83 150,63 127,16 

Cpara ------ 128,06 ------ 130,73 

Cφ 151,05 148,75 150,47 149,69 

Cα 143,93 147,80 144,38 144,02 

Cβ 131,35 130,06 130,81 130,73 

Cmeso 121,72 119,16 121,63 116,98 

N-CH3 ------ ------ 68,83 ------ 
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Πίνακας 8. Χηµικές µετατοπίσεις 1H–NMR των διπορφυρινικών συµπλόκων µε 

LaIIIH(TPyP)2 και [LaIII(TMePyP)2]+7[I7]7- σε διαλύτη d6–DMSO. 

Οι µετατοπίσεις δίνονται σε ppm. 

 [LaIIIH(TPyP)]2 [LaIII(TMePyP)2]+7[I7]7- 

Co 135,67 136,72 

Co´ 135,63 136,68 

Cm 148,17 148,93 

Cm´ 149,04 149,75 

Cφ 151,05 152,36 

Cα 143,93 143,76 

Cβ 131,35 130,97 

Cmeso 121,72 118,90 

N-CH3 ------ 68,33 
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3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Τα δεδοµένα από την φασµατοσκοπία 1Η-NMR τόσο στα διαµαγνητικά 

όσο και στα παραµαγνητικά µονοπορφυρινικά και διπορφυρινικά (συµµετρικά και 

ασύµµετρα) λανθανιδικά σύµπλοκα ήταν ενδεικτικά τόσο για τη φύση των 

συµπλόκων όσο και για τους µηχανισµούς που επηρεάζουν την ισοτροπική 

µετατόπιση των πρωτονίων. 

Τα NMR φάσµατά τους δεν παρουσιάζουν εξαιρετικά ευρεία σήµατα όπως 

τα αντίστοιχα σύµπλοκα των µεταβατικών στοιχείων.  Η ισοτροπική µετατόπιση 

που παρατηρείται σ’ αυτά τα σύµπλοκα οφείλεται τόσο σε µηχανισµούς επαφής 

όσο και µηχανισµούς ψευδοεπαφής, δηλαδή µηχανισµούς λόγω διπολικής 

αλληλεπίδρασης. 

Οι µελέτες στο ασύµµετρο διαµαγνητικό σύµπλοκο LaIIIH(TPyP)(TPP) 

απέδειξαν την ύπαρξη του πρωτονίου που είναι συνδεδεµένο µ’ ένα από τα οκτώ 

άζωτα των δύο δακτυλίων.  Τα δεδοµένα υποδεικνύουν ότι αυτό βρίσκεται στον 

βασικότερο δακτύλιο της TPyP.   

Μελέτες στα σύµπλοκα [LaIII(TMePyP)(TPP)+3][I3]-3 και 

LaIIIΗ(TPyP)(TPP) έδειξαν ότι οι περιφερειακές οµάδες περιστρέφονται γύρω από 

τους πορφυρινικούς τους δακτυλίους.  Το ενεργειακό φράγµα περιστροφής του 

φαινυλικού δακτυλίου και στα δύο σύµπλοκα είναι περίπου ίσο.  Η τιµή αυτή 

είναι ίση µε 61,6±1,7 ΚJ/mol ή 14,7±0,4 kcal.  Μάλιστα η τιµή αυτή είναι ίση µε 

το ενεργειακό φράγµα περιστροφής του φαινυλίου στο σύµπλοκο του 

YbIIIH(TPP)2.  Αυτό υποδεικνύει ότι η περιστροφή δεν επηρεάζεται από το είδος 

του δακτυλίου.  Ακόµη δεν επηρεάζεται από το µήκος που απέχουν οι δακτύλιοι 

στα διπορφυρινικά αυτά σύµπλοκα µιας και η απόσταση των δακτυλίων στο 

σύµπλοκο “sandwich” του υτερβίου είναι µικρότερη από αυτή στα σύµπλοκα του 

λανθανίου.  
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1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

Η µεταφορά ηλεκτρονίων ανάµεσα σε οξειδοαναγωγικά “προσθετικά” 

κέντρα αποτελεί τη βάση της χηµείας στα ζωντανά κύτταρα και παίζει ένα 

σηµαντικό ρόλο στην ενζυµική οξείδωση ή αναγωγή των οργανικών λειτουργικών 

οµάδων διαφόρων ενώσεων.  Η τεχνολογία της αλληλοµετατροπής χηµικής και 

ηλεκτρικής ενέργειας αξιοποιήθηκε περί τα µέσα του δεκάτου ένατου αιώνα.  

Αυτή η αλληλοµετατροπή συµπληρώνεται από την ροή ρεύµατος, σ’ ένα 

ηλεκτρολυτικό διάλυµα µεταξύ δύο ηλεκτροδίων που συνδέονται µεταξύ τους 

µέσω ενός εξωτερικού κυκλώµατος µε µία πηγή ρεύµατος ή ένα φορτιστή. 
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Κατά τη διάρκεια των περασµένων τεσσάρων δεκαετιών οι µηχανισµοί των 

διαδικασιών µεταφοράς ηλεκτρονίων µελετήθηκαν µέσο της εφαρµογής της 

θεωρίας της µεταβατικής κατάστασης στην κινητική, για ηλεκτροχηµικές 

διαδικασίες.  Ως αποτέλεσµα τόσο η κινητική των διαδικασιών µεταφοράς 

ηλεκτρονίων (από το στερεό ηλεκτρόδιο στις ενώσεις του διαλύµατος) όσο και για 

οµοιογενείς διαδικασίες πριν και µετά την µεταφορά των ηλεκτρονίων, µπορούν 

να χαρακτηριστούν ποσοτικά.  Αυτές οι ποσοτικές σχέσεις κάνουν πιθανό το 

γεγονός να εφαρµοστεί η ηλεκτροχηµεία στον χαρακτηρισµό χηµικών ειδών και 

διαδικασιών στην φάση του διαλύµατος. 

Με τη χρησιµοποίηση ποικίλων µεθόδων η ηλεκτροχηµεία έχει θεµελιώσει 

εκτεταµένες νέες εφαρµογές για την µελέτη χηµικών αντιδράσεων και 

εκροφητικών φαινοµένων.  Έτσι ένας συνδυασµός θερµοδυναµικών και κινητικών 

µετρήσεων µπορεί να αξιοποιηθεί για να χαρακτηρίσουµε την χηµεία των 

ετερογενών αντιδράσεων µεταφοράς ηλεκτρονίων.  Μερικές από τις ποιο 

συναρπαστικές εφαρµογές της ηλεκτροχηµείας έχουν συµβεί σε διάφορους τοµείς 

της χηµείας όπως οργανικής, ανόργανης και βιοχηµείας.  Οι εφαρµογές αυτές 

κυµαίνονται από µηχανιστικές µελέτες ως την σύνθεση ασταθών ενώσεων. 

 

 

2. ΚΥΚΛΙΚΗ ΒΟΛΤΑΜΕΤΡΙΑ 
 

Η κυκλική βολταµετρία είναι η πιο διαδεδοµένη τεχνική για την απόκτηση 

ποσοτικών πληροφοριών σε ηλεκτροχηµικές διαδικασίες.  Η δύναµη της µεθόδου 

προέρχεται από την ικανότητα της κυκλικής βολταµετρίας τόσο σε γρήγορες όσο 

και σε αξιόλογες πληροφορίες στον έλεγχο µιας οξειδωτικής ή αναγωγικής 

διαδικασίας.  Η κυκλική βολταµετρία εφαρµόζεται όχι µόνο για την µελέτη απλών 

οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων στην οργανική και ανόργανη χηµεία αλλά και για 

την κατανόηση πολλαπλών και περίπλοκων δράσεων µεταφοράς ηλεκτρονίων στη 

βιοχηµεία και στην χηµεία των µακροµορίων.  Από την ποσότητα και την 

ποιότητα των πληροφοριών που παρέχεται από την µέθοδο αυτή, είχε σαν 

αποτέλεσµα να χαρακτηρισθεί και ως “Ηλεκτροχηµική Φασµατοσκοπία”. 

Η κυκλική βολταµετρία είναι συχνά το πρώτο πείραµα που εκτελείται σε 

µία ηλεκτροαναλυτική µελέτη.  Ιδιαίτερα η µέθοδος αυτή προσφέρει γρήγορους 
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προσδιορισµούς των οξειδοαναγωγικών σηµάτων σε ηλεκτροχηµικές δράσεις, 

καθώς και άµεσες αποτιµήσεις των ηλεκτροχηµικών φαινοµένων. 

Στην κυκλική βολταµετρία το δυναµικό εφαρµόζεται µέσω ενός 

ηλεκτροδίου εργασίας (“working electrode”), ενός ηλεκτροδίου αναφοράς 

(“reference electrode”), και ενός βοηθητικού ηλεκτροδίου (“counter electrode”) 

σ’ ένα µη αναδευόµενο διάλυµα.  Τα ηλεκτρόδια που χρησιµοποιούνται συνήθως 

σαν ηλεκτρόδια εργασίας η βοηθητικά είναι αδρανών µετάλλων όπως Pt, Au, Hg ή 

υαλώδους άνθρακα.  Το βοηθητικό ηλεκτρόδιο χρησιµοποιείται στην 

ηλεκτροχηµική κυψελίδα όταν υπάρχουν διαλύµατα χαµηλής αγωγιµότητας, όπως 

είναι τα διαλύµατα απρωτικών διαλυτών.  Ως ηλεκτρόδια αναφοράς 

χρησιµοποιούνται είτε τα ηλεκτρόδια αργύρου, Ag/AgCl, είτε κεκορεσµένου 

ηλεκτροδίου καλοµέλανος (SCE).  Στο παρακάτω σχήµα παρουσιάζεται µία 

τυπική κυψελίδα που χρησιµοποιείται στην κυκλική βολταµετρία. 

 
Σχήµα 1. Τυπική κυψελίδα για κυκλική βολταµετρία. 

Το δυναµικό του ηλεκτροδίου εργασίας αναφέρεται πάντοτε ως προς το 

ηλεκτρόδιο αναφοράς, το οποίο αποτελεί ταυτόχρονα και την άνοδο ή την κάθοδο 

του ηλεκτρολυτικού συστήµατος.  Το δυναµικό που εφαρµόζεται στο ηλεκτρόδιο 

εργασίας αυξάνει γραµµικά από µία αρχική τιµή δυναµικού, Ei σε µια ανώτατη 

επιθυµητή τιµή Ελ και κατόπιν ελαττώνεται γραµµικά έως στην αρχική του τιµή.  

Στο σχήµα 2 παρουσιάζεται το αναµενόµενο σήµα από µια αντιστρεπτή 

οξειδοαναγωγική δράση κατά την δράση ενός µόνο κύκλου.  Ανάλογα µε την 

πληροφορία που αναζητείται κάθε φορά µπορούν να χρησιµοποιηθούν ένας ή 

περισσότεροι κύκλοι. 
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Σχήµα 2. Τυπικό κυκλικό βολταµογράφηµα για µία αντιστρεπτή 

οξειδοαναγωγική δράση του τύπου Ο + ne-  R. 

 

 Με τον όρο αντιστρεπτή εννοούµε ότι η οξειδοαναγωγική αντίδραση είναι 

αρκετά γρήγορη έτσι ώστε τόσο τα αντιδρώντα όσο και τα προϊόντα να βρίσκονται 

σε ισορροπία στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου καθώς το δυναµικό του 

ηλεκτροδίου αλλάζει µε τον χρόνο.  Στην διεργασία αυτή το ρεύµα επηρεάζεται 

µόνο από την µεταφορά µάζας λόγω διάχυσης που αποτελεί και το πιο αργό 

στάδιο, και όχι από µηχανική µεταφορά ή ηλεκτροστατικές έλξεις.  Οι ανοδικές 

και καθοδικές κορυφές του ρεύµατος έχουν το ίδιο ύψος γι’ αντιστρεπτές 

διαδικασίες, ενώ η διαφορά των δυναµικών των κορυφών είναι: 

 

V
nnF

RTEE pcp
059.022.2

==−α  

 

Όπου Εpα και Εpc είναι τα δυναµικά όπου παρατηρούνται η ανοδική και 

καθοδική κορυφή αντίστοιχα και n είναι ο αριθµός των ηλεκτρονίων για την 

αντίδραση.  Το κανονικό δυναµικό για ένα ζεύγος από αντιστρεπτά κύµατα 

συµβολίζεται µε Ε1/2 και βρίσκεται στο µέσο των Εpα και Εpc. 
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22/1
pcpE

E
Ε+

= α  

Εκτός από την αντιστρεπτή διαδικασία, υπάρχουν άλλα δύο ειδών δράσεων η µη 

αντιστρεπτή δράση (“irreversible”) και η ηλεκτροχηµικά ηµιαντιστρεπτή δράση 

(“quasi– reversible”) (Σχήµα 3).  Στην µη αντιστρεπτή δράση η µεταφορά 

φορτίου στο ηλεκτρόδιο είναι εξαιρετικά αργή και καθώς εξαρτάται από το 

δυναµικό, µόνο µια από την καθοδική ή ανοδική ετερογενή διαδικασία διαθέτει 

µετρήσιµη ταχύτητα.  Έτσι το ρεύµα καθορίζεται από την ταχύτητα της 

διεργασίας µεταφοράς φορτίου (“charge transfer control”).  

 
Σχήµα 3. Kυκλικά βολταµογραφήµατα για (Α) µία µη αντιστρεπτή και (Β) 

ηµιαντιστρεπτή οξειδοαναγωγικές δράσεις. 

Αποτέλεσµα στις ολικώς µη αντιστρεπτές διαδικασίες παρατηρείται µόνο 

µία κορυφή (σχήµα 3 περίπτωση Α) µε το δυναµικό να υπακούει στην παρακάτω 

σχέση:   


















+−−=

2/1

2/1 lnln78.0
RT

Fvan
D
k

Fan
RTEE a

o

a
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p  

 

όπου α συντελεστής διάχυσης nα ο αριθµός των ηλεκτρονίων που 

εµπλέκονται στην µεταφορά φορτίου, ko ετερογενής σταθερά ταχύτητας, F σταθερά 

Faraday (96,487 coulombs), ν η ταχύτητα σάρωσης (“scan rate”), T η θερµοκρασία 

(σε Κ), R η παγκόσµια σταθερά αερίων (8314KJ-1mol-1), και D συντελεστής διάχυσης 

(cm2 s-1). 
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 Στην ηµιαντιστρεπτή διαδικασία η ένταση του ρεύµατος επηρεάζεται τόσο 

από µεταφορά µάζας λόγω διάχυσης όσο και από µεταφορά φορτίου.  Η εξίσωση 

του Nernst δεν µπορεί να ισχύει ικανοποιητικά, σε αντίθεση µε την περίπτωση της 

αντιστρεπτής διαδικασίας το σχήµα του κυκλικού βολταµογραφήµατος είναι 

ανάλογο του παράγοντα ko/√(παD) (όπου a=nFv/RT).  Όσο ο παράγοντας 

ko/√(παD) αυξάνεται η συνολική διαδικασία προσεγγίζει αυτήν της αντιστρεπτής.  

Για µικρές τιµές ko/√(παD) (δηλαδή µεγάλες ταχύτητες σάρωσης) το σύστηµα 

παρουσιάζει συµπεριφορά µίας µη αντιστρεπτής δράσης.  Εν κατακλείδι, τα 

βολταµογραφήµατα των ηµιαντιστρεπτών δράσεων έχουν πιο ισχνά 

χαρακτηριστικά και µε µεγαλύτερη διαφορά ανάµεσα στις κορυφές των 

δυναµικών συγκρινόµενα µε αυτά των αντιστρεπτών διαδικασιών (σχήµα 3 

περίπτωση Β).  

Ένας άλλος σηµαντικός παράγοντας απ’ όπου εξαρτάται ένα κυκλικό 

βολταµογράφηµα, είναι η ταχύτητα σάρωσης, η οποία κυµαίνεται από 0,1V/sec 

έως 3000V/sec.  Αυτός ο παράγοντας αποτελεί µία από τις σηµαντικές 

παραµέτρους της µεθόδου λόγω ότι µπορεί να µεταβάλει σηµαντικά την χρονική 

διάρκεια του πειράµατος. 

Για την ύπαρξη αγωγιµότητας στο διάλυµα είναι απαραίτητος ένας 

ηλεκτρολύτης.  Αυτό διότι στην συγκεκριµένη τεχνική η µεταφορά µάζας τόσο 

των αναγόµενων όσο και των οξειδωµένων ηλεκτροενεργών συστατικών πρέπει 

να γίνεται µόνο µε διάχυση.  Με την προσθήκη κατάλληλων ηλεκτρολυτών και σε 

µεγάλες σχετικά συγκεντρώσεις µειώνεται η ηλεκτροστατική έλξη των προς 

ανάλυση συστατικών.  Τέτοιοι ηλεκτρολύτες είναι διάφορα άλατα του αµµωνίου, 

όπως το [NBu4]+[PF6]- και η συγκέντρωση τους είναι 0,1Μ.  Η συγκέντρωση των 

µελετούµενων ενώσεων κυµαίνεται από 10-5 έως 10-3Μ.  Ιδιαίτερη προσοχή 

αποδίδεται στην κατεργασία των διαλυτών που θα χρησιµοποιηθούν κατά την 

πειραµατική διαδικασία ώστε να µην υπάρχουν τόσο ίχνη από O2 όσο και από 

Η2Ο1,2. 

 

2.1. ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ ΣΕ ΠΟΡΦΥΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟ-
ΠΟΡΦΥΡΙΝΙΚΑ ΣΥΜΠΛΟΚΑ 

 
Αρκετοί ερευνητές µελέτησαν µε ηλεκτροχηµικές µεθόδους και κυρίως µε 

κυκλική βολταµετρία, από τα µέσα της δεκαετίας του ’60, ελεύθερες πορφυρίνες, και 
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συγκεκριµένα τις H2OEP3, H2TPP4-6.  Συγκεκριµένα, παρατηρήθηκαν 2–4 αναγωγές 

ενός ηλεκτρονίου3-5, και 2 ενός ηλεκτρονίου οξειδώσεις3,6.  Η πρώτη αναγωγή 

βρέθηκε να αντιστοιχεί σε µία       π–ανιονική ρίζα5, και η πρώτη οξείδωση σε µία π–

κατιονική ρίζα6 µε την βοήθεια φασµατοσκοπίας τόσο ορατού όσο και ESR.  Τα 

προϊόντα τόσο της δεύτερης αναγωγής όσο και της δεύτερης οξείδωσης βρέθηκαν να 

αντιστοιχούν σε ένα διανιόν και ένα δικατιόν αντίστοιχα.  Όταν µελετήθηκε η 

αναγωγική δράση της H2TPP µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια βρέθηκε ότι η τρίτη και η 

τέταρτη αναγωγή ήταν αρκετά πιο περίπλοκη7. 

Οι περιφερειακοί υποκαταστάτες σε κάθε πορφυρινικό δακτύλιο παίζουν 

σηµαντικό ρόλο όχι µόνο στην βασικότητα του δακτυλίου αλλά επηρεάζουν δραστικά 

τα δυναµικά οξειδοαναγωγής όπως και την ταχύτητα της διεργασίας µεταφοράς 

ηλεκτρονίων για τις διαδικασίες αυτές.  Ο κύριος στόχος των ηλεκτροχηµικών 

πειραµάτων είναι η µελέτη και η παρουσίαση των οντοτήτων που δηµιουργούνται 

από την προσθήκη η αφαίρεση ηλεκτρονίων συναρτήσει της δοµής της πορφυρίνης 

καθώς και της ηλεκτρονικής πυκνότητας του δακτυλίου της. 

Μια από τις πρώτες ηλεκτροχηµικές µελέτες πάνω σε µεταλλοπορφυρινικά 

σύµπλοκα ήταν αυτές των Clack και Hush4 οι οποίοι µε την τεχνική της 

πολαρογραφίας οδήγησαν σε αναγωγή αρκετών πορφυρινών καθώς και τα σύµπλοκά 

τους µε χαλκό, ψευδάργυρο και µαγνήσιο σε διαλύτη DMF.  Στην εργασία αυτή 

βρήκαν ότι όλα τα σύµπλοκα είχαν τρία ή τέσσερα στάδια αναγωγικά και όλα ήταν 

ηλεκτροχηµικές δράσεις ενός σταδίου.  Οι πρώτες δύο αναγωγικές δράσεις υπέθεσαν 

ότι αντιστοιχούσαν σ’ ένα ανιόν και δυανιόν αντίστοιχα.  Μάλιστα από τις τιµές 

οξειδοαναγωγής φάνηκε ότι οι αναγωγική δράση εξαρτιόταν τόσο από το είδος του 

µετάλλου όσο και από το είδος του πορφυρινικού δακτυλίου.  Ενώ ακόµη 

διαπιστώθηκε ότι τα ηλεκτρόνια προστίθετο µάλλον στους πορφυρινικούς δακτυλίους 

και όχι στο κεντρικό µεταλλικό ιόν.  

 Αργότερα οι Felton και Linschitz5 χρησιµοποιώντας την τεχνική ESR 

επιβεβαίωσαν τις παραπάνω υποθέσεις.  Με αυτήν την διάταξη διαπιστώθηκε ότι οι 

οξειδοαναγωγικές δράσεις µπορούν να προέρχονται από αµιγώς πορφυρινικά ή 

µεταλλικά τροχιακά ή να έχουν κυρίως πορφυρινικό ή µεταλλικό χαρακτήρα.  Και 

αυτό διότι το σήµα που λαµβάνεται µε την φασµατοσκοπία ESR επιτρέπει την 

διάκριση ανάµεσα στον σχηµατισµό ελεύθερης ρίζας ή στην οξείδωση του κεντρικού 

µετάλλου του συµπλόκου6. 
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Οι Staniela και Biebl8 µελέτησαν την οξειδωτικές δράσεις αρκετών 

µεταλλοπορφιρινών σε βουτυρονιτρίλιο χρησιµοποιώντας σαν τεχνική την κυκλική 

βολταµετρία ενώ σαν ηλεκτρόδιο εργασίας ένα περιστρεφόµενο ηλεκτρόδιο Pt.  

Παρατηρήθηκαν δύο αντιστρεπτές οξειδωτικές δράσεις ενός ηλεκτρονίου.  Στην 

εργασία αυτή δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στην σχέση του µετρούµενου δυναµικού και 

των φασµατοσκοπικών και φυσικών ιδιοτήτων των πορφυρινικών συµπλόκων.  

Μάλιστα παρατήρησαν ότι υπάρχει ιδιαίτερη σχέση ανάµεσα στα δυναµικά Ε1/2 και 

στην ιονική ακτίνα των µετάλλων. 

Οι Fuhrhop και οι συνεργάτες του εξέτασαν την οξειδοαναγωγική 

συµπεριφορά εικοσιπέντε διαφορετικών µεταλλοπορφυρινικών συµπλόκων3.  Έκαναν 

την πρώτη σύγκριση µεταξύ των ηλεκτροδιακών διεργασιών σε µια πλειάδα από 

µεταλλοπορφυρίνες και µελέτησαν τον σχηµατισµό ανιονικών και κατιονικών ριζών.  

Ο πορφυρινικός δακτύλιος που χρησιµοποιήθηκε ήταν αυτός της 

(οκτααιθυλο)πορφυρίνης.  Τα δυναµικά Ε1/2 για τις δράσεις µεταφοράς ηλεκτρονίων 

µετρήθηκαν µε την τεχνική της κυκλικής βολταµετρίας.  Όλες σχεδόν οι 

οξειδοαναγωγικές διαδικασίες διέθεταν αντιστρεπτά κύµατα ενός ηλεκτρονίου τόσο 

στο στάδιο της οξείδωσης όσο και στο στάδιο της αναγωγής. 

Η γενική διαπίστωση που βγήκε από την εργασία ήταν ότι η διαφορά ανάµεσα 

στο Ε1/2 της πρώτης οξείδωσης που αντιστοιχούσε σε π–κατιονική ρίζα από της 

πρώτης αναγωγής που αντιστοιχούσε σε π–ανιονική ρίζα ήταν περίπου σταθερή.  

Αυτή η διαφορά βρέθηκε ίση µε 2,25 ±0,15 V.  Επίσης η διαφορά ανάµεσα στην 

πρώτη και τη δεύτερη οξείδωση ήταν ίση µε 0,29±0,05 V.  Τέλος η διαφορά ανάµεσα 

στο στάδιο της πρώτης και της δεύτερης αναγωγής βρέθηκε ίση µε 0,42±0,05 V. 

Η αναφερόµενη τιµή τις διαφοράς των 2,25±0,15 V βρίσκεται σε συµφωνία 

µε τους θεωρητικούς υπολογισµούς των 2,18 V η οποία αντιστοιχεί στην ενεργειακή 

διαφορά των ΗΟΜΟ και LUMO τροχιακών σ’ ένα πλήθος από γνωστές 

µεταλλοπορφυρίνες9. 

 

2.2. ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ ΛΑΝΘΑΝΙ∆Ο-

ΠΟΡΦΥΡΙΝΙΚΑ ΣΥΜΠΛΟΚΑ 
Όλες οι ηλεκτροχηµικές δράσεις που έχουν παρατηρηθεί τόσο στα 

µονοπορφυρινικά όσο και στα σύµπλοκα τύπου “sandwich” µε ιόντα της σειράς των 

λανθανιδών ήταν αντιστρεπτές και τα χαρακτηριστικά τους συµφωνούν µε τα 
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χαρακτηριστικά αντιστρεπτών ηλεκτροχηµικών δράσεων που υπακούουν στην 

εξίσωση Nernst10-14.  Όλα τα σύµπλοκα εµφάνισαν από 2 έως 3 οξειδώσεις και 1 έως 

3 αναγωγές.  Όλες οι δράσεις που παρατηρήθηκαν τόσο σε µονοπορφυρινικά όσο και 

σε διπορφυρινικά (συµµετρικά ή µη) λανθανιδικά σύµπλοκα αντιστοιχούν σε 

τροχιακά που διαθέτουν πορφυρινικό χαρακτήρα.  Στο παρακάτω σχήµα 

παρουσιάζονται οι 6 ηλεκτροχηµικές δράσεις των συµπλόκων LnIIIH(TPP)2 σε 

διαλύτη DMF15. 

[M(TPP)2]
3+ -e-

E1

[M(TPP)2]2+
-e-

E2

[M(TPP)2]
1+

-e-

E3

[M(TPP)2]

[M(TPP)2]
-e-

E4

[M(TPP)2]
-

-e-

E5

[M(TPP)2]2-
-e-

E6

[M(TPP)2]3-

 
Σχήµα 4. Παρατηρούµενες ηλεκτροχηµικές δράσεις για τα διπορφρυρινικά 

σύµπλοκα LnIIIH(TPP)2 σε DMF. 

Η ενεργειακή διαφορά ανάµεσα στα HOMO και LUMO τροχιακά των 

µονοπορφυρινικών συµπλόκων LnIII(TPP)acac16 κυµαίνεται περίπου στα 

2,155±0,05V τιµή που βρίσκεται αρκετά κοντά µε θεωρητικούς υπολογισµούς σε 

αντίστοιχα µονοπορφυρινικά σύµπλοκα (2,18 V)9.  

Η τιµή αυτή µειώνεται αισθητά στα σύµπλοκα τύπου “sandwich” και 

µετρήθηκε από 1,80–1,85V για τα σύµπλοκα LnIIIH(TPP)2
13.  Η µεγάλη 

διαφοροποίηση ανάµεσα στις παραπάνω διαφορές µεταξύ της πρώτης αναγωγής και 

της πρώτης οξείδωσης οφείλεται στην ενεργειακή διαφοροποίηση που υφίστανται τα 

ΗΟΜΟ και LUMO τροχιακά των πορφυρινικών δακτυλίων όταν δύο δακτύλιοι 

βρίσκονται σε απόσταση Van der Waals17.  Το παραπάνω όπως αναφέρθηκε 

οφείλεται στις ισχυρές π–π αλληλεπιδράσεις που αναπτύσσονται µεταξύ των 

δακτυλίων λόγω της κοντινής απόστασης (περίπου 3Å).  Μάλιστα η διαφορά 

ανάµεσα στα δυναµικά 1ης οξείδωσης και 1ης αναγωγής µειώνεται στα λανθανιδικά 

σύµπλοκα από το λανθάνιο στο λουτέτσιο.  Έτσι για τα σύµπλοκα του τύπου 

LnIIIH(TPP)2 η διαφορά ∆Ε(1ηςοξ–1ηςαν) για το σύµπλοκο είναι 1,85V για το 

LaH(TPP)2 ενώ για το LuH(TPP)2 είναι 1,80V13.  Καθώς µειώνεται δηλαδή η ιονική 

ακτίνα του κεντρικού µετάλλου, η απόσταση µεταξύ των δύο δακτυλίων 

ελαττώνεται παράλληλα, µε αποτέλεσµα οι π–π αλληλεπιδράσεις να αυξάνονται.  
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3. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ 

ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕ ΚΥΚΛΙΚΗ ΒΟΛΤΑΜΕΤΡΙΑ 
 

Οι πορφυρίνες και τα λανθνιδικά σύµπλοκα µελετήθηκαν σε διαλύµατα 

συγκέντρωσης 10-5 Μ, σε άνυδρο τετραϋδροφουράνιο το οποίο περιείχε ηλεκτρολύτη 

[NBu4]+[BF4]- σε συγκέντρωση 10-1 Μ.  Για τις µελέτες των παραπάνω µορίων 

χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της κυκλικής βολταµετρίας.  

 Τα ηλεκτρόδια που χρησιµοποιήθηκαν ήταν: α) δύο ηλεκτρόδια εργασίας 

(“working”) από πλατίνα µε διάµετρο 0,5 και 1mm, β) σταθερό ηλεκτρόδιο 

καλοµέλανος (SCE) σαν ηλεκτρόδιο αναφοράς (“reference”) και γ) σύρµα πλατίνας 

το οποίο και χρησιµοποιήθηκε σαν βοηθητικό (“counter”) ηλεκτρόδιο.  Ακόµη 

χρησιµοποιήθηκε µικρή ποσότητα φερροκενίου σαν σηµείο αναφοράς των 

µετρούµενων δυναµικών για το διάλυµα µας.  Η οξειδωτική δράση τού Fe/Fe+ 

ορίστηκε στα 0,600V. 

 Με την ηλεκτροχηµική µελέτη ή ακριβέστερα µε την βοήθεια της τεχνικής της 

κυκλικής βολταµετρίας, µετρήθηκαν τα ηλεκτροχηµικά δυναµικά των συµµετρικών 

και ασύµµετρων πορφυρινικών συµπλόκων µε γενικό τύπο LnIIIH(TPyP)2 και 

LnIIIH(TPyP)(TPP).   

 

 

3.1. ΠΟΡΦΥΡΙΝΕΣ 

Για την µελέτη της επίδρασης των υποκαταστατών γίνεται αρχικά η 

σύγκριση των δυναµικών οξειδοαναγωγής των ελευθέρων βάσεων µε αυτές της 

H2TPP. 

 

Πίνακας 1. Τιµές δυναµικών των ηλεκτροχηµικών δράσεων των πορφυρινών σε 

[NBu4]+[BF4]-/THF (V vs SCE). 

Αναγωγές Οξειδώσεις 
Πορφυρίνη 

2η  1η  1η  2η  

H2TPP -1,47 -1,05 0,95 1,28 

H2TPyP -1,68 -1,22 0,78 1,11 

H2TpFPP -1,28 -1,71 0,89 1,23 
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3.2. ∆ΙΠΟΡΦΥΡΙΝΙΚΑ ΛΑΝΘΑΝΙ∆ΙΚΑ ΣΥΜΠΛΟΚΑ 

 

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται τόσο τα δυναµικά των 

οξειδοαναγωγικών δράσεων όσο και οι διαφορές ανάµεσα στα δυναµικά δύο 

διαδοχικών ηλεκτροχηµικών δράσεων, των λιπόφιλων διπορφυρινικών 

συµπλόκων µε γενικό τύπο LnIIIH(TPyP)2 και LnIIIH(TPyP)(TPP). 

 

 

 

3.2.1. ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΣΥΜΠΛΟΚΑ ΤΥΠΟΥ “SANDWICH” ΜΕ 

ΤΗΝ (5,10,15,20-ΤΕΤΡΑΠΥΡΙ∆ΥΛΟ)ΠΟΡΦΥΡΙΝΗ 

 

Πίνακας 2. Tιµές δυναµικών των ηλεκτροχηµικών δράσεων για τα σύµπλοκα 

LnIIIH(TPP)2 σε [NBu4]+[BF4]-/THF (V vs SCE). 

Αναγωγές οξειδώσεις 
LnIIIH(TPyP)2

 

3η 2η 1η 1η 2η 

La -1,93 -1,48 -1,32 0,82  

Pr -1,99 -1,54 -1,34 0,64 0,97 

Nd -2,00 -1,55 -1,35 0,63 0,97 

Sm -1,99 -1,54 -1,36 0,60 0,94 

Eu -2,01 -1,56 -1,37 0,59 0,91 

Gd -2,00 -1,56 -1,37 0,59 0,92 

Tb -2,01 -1,55 -1,37 0,59 0,90 

Dy -2,00 -1,56 -1,36 0,60 0,89 

Ho -2,02 -1,56 -1,36 0,60 0,89 

Er -2,00 -1,54 -1,36 0,59 0,92 

Tm -2,00 -1,55 -1,37 0,58 0,93 

Yb -1,99 -1,54 -1,35 0,60 0,94 

Lu -2,00 -1,55 -1,36 0,59 0,93 
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Πίνακας 3. ∆ιαφορά δυναµικών ανάµεσα σε δύο διαδοχικές ηλεκτροχηµικές 

δράσεις για τα σύµπλοκα LnIIIH(TPP)2 σε [NBu4]+[BF4]-/THF (V vs 

SCE). 

LnIIIH(TPyP)2 ∆Ε(Ε3rd–E2rd) ∆Ε(Ε2rd–E1rd)
∆Ε(E1ox–E1rd) 

(ΗΟΜΟ-LUMO) 
∆Ε(E2ox–E1ox)

La 0,45 0,16 2,14 ––––– 

Pr 0,45 0,19 1,98 0,33 

Nd 0,45 0,20 1,98 0,34 

Sm 0,45 0,18 1,97 0,33 

Eu 0,45 0,19 1,96 0,32 

Gd 0,44 0,19 1,96 0,33 

Tb 0,46 0,18 1,96 0,31 

Dy 0,44 0,20 1,96 0,29 

Ho 0,46 0,20 1,96 0,29 

Er 0,46 0,18 1,95 0,33 

Tm 0,45 0,18 1,95 0,35 

Yb 0,45 0,19 1,95 0,35 

Lu 0,45 0,20 1,95 0,34 
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3.2.2. ΑΣΥΜΜΕΤΡΑ ΣΥΜΠΛΟΚΑ ΤΥΠΟΥ “SANDWICH” ΜΕ ΤOΥΣ 

∆ΑΚΤΥΛΙΟΥΣ (5,10,15,20-ΤΕΤΡΑΠΥΡΙ∆ΥΛΟ)ΠΟΡΦΥΡΙΝΗ ΚΑΙ 

(5,10,15,20-ΤΕΤΡΑΦΑΙΝΥΛΟΛΟ)ΠΟΡΦΥΡΙΝΗ 

 

Πίνακας 4. Τιµές δυναµικών των ηλεκτροχηµικών δράσεων για τα σύµπλοκα 

LnIIIH(TPyP)(TPP) σε [NBu4]+[BF4]-/THF (V vs SCE). 

αναγωγές οξειδώσεις 
LnIIIH(TPyP)(TPP)- 

2η 1η 1η 2η 

La -1,62 -1,43 0,48 0,88 

Pr -1,69 -1,44 0,45 0,83 

Nd -1,66 -1,46 0,43 0,86 

Sm -1,70 -1,45 0,43 0,85 

Eu -1,67 -1,43 0,44 0,86 

Gd -1,68 -1,42 0,44 0,87 

Tb -1,67 -1,42 0,44 0,86 

Dy -1,69 -1,43 0,42 0,84 

Ho -1,72 -1,46 0,41 0,83 

Er -1,74 -1,45 0,40 0,81 

Tm -1,69 -1,43 0,41 0,83 

Yb -1,70 -1,43 0,41 0,82 

Lu -1,68 -1,42 0,42 0,84 
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Πίνακας 5. ∆ιαφορά δυναµικών ανάµεσα σε δύο διαδοχικές ηλεκτροχηµικές 

δράσεις για τα σύµπλοκα LnIIIH(TPyP)(TPP) σε [NBu4]+[BF4]-/THF 

(V vs SCE). 

LnIIIH(TPyP)(ΤΡΡ) ∆Ε(Ε2rd–E1rd)
∆Ε(E1ox–E1rd) 

(ΗΟΜΟ-LUMO) 
∆Ε(E2ox–E1ox) 

La 0,19 1,91 0,40 

Pr 0,25 1,89 0,38 
Nd 0,20 1,89 0,43 
Sm 0,25 1,88 0,42 
Eu 0,24 1,87 0,42 
Gd 0,26 1,86 0,43 
Tb 0,25 1,86 0,42 
Dy 0,26 1,85 0,42 
Ho 0,28 1,85 0,42 
Er 0,27 1,85 0,41 
Tm 0,26 1,84 0,42 
Yb 0,27 1,84 0,41 
Lu 0,26 1,84 0,42 
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3.3. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

3.3.1. ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΣΥΜΠΛΟΚΑ ΤΥΠΟΥ “SANDWICH” ΜΕ 

ΤΗΝ (5,10,15,20-ΤΕΤΡΑΠΥΡΙ∆ΥΛΟ)ΠΟΡΦΥΡΙΝΗ 

  

Σ’ όλα τα σύµπλοκα τύπου “sandwich” µε τα τρισθενή ιόντα των 

λανθανιδών βρίσκεται ένα πρωτόνιο συναρµοσµένο σ’ ένα από τα οκτώ άζωτα 

των δύο πορφυρινικών δακτυλίων.  Το συγκεκριµένο πρωτόνιο, όπως έχει 

αναφερθεί και σε προηγούµενα κεφάλαια, αποσπάται από τα σύµπλοκα, αρκετά 

εύκολα σε βασικούς διαλύτες όπως µεθανόλη, πυριδίνη, DMF και DMSO18,19.  

Αποτέλεσµα αυτού είναι τα συγκεκριµένα σύµπλοκα να µπορούν να βρίσκονται 

σε δύο µορφές, τόσο στην πρωτονιοµένη LnIIIH(πορφ)2 όσο και στη µη 

πρωτονιοµένη [LnIII(πορφ)2]-, ανάλογα µε την εκάστοτε φύση του διαλύτη στον 

οποίον διαλύεται το σύµπλοκο.  Τα σύµπλοκα µε γενικό τύπο LnΙΙΙH(TPyP)2 είναι 

αρκετά διαλυτά µόνο σε διαλύτες που έχουν πολικό χαρακτήρα.  Γι’ αυτό και ο 

διαλύτης που χρησιµοποιήθηκε ανήκει στην παραπάνω κατηγορία. 

Ο διαλύτης που προτιµήθηκε για τις ηλεκτροχηµικές δράσεις ήταν το 

τετραϋδροφουράνιο (THF).  Το THF πλεονεκτεί σε πολλά σηµεία σε σχέση µε 

άλλους πολικούς διαλύτες όπως DMF και DMSO.  Αυτό διότι έχει µεγάλο σχετικά 

εύρος τόσο προς το όριο καθόδου όσο και προς το όριο ανόδου, και το οποίο 

κυµαίνεται από –3,2 έως +1,6V (vs SCE)20. 

Για τον λόγο ότι τα σύµπλοκα µε γενικό τύπο LnIIIH(TPyP)2 είναι διαλυτά 

µόνο σε διαλύµατα που περιέχουν κάποιο βασικό διαλύτη µπορούν να βρεθούν 

µόνο στην µη πρωτονιωµένη τους µορφή.   

 

LnH(TPyP)2 [Ln(TPyP)2]-
-H+

 
 

Τα κυκλικά βολταµογραφήµατα των ενώσεων [LnIII(TPyP)2]- αποτελούνται 

από τρεις αναγωγικές και από 2 οξειδωτικές δράσεις, µέσα στα όρια του διαλύτη.  

Εκτός από την περίπτωση του λανθανίου όπου παρατηρήθηκε µόνο µία οξείδωση.  

Όλες οι δράσεις αντιστοιχούσαν σε µεταφορά ενός ηλεκτρονίου.  Οι τιµές των Ε1/2 

οξειδοαναγωγικών διαδικασιών των συµπλόκων αυτών φαίνονται στον Πίνακα 2.  
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Όλες οι δράσεις τόσο οι αναγωγικές όσο και οι οξειδωτικές ήταν δράσεις 

αντιστρεπτές εµφανίζοντας τιµές |Epa– Epc| = 60±5 mV.  Στο παρακάτω σχήµα 

παρουσιάζεται το κυκλικό βολταµογράφηµα της ένωσης NdΙΙΙH(TPyP)2 σε διαλύτη 

THF. 

NdH(TPyP)2
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Σχήµα 5. Κυκλικό βολταµογράφηµα του NdΙΙΙH(TPyP)2 από –2,2 έως 1,0V σε 

διαλύτη THF (ταχύτητα σάρωσης 0,2V sec-1). 

 

Οι ηλεκτροδιακές δράσεις που λαµβάνουν χώρα αποδίδονται παραστατικά 

στο παρακάτω σχήµα.   

 
LnH(TPyP)2

[Ln(TPyP)2]-

-H+

[Ln(TPyP)2]-[Ln(TPyP)2]-[Ln(TPyP)2]- [Ln(TPyP)2]- [Ln(TPyP)2]-
-e -e-e -e -e

E1 E3 E4E2 E5  
Σχήµα 6. Ηλεκτροδιακές δράσεις των συµπλόκων LnIIIH(TPyP)2 σε 

[NBu4]+[BF4]-/THF (0,1M). 

Συγκρίνοντας της τιµές δυναµικού των παραπάνω συµπλόκων µε εκείνες των 

αντίστοιχων διπορφυρινικών συµπλόκων µε τον δακτύλιο της ΤΡΡ13 µπορούµε να 

υποθέσουµε ότι τα διπορφυρινικά σύµπλοκα µε τον δακτύλιο της TPyP οξειδώνονται 

πιο δύσκολα (~ 0,25V) ενώ ανάγονται σαφώς ευκολότερα (~0,13V). 

Είναι γνωστό για τις µεταλλοπορφυρίνες ότι η διαφορά ανάµεσα στα 

δυναµικά της πρώτης οξείδωσης από την πρώτη αναγωγή αντιστοιχεί στην 

ενεργειακή διαφορά των ΗΟΜΟ και LUMO µοριακών τροχιακών των συµπλόκων.  
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Η ΗΟΜΟ–LUMO διαφορά για τα σύµπλοκα [LnIII(TPyP)2]- είναι η µεγαλύτερη 

ανάµεσα στην οικογένεια των λανθανιδικών διπορφυρινικών συµπλόκων που έχουν 

µετρηθεί έως σήµερα13,15,21,22.  Για παράδειγµα για τα συµµετρικά σύµπλοκα του 

SmIII η ενεργειακή διαφορά ανάµεσα ΗΟΜΟ–LUMO µε τους δακτυλίους της ΟΕΡ15 

και της ΤΡΡ13 ήταν 1,84V,ενώ για τα αντίστοιχα ασύµµετρα σύµπλοκα (ΟΕΡ–ΤΡΡ) 

ήταν 1,73V.  Αυτή η διαφορά για το σύµπλοκο µε τον δακτύλιο της TPyP µετρήθηκε 

1,97V.  Η διαφορά ∆Ε1ox–1rd είναι µικρότερη από αυτήν που προβλέπεται µε βάση την 

εργασία των Furhrop, Kadish και Davis3,23.  Αυτό αποδίδεται τόσο στην φύση των 

µοριακών τροχιακών όσο και στην επίδραση των ιόντων των λανθανιδών στην 

ενέργεια των µοριακών τροχιακών στα διπορφυρινικά σύµπλοκα.24. 

Η µεγαλύτερη ΗΟΜΟ–LUMO διαφορά στην σειρά LnIII(TPyP)2
- µετρήθηκε 

για το σύµπλοκο του LaIII, 2,14V ενώ η µικρότερη για τα σύµπλοκα του ErΙΙΙ, TmΙΙΙ 

YbΙΙΙ και LuIII όπου το ενεργειακό φράγµα ήταν 1,95V.  Όπως έχει αναφερθεί µέχρι 

σήµερα11-13,19,21,22,25 η ενεργειακή διαφορά των ΗΟΜΟ–LUMO τροχιακών εξαρτάται 

ισχυρά από την απόσταση που απέχουν οι δύο πορφυρίνες.   

Αυτή η απόσταση εξαρτάται όµως από το είδος του λανθανιδικού ιόντος.  Η 

ακτίνα των λανθανιδικών ιόντων γίνεται ολοένα και µικρότερη κατά µήκος της 

σειράς των λανθανιδών λόγω του φαινοµένου της λανθανιδικής συστολής (1,061Å 

για το λανθάνιο σε 0,848Å για το λουτέτσιο).  Έχει αναφερθεί ότι τα λανθανιδικά 

διπορφυρινικά σύµπλοκα οξειδώνονται πιο εύκολα όσο αυτή η απόσταση µικραίνει11-

13,21-23.  Στο παρακάτω σχήµα παρουσιάζεται η µεταβολή της ενεργειακής διαφοράς 

(Epa– Epc) (ή ΗΟΜΟ–LUMO διαφορά) κατά µήκος της σειράς των λανθανιδών. 
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Σχήµα 7. Μεταβολή της ενεργειακής διαφοράς (Epa– Epc) ή ΗΟΜΟ–LUMO 

διαφορά κατά µήκος της σειράς των λανθανιδών. 

 

Η διαφορά µεταξύ της δεύτερης και της τρίτης αναγωγής στα σύµπλοκα 

[LnΙΙΙ(TPyP)2]-, είναι της τάξης του 0,45±0,01V (βλ. Πίνακα 3), ενώ η διαφορά 

µεταξύ πρώτης και δεύτερης αναγωγή κυµαίνεται στα 0,18±0,02V.  Η διαφορά αυτή 

είναι σαφώς µικρότερη από την παρατηρούµενη διαφορά για τα σύµπλοκα 

[LnΙΙΙ(TPP)2]- στα οποία και βρέθηκε (0,39±0,03V)13,22.  Από την άλλη, η ενεργειακή 

διαφορά µεταξύ της πρώτης και δεύτερης οξειδωτικής δράσης ενός ηλεκτρονίου 

βρέθηκε ίση µε 0,32±0,03V η οποία είναι ελαφρώς µικρότερη από τα αντίστοιχα 

σύµπλοκα [LnΙΙΙ(TPP)2]- 0,42±0,03V13,22 όσο και από τα ασύµµετρα 

[LnΙΙΙ(TPP)(ΟΕΡ)]- σύµπλοκα, 0,42±0,03V13,22. 
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3.3.2. ΑΣΥΜΜΕΤΡΑ ΣΥΜΠΛΟΚΑ ΤΥΠΟΥ “SANDWICH” ΜΕ ΤOΥΣ 

∆ΑΚΤΥΛΙΟΥΣ (5,10,15,20-ΤΕΤΡΑΠΥΡΙ∆ΥΛΟ)ΠΟΡΦΥΡΙΝΗ ΚΑΙ 

(5,10,15,20-ΤΕΤΡΑΦΑΙΝΥΛΟΛΟ)ΠΟΡΦΥΡΙΝΗ 

 

Η ηλεκτροχηµική συµπεριφορά των ασύµµετρων λανθανιδικών 

διπορφυρινικών συµπλόκων µε γενικό τύπο [LnIII(TPyP)(TPP)]- παρουσιάζει αρκετά 

κοινά χαρακτηριστικά µε την συµπεριφορά των αντίστοιχων συµµετρικών 

συµπλόκων σε THF/[NBu4]+[BF4]-.  Η κύρια διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι 

παρατηρούνται µόνο 2 αναγωγικές δράσεις αντί για τρεις που παρατηρούνται στα 

αντίστοιχα συµµετρικά µε του δακτυλίους της ΤΡΡ και TPyP.   

Έτσι δύο ηλεκτροδιακές δράσεις αναγωγής ανιχνεύτηκαν στην περιοχή –1,4 

έως        –1,8V και άλλες δύο δράσεις οξείδωσης σε τιµές από +0,4 έως +0,9V.  Όλες 

οι δράσεις αντιστοιχούσαν σε µεταφορά ενός ηλεκτρονίου όπως και όλες οι δράσεις 

τόσο οι αναγωγικές όσο και οι οξειδωτικές ήταν δράσεις αντιστρεπτές εµφανίζοντας 

τιµές |Epa– Epc| = 60±5 mV.  Οι τιµές των Ε1/2 οξειδοαναγωγικών διαδικασιών των 

συµπλόκων αυτών φαίνονται στον Πίνακα 4.  Στο παρακάτω σχήµα παρουσιάζεται το 

κυκλικό βολταµογράφηµα της ένωσης DyΙΙΙH(TPyP)(TPP) σε διαλύτη THF. 

 

DyH(TPyP)(TPP)
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Σχήµα 8. Kυκλικό βολταµογράφηµα του DyΙΙΙH(TPyP)(TPP) από –2,3 έως 

0,9V σε διαλύτη THF (ταχύτητα σάρωσης 0,1V sec-1). 

Όπως στην περίπτωση των συµπλόκων LnIIIH(TPyP)2 έτσι και σε αυτήν 

των συµπλόκων LnIIIH(TPyP)(ΤΡΡ), το πρωτόνιο που είναι συνδεδεµένο µ’ ένα 
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από τα οκτώ άζωτα των δύο πορφυρινικών δακτυλίων, αποσπάται απ’ τα 

σύµπλοκα, αρκετά εύκολα σε βασικούς διαλύτες18,19 όπως το THF.  Έτσι στον 

διαλύτη THF τα σύµπλοκα LnIIIH(TPyP)(TPP) βρίσκονται µόνο στην µη 

πρωτονιοµένη τους µορφή, εφόσον η παρακάτω ισορροπία οδηγεί την αντίδραση 

αποκλειστικά προς τα δεξιά. 

LnH(TPyP)(TPP) [Ln(TPyP)(TPP)]-
-H+

 
 

Οι ηλεκτροδιακές δράσεις που λαµβάνουν χώρα αποδίδονται παραστατικά στο 

παρακάτω σχήµα.   

[Ln(TPyP)(TPP)]2-
-e-

E2

[Ln(TPyP)(TPP)]-
-e-

E3

[Ln(TPyP)(TPP)]3-
-e-

E1

[Ln(TPyP)(TPP)]
-e-

E4

[Ln(TPyP)(TPP)]+

 
Σχήµα 9. Hλεκτροδιακές δράσεις των συµπλόκων LnIIIH(TPyP)(ΤΡΡ) σε 

THF/[NBu4]+[BF4]- (0,1M). 

Η πρώτη αναγωγική δράση στα ασύµµετρα µεταλλοπορφυρινικά σύµπλοκα, 

λαµβάνει χώρα σε τιµές δυναµικών –1,44±0,02V για όλα τα λανθανιδικά ιόντα.  Από 

τις τιµές αυτές και συγκρίνοντάς τις τόσο µε εκείνες των συµµετρικών 

διπορφυρινικών συµπλόκων µε τον δακτύλιο της ΤΡΡ13, όσο και µε τον δακτύλιο της 

TPyP (Πίνακας 2), µπορεί να εξαχθεί το παρακάτω συµπέρασµα.  Η τιµή του E1/2 για 

το ασύµµετρα σύµπλοκα παρουσιάζει τιµή που αντιστοιχεί περίπου στο ήµισυ της 

διαφοράς ανάµεσα στα δυναµικά αναγωγής των συµµετρικών συµπλόκων.  Τα 

ασύµµετρα σύµπλοκα ανάγονται πιο εύκολα από τα συµµετρικά σύµπλοκα µε τον 

δακτύλιο τις ΤΡΡ13, -1,48±0,03V, ενώ ανάγονται δυσκολότερα από εκείνα που 

φέρουν και τους δύο δακτυλίους (της TΡyP), –1,35±0,03V (Πίνακας 2).  Αυτό 

υποδεικνύει ότι η µεταφορά του φορτίου λαµβάνει χώρα σε τροχιακά και των δύο 

δακτυλίων, και δεν επιτελείται σε τροχιακά µόνο του ενός δακτυλίου.  ∆ηλαδή τα 

LUMO τροχιακά διαθέτουν περίπου ισότιµο χαρακτήρα τροχιακών τόσο από τον 

δακτύλιο της TPyP όσο και από της ΤΡΡ. 

Τα ίδια συµπεράσµατα µπορούν να εξαχθούν τόσο για την δεύτερη αναγωγική 

δράση των συµπλόκων [LnIII(TPyP)(TPP)]- που παρατηρείται στα –1,69±0,04V, ενώ 

η ίδια δράση για τα σύµπλοκα [LnIII(TPyP)2]- ήταν –1,55±0,03V, και για τα 

σύµπλοκα [LnIII(TPP)2]- ήταν –1,88±0,05V13 όσο και για την δεύτερη οξειδωτική 
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δράση (Ε1/2 [LnIII(TPyP)(TPP)]-: 0,84±0,04V, Ε1/2 [LnIII(TPP)2]-:  0,76±0,04V και Ε1/2 

[LnIII(TPyP)2]-:  0,93±0,04V). 

Ηλεκτροχηµικές µελέτες σε ανάλογα σύµπλοκα του ThIV, όπως Th(OEP)2, 

Th(OEP)(TPP) και Th(TPP)2
25 παρουσίασαν Ε1/2 για την πρώτη αναγωγή δράση µε 

τιµές –1,53V, -1,40V και –1,27V αντίστοιχα.  Η τιµή του ασύµµετρου συµπλόκου 

παρουσιάζει τιµή που αντιστοιχεί ακριβώς στο ήµισυ της διαφοράς ανάµεσα στα 

δυναµικά αναγωγής των συµµετρικών συµπλόκων25.  Αυτό το γεγονός έδειξε ότι η 

ηλεκτροχηµική αυτή δράση συντελείται σε τροχιακά που έχουν ισότιµα 

χαρακτηριστικά και από τους δύο πορφυρινικούς δακτυλίους25. 

Αντιθέτως η τιµή Ε1/2 της πρώτης οξειδωτικής δράσης δεν βρίσκεται σε τιµή 

που αντιστοιχεί στο ήµισυ της διαφοράς ανάµεσα στα δυναµικά της πρώτης 

οξείδωσης των συµµετρικών συµπλόκων.  Η πρώτη οξειδωτική δράση στα 

ασύµµετρα µεταλλοπορφυρινικά σύµπλοκα, λαµβάνει χώρα σε τιµές δυναµικών E1/2 

ίση µε +0,44±0,04V.  Η ίδια δράση για τα σύµπλοκα [LnIII(TPyP)2]- είναι ίση µε 

0,61±0,03V ενώ για τα σύµπλοκα [LnIII(TPP)2]- είναι ίση µε 0,35±0,04V.  Από αυτές 

τις τιµές µπορεί να εξαχθεί το συµπέρασµα ότι η πρώτη οξείδωση λαµβάνει χώρα σε 

τροχιακά που έχουν κυρίως χαρακτήρα τροχιακών του δακτυλίου της ΤΡΡ, παρά του 

δακτυλίου της TPyP.  Αυτό διότι η E1/2 βρίσκεται σε τιµή παρόµοια των συµπλόκων 

[LnIII(TPP)2]- και όχι µε το αντίστοιχο E1/2 των συµπλόκων [LnIII(TPyP)2]-. 

Η διαφορά ανάµεσα στo δυναµικό πρώτης οξείδωσης από το δυναµικό 

πρώτης αναγωγής η οποία και αντιστοιχεί στην ενεργειακή διαφορά των ΗΟΜΟ και 

LUMO µοριακών τροχιακών των συµπλόκων είναι ίση µε 1,86±0,05V.  Η 

µεγαλύτερη ΗΟΜΟ–LUMO διαφορά στην σειρά [LnIII(TPyP)(TPP)]- µετρήθηκε για 

το σύµπλοκο του LaIII, 1,91V ενώ η µικρότερη για τα σύµπλοκα του TmΙΙΙ, YbΙΙΙ και 

LuIII όπου το ενεργειακό φράγµα ήταν 1,84V.  Η διαφορά αυτή εξαρτάται όπως 

προαναφέρθηκε παραπάνω από την απόσταση των πορφυρινικών συµπλόκων11-

13,19,21,22,25 και κατά συνέπεια και από την φύση του λανθανιδικού ιόντος.  Στο 

παρακάτω σχήµα παρουσιάζεται η µεταβολή της διαφοράς E1ox–E1rd κατά µήκος της 

σειράς των λανθανιδών. 
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Σχήµα 10. Μεταβολή της ενεργειακής διαφοράς (Epa– Epc) ή ΗΟΜΟ–LUMO 

διαφορά κατά µήκος της σειράς των λανθανιδών. 

 

Η διαφορά µεταξύ πρώτης και δεύτερης αναγωγή κυµαίνεται στα 0,24±0,04V.  

Η διαφορά αυτή είναι σαφώς µικρότερη από την παρατηρούµενη διαφορά για τα 

σύµπλοκα [LnΙΙΙ(TPP)2]- στα οποία και βρέθηκε (0,39±0,03V)13,22 ενώ είναι 

µεγαλύτερη από αυτής των συµπλόκων [LnΙΙΙ(TPyP)2]- (0,18±0,02V).  Από την άλλη, 

η ενεργειακή διαφορά µεταξύ της πρώτης και δεύτερης οξειδωτικής δράσης ενός 

ηλεκτρονίου βρέθηκε ίση µε 0,40±0,02V η οποία και είναι ελαφρώς µικρότερη από 

τα αντίστοιχα σύµπλοκα [LnΙΙΙ(TPP)2]-, 0,42±0,03V13,22 ενώ είναι λίγο µεγαλύτερη 

από αυτής των συµπλόκων [LnΙΙΙ(TPyP)2]-, 0,39±0,03V. 

3.3.3. ΚΑΤΙΟΝΙΚΑ ΛΑΝΘΑΝΙ∆ΙΚΑ ΠΟΡΦΥΡΙΝΙΚΑ ΣΥΜΠΛΟΚΑ 

 

Η µελέτη των κατιονικών συµπλόκων συµµετρικών και ασύµµετρων ήταν 

αδύνατη.  Κι’ αυτό διότι παρατηρήθηκαν φαινόµενα προσρόφησης κατά την διάρκεια 

της µελέτης τους.  Έτσι ήταν δύσκολο να βγάλουµε πληροφορίες τέτοιες έτσι ώστε να 

είναι σωστές και να αντιπροσωπεύουν τα κατιονικά σύµπλοκα.  Εδώ θα πρέπει να 

γίνει λόγος ότι χρησιµοποιήθηκε ένα πλήθος διαλυτών και ηλεκτρολυτών, όπως και 

διαφόρων ειδών ηλεκτρόδια, χωρίς να έχουµε αποτελέσµατα τέτοια έτσι ώστε να 

µπορούν να εξαχθούν ασφαλή συµπεράσµατα. 
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Όλες οι ηλεκτροχηµικές δράσεις που παρατηρήθηκαν για τα σύµπλοκα ήταν 

αντιστρεπτές και αντιστοιχούσαν σε µεταφορά ενός ηλεκτρονίου.  Οι δράσεις αυτές 

παίρνουν µέρος σε τροχιακά που διαθέτουν µόνο πορφυρινικό χαρακτήρα.  Οι δύο 

οξειδωτικές δράσεις παρατηρήθηκαν σε δυναµικά µεταξύ +0,4V έως 1,0V, ενώ οι 

αναγωγικές δράσεις εµφανίστηκαν σε δυναµικά από –1,3V έως 2,0V.   

Τα σύµπλοκα [LnΙΙΙ(TPyP)2]- οξειδώνονται πιο δύσκολα (~0,25V) ενώ 

ανάγονται σαφώς ευκολότερα (~0,13V) από τα αντίστοιχα διπορφυρινικά σύµπλοκα 

µε τον δακτύλιο της ΤΡΡ.   

Η τιµή του E1/2 για όλες τις οξειδοαναγωγικές δράσεις εκτός από αυτής της 

πρώτης οξείδωσης, για το ασύµµετρα σύµπλοκα παρουσιάζει τιµή που αντιστοιχεί 

περίπου στο ήµισυ της διαφοράς ανάµεσα στα δυναµικά αναγωγής των συµµετρικών 

συµπλόκων.  Αυτό υποδεικνύει ότι η µεταφορά του φορτίου λαµβάνει χώρα σε 

τροχιακά και των δύο δακτυλίων, και δεν επιτελείται σε τροχιακά µόνο ενός 

δακτυλίου.  ∆ηλαδή τα LUMO τροχιακά διαθέτουν περίπου χαρακτήρα ισότιµο 

τροχιακών τόσο από τον δακτύλιο της TPyP όσο και από της ΤΡΡ. 

Η ενεργειακή διαφορά των ΗΟΜΟ–LUMO των [LnΙΙΙ(TPyP)2]- είναι η 

µεγαλύτερη (1,97±0,02V) ανάµεσα στην οικογένεια των λανθανιδικών 

διπορφυρινικών συµπλόκων που έχουν µετρηθεί έως σήµερα13,15,21,22, ενώ αυτή των 

ασύµµετρων λανθανιδικών συµπλόκων [LnΙΙΙ(TPyP)(ΤΡΡ)]- είναι µικρότερη 

1,87±0,04V.   

Η ενεργειακή αυτή διαφορά δεν είναι η ίδια για όλα τα πορφυρινικά 

σύµπλοκα.  Αυτή εξαρτάται από το είδος του λανθανιδικού ιόντος.  Την µεγαλύτερη 

τιµή την έχουν τα σύµπλοκα του λανθανίου το οποίο έχει και την µικρότερη τιµή από 

όλα τα λανθανιδικά ιόντα, ενώ την µικρότερη τιµή την έχουν εκείνα τα ιόντα µε την 

µικρότερη ιονική ακτίνα, δηλαδή τα βαρύτερα λανθανιδικά ιόντα. 
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  77  

        
∆ΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ 

ΑΚΤΙΝΩΝ –Χ 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

Η σπουδαιότητα της κρυσταλλογραφίας των ακτινών-Χ διαφαίνεται µέσα 

από τον µεγάλο αριθµό των επιστηµόνων που έχουν τιµηθεί µε το βραβείο Nobel 

για τις πρωτοποριακές εργασίες τους στο πεδίο αυτό: Von Laue (1914) και Braggs 

(1915) για την ανακάλυψη της περίθλασης ακτινών–Χ µέσα από µονοκρύσταλλο, 
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Perutz, Crowfoot-Hodgkin, Kendrew, Sanger και Pauling για τον καθορισµό της 

δοµής ορισµένων πρωτεϊνών.  Παρ’ όλα αυτά, πριν από είκοσι χρόνια ήταν ακόµη 

σπάνιο για ένα ανόργανο χηµικό να προσπαθήσει να προσδιορίσει τη δοµή µιας 

ένωσης µε τη βοήθεια της περίθλασης των ακτινών-Χ, µέσα από µονοκρύσταλλο, 

καθώς το κόστος ήταν απαγορευτικό.  Στις µέρες µας τέτοιες δοµικές αναλύσεις 

έχουν γίνει σχεδόν ρουτίνα, χάρις των αυτόµατων περιθλασιµέτρων που 

διατίθενται στο εµπόριο, τα οποία µάλιστα διαθέτουν φιλικά προς τον χρήστη 

προγράµµατα ηλεκτρονικού υπολογιστή για τον προσδιορισµό της δοµής.  Έτσι, 

είναι εφικτό να προσδιορισθεί µέσα σε µερικές ώρες η δοµή ακόµη και κάποιας 

ένωσης που περιέχει 100 άτοµα, καθώς τα περίπλοκα προγράµµατα υπολογιστών 

που απαιτούνται για την δοµική ανάλυση µπορούν να επεξεργασθούν ακόµη και 

σε µικρο-υπολογιστές. 

Από την εποχή των τιµηµένων µε βραβείο Nobel, Laureates M. Von Laue 

(Frankfurt), W. H. Bragg (London), W. L. Bragg (Manchester), ήταν γνωστό ότι οι 

ακτίνες-Χ περιθλώνται από τα άτοµα ενός κρυστάλλου.  Σήµερα γνωρίζουµε 

ακριβώς και µε µεγάλη ακρίβεια τη σκέδαση που αναµένεται για κάθε στοιχείο.  

Μια κρυσταλλογραφική µελέτη µε ακτίνες-Χ συνίσταται απλώς στην προσπάθεια 

να ταυτιστούν οι εντάσεις των περιθλώµενων ακτίνων-Χ µε αυτές που 

υπολογίζονται θεωρητικά, µε την βοήθεια υπολογιστή, µε βάση τους γνωστούς 

συντελεστές σκέδασης για κάθε άτοµο και µια υποθετική κατανοµή στον χώρο 

των ατόµων του κρυστάλλου. 

 

1.1. ∆ΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ ΛΑΝΘΑΝΙ∆ΟΠΟΡΦΥΡΙΝΙΚΑ 
ΣΥΜΠΛΟΚΑ 

 
Παρ’ όλο που τα µονοπορφυρινικά σύµπλοκα µε ιόντα των λανθανιδών ήταν γνωστά από 

το 19741, ελάχιστες δοµές έχουν λυθεί έως σήµερα2-4.  Για τα σύµπλοκα είχε προταθεί η 

δοµή του µονοπορφυρινικού συµπλόκου µε αξονικό υποκαταστάτη αυτόν του 

ακετυλοακετονικού ιόντος, LnIII(πορφ)acacL1L2 (όπου L1, L2=µόρια διαλύτη).  Παρ’ 

όλα αυτά έχουν διατυπωθεί απόψεις οι οποίες παρουσίαζαν αυτά τα σύµπλοκα ως 

διµεταλλικά διπορφυρινικά σύµπλοκα µε τον γενικό τύπο 

(πορφ)LnIII(H2O)(OH)2(H2O)LnIII(πορφ)5.  Με την λύση της δοµής του συµπλόκου 

ΤbΙΙΙ(β-Cl8TPP)(Ac)(DMSO)2
2 (Σχήµα 1), φάνηκε καθαρά πλέον ότι στην σφαίρα 

συναρµογής βρίσκεται σαν αξονικός υποκαταστάτης η οξική οµάδα, και η οποία όπως 
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αναφέρθηκε, προήλθε από πυρόλυση του χρησιµοποιηθέντος άλατος TbΙΙΙ(acac)3 κατά 

την διάρκεια της αντίδρασης. 

 

 
Σχήµα 1. Κρυσταλλική απεικόνιση του συµπλόκου ΤbΙΙΙ(β-
Cl8TPP)(Ac)(DMSO)2. 
 
 

Ένα κοινό σηµείο ανάµεσα στα διπορφυρινικά σύµπλοκα “sandwich” και 

του διµερούς της βακτηριοχλωροφύλλης b του “special pair”, είναι η απόσταση 

των δύο τετραπυρρολικών δακτυλίων.  Όπως αναφέρθηκε ήδη, η απόσταση των 

µέσων των επιπέδων της βακτηριοχλωροφύλλης είναι της τάξης των 3Å5-7.  Αυτό 

αποτέλεσε την αρχή της προσπάθειας παρασκευής, της ηλεκτροχηµικής και 

φυσικοχηµικής µελέτης διµερών συµπλόκων µε όλα τα µέταλλα της σειράς των 

λανθανιδών. 

Η πρώτη παρασκευή διµερών συµπλόκων µε ιόντα λανθανιδών αναφέρθηκε 

από την ερευνητική οµάδα του Johann W Buchler το 19838.  Οι τετραπυρολικοί 

δακτύλιοι που χρησιµοποιήθηκαν ήταν αυτοί της τετραφαινυλικής πορφυρίνης 

(Η2TPP) και της υποκατεστηµένης τετρα(p-τόλυλο) φαινυλικής πορφυρίνης H2T(p-

Me)PP µε λανθανιδικά ιόντα του Ce(IV) και του Pr(ΙΙΙ). 

Επειδή στην πορεία παρουσιάστηκαν ορισµένα προβλήµατα στην αποµόνωση 

και την µελέτη των παραπάνω συµπλόκων, όπως για παράδειγµα η µικρή 

διαλυτότητα των διµερών συµπλόκων και οι αποτυχηµένες προσπάθειες 

κρυσταλλώσεως τους, ώθησαν την ίδια οµάδα να ασχοληθεί µε την σύνθεση 
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παρόµοιων διµερών συµπλόκων αλλά µε διαφορετικό ligand (την οκτααίθυλο-

πορφυρίνη).  Τα µοναδικά κρυσταλλογραφικά δεδοµένα που υπάρχουν για 

συµµετρικά διπορφυρινικά σύµπλοκα των λανθανιδών είναι αυτά για τα σύµπλοκα 

CeIV(OEP)2
9 και EuIII(OEP)2

10.  

 Από τα παραπάνω δεδοµένα, οι δύο πορφυρινικοί δακτύλιοι βρίσκονται σε σχεδόν 

παράλληλη θέση και η µεταξύ τους απόσταση είναι 2,848Å για το σύµπλοκο του EuΙΙΙ 

και 2,752Å γι’ αυτό του CeΙV.  Παρατηρώντας τις ακτίνες των ιόντων (107 pm για το 

EuΙΙΙ και 97 pm για το CeIV) επιβεβαιώνεται η άποψη που αρχικά διατυπώθηκε, ότι όσο 

δηλαδή µικρότερη είναι η ιονική ακτίνα του µετάλλου τόσο µικρότερη είναι και η 

απόσταση των δύο δακτυλίων. 

Άλλα λανθανιδικά διπορφυρινικά τύπου “sandwich” για τα οποία και 

υπάρχουν κρυσταλλογραφικά δεδοµένα είναι τα ασύµµετρα σύµπλοκα µε τους 

δακτυλίους της OEP και της TPP.  Αυτά είναι µε κεντρικό µέταλλο του Ce(IV)11 

(Σχήµα 2), Sm(III)12 και του Gd(III)13. 

 

 
Σχήµα 2. ORTEP απεικόνιση του συµπλόκου CeIV(OEP)(TPP). 
 

Τα σηµαντικότερα συµπεράσµατα που εξήχθησαν, από την ανάλυση των 

δεδοµένων, συµπεριλαµβάνουν την µελέτη των αποστάσεων του κεντρικού ιόντος, 

µε το επίπεδο που ορίζουν τα άζωτα των δύο πορφυρινικών δακτυλίων (Πίνακας 

1).  Από τις τιµές των αποστάσεων µεταξύ ατόµων και µέσων επιπέδων για τα 

σύµπλοκα SmΙΙΙH(TPP)(OEP), GdΙΙΙH(TPP)(OEP) και CeΙV(TPP)(OEP) γίνεται 

αντιληπτό ότι αυτές δεν είναι ίδιες.  Συγκεκριµένα η απόσταση του SmΙΙΙ και του 

GdΙΙΙ από το επίπεδο της OEP είναι µεγαλύτερη από την αντίστοιχη του επιπέδου 

της TPP (Πίνακας 1).  Ενώ αντίθετα για το σύµπλοκο του CeIV, το οποίο δεν 
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διαθέτει κάποιο πρωτόνιο σε άτοµο αζώτου του πορφυρινικού δακτυλίου, βρέθηκε 

ότι η µέση απόσταση του ιόντος από το επίπεδο της OEP είναι µικρότερη από ότι 

µε την TPP.  Αυτή η απόκλιση της τιµής Ln-N είναι µία έµµεση απόδειξη της 

παρουσίας του Η σε κάποιο άτοµο αζώτου και πιο συγκεκριµένα σε δακτύλιο της 

ΟΕΡ.  
 
Πίνακας 1. Αποστάσεις µεταξύ ατόµων και µέσων επιπέδων για τα σύµπλοκα 

SmΙΙΙH(TPP)(OEP), GdΙΙΙH(TPP)(OEP) και CeΙV(TPP)(OEP). 

 SmΙΙΙH(TPP)(OEP) GdΙΙΙH(TPP)(OEP) CeΙV(TPP)(OEP) 

N1N2N3N4(TPP)-

Ln 
1,470 1,450 1,436 

N1N2N3N4(OEP)-

Ln 
1,516 1,495 1,431 

OEP-TPP 2,986 2,945 2,867 
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2. ∆ΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥΣ ΜΕ 

ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΑΚΤΙΝΩΝ-Χ 
 

Tα σύµπλοκα που µελετήθηκαν µε περίθλαση ακτίνων–Χ ήταν α) 

ΤmΙΙΙ(TPyP)acac(Η2Ο), β) [(TMePyP)HoΙΙΙ(H2O)2(µ-

CO3)(H2O)3HoΙΙΙ(TMePyP)]8+[I8]8- και γ) TbΙΙΙH(TPP)2.  Κρύσταλλοι κατάλληλοι 

για µελέτες µε την µέθοδο της περίθλασης ακτινών-Χ αποκτήθηκαν ως 

ακολούθως: 

 

α) για το σύµπλοκο ΤmΙΙΙ(TPyP)acac(Η2Ο):  

Aνακρυστάλλωση σε διάλυµα CH2Cl2/MeOH/αιθέρα σε αναλογία 6:1:3 και 

αργή εξάτµιση στους 40C. 

 

β) για το σύµπλοκο [(TMePyP)HoΙΙΙ(H2O)2(µ-

CO3)(H2O)3HoΙΙΙ(TMePyP)]8+[I8]8-: 

 Ανακρυστάλλωση σε διαλύτη Η2Ο, ανάµιξη σε αναλογία 1:2 µε διάλυµα 

MeOH/επτάνιο 2:1, και αργή εξάτµιση σε θερµοκρασία δωµατίου. 

 

γ) για το σύµπλοκο TbΙΙΙH(TPP)2: 

Ανακρυστάλλωση σε διάλυµα CHCl3/MeOH/τολουόλιο/πυριδίνη σε 

αναλογία 3:1:3:3 και αργή εξάτµιση σε θερµοκρασία δωµατίου. 
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2.1. [(TMePyP)HoIII(H2O)2(µ-CO3)(H2O)3HoIII(TMePyP)]8+ [I8]8- 

 

Το σύµπλοκο αυτό κρυσταλλώνεται στην οµάδα χώρου Ρ21/a και το 

κρυσταλλικό πλέγµα είναι µονοκλινές.  Οι διαστάσεις της µοναδιαίας κυψελίδας 

είναι a=29,48(2) Å, b=12,45(9) Å, c=16,446(6) Å, α=90ο, β=102,43 (3)ο και 

γ=90ο.  Στο παρακάτω σχήµα φαίνεται η στερεοσκοπική απεικόνιση της 

µοναδιαίας κυψελίδας. 

 

 
Σχήµα 3. Στερεοσκοπική απεικόνιση της µοναδιαίας κυψελίδας του 

συµπλόκου [(TMePyP)HoIII(H2O)2(µ-CO3)(H2O)3HoIII(TMePyP)]8+ 

[I8]8-. 

 

 

 

 

Η δοµική ανάλυση έδειξε ότι το διµερές αυτό σύµπλοκο είναι 

κεντροσυµµετρικό µε ένα ιόν ανθρακικού ανιόντος (CO3
2-) να είναι συνδεδεµένο 

µε τα δύο άτοµα ολµίου µέσο ενός (µ-CO3
2-) δεσµού.  Κάθε άτοµο ολµίου είναι 

οκτασυναρµοσµένο.  Τέσσερις από τις οκτώ θέσεις ανήκουν στον πορφυρινικό 

διανιόν και οι άλλες τέσσερις σε άτοµα οξυγόνου που ανήκουν είτε στο χηλικό 

ανθρακικό ανιόν είτε σε µόρια νερού σε αναλογία µεταξύ τους 2:2 είτε 1:3 
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αντίστοιχα.  Το ανθρακικό ανιόν συναρµόζεται σαν διδραστικός υποκαταστάτης 

µε το ένα άτοµο Ηο και σαν µονοδραστικός υποκαταστάτης µε το άλλο.  Στη 

µοναδιαία κυψελίδα εκτός από το σύµπλοκο έχουν κρυσταλλωθεί επίσης ένα 

µόριο ιωδοµεθανίου.  Στο Σχήµα 4 παρουσιάζεται η δοµή του συµπλόκου 

[(TMePyP)HoIII(H2O)2(µ-CO3)(H2O)3HoIII(TMePyP)]8+ [I8]8-.   

 

 

 

 

 

 
Σχήµα 4. ORTEP απεικόνιση του συµπλόκου [(TMePyP)HoIII(H2O)2(µ-

CO3)(H2O)3 HoIII(TMePyP)]8+[I8]8-.   

 

Ο µέσος όρος των δεσµών του ιόντος HoΙΙΙ µε τα πυρρολικά Ν τις 

πορφυρίνης είναι ίσος µε 2,436Å.  Η µέση απόσταση των δεσµών Ηο-Ο 

(ανθρακικού) είναι 2,35Å.  Αντίθετα η µέση απόσταση των δεσµών Ηο-Ο (νερού) 

είναι µεγαλύτερη και ίση µε 2,448Å.  Η απόσταση Ηο-Ο (ανθρακικού) είναι πιο 

µικρή από αυτή του Ηο-Ο (νερού) λόγω του φορτίου που φέρει η ανθρακική 

οµάδα.  Κι’ αυτό διότι το αρνητικά φορτισµένο ανθρακικό ανιόν σχηµατίζει δεσµό 

ηλεκτροστατικής φύσης µε το θετικά φορτισµένο άτοµο του ολµίου, µε 

αποτέλεσµα ο δεσµός να είναι µικρότερος. 
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Είναι γνωστό ότι µετά την αντίδραση µεθυλίωσης, τα άζωτα των 

πυριδυλοµάδων φορτίζονται θετικά.  Έτσι εκτός των άλλων στην µοναδιαία, έχουν 

κρυσταλλωθεί και 8 ανιόντα (6 ιωδίου και 2 χλωρίου), τα οποία δρουν σαν 

αντισταθµιστικά φορτία στα θετικά φορτία των αζώτων (Σχήµα 5).  Τα µήκη των 

αποστάσεων ανάµεσα στα αντισταθµιστικά φορτία και τα και τα άζωτα των 

πυριδυλοµάδων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

 
Σχήµα 5. Κάθετη ORTEP απεικόνιση στο ένα από τα δύο τµήµατα του 

συµπλόκου[(TMePyP)HoΙΙΙ(H2O)2(µ-CO3)(H2O)3HoΙΙΙ(TMePyP)]8+ 

[I8]8-.   

 

Πίνακας 2. Μήκη των αποστάσεων ανάµεσα στα αντισταθµιστικά φορτία και 

τα και τα άζωτα των πυριδυλοµάδων.  Ι3
*: Ιώδιο Ι3 από γειτονική 

κυψελίδα. 

Αποστάσεις (Å) 

Ν5-Ι1 3,723 

Ν6-Ι2 3,802 

Ν7-Ι3 3,795 

Ν8-Ι3
* 3,850 

Οι δύο πορφυρινικοί δακτύλιοι δεν βρίσκονται σε θέση αντικριστή όπως 

βρίσκονται στα διπορφυρινικά σύµπλοκα τύπου “sandwich”.  Οι δακτύλιοι όπως 
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βλέπουµε και στην κάθετη στερεοαπεικόνιση (Σχήµα 3) βρίσκονται σε µερική 

αλληλοεπικάλυψη. 

 

 
Σχήµα 6. Κάθετη στερεοαπεικόνιση του συµπλόκου 

[(TMePyP)HoIII(H2O)2(µ-CO3) (H2O)3HoIII(TMePyP)]8+[I8]8-. 
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2.2. TbΙΙΙH(TPP)2 

 
Στο Σχήµα 7 παρουσιάζεται η δοµή του συµπλόκου TbIIIH(TPP)2.  Το 

σύµπλοκο αυτό κρυσταλλώθηκε στην οµάδα χώρου Ι2/α.  Οι διαστάσεις της 

µοναδιαίας κυψελίδας είναι a=15,506(7) Å, b=31,23(1) Å, c=15,501(6) Å, α=90ο 

β=90,14(2)ο και γ=90ο.  Ο όγκος της κυψελίδας είναι ίσος µε V=7505(2)Å3.   

 

 

 

 
Σχήµα 7. ORTEP απεικόνιση του συµπλόκου TbIIIH(TPP)2. 

 

Το ιόν του TbΙΙΙ σχηµατίζει ένα πολύεδρα συναρµογής από οκτώ άτοµα 

αζώτου και η σφαίρα συναρµογής του έχει γεωµετρία τετραγωνικού 

αντιπρίσµατος.  Οι πορφυρινικοί δακτύλιοι έχουν στραφεί κατά µία γωνία 45,01ο 

(µέση τιµή) σε σχέση µε την ελλειπτική τους διαµόρφωση.  Στον παρακάτω 

πίνακα φαίνονται τα µήκη δεσµών του µετάλλου µε τα άζωτα του πορφυρινικού 

δακτυλίου καθώς και οι µέσες τιµές αυτών. 
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Πίνακας 3. Μήκη δεσµών Tb-N του συµπλόκου TbIIIH(TPP)2. 

∆εσµοί µήκος (Å) ∆εσµοί µήκος (Å) 

Tb-N(1) 2,520(4) Tb-N(1)#1 2,520(4) 

Tb-N(11) 2,524(4) Tb-N(11)#1 2,524(4) 

Tb-N(2) 2,526(4) Tb-N(2)#1 2,526(4) 

Tb-N(12) 2,529(4) Tb-N(12)#1 2,529(4) 

Μέσος όρος 

Tb-N 2,525Å 

 

 

Ο µέσος όρος των δεσµών του ιόντος TbΙΙΙ µε τα πυρρολικά Ν είναι 

2,525Å.  Η τιµή αυτή είναι µεγαλύτερη από αυτήν άλλων διπορφυρινικών µε τον 

δακτύλιο της TPP συµπλόκων που έχουν µελετηθεί στο παρελθόν14.  

Συγκεκριµένα η µέση τιµή της απόστασης του ZrIV  µε τα οκτώ άζωτα είναι ίση µε 

2,4 Å14.  Ενώ είναι περίπου ίση µε αυτή του ThΙV που είναι ίση µε 2,55Å στο 

σύµπλοκο ThΙV(TPP)2 και 2,52 Å στο κατιονικό σύµπλοκο ([ThIV(TPP)2]+[SbCl6]-

)15. 

Η ύπαρξη του πρωτονίου το οποίο είναι συνδεδεµένο µ’ ένα από τα οκτώ 

άζωτα στα διπορφυρινικά σύµπλοκα µε τρισθενές µεταλλικό ιόν (όπως LnIII) έχει 

απασχολήσει αρκετά στo παρελθόν τους ερευνητές11,13,16-19.  Από την 

κεντροσυµµετρικότητα την οποία έχει το σύµπλοκο ως προς το µέταλλο αλλά και 

από τις τιµές του πίνακα δεν µπορούµε να βγάλουµε ακριβή συµπεράσµατα για 

την ύπαρξη και την θέση του πρωτονίου.  ∆ύο πιθανές εκδοχές µπορούν να 

λεχθούν.  Η πρώτη ότι το πρωτόνιο βρίσκεται συνδεδεµένο σε ένα από τους δύο 

δακτυλίους.  Όµως επειδή το σύµπλοκο έχει κέντρο συµµετρίας το ιόν του TbIII 

δεν µπορούµε να πούµε µε ακρίβεια ποιος από τους δύο δακτυλίους είναι 

συνδεδεµένο µε ποιόν.  Και η δεύτερη και πιο πιθανή περίπτωση ότι λόγω της 

χρησιµοποίησης της πολύ βασικής πυριδίνης κατά την διάρκεια της 

κρυστάλλωσης, το συγκεκριµένο πρωτόνιο αποσπάστηκε από το σύµπλοκο.  ∆ιότι 

όπως είναι γνωστό µε την χρησιµοποίηση κάποιου βασικού διαλύτη το πρωτόνιο 

αυτό αποσπάται από το σύµπλοκο.  Έτσι, όλοι οι δεσµοί του TbIII µε τα άζωτα 

έχουν περίπου την ίδια απόσταση.   
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2.3. ΤmIII(TPyP)acac(Η2Ο) 
 

Το µέγεθος και η ποιότητα των κρυστάλλων δεν ήταν το κατάλληλο δυνατόν, 

για να παρθούν αρκετές ανακλάσεις έτσι ώστε να δοθούν µε ακρίβεια οι θέσεις των 

ατόµων.  Έτσι δεν δίνονται παρακάτω τα ακριβή στοιχεία (µήκη και γωνίες δεσµών).   

Όµως είµαστε σε θέση να δώσουµε τα άτοµα από τα οποία αποτελείται το 

σύµπλοκο, καθώς και τα µόρια (διαλύτες) τα οποία έχουν κρυσταλλωθεί µαζί µ’ 

αυτό.  Το τρισθενές λανθανιδικό ιόν του θουλίου (TmIII) έχει συναρµοσθεί µε το 

δακτύλιο του τετραπυριδυλικού πορφυρινικού ανιόντος µέσω των τεσσάρων 

κεντρικών αζώτων.  Εκτός, από τον δακτύλιο της TpyP, το TmIII είναι συναρµοσµένο 

µε το ανιόν της ακετυλακετόνης  (Acac), σχηµατίζοντας κυκλικό δακτύλιο.  Είναι 

συναρµοσµένο µέσω δύο δεσµών Tm-Ο.  Το άτοµο του θουλίου είναι συναρµοσµένο 

και µ’ ένα µόριο νερού.  Αυτό πιθανώς προήλθε από το πρόδροµο άλας TmΙΙΙ(Acac)3.  

Οι λανθανίδες είναι γνωστό ότι συµπληρώνουν την σφαίρα συναρµογής του µε µόρια 

Η2Ο κατά την διάρκεια παρασκευής τους20.  Τέλος τα µόρια (διαλύτες) τα οποία 

έχουν κρυσταλλωθεί µε το σύµπλοκο είναι συνολικά τρία µόρια νερού. 

 

 

 
Σχήµα 8. ORTEP απεικόνιση του συµπλόκου ΤmIII(TPyP)acac(Η2Ο). 
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  88  
  

∆ΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΜΕ 

ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΚΤΙΝΩΝ–Χ 

(EXAFS) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

Μια από τις καλύτερες και γρήγορα αναπτυσσόµενες φυσικές τεχνικές για 

τη µελέτη συµπλόκων µε µεταλλικά κέντρα είναι η φασµατοσκοπία εκτεταµένης 

απορρόφησης λεπτής δοµής µε πηγή ακτινών–Χ.  Σ’ αυτή την τεχνική 

χρησιµοποιείται ακτινοβολία από κυκλοτρόνιο η οποία φωτοϊονίζει ηλεκτρόνια.  

Η λεπτή υφή του σήµατος απορρόφησης παρέχει πληροφορίες για τα άτοµα εκείνα 

που περιβάλλουν το µεταλλοϊόν και τα οποία επηρεάζονται από το ηλεκτρονικό 

κύµα όταν αυτό εξέρχεται από το άτοµο του µετάλλου.  Η µέθοδος EXAFS µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί για τον προσδιορισµό των µηκών των δεσµών, όχι όµως και 

για τον προσδιορισµό γωνιών αυτών. 
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1.1. ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ EXAFS 

 

Όπως και στη φωτοηλεκτρονιακή φασµατοσκοπία, η ενέργεια του 

εξερχόµενου ηλεκτρονίου Εpe ισούται µε την ενέργεια του εισερχόµενου φωτονίου 

(Ex) µείον την ενέργεια ιονισµού (Eo), δηλαδή Εpe= Ex– Eο.  Όταν αυτή η ενέργεια 

Ex αυξάνεται, η ενέργεια του φωτοηλεκτρονίου επίσης αυξάνεται, ενώ το µήκος 

κύµατος (λ=hc/Epe) ελαττώνεται.  Το εξερχόµενο ηλεκτρονικό κύµα, όπως 

φαίνεται και στο παρακάτω σχήµα µπορεί να υποστεί ανάστροφη σκέδαση (back 

scattering), από άτοµα που αποτελούν το πολύεδρο συναρµογής και περιβάλλουν 

το µέταλλο.  Το ανάστροφο κύµα σκέδασης µπορεί να αλληλεπιδράσει µε 

εξερχόµενο κύµα και να δηµιουργήσει είτε καινούργιο είτε να αλλοιώσει 

(destructive) το εξερχόµενο.  Αυτή η αλληλεπίδραση δίνει το φάσµα EXAFS, το 

οποίο παριστάνει τη διαµόρφωση (modulation) του συντελεστή απορρόφησης σε 

συνάρτηση µε την ενέργεια του εισερχόµενου φωτονίου.  

 

 
Σχήµα 1. Σχηµατική αναπαράσταση της αρχής των EXAFS. 

 

 Η ένταση του φάσµατος EXAFS εξαρτάται από τον αριθµό των ατόµων 

που προκαλούν σκέδαση και βρίσκονται σε µια ορισµένη απόσταση και από το 

µέγεθος της ισχύος σκέδασης (scattering power) αυτών των ατόµων.  Η ισχύς 

σκέδασης εξαρτάται από τον αριθµό των ηλεκτρονίων ανά άτοµο.  Έτσι το φάσµα 

EXAFS, που προκύπτει λόγω ανάστροφης σκέδασης από ένα ορισµένο άτοµο (ή 

οµάδα ατόµων), εξαρτάται από τη φύση των ατόµων και την απόσταση του 

ατόµου από το κεντρικό άτοµο που απορροφά το φωτόνιο.  Το πειραµατικά 
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παρατηρούµενο φάσµα EXAFS είναι αποτέλεσµα αλληλοεπικάλυψης των 

φασµάτων EXAFS, που προέρχονται από κάθε άτοµο που προκαλεί ανάστροφη 

σκέδαση.  Η παρουσία δύο ή περισσοτέρων διαφορετικών ατόµων ή διαφορετικών 

αποστάσεων δηµιουργούν ένα ολικό φάσµα, το οποίο αποτελείται από µέγιστα και 

ελάχιστα.  Αυτά τα µέγιστα και ελάχιστα οφείλονται στην αλληλοεπικάλυψη των 

φασµάτων EXAFS των ατόµων. 

 

 
Σχήµα 2. α) θεωρητικό φάσµα απλής διέγερσης χωρίς επιπρόσθετα φαινόµενα 

και β) παρατηρούµενο φάσµα υπέρλεπτης δοµής. 

 

Μετασχηµατισµός Fourier (FT) του EXAFS δίνει κορυφές για τη 

συµµετοχή κάθε στοιβάδας στο φάσµα EXAFS.  Οι θέσεις των κορυφών στον 

άξονα Χ του FT–EXAFS έχουν σχέση µε την απόσταση δότη–δέκτη (ως δέκτη 

εννοούµε τον πυρήνα που απορροφά την ενέργεια για τη διέγερση του 

ηλεκτρονίου από την Κ στοιβάδα, ως δότη τον πυρήνα ο οποίος δηµιουργεί την 

ανάστροφη σκέδαση), ενώ το ύψος των κορυφών σχετίζεται µε την ισχύ σκέδασης 

της στοιβάδας δηλαδή µε την ηλεκτρονική πυκνότητα της στοιβάδας.  Ο 

µετασχηµατισµός Fourier (FT) προσεγγίζει µια ακτινική συνάρτηση συνεισφοράς 

της ηλεκτρονικής πυκνότητας γύρω από τον δέκτη.   

Φάσµατα FT–EXAFS συστηµάτων απλής στοιβάδας, π.χ. απλών 

συµπλόκων Μο στα οποία τα άτοµα δότες είναι ισοδύναµα ή στην ίδια απόσταση 

από το Μο, όπως στο ιόν [ΜοΟ4]2-, εµφανίζουν µόνο µία ισχυρή κορυφή (Σχήµα 

3).  Το φάσµα FT–EXAFS για το ιόν [ΜοS4]2- είναι παρόµοιο µε τη διαφορά ότι 

σ’ αυτό το φάσµα η κορυφή είναι περισσότερο έντονη λόγω µεγαλύτερης ισχύος 
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ανάστροφης σκέδασης του S σε σχέση µε το Ο και µετατοπισµένη σε µεγαλύτερη 

απόσταση, γεγονός που οφείλεται στη µεγαλύτερη απόσταση Μο–S (2,18Å) 

(1,76Å για το δεσµό Μο–Ο).  Φάσµατα FT–EXAFS, που χαρακτηρίζονται ως 

φάσµατα πολλαπλών στοιβάδων µε την έννοια της ύπαρξης διαφορετικών ατόµων 

και αποστάσεων γύρω από το κεντρικό ιόν, είναι περισσότερο περίπλοκα. Στο 

Σχήµα 3 δίνονται τα φάσµατα FT–EXAFS των συµπλόκων του Πίνακα 1 στον 

οποίο δίνονται επίσης τα κρυσταλλογραφικά δεδοµένα για σύγκριση.  Στα 

παραδείγµατα του σχήµατος φαίνεται πως µεταβάλλεται η απόσταση δότη–δέκτη 

µε αύξηση της απόστασης Μο–S. 

 

Πίνακας 1. Σύγκριση αποστάσεων Μο–Χ (Χ=Ο, S) και αριθµών ατόµων γύρω 

από το Μο µε τις µεθόδους των ακτίνων–Χ και EXAFS. 

Μο–Χ 

(Χ=O, S) 

Αριθµός ατόµων 

γύρω από το Μο Σύµπλοκο 

Ακτίνες–Χ EXAFS Ακτίνες–Χ EXAFS 

MoO4
2- 1,76 1,76 4 4,5 

MoS4
2- 2,18 2,18 4 4,7 

Mo{S2CN(C2H5)2} 2,53 2,53 8 6,6 

 

 
Σχήµα 3. Φάσµατα EXAFS των συµπλόκων 1) MoO4

2-, 2) MoS4
2- και 3) 

Mo{S2CN(C2H5)2}. 
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2. ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ EXAFS 

ΣΕ ΛΑΝΘΑΝΙ∆ΟΠΟΡΦΥΡΙΝΙΚΑ ΣΥΜΠΛΟΚΑ. 
 

 

Η δοµική πληροφορία που εµπεριέχεται στα φάσµατα EXAFS, εξηγήθηκε 

µέσα στην δεκαετία του ’70 από τους Sayers και τους συνεργάτες του1-4.  Η 

ανάπτυξη της τεχνικής, συνδέθηκε µε την δυνατότητα χρησιµοποίησης ισχυρών 

πηγών ακτίνων–Χ, ή ακτινοβολία από επιταχυντή ηλεκτρονίων (Synchrotron 

radiation), και επέτρεπαν την γρήγορη και συστηµατική µελέτη πολλών δειγµάτων 

διαφόρων τύπων. 

Τα πρώτα µονοπορφυρινικά σύµπλοκα µε ιόντα των λανθανιδών ήταν 

γνωστά από το 19745, ενώ τα διπορφυρινικά από το 19836.  Εν τούτοις δεν είχε 

αναφερθεί εργασία µελέτης αυτών των συµπλόκων, µέχρι το 2001, όταν οι 

Coutsolelos και Bénazeth, µελέτησαν για πρώτη φορά λανθανιδοπορφυρινικά 

σύµπλοκα µε την φασµατοσκοπία EXAFS7.  Στηριζόµενοι σε δοµικά δεδοµένα 

λανθανιδικών συµπλόκων από περίθλαση ακτίνων–Χ (XRD) σε µονοκρύσταλλους 

καθώς και σε θεωρητικούς υπολογισµούς µελέτησαν τα σύµπλοκα, LnΙΙΙH(TPP)2, 

LnΙΙΙH(TPP)(OEP) και LnΙΙΙ(OEP)2, όπου Ln: Sm και Gd7.  

Έτσι βρέθηκε ότι οκτώ άζωτα βρίσκονται σε απόσταση 2,50Å από το ιόν 

του γαδολινίου για το σύµπλοκο GdΙΙΙ(OEP)2, επτά άζωτα βρίσκονται σε 

απόσταση 2,49Å και ένα άζωτο σε µεγαλύτερη απόσταση για το σύµπλοκο 

GdΙΙΙH(TPP)(OEP), και έξι άτοµα σε απόσταση 2,50Å και δύο σε µεγαλύτερη 

απόσταση για το σύµπλοκο GdΙΙΙH(TPP)2.  Παρόµοια αποτελέσµατα 

υπολογίστηκαν και για τα σύµπλοκα του Sm, µε την διαφορά ότι τα άζωτα 

βρισκόταν σε µεγαλύτερες αποστάσεις από το µεταλλικό ιόν.  Και αυτό διότι το 

µέγεθος του ιόντος Sm+3 είναι µεγαλύτερο από το αντίστοιχο του Gd+3.  Επίσης 

βρέθηκαν τα είδη και ο αριθµός των ατόµων της δεύτερης σφαίρας συναρµογής 

όπως και για της τρίτης, όπως και οι αποστάσεις αυτών από το κεντρικό µεταλλικό 

ιόν.  Τα αποτελέσµατα ήταν σε καλή συµφωνία µε τα XRD δεδοµένα που 

υπάρχουν σε κάποια από τα σύµπλοκα αυτά7-11. 
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3. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΚΤΙΝΩΝ–Χ (EXAFS). 
 

 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω τα τελευταία χρόνια έχουν λυθεί οι 

κρυσταλλικές δοµές αρκετών λανθανιδοπορφυρινικών συµπλόκων, τόσο 

µονοπορφυρινικών12 όσο και διπορφυρινικών συµπλόκων8-11 τύπου “sandwich”.  

Τα κρυσταλλογραφικά δεδοµένα αυτών µας ώθησαν να µελετήσουµε ορισµένα 

σύµπλοκα των οποίων ήταν η κρυστάλλωση ήταν αδύνατη.  Έτσι τα σύµπλοκα 

που µελετήθηκαν στην παρούσα διατριβή ήταν τα ακόλουθα:  GdΙΙΙ(TPyP)acac, 

GdΙΙΙ(TPP)acac, GdΙΙΙH(TPyP)2. 

 Το φάσµα απορρόφησης ακτίνων–Χ για το LIII “κατώφλι” µετρήθηκε για 

την διαπερατότητα των δειγµάτων τόσο σε θερµοκρασία δωµατίου όσο και στους 

80Κ.  Χρησιµοποιήθηκε µια συνηθισµένη διάταξη DCI D21 (EXAFS–2) γραµµής 

ακτινοβολίας (LURE, FRANCE).  Η ακτινοβολία του κυκλοτρονίου 

µονοχρωµατογραφήθηκε χρησιµοποιώντας έναν διπλό κρυσταλλικό 

µονοχρωµάτορα πυριτίου [Si(111)], σε συνδυασµό καθρεπτών για αποµόνωση των 

αρµονικών δονήσεων.  Η ενέργεια σάρωσης περιορίστηκε στο εύρος από 7100 σε 

7900eV, ενώ το βήµα ήταν 1eV και ο χρόνος µέτρησης ήταν 2 δευτερόλεπτα ανά 

βήµα.  Η µικροκρυσταλλική σκόνη τοποθετήθηκε σε ειδικούς υποδοχείς µε 

παράθυρα τύπου Kapton.  Τέλος για κάθε δείγµα πάρθηκαν τέσσερις σαρώσεις 

ενώ ο χρόνος λήψης κάθε δείγµατος ήταν 2 ώρες.  
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3.1. GdΙΙΙ(TPyP)acac 

 

Τα φάσµατα απορρόφησης ακτίνων–Χ για το σύµπλοκο GdΙΙΙ(TPyP)acac 

φαίνεται στο παρακάτω σχήµα.   

 

 
Σχήµα 4. Φάσµατα απορρόφησης του συµπλόκου GdΙΙΙ(TPyP)acac στις 

περιοχές πριν τον φλοιό, ΧANES, και EXAFS. 

 

Κατά την επεξεργασία µετατρέπεται το φάσµα απορρόφησης σε φάσµα 

ΕXAFS (Σχήµα 5α) όπου παρουσιάζεται ο όρος Χ ως προς το άνυσµα του 

κύµατος του φωτοηλεκτρονίου Κ.  Από αυτό το φάσµα ΕXAFS υπολογίζεται ο 

µετασχηµατισµός Fourier (Σχήµα 5β) που αποτελεί µία συνάρτηση 

ψευδοακτινικής κατανοµής. 
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Σχήµα 5. α) Φάσµα ΕXAFS του συµπλόκου GdΙΙΙ(TPyP)acac και β) ο 

µετασχηµατισµός Fourier του συµπλόκου 

 

 

Στη συνάρτηση κατανοµής αποµονώνεται ένα σήµα και πραγµατοποιείται 

µαθηµατική επεξεργασία προσαρµογής της καµπύλης ώστε να αποκτηθούν οι δοµικές 

παράµετροι των ενώσεων (Σχήµα 6).  Αυτοί οι παράµετροι συνοψίζονται στον 

παρακάτω πίνακα. 

 
Σχήµα 6. Προσαρµογή α) θεωρητικής ----- και β) µε πειραµατικής καµπύλης--

----. 
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Πίνακας 2. ∆οµικοί παράµετροι σ’ ένα µοντέλο µιας διάστασης για το 

σύµπλοκο GdΙΙΙ(TPyP)acac. 

Σύµπλοκο 

GdΙΙΙ(TPyP)acac 
παράµετροι Gd–Ow Gd–N Gd–OAc 

Ν 2 4 2 

R(Å) 2,438 2,449 2,543 Εκποµπή 
σ2 (Å2) 0,0016 0,007 0,030 

Ν 2 4 2 

R(Å) 2,448 2,458 2,547 Φθορισµός 

σ2 (Å2) 0,003 0,008 0,029 

 

 

Από τα φάσµατα εκποµπής µπορούν να εξαχθούν τα ακόλουθα 

συµπεράσµατα.  Τα τέσσερα άζωτα βρίσκονται σε απόσταση 2,449Å από το 

κεντρικό µεταλλικό ιόν του γαδολινίου µε τον συντελεστή Debey–Waller (DW) να 

είναι ίσος µε 0,007Å2.  Ακόµη το µεταλλικό ιόν βρίσκεται συνδεδεµένο µε 4 

άτοµα οξυγόνου.  Από αυτά τα 2 βρίσκονται σε απόσταση 2,438Å µε 

DW=0,0016Å2, και τα οποία ανήκουν σε µόρια νερού συναρµοσµένα µε το Gd+3.  

Τα άλλα 2 ανήκουν στον αξονικό υποκαταστάτη του ιόντος της ακετυλακετόνης 

(Acac).  Αυτά βρίσκονται σε απόσταση 2,543 µε DW=0,030Å2.   

Επίσης βρέθηκαν τα είδη και ο αριθµός των ατόµων της δεύτερης σφαίρας 

συναρµογής.  Αυτή περιέχει 8 άτοµα αζώτου τα οποία βρίσκονται σε απόσταση 

3,42Å (DW=0,003). 

 

 

 

 

 

 

 



 202

 

3.2. GdΙΙΙ(TPP)acac 

 

Τα φάσµατα απορρόφησης ακτίνων–Χ, EXAFS και ο µετασχηµατισµός 

Fourier για το σύµπλοκο GdΙΙΙ(TPP)acac φαίνονται στο παρακάτω σχήµα.   

 

 

      
(Α)          (Β) 

 
(Γ) 

Σχήµα 7. α) φάσµα απορρόφησης ακτίνων–Χ β) φάσµα ΕXAFS και γ) 

µετασχηµατισµός Fourier του συµπλόκου GdΙΙΙ(TPP)acac. 
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Η µελέτη πραγµατοποιήθηκε σε δύο διαφορετικές θερµοκρασίες, στους 80 

και στους 298Κ.  Οι παράµετροι που προκύπτουν από την µαθηµατική επεξεργασία 

προσαρµογής της καµπύλης συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 3. ∆οµικοί παράµετροι σ’ ένα µοντέλο µιας διάστασης για το 

σύµπλοκο GdΙΙΙ(TPP)acac. 

Σύµπλοκο 

GdΙΙΙ(TPP)acac 
παράµετροι Gd–Ow Gd–N Gd–OAc 

Ν 2 4 2 

R(Å) 2,35 2,41 2,50 T=80K 
σ2 (Å2) 0,002 0,005 0,19 

Ν 2 4 2 

R(Å) 2,36 2,42 2,50 T=298K 
σ2 (Å2) 0,003 0,006 0,021 

 

Τα τέσσερα άζωτα του πορφυρινκού δακτυλίου βρίσκονται σε απόσταση 

2,42Å από το κεντρικό µεταλλικό ιόν του γαδολινίου, µε DW=0.006Å2.  Όπως 

στην περίπτωση του GdΙΙΙ(TPyP)acac έτσι και δω το µεταλλικό ιόν βρίσκεται 

συνδεδεµένο µε 4 άτοµα οξυγόνου.  Τα 2 που ανήκουν στον αξονικό 

υποκαταστάτη του ιόντος της ακετυλακετόνης (Acac) βρίσκονται σε απόσταση 

2,50 µε DW=0,021Å2.  Τα άλλα βρίσκονται σε απόσταση 2,36Å µε DW=0,003Å2 

και τα οποία ανήκουν σε µόρια νερού συναρµοσµένα µε το Gd+3.  Τα 8 άτοµα Ca 

της δεύτερης σφαίρας συναρµογής βρίσκονται σε απόσταση 3,35Å (DW=0,003). 
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Σχήµα 8. Σύγκριση των µετασχηµατισµών Fourier για το σύµπλοκο 

GdΙΙΙ(TPP)acac  (––––––) και το σύµπλοκο  GdΙΙΙ(TPyP)acac (------).  

 

Σε χαµηλές θερµοκρασίες παρατηρούµε ότι ο συντελεστής Debey–Waller 

ελαττώνεται και αυτό διότι οι “ταλαντώσεις” των ατόµων µειώνεται (ελαττώνεται 

η αταξία.  Συνεπώς και οι αποστάσεις των ατόµων της πρώτης σφαίρας 

συναρµογής από το µεταλλοϊόν να ελαττώνονται κάτι που φαίνεται τόσο στο 

παρακάτω σχήµα όσο και στον Πίνακα 3. 

 
Σχήµα 9. Σύγκριση των µετασχηµατισµών Fourier για το σύµπλοκο 

GdΙΙΙ(TPP)acac σε θερµοκρασία δωµατίου (------), και στους 80Κ (---

---).     
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3.3. GdΙΙΙH(TPyP)2 
 

Όλες οι προσπάθειες για την παραγωγή κρυστάλλων κατάλληλων για την 

µελέτη τους µε περίθλαση ακτίνων–Χ, για τα σύµπλοκα µε γενικού τύπου 

LnIIIH(TPyP)2 ήταν ανεπιτυχείς.  Με την χρήση της φασµατοσκοπίας 

απορρόφησης ακτίνων–Χ (EXAFS) µπορέσαµε να δώσουµε δοµικές πληροφορίες 

για αυτού του είδους τα σύµπλοκα.  Στο παρακάτω σχήµα δίνονται τα φάσµατα 

απορρόφησης ακτινών–Χ, EXAFS και ο µετασχηµατισµός Fourier για το 

σύµπλοκο GdΙΙΙΗ(TPyP)2.   

 

 

 

(α) 

 

 

 

 



 206

(β) 

 

 

 
(γ) 

Σχήµα 10. α) φάσµα απορρόφησης ακτίνων–Χ β) φάσµα ΕXAFS και γ) 

µετασχηµατισµός Fourier του συµπλόκου  GdΙΙΙΗ(TPyP)2. 

 

Η διαδικασία προσαρµογής έδωσε ένα αριθµό συναρµογής ίσο µε 8 για την 

πρώτη σφαίρα συναρµογής του ιόντος του γαδολινίου.  Το ιόν του Gd+3 είναι 

ισχυρά συνδεδεµένο µε 8 άτοµα αζώτου σε απόσταση R(Gd–Nav) 2,528Å µε τον 

παράγοντα DW=0,004Å2.  Η απόσταση βρίσκεται σε συµφωνία µε αυτή του 

συµπλόκου GdΙΙΙH(TPP)2 που είναι ίση µε 2,51Å σε θερµοκρασία δωµατίου7. 

16 άτοµα άνθρακα περιέχει η δεύτερη σφαίρα συναρµογής και τα οποία 

βρίσκονται σε απόσταση 3,443Å µε DW=0,010Å2.  Αυτά είναι τα άτοµα Ca των 

δύο πορφυρινικών δακτυλίων.  Ακόµη σε απόσταση 3,867Å µε DW=0,002Å2 από 

το λανθανιδικό ιόν βρίσκονται 8 άτοµα άνθρακα.  Τα άτοµα αυτά είναι τα Cµ των 

δύο πορφυρινικών δακτυλίων.  Η µέτρηση της απόστασης ατόµων που βρίσκονται 

πέρα από 5Å µακριά (όπως αυτά της πυριδυλοµάδας), από το ιόν του γαδολινίου 

ήταν αδύνατη.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ΠΟΡΦΥΡΙΝΕΣ 
 

Τόσο η H2TPP1 όσο και η H2TPyP 2 πορφυρίνη παρασκευάστηκαν στο 

εργαστήριο σύµφωνα µε τις µεθόδους που έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφία.  Η 

σύνθεση της ελεύθερης πορφυρίνης H2TMePyP δεν κρίθηκε απαραίτητη διότι τα 

υδατοδιαλυτά κατιονικά σύµπλοκα παρασκευάσθηκαν µε µεθυλίωση των ήδη 

µεταλλωµένων µόνο- και δι- πορφυρινικών συµπλόκων.   
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1.1. Παρασκευή 5,10,15,20-τετρα(2,3,4,5,6-πενταφθόρο-φαίνυλο) 

πορφυρίνης (Η2ΤpFPP). 
 

Η 5,10,15,20-τετρα(2,3,4,5,6-πενταφθόροφαίνυλο)πορφυρίνη 

παρασκευάζεται ως εξής:  25,5 mmol (ή 1,76ml) πυρρολίου και 25,5mmol (ή 5gr) 

2,3,4,5,6-πενταφθοροβενζαλδεύδης διαλύονται σε 125ml προπιονικού οξέος.  Το 

διάλυµα θερµαίνεται µέχρι βρασµού για δύο ώρες.  Μετά το τέλος της αντίδρασης, 

το προπιονικό οξύ αποστάζεται υπό ελαττωµένη πίεση και το στερεό υπόλειµµα 

διαλύεται στον ελάχιστο δυνατό όγκο µίγµατος διαλυτών CH2Cl2/πετρελαϊκού 

αιθέρα, αναλογίας 1:1 (v/v).  Το διάλυµα µεταφέρεται σε στήλη χρωµατογραφίας 

µε ουδέτερο οξείδιο του αλουµινίου, Al2O3, και χρησιµοποιείται σαν διαλύτης 

έκλουσης µίγµα CH2Cl2/πετρελαϊκού αιθέρα, αναλογίας 3:7 (v/v).  Τα κλάσµατα 

που περιέχουν το επιθυµητό προϊόν αποστάζονται.  Το στερεό 

ανακρυσταλλώνεται σε κεκορεσµένο διάλυµα µεθανόλης σε θερµοκρασία 4οC για 

24 ώρες.  Το στερεό διηθείται υπό κενό και ξεπλένεται µε εξάνιο πριν τοποθετηθεί 

σε φούρνο υπό κενό στους 50οC. 
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2. ΛΑΝΘΑΝΙ∆ΙΚΑ ΑΛΑΤΙΑ 
 

 

2.1. Παρασκευή των τρις(2,4-πεντανοδιονάτο)λανθανιδικών(ΙΙΙ) 

αλάτων (LnIII(acac)3 x nH2O) 

  

Σε κωνική φιάλη του ενός λίτρου, η οποία περιέχει 600ml περίπου 

αποσταγµένο νερό αναµειγνύονται 200ml διαλύµατος NaOH 0,5M (105mmol) και 

11,0ml (10,5g η 105mmol) ακετυλακετόνης.  Κατόπιν προστίθεται ποσότητα 

χλωριούχου, θειικού ή νιτρικού άλατος της λανθανίδας, τέτοια ώστε να 

αντιστοιχεί στο ένα τρίτο των γραµµοµορίων της ακετυλακετόνης, δηλαδή 

35mmol, αφού πρώτα το άλας αυτό έχει διαλυθεί σε 200ml απoσταγµένου νερού.  

Το διάλυµα αναδεύεται για µία έως δύο ώρες, σε θερµοκρασία δωµατίου και 

κατόπιν το σχηµατισθέν στερεό διηθείται υπό κενό.  Το στερεό ξεπλένεται µε 

αιθέρα, για την αποµάκρυνση της κύριας ποσότητας του νερού, ενώ στη συνέχεια 

στεγνώνεται σε φούρνο υπό κενό στους 50oC.  Η απόδοση κυµαίνεται από 90 έως 

95%. 

 

 

2.2. Παρασκευή των τρις(µ-ανθρακάτο)λανθανιδικών(ΙΙΙ) 

αλάτων LnIII
2(CO3)3 

 

Σε κωνική φιάλη του ενός λίτρου, η οποία περιέχει 600ml περίπου 

απoσταγµένο νερό αναµειγνύονται 200ml διαλύµατος NaOH 0,5M (105mmol) και 

11,0ml (14,5g η 105mmol) ανθρακικού καλίου.  Κατόπιν προστίθεται ποσότητα 

χλωριούχου, θειικού ή νιτρικού άλατος της λανθανίδος, τέτοια ώστε να αντιστοιχεί 

στο ένα τρίτο των γραµµοµορίων της ακετυλακετόνης, δηλαδή 35mmol, αφού πρώτα 

το άλας αυτό έχει διαλυθεί σε 200ml απoσταγµένου νερού.  Το διάλυµα αναδεύεται 

για µία έως δύο ώρες, σε θερµοκρασία δωµατίου και κατόπιν το σχηµατισθέν στερεό 

διηθείται υπό κενό.  Το στερεό ξεπλένεται µε αιθέρα, για την αποµάκρυνση της 
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κύριας ποσότητας του νερού, ενώ στη συνέχεια στεγνώνεται σε φούρνο υπό κενό 

στους 50oC.  Η απόδοση κυµαίνεται από 90 έως 95%. 

3. ΜΟΝΟΠΟΡΦΥΡΙΝΙΚΑ ΛΑΝΘΑΝΙ∆ΙΚΑ ΣΥΜΠΛΟΚΑ 
 

 

3.1. Παρασκευή (5,10,15,20-τετραπυρίδυλο)πορφυρινικών 

ακετυλακε-τονικών λανθανιδικών(ΙΙΙ) συµπλόκων 

(LnIII(TPyP)acac) 

 

0,565mmol (0,350gr) πορφυρίνης H2TPyP και 2,150mmol του 

λανθανιδικού άλατος LnIII(acac)3•xH2O (όπου Ln=Nd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, 

Lu), διαλύονται σε 40ml 1,2,4-τριχλωροβενζόλιο (1,2,4-Tcb) και θερµαίνονται 

στους 215oC για 2 έως 4 ώρες, ενώ ρεύµα αδρανούς αερίου (Ar) διέρχεται στη 

φιάλη της αντίδρασης, µέσα από ειδικό υποδοχέα.  Μετά το τέλος της αντίδρασης 

το διάλυµα αφήνεται να ψυχθεί σε θερµοκρασία δωµατίου και κατόπιν διηθείται 

για την αποµάκρυνση του διαλύτη.  Ακολούθως, το ίζηµα ξεπλένεται µε εξάνιο 

για την πλήρη αποµάκρυνση του 1,2,4-Tcb.  Το στερεό υπόλειµµα διαλύεται στην 

ελάχιστη ποσότητα CH2Cl2 και µεταφέρεται σε στήλη χρωµατογραφίας, µε 

πληρωτικό υλικό, βασικό οξείδιο του αλουµινίου, (Al2O3 βασική, Grade I) και 

διαστάσεις 5x5cm.  Ως διαλύτης έκλουσης χρησιµοποιείται CH2Cl2 και εκλούεται 

µικρή ποσότητα της ελεύθερης πορφυρίνης (ΤPyPH2).  Η κύρια ποσότητα της 

ελεύθερης πορφυρίνης που δεν αντέδρασε εκλούεται µε µίγµα διαλυτών 

CH2Cl2/MeOH 95:5, v/v, ενώ µε µίγµα διαλυτών CH2Cl2/MeOH 50:50, v/v, 

εκλούεται το επιθυµητό προϊόν LnIII(TPyP)acac.  Τα διαλύµατα που περιέχονται 

το παραπάνω σύµπλοκο συλλέγονται και ο διαλύτης αποστάζεται.  Το ίζηµα 

διηθείται και το στερεό ξεπλένεται, αρχικώς µε εξάνιο και κατόπιν µε αιθέρα.  Στη 

συνέχεια τοποθετείται σε φούρνο και υπό κενό στους 50οC.  Η απόδοση 

κυµαίνεται από 85 έως 95%. 

 

3.2. Παρασκευή 5,10,15,20-τετρα(Ν-µέθυλο-πυρίδυλο)πορφυρινικών 

ακετυλακετονικών λανθανιδικών(ΙΙΙ) συµπλόκων 

([LnIII(TMePyP)acac]4+[Ι4]4-) 
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0,085mmol (0,075gr) των µονοπορφυρινικών συµπλόκων LnIII(TΡyP)acac 

(Ln=Nd,Eu,Sm,Gd, Tb, Dy, Ho, Er ,Tm, Yb και Lu), διαλύονται σε 30ml CHCl3.  

Tο µίγµα θερµαίνεται στους 50oC για 15 λεπτά.  Κατόπιν 3,42mmol (0,2ml) CH3I 

προστίθενται και η αντίδραση αφήνεται υπό ανάδευση για 3 ώρες.  Η πορεία της 

αντίδρασης ελέγχεται µε φασµατοσκοπία υπεριώδους-ορατού.  Μετά το τέλος της 

αντίδρασης το διάλυµα συµπυκνώνεται και το στερεό ανακρυσταλώνεται σε µίγµα 

διαλυτών MeOH/CH2Cl2  1:5 v/v.  Το ίζηµα διηθείται και το στερεό πλένεται µε 

διάλυµα MeOH/CH2Cl2  1:5 v/v και κατόπιν µε αιθέρα.  Η απόδοση κυµαίνεται 

από 80 έως 90%. 

 

 

3.3. Παρασκευή 5,10,15,20-τετρα(2,3,4,5,6-πενταφθοροφαίνυλο) 

πορφυρινικών λανθανιδικών συµπλόκων (LnIII(ΤpFPP)acac) 

 

0,15mmol (ή 0,150ml) της πορφυρίνης (Η2ΤpFPP) και 1,05ml (0,500gr) 

του λανθανιδικού άλατος LnIII(acac)3 (Ln: La, Ce, Dy), διαλύονται σε 20ml 1,2,4-

Tcb και θερµαίνεται στους 215οC για 5-7 ώρες, ενώ ρεύµα αδρανούς αερίου (Ar) 

διέρχεται στη φιάλη της αντίδρασης, µέσα από ειδικό υποδοχέα.  Ο διαλύτης 

αποστάζεται υπό ελαττωµένη πίεση και το στερεό διαλύεται σε τολουόλιο.  

Ακολούθως µεταφέρεται σε στήλη χρωµατογραφίας, µε πληρωτικό υλικό, βασικό 

οξείδιο του αλουµινίου, (Al2O3 βασική, Grade I) και διαστάσεις 3x5cm.  Ως 

διαλύτης έκλουσης χρησιµοποιείται τολουόλιο και η πορφύρινη που δεν 

αντέδρασε εξέρχεται πρώτη από την στήλη.  Το πορφυρινικό σύµπλοκο εκλούεται 

µε διαλύτη CH2Cl2.  Το στερεό που ανακτάται µετά την απόσταξη του διαλύτη 

ανακρυσταλλώνεται σε µίγµα διαλυτών CH2Cl2/εξάνιο 1:9 v/v και διηθείται.  Οι 

αποδόσεις για τα σύµπλοκα κυµαίνονται από 85 έως 90%. 
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4. ∆ΙΠΟΡΦΥΡΙΝΙΚΑ ΛΑΝΘΑΝΙ∆ΙΚΑ ΣΥΜΠΛΟΚΑ 
 

 

4.1. Παρασκευή υδρογόνο-δις(5,10,15,20-

τετραπυρίδυλο)πορφυρινικών λανθανιδικών(ΙΙΙ) συµπλόκων 

(LnIIIΗ(TPyP)2) 

 

 

Α) ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΛΑΝΘΑΝΙ∆ΕΣ 

 

Οι ίδιες συνθήκες παρασκευής των ανάλογων µονοπορφυρινικών 

συµπλόκων, LnIII(TPyP)acac, για µεγαλύτερους χρόνους αντίδρασης δίνουν 

σύµπλοκα “sandwich” σε ικανοποιητική απόδοση, µόνο στην περίπτωση της 

αντίδρασης µε τα αλάτια των La, Pr και Nd αποδίδοντας τα σύµπλοκα 

LnIIIΗ(TPyP)2.  H παρασκευή και ο διαχωρισµός των επιθυµητών συµπλόκων από 

τα αντιδρώντα γίνεται ως εξής: 0,565mmol (0,350gr) της πορφυρίνης H2TPyP και 

2,150mmol (1,000gr) του άλατος LnIII(acac)3*xH2O, διαλύονται σε 40ml 1,2,4-Tcb 

και θερµαίνονται στους 215oC για 6 έως 8 ώρες.  Το στερεό που προήλθε από την 

διήθηση του µίγµατος της αντίδρασης, ξεπλύθηκε µε εξάνιο για την αποµάκρυνση 

πλήρως του 1,2,4-Tcb.  Το στερεό υπόλειµµα µεταφέρεται σε στήλη 

χρωµατογραφίας Al2O3, (βασική, Grade I), διαστάσεων 5x5cm αφού πριν έχει 

διαλυθεί στην ελάχιστη ποσότητα CH2Cl2.  Το σύµπλοκο LnIIIΗ(TΡyP)2 εκλούεται 

από τη στήλη µε µίγµα διαλυτών MeOH/CH2Cl2  1:5 v/v.  Έτσι το επιθυµητό 

σύµπλοκο, χρώµατος ιώδους, συλλέγεται αφού αποσταχθεί ο διαλύτης.  Η 

απόδοση ανέρχεται σε 85-90%. 

 

 

Β) ΒΑΡΙΕΣ ΛΑΝΘΑΝΙ∆ΕΣ 

 

0,230mmol (0,150gr) της πορφυρίνης H2TPyP διαλύονται σε 30ml 1,2,4-

Tcb, ενώ ρεύµα αζώτου διέρχεται από την φιάλη µέσου ειδικού υποδοχέα.  
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Κατόπιν 16,00mmol (1,5ml) n-BuLi προστίθενται και αφήνεται υπό ανάδευση για 

µισή ώρα σε θερµοκρασία δωµατίου.  Μετά το πέρας του παραπάνω χρόνου 

προστίθεται 0,230mmol (0,200gr) του συµπλόκου LnIII(TPyP)acac και το διάλυµα 

της αντίδρασης θερµαίνεται στους 215οC για 48 έως 72 ώρες.  Η αποµόνωση του 

συµπλόκου γίνεται µε τον ίδιο τρόπο που έχει αναφερθεί και για τα διµερή των 

ελαφρότερων των λανθανιδων λαµβάνοντας κρυσταλλική σκόνη πορφυρού 

χρώµατος.  Η απόδοση των συµπλόκων µειώνεται από το Sm στο Lu (από 55 έως 

15%). 

 

4.2. Παρασκευή δις(5,10,15,20-Ν-µέθυλο-τετραπυριδυλο)πορφυρινικών 

λανθανιδικών(ΙΙΙ) συµπλόκων      [LnIII(TΜePyP)2]7+[Ι7]
7- 

 

0,090mmol (0,120gr) των συµπλόκων LnIIIΗ(TΡyP)2 (Ln=Nd,...,Lu), 

διαλύονται σε 40ml CHCl3.  Tο µίγµα θερµαίνεται στους 50oC για 15 λεπτά.  

Κατόπιν 3,42mmol (0,2ml) CH3I προστίθενται και η αντίδραση αφήνεται υπό 

ανάδευση για 3 ώρες.  Η πορεία της αντίδρασης ελέγχεται µε φασµατοσκοπία 

υπεριώδους-ορατού.  Μετά το τέλος της αντίδρασης το διάλυµα συµπυκνώνεται 

και το στερεό ανακρυσταλώνεται σε µίγµα διαλυτών MeOH/CH2Cl2  1:5 v/v.  Το 

ίζηµα διηθείται και το στερεό πλένεται µε διάλυµα MeOH/CH2Cl2  1:5 v/v και 

κατόπιν µε αιθέρα.  Το προϊόν έχει χρώµα καφέ-πράσινο και η αντίδραση έχει 

απόδοση 70 έως 80%. 

 

4.3. Παρασκευή υδρογόνο-(5,10,15,20-τετραπυριδυλο)πορφυρινικών 

(5,10,15,20τετραφαινυλο)πορφυρινικών λανθανιδικών(ΙΙΙ) συµπλόκων 

(LnIIIΗ(TPyP)(TPP)) 

 

 

Α) ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΛΑΝΘΑΝΙ∆ΕΣ 

 

Για τα πρώτα µέλη της σειράς των λανθανιδών (Ln:  La, Ce, Pr και Nd) η 

σύνθεση των ασύµµετρων λανθανιδικών συµπλόκων έχει ως εξής:  0,450mmol 

(0,300gr) της πορφυρίνης Η2ΤΡΡ και 0,450mmol (0,300gr) της πορφυρίνης 

TΡyPΗ2 τοποθετούνται σε δίλεµη φιάλη.  Ακολούθως προστίθεται 2,150mmol 
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(1,00gr) το ακετυλακετονικό αλάτι της λανθανίδος LnIII(acac)3*xH2O ενώ από 

ειδικό υποδοχέα διοχετεύεται ρεύµα αζώτου.  Το µίγµα θερµαίνεται στους 215οC 

για 6 έως 8 ώρες.  Η αντίδραση παρακολουθείται µε φασµατοσκοπία υπεριώδους 

ορατού καθώς και µε την χρήση TLC πλακιδίων σε µίγµα διαλυτών 

CH2Cl2/MeOH 95:5, v/v.  Τα προϊόντα της αντίδρασης µεταφέρθηκαν σε στήλη 

χρωµατογραφίας Al2O3, (βασική, Grade I), διαστάσεων 5x5cm.  Η Η2ΤΡΡ 

εκλούεται αµέσως.  Με την προσθήκη διαλύτη εξανίου, εκτός από το 1,2,4-Tcb 

εκλούεται και η υπόλοιπη πορφυρίνη της Η2ΤΡΡ που δεν αντέδρασε.  Με την 

προσθήκη CH2Cl2 εκλούεται από την στήλη το σύµπλοκο LnIIIH(TPP)2, ενώ µε 

την προσθήκη µίγµατος διαλυτών CH2Cl2/MeOH 99:1 v/v εξέρχεται από την 

στήλη η ελεύθερη βάση της Η2TPyP που δεν αντέδρασε.  Ακολούθως µε την 

προσθήκη µείγµατος διαλυτών CH2Cl2/MeOH αναλογίας 95:5 v/v εξέρχεται από 

την στήλη το επιθυµητό σύµπλοκο LnIIIH(TPyP)(TPP).  Τέλος µε την προσθήκη 

µείγµατος διαλυτών CH2Cl2/MeOH αναλογίας 90:10 v/v εκλούεται το συµµετρικό 

διπορφυρινικό σύµπλοκο LnIIIH(TPyP)2.  Το διάλυµα το οποίο περιέχει το 

σύµπλοκο LnIIIH(TPyP)(TPP) συµπυκνώνεται και το ίζηµα διηθείται.  Το στερεό 

ξεπλένεται µε διαλύτη εξάνιο και κατόπιν µε αιθέρα.  Η απόδοση κυµαίνεται από 

80 έως 90%.  Στη συνέχεια τοποθετείται σε φούρνο και υπό κενό στους 50οC.   

 

 

Β) ΒΑΡΙΕΣ ΛΑΝΘΑΝΙ∆ΕΣ 

 

Για τα βαρύτερα µέλη της σειράς των λανθανιδών (Ln:  Sm,…, Lu) η 

σύνθεση των ασύµµετρων λανθανιδικών συµπλόκων έχει ως εξής:  0,230mmol 

(0,150gr) της πορφυρίνης H2TPP διαλύονται σε 30ml 1,2,4-Tcb, ενώ ρεύµα 

αζώτου διέρχεται από την φιάλη µέσου ειδικού υποδοχέα.  Κατόπιν 16,00mmol 

(1,5ml) n-BuLi προστίθενται και αφήνεται υπό ανάδευση για µισή ώρα σε 

θερµοκρασία δωµατίου.  Μετά το πέρας του παραπάνω χρόνου προστίθεται 

0,230mmol (0,200gr) του συµπλόκου LnIII(TPyP)acac και το διάλυµα της 

αντίδρασης θερµαίνεται στους 215οC για 3 έως 6 ώρες.  Η διαδικασία 

αποµόνωσης και καθαρισµού του συµπλόκου είναι όµοια µε των ελαφρύτερων 

λανθανίδων.  Η απόδοση κυµαίνεται από 2-20% ανάλογα µε το λανθανιδικό ιόν 

που χρησιµοποιείται. 
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4.4. Παρασκευή (5,10,15,20-Ν-µέθυλο-
τετραπυριδυλο)πορφυρινικών 
(5,10,15,20τετραφαινυλοπορφυρινικών) λανθανιδικών(ΙΙΙ) 
συµπλόκων ([LnIII(TMePyP)(TPP)]3+[Ι3]3-) 
 

0,090mmol (0,120gr) των συµπλόκων LnIIIΗ(TPyP)(TPP) (Ln=Nd,...,Lu), 

διαλύονται σε 40ml CHCl3.  Tο µίγµα θερµαίνεται στους 50oC για 15 λεπτά.  

Κατόπιν προστίθεται περίσσεια CH3I 3,42mmol (0,2ml) και η αντίδραση αφήνεται 

υπό ανάδευση για 3-5 ώρες.  Η πορεία της αντίδρασης ελέγχεται µε 

φασµατοσκοπία υπεριώδους-ορατού.  Μετά το τέλος της αντίδρασης το διάλυµα 

συµπυκνώνεται και το στερεό ανακρυσταλώνεται σε µίγµα διαλυτών 

MeOH/CH2Cl2  1:5 v/v.  Το ίζηµα διηθείται και το στερεό πλένεται µε εξανίου και 

κατόπιν µε αιθέρα.  Στη συνέχεια το στερεό τοποθετείται σε φούρνο και υπό κενό 

στους 50οC.  Το προϊόν έχει χρώµα καφέ-πράσινο και η αντίδραση έχει απόδοση 

70 έως 80%. 
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5. ∆ΙΠΟΡΦΥΡΙΝΙΚΑ ∆ΙΛΑΝΘΑΝΙ∆ΙΚΑ ΣΥΜΠΛΟΚΑ 
 

 

5.1. Παρασκευή [δις-(5,10,15,20-Ν-µέθυλο-τετραπυριδυλο)πορφυρινι-

κών](µ-ανθρακάτο) λανθανιδικών(ΙΙΙ) συµπλόκων  ([[LnIII(TMePyP)]2(µ-

CO3)]8+[I8]8- 

 
 

0,085mmol (0,075gr) του µονοπορφυρινικου συµπλόκου LnIII(TΡyP)acac 

(Ln=Nd,…,Lu), διαλύεται σε 30ml DMF/MeOH σε αναλογία 2:1 και το µίγµα 

θερµαίνεται στους 50 oC για 15 λεπτά.  Κατόπιν 3,42mmol (0,2ml) CH3I 

προστίθενται και η αντίδραση αφήνεται υπό ανάδευση για 3 ώρες.  Η πορεία της 

αντίδρασης ελέγχεται µε φασµατοσκοπία υπεριώδους-ορατού.  Μετά το τέλος της 

αντίδρασης το διάλυµα συµπυκνώνεται υπό κενό.  Το στερεό ανακρυσταλώνεται 

σε µίγµα διαλυτών MeOH/CH2Cl2  1:5 v/v.  Το ίζηµα διηθείται και το στερεό 

ξεπλύνεται µε διάλυµα MeOH/CH2Cl2  1:5 v/v και κατόπιν µε αιθέρα.  Η απόδοση 

κυµαίνεται από 60 έως 65%. 

 

 

5.2. Παρασκευή [δις-(5,10,15,20Ν-µέθυλο-
τετραφαίνυλο)πορφυρινικών] (µ-ανθρακάτο) 
λανθανιδικών(ΙΙΙ) συµπλόκων  ([LnIII(TPP)]2(µ-CO3)] 
 

 

Α) Τρόπος 

 

Η παρασκευή αυτών των διπορφυρινικών διλανθανιδικών συµπλόκων 

γίνεται µε τρόπο ανάλογο µε αυτόν που αναφέρθηκε παραπάνω.  Το προϊόν έχει 

χρώµα καφέ-πράσινο και η αντίδραση έχει απόδοση 60 έως 65%. 
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Β) Τρόπος 

 

0,145gr ή 1,05mmol Ln2
III(CO3)3 διαλύεται σε 40ml άνυδρου 

διµεθυλοφορµαµιδίου (DMF), και αναδεύεται σε θερµοκρασία δωµατίου για 30 

λεπτά.  Ακολούθως προστίθεται 0,230mmol (0,150gr) της πορφυρίνης H2TPP στο 

παραπάνω διάλυµα.  Το διάλυµα θερµαίνεται στους 115οC για τρεις ώρες υπό 

ανάδευση.  Το διάλυµα συµπυκνώνεται υπό κενό και διαλύεται στην ελάχιστη 

ποσότητα εξανίου.  Ακολούθως µεταφέρεται σε στήλη χρωµατογραφίας Al2O3, 

(βασική, Grade I), διαστάσεων 5x5cm.  Η Η2ΤΡΡ εκλούεται πρώτη.  Με µίγµα 

διαλυτών εξάνιου/CH2Cl2 αναλογίας 90:10 v/v εκλούεται το επιθυµητό σύµπλοκο.  

Μετά την απόσταξη των διαλυτών το στερεό ξεπλένεται µε αιθέρα.  Η απόδοση 

κυµαίνεται από 10 έως 15%. 
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  1100  
  

ΣΣΣΥΥΥΜΜΜΠΠΠΕΕΕΡΡΡΑΑΑΣΣΣΜΜΜΑΑΑΤΤΤΑΑΑ    
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η παρούσα διατριβή είχε σαν στόχο την σύνθεση νέων πορφυρινικών 

συµπλόκων  µε όµοιους αλλά και διαφορετικούς πορφυρινικούς δακτυλίους.  

Άλλοι από τους  δακτυλίους που χρησιµοποιήθηκαν ήταν υδατοδιαλυτοί και  

άλλοι όχι.   Τα σύµπλοκα αυτά µελετήθηκαν φυσικοχηµικά µέσω ποικίλων 

φυσικοχηµικών τεχνικών.  Απώτερος στόχος ήταν η ουσιαστική κατανόηση των 

πολύ σηµαντικών φυσικοχηµικών τους ιδιοτήτων.  Η µελέτη των συµπλόκων 

οδήγησε στα παρακάτω αποτελέσµατα. 

 

• Επιτεύχθηκε η σύνθεση και αποµόνωση νέων συµµετρικών 

διπορφυρινικών συµπλόκων µε τους πορφυρινικούς δακτυλίους της TPyP 

και TMePyP. 

 

• Επιτεύχθηκε για πρώτη φορά η σύνθεση νέων ασύµµετρων 

διπορφυρινικών συµπλόκων µε ιόντα της σειράς των λανθανιδών.  Ο ένας 

δακτύλιος ήταν της ΤΡΡ ενώ ο άλλος ήταν της TPyP ή της TMePyP.  

Μάλιστα η δεύτερη κατηγορία συµπλόκων είναι µια νέα κατηγορία, όπου 
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ο ένας δακτύλιος είναι φορτισµένος θετικά (TMePyP) ενώ ο άλλος δεν 

είναι (TPP). 

 

• Επιτεύχθηκε για πρώτη φορά η σύνθεση µονοπορφυρινικών συµπλόκων 

µε ελαφριά ιόντα των λανθανιδών.  Αυτό έγινε µε την χρησιµοποίηση 

πορφυρινικού δακτυλίου ο οποίος είχε οµάδες παρεµπόδισης στην 

περιφέρεια του συζυγιακού δακτυλίου.  Για τον σκοπό αυτό 

χρησιµοποιήθηκε ο δακτύλιος της (5,10,15,20-

τετραπενταφθοροφαινυλο)πορφυρίνης (Η2TpFPP).   

 

•  Όλα τα φάσµατα απορρόφησης στα λανθανιδικά µονο- και δι-

πορφυρινικά σύµπλοκα που µελετήθηκαν είχαν χαρακτηριστικά 

φασµάτων τύπου “normal”.  Τα φάσµατα των διπορφυρινικών 

συµπλόκων είναι περισσότερο πολύπλοκα από τα αντίστοιχα των 

µονοπορφυρινικών συµπλόκων. Τα φάσµατα απορρόφησης των 

διλανθανιδικών διπορφυρινικών συµπλόκων που συντέθηκαν έχουν 

χαρακτηριστικά που µοιάζουν περισσότερο µε εκείνα των 

µονοπορφυρινικών συµπλόκων παρά των συµπλόκων τύπου “sandwich”. 

 

• Η Β-ταινία µετατοπίζεται προς µικρότερα µήκη κύµατος γραµµικά, µε 

την αύξηση του ατοµικού αριθµού της λανθανίδας στα µονοπορφυρινικά 

σύµπλοκα σε αντίθεση µε τα διπορφυρινικά σύµπλοκα τύπου “sandwich” 

όπου µειώνεται εκθετικά.  Για τα µεν πρώτα σύµπλοκα η µείωση 

οφείλεται στην µεταβολή της ηλεκτροαρνητικότητας των λανθανιδικών 

ιόντων, ενώ στη δεύτερη λόγω στερεοχηµικών παρεµποδίσεων στους δυο 

δακτυλίους. 

 

• Ανάλογα µε την επιλογή κάθε φορά του διαλύτη και µε το πόσο βασικός 

αυτός είναι, µπορούµε να έχουµε την πρωτονιοµένη 

(LnH(πορφ’)(πορφ”)) ή την µη ([Ln(πορφ’)(πορφ”)]-) µορφή στα 

ουδέτερα διπορφυρινικά σύµπλοκα. 
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• Στα µη πρωτονιοµένα λιπόφυλα σύµπλοκα όπου η λανθανίδα βρίσκεται 

στην οξειδωτική κατάσταση +3, το ηλεκτρόνιο απεντοπίζεται εξίσου και 

στους δύο πορφυρινικούς δακτυλίους.  Και το σύµπλοκο µπορεί να 

περιγραφεί σαν [(πορφ’) -2LnIII(πορφ”)-2]-.  Με αποτέλεσµα να 

παρουσιάζουν φάσµατα όµοια µε εκείνα όπου το κεντρικό µεταλλικό ιόν 

να βρίσκεται σε +4 οξειδωτική κατάσταση. 

 

• Τα φάσµατα απορρόφησης των διλανθανιδικών διπορφυρινικών 

συµπλόκων που συντέθηκαν έχουν χαρακτηριστικά που µοιάζουν 

περισσότερο µε εκείνα των µονοπορφυρινικών συµπλόκων παρά των 

συµπλόκων τύπου “sandwich”. Αυτό αφενός οφείλεται στην µακρινή 

απόσταση των δύο δακτυλίων µε αποτέλεσµα να µην δηµιουργούνται 

ισχυρές π-π αλληλεπιδράσεις από τους δύο συζυγιακούς δακτυλίους, 

όπως στα σύµπλοκα “sandwich” και αφετέρου στην µη αντικριστή θέση 

των δακτυλίων αυτών. 

 

• Οι µελέτες 1Η-NMR στο ασύµµετρο διαµαγνητικό σύµπλοκο 

LaΙΙΙH(TPyP)(TPP) απέδειξαν την ύπαρξη του πρωτονίου που είναι 

συνδεδεµένο µ’ ένα από τα οκτώ άζωτα των δύο δακτυλίων.  Τα 

φασµατοσκοπικά δεδοµένα έδειξαν ότι αυτό εντοπίζεται στον δακτύλιο 

της TPyP.   

 

• Μελέτες στα σύµπλοκα [LaΙΙΙ(TMePyP)(TPP)+3][I3]-3 και 

LaΙΙΙΗ(TPyP)(TPP) έδειξαν ότι οι περιφερειακές οµάδες περιστρέφονται 

γύρω από τους πορφυρινικούς τους δακτυλίους.  Το ενεργειακό φράγµα 

περιστροφής του φαινυλικού δακτυλίου είναι περίπου ίσο για τα 

παραπάνω σύµπλοκα και ίσο µε 61,6±1,7 ΚJ/mol ή 14,7±0,4 kcal.  

Μάλιστα αυτό δεν επηρεάζεται από το είδος του τρισθενούς 

λανθανιδικού ιόντος ούτε και από το είδος του δεύτερου δακτυλίου. 

 

• Όλες οι ηλεκτροχηµικές δράσεις που παρατηρήθηκαν για τα σύµπλοκα ήταν 

αντιστρεπτές και αντιστοιχούσαν σε µεταφορά ενός ηλεκτρονίου.  Οι 

δράσεις αυτές παίρνουν µέρος σε τροχιακά που διαθέτουν αποκλειστικά 
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πορφυρινικό χαρακτήρα.  Οι δύο οξειδωτικές δράσεις παρατηρήθηκαν σε 

δυναµικά µεταξύ +0,4V έως 1,0V, ενώ οι αναγωγικές δράσεις εµφανίστηκαν 

σε δυναµικά από –1,3V έως 2,0V.   

 

• Τα σύµπλοκα [LnΙΙΙ(TPyP)2]- οξειδώνονται πιο δύσκολα (~ 0,25V) ενώ 

ανάγονται σαφώς ευκολότερα (~0,13V) από τα αντίστοιχα διπορφυρινικά 

σύµπλοκα µε τον δακτύλιο της ΤΡΡ.   

 

 

• Η τιµή του E1/2 για όλες τις οξειδοαναγωγικές δράσεις εκτός από αυτής της 

πρώτης οξείδωσης, για το ασύµµετρα σύµπλοκα παρουσιάζει τιµή που 

αντιστοιχεί περίπου στο ήµισυ της διαφοράς ανάµεσα στα δυναµικά 

αναγωγής των συµµετρικών συµπλόκων.  Η µεταφορά του φορτίου 

λαµβάνει χώρα σε τροχιακά και των δύο δακτυλίων, και δεν λαµβάνει χώρα 

σε τροχιακά ενός µόνο δακτυλίου.  ∆ηλαδή τα LUMO τροχιακά διαθέτουν 

περίπου χαρακτήρα ισότιµο τροχιακών τόσο από τον δακτύλιο της TPyP 

όσο και από της ΤΡΡ. 

 

• Η ενεργειακή διαφορά των ΗΟΜΟ-LUMO των [LnΙΙΙ(TPyP)2]- είναι η 

µεγαλύτερη (1,97±0,02V) ανάµεσα στην οικογένεια των λανθανιδικών 

διπορφυρινικών συµπλόκων που έχουν µετρηθεί έως σήµερα13,15,21,22, ενώ 

αυτή των ασύµµετρων λανθανιδικών συµπλόκων [LnΙΙΙ(TPyP)(ΤΡΡ)]- είναι 

µικρότερη 1,87±0,04V.  Η ενεργειακή αυτή διαφορά δεν είναι η ίδια για όλα 

τα πορφυρινικά σύµπλοκα.  Αλλά εξαρτάται ισχυρά από την απόσταση που 

απέχουν οι δύο δακτύλιοι και κατ΄ επέκταση το είδος της λανθανίδας.  Όσο 

πιο βαρύ είναι το λανθανιδικό ιόν τόσο πιο µικρό είναι η ενεργειακή 

διαφορά των ΗΟΜΟ-LUMO τροχιακών. 

 

• Πιστοποίηση του είδους του αξονικού υποκαταστάτη στα µονοπορφυρινικά 

σύµπλοκα (ιον της ακετυλακετόνης (acac). 

 

• Επιτεύχθηκε η λύση της δοµής για πρώτη φορά από την οικογένεια των 

συµπλόκων µε γενικό τύπο LnΙΙΙH(TPP)2 και  συγκεκριµένα του συµπλόκου 
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TbΙΙΙH(TPP)2.     Η απόσταση µεταξύ των δύο πορφυρινικών δακτυλίων 

είναι της τάξης των 3,0 Å. 

 

• Με την λύση της δοµής [(TMePyP)HoΙΙΙ(H2O)2(µ-

CO3)(H2O)3HoΙΙΙ(TMePyP)]8+ [I8]8- επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη του αξονικού 

υποκαταστάτη (ανθρακικό ιόν) στα διλανθανιδικά διπορφυρινικά 

σύµπλοκα.  

 

• Από τις κρυσταλλικές δοµές φάνηκε ότι στα λανθανιδικά ιόντα οι 

ελεύθερες θέσεις συναρµογής καταλαµβάνονται συνήθως από µόρια 

Η2Ο. 

 

 

•  Με την φασµατοσκοπία απορρόφησης ακτινών-Χ (EXAFS) µπορέσαµε 

να δώσουµε δοµικές παραµέτρους για αυτού του είδους 

λανθανιδοπορφυρινικά σύµπλοκα τα οποία κρυσταλλώνονται δύσκολα.  

Έτσι µπορέσαµε να έχουµε δοµικές πληροφορίες για την σφαίρα 

συναρµογής σε σκόνη. 

 

• Όλες οι παραπάνω ιδιότητες που εξαρτώνται  από την απόσταση των δύο 

δακτυλίων αποτελούν “πυξίδα” για τις π-π αλληλεπιδράσεις στο όλο 

σύµπλοκο. 
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ΟΡΓΑΝΑ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

 
 Τα όργανα και οι πειραµατικές συσκευές που χρησιµοποιήθηκαν για την 

ολοκλήρωση των µελετών οι οποίες παρουσιάστηκαν στη παρούσα διατριβή είναι 

τα παρακάτω: 

1) Οι µελέτες της φασµατοσκοπίας Υπεριώδους-Ορατού 

πραγµατοποιήθηκαν στα Perkin-Elmer Lamda 6 και Perkin-Elmer 330 

Φασµατοφωτοµέτρο στο Τµήµα Χηµείας του Πανεπιστηµίου Κρήτης. 

 

2) Οι  µελέτες µε τη Φασµατοσκοπία Υπερύθρου 

πραγµατοποιήθηκαν στο Perkin-Elmer FT 1760 στο Τµήµα Χηµείας του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης. 

 

3) Οι µελέτες του Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισµού 

πραγµατοποιήθηκαν στο 300 MSL Brucker Φασµατοφωτόµετρο και στο 

500 ΑΜΧ Brucker Φασµατοφωτόµετρο στο Τµήµα Χηµείας του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης. 

 

4) Οι ηλεκτροχηµικές µελέτες πραγµατοποιήθηκαν µε την 

συσκευή AUTOLAB PGSTAT201760 στο Τµήµα Χηµείας του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης. 

 

5) Οι δοµικές µελέτες πραγµατοποιήθηκαν σε P21 Nicolet 

συσκευή Περίθλασης Ακτίνων-Χ στο Ινστιντούτο Επιστήµης Υλικών του 

Ερευνητικού Κέντρου “∆ηµόκριτος” στην Αθήνα, και στο Laboratoire de 

Bioinorganique Structurale Faculte des Sciences Saint Jerome, Marseille 

France. 

 

6) Οι δοµικές µελέτες µε τη φασµατοσκοπία απορρόφησης 

ακτίνων-Χ (EXAFS) πραγµατοποιήθηκαν σ’ ένα LURE-DCI κυκλοτρόνιο 

στο Centre Universitaire Paris XI, Orsay, France. 

 


	ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÊÑÇÔÇÓ
	
	
	
	
	
	
	
	ÂÉÂËÉÏÃÑÁÖÉÁ





	ÓÕÌÐÅÑÁÓÌÁÔÁ
	ÂÉÂËÉÏÃÑÁÖÉÁ
	ÓÕÌÐÅÑÁÓÌÁÔÁ
	ÂÉÂËÉÏÃÑÁÖÉÁ
	ÓÕÌÐÅÑÁÓÌÁÔÁ
	ÂÉÂËÉÏÃÑÁÖÉÁ
	ÃÅÍÉÊÁ
	ÂÉÂËÉÏÃÑÁÖÉÁ
	ÃÅÍÉÊÁ
	ÂÉÂËÉÏÃÑÁÖÉÁ
	
	ÐÁÑÁÓÊÅÕÁÓÔÉÊÏ ÌÅÑÏÓ

	ÐÏÑÖÕÑÉÍÅÓ

	ÂÉÂËÉÏÃÑÁÖÉÁ
	
	
	ÓÕÌÐÅÑÁÓÌÁÔÁ
	ÏÑÃÁÍÁ ÓÕÓÊÅÕÅÓ





	Æ

	ËáíèÜíéï
	La


	Áðü ôï ëáíèÜíéï, ìå áôïìéêü áñéèì
	
	
	
	
	
	Óõìâïëéóìüò






	2.2.ÂÁÈÌÉÄÅÓ ÏÎÅÉÄÙÓÇÓ
	Ç ÷áñáêôçñéóôéêÞ êáôÜóôáóç ïîåé�
	Áí êáé ç +3 åßíáé ç 0÷áñáêôçñéóôéê
	Ãéá ôïí ëüãï áõôü, ç ýðáñîç ôùí ä�
	Ôá öÜóìáôá áðïññïöÞóåùò ôùí ëáíè�
	¼óïí áöïñÜ ôïí áñéèìü óõíáñìïãÞò�
	
	
	
	
	2.4.  ÐÁÑÏÕÓÉÁ ÔÙÍ ËÁÍÈÁÍÉÄÉÙÍ ÓÔÇ





	Ðïñöõñßíåò
	R1\(1,2,…,8\)
	R2\(á,â,ã,ä\)
	H2OEP

	4.1.ÃÅÍÉÊÁ
	
	4.2.ÌÏÍÏÐÏÑÖÕÑÉÍÉÊÁ ËÁÍÈÁÍÉÄÉÊÁ Ó


	4.4.ÄÉËÁÍÈÁÍÉÄÉÊÁ ÄÉÐÏÑÖÕÑÉÍÉÊÁ Ó
	
	
	
	�

	H áðüäïóç ôùí äéìåñþí ìåéþíåôáé ê
	Ç äéáäéêáóßá ðáñáóêåõÞò áóýììåô�



	Ëáíèáíéäéêü áëÜôé
	
	4.1.ÐÏÑÖÕÑÉÍÅÓ
	
	
	La
	ÓÕÆÇÔÇÓÇ ÐÅÉÑÁÌÁÔÉÊÙÍ ÁÐÏÔÅËÅÓÌ�

	La
	Er
	La
	La
	La
	La
	4.3.2.ÓÕÆÇÔÇÓÇ ÐÅÉÑÁÌÁÔÉÊÙÍ ÁÐÏÔÅ�





	4.4.2.ÓÕÆÇÔÇÓÇ ÐÅÉÑÁÌÁÔÉÊÙÍ ÁÐÏÔÅ�
	
	
	
	
	
	ÌÏÍÏÐÏÑÖÕÑÉÍÉÊÁ ËÁÍÈÁÍÉÄÉÊÁ ÓÕÌ�






	6.ÂÉÂËÉÏÃÑÁÖÉÁ
	ÔÕÐÏÓ ÄÏÍÇÓÇÓ


	2.2.ÄÉÐÏÑÖÕÑÉÍÉÊÁ ÓÕÌÐËÏÊÁ ÔÕÐÏÕ  
	3.ÓÕÌÐÅÑÁÓÌÁÔÁ
	ÂÉÂËÉÏÃÑÁÖÉÁ
	ÄÉÁÌÁÃÍÇÔÉÊÁ ÓÕÌÐËÏÊÁ
	ÐÁÑÁÌÁÃÍÇÔÉÊÁ ÓÕÌÐËÏÊÁ
	ÐÏÑÖÕÑÉÍÉÊÁ ËÁÍÈÁÍÉÄÉÊÁ ÓÕÌÐËÏÊ�
	
	
	
	La



	ÓÕÌÐÅÑÁÓÌÁÔÁ

	ÊÕÊËÉÊÇ ÂÏËÔÁÌÅÔÑÉÁ
	
	
	La
	La
	
	
	3.3.ÓÕÆÇÔÇÓÇ ÐÅÉÑÁÌÁÔÉÊÙÍ ÁÐÏÔÅËÅ




	4.ÓÕÌÐÅÑÁÓÌÁÔÁ

	5.ÂÉÂËÉÏÃÑÁÖÉÁ

	1.1.ÄÏÌÉÊÅÓ ÌÅËÅÔÅÓ ÓÅ ËÁÍÈÁÍÉÄÏÐ�
	Ðáñ’ üëï ðïõ ôá ìïíïðïñöõñéíéêÜ ó
	Áðü ôá ðáñáðÜíù äåäïìÝíá, ïé äýï �
	
	
	EXAFS



	ÅêðïìðÞ
	Í
	Í

	T=80K
	Í

	T=298K
	Í

	1.ÐÏÑÖÕÑÉÍÅÓ
	
	2.ËÁÍÈÁÍÉÄÉÊÁ ÁËÁÔÉÁ
	3.ÌÏÍÏÐÏÑÖÕÑÉÍÉÊÁ ËÁÍÈÁÍÉÄÉÊÁ ÓÕ�
	4.ÄÉÐÏÑÖÕÑÉÍÉÊÁ ËÁÍÈÁÍÉÄÉÊÁ ÓÕÌÐ�

	4.4.ÐáñáóêåõÞ \(5,10,15,20-Í-ìÝèõëï-ô�
	5.ÄÉÐÏÑÖÕÑÉÍÉÊÁ ÄÉËÁÍÈÁÍÉÄÉÊÁ ÓÕ�
	5.2.ÐáñáóêåõÞ [äéò-\(5,10,15,20Í-ìÝèõ�




