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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Στην παρούσα εργασία παρασκευάστηκαν νέα καταλυτικά συστήματα, με το 

δεκαβολφραμικό σύμπλοκο W10O32
4-

 στηριγμένο σε SiO2 και Al2O3. Στόχος αυτής της μελέτης 

είναι να χαρακτηριστούν οι φωτοκαταλυτικές ιδιότητες των (Bu4N)4W10O32/Al2O3 και 

(Bu4N)4W10O32/SiO2 κατά την οξείδωση βένζυλο αλκοολών, παρουσία μοριακού οξυγόνου. 

Για να μελετηθεί η δραστικότητα των καταλυτικών συστημάτων χρησιμοποιήθηκε αρχικά η 1-

φαινυλο-αιθανόλη ως αντιπροσωπευτικό μέλος των άρυλο αλκοολών. Οι καταλύτες ήταν 

σταθεροί στις φωτοχημικές συνθήκες, διατηρώντας την δραστικότητα τους σε 

επαναλαμβανόμενους καταλυτικούς κύκλους, ενώ το ακετονιτρίλιο και η ακετόνη βρέθηκαν 

να είναι οι πιο κατάλληλοι διαλύτες για την υψηλή καταλυτική δράση των παραπάνω υλικών. 

Οι μελέτες που πραγματοποιήθηκαν, υποστηρίζουν ότι η απόσπαση ατόμου υδρογόνου (ΗΑΤ) 

κατά την φωτοξείδωση είναι ο κύριος μηχανισμός, ενώ συγχρόνως παρατηρήθηκε μικρότερη 

συνεισφορά του μηχανισμού μεταφοράς ηλεκτρονίων (ΕΤ). Τα νέα αυτά υλικά, αποδείχθηκε 

οτι είναι αποτελεσματικοί καταλύτες για την οξείδωση μιας σειράς πρωτοταγών και 

δευτεροταγών βένζυλο αλκοολών και της κυκλοεξανόλης. Τα πειράματά έδειξαν ότι μπορεί να 

επιτευχθεί μέχρι 100% μετατροπή της αρχικής βένζυλο αλκοόλης, με χημειοεκλεκτικό τρόπο, 

παρέχοντας κατά συνέπεια μία εναλλακτική μέθοδο παρασκευής ποικίλων βένζυλο κετονών, 

χρησιμοποιώντας ετερογενή φωτοκατάλυση. Σε σχέση με τις αντίστοιχες ομογενείς 

καταλυτικές διαδικασίες οξείδωσης των άρυλο αλκοολών, οι καταλύτες που μελετώνται σε 

αυτήν την εργασία έχουν τα πλεονεκτήματα της απλής ανάκτησης από το διάλυμα της 

αντίδρασης, σταθερή δραστικότητα σε διαδοχικούς καταλυτικούς κύκλους και πολύ χαμηλή 

εισαγωγή μετάλλων στο μίγμα της αντίδρασης. 

                                                                     viii                                                                                              
 



 

SUMMARY 
 

New decatungstate W10O32
4-

 catalysts supported on SiO2 or Al2O3 were prepared. The 

aim of this study is to characterize the photocatalytic properties of (n-Bu4N)4W10O32/Al2O3 and 

(n-Bu4N)4W10O32/SiO2 in the oxidation of benzyl-alcohols in the presence of molecular 

oxygen. To this purpose we initially utilized 1-phenyl-ethanol as representative aryl alcohol, to 

examine the activity of the catalysts. The catalysts were stable under photoirradiation 

conditions, retained their activity in repeated catalytic cycles, while acetonitrile and acetone 

were found to be the most appropriate solvents for high catalytic action. The results, are 

indicative of a Hydrogen Atom Transfer (HAT) process in the rate determining step, as the 

major mechanistic pathway for the photooxidation of aryl alcohols, while to a lesser extent 

Electron Transfer (ET) process is also contributing. The materials described on this study, were 

shown to be effective catalysts for the oxidation of a series of primary and secondary benzyl 

alcohols, with molecular oxygen. Our experiments demonstrated that up to 100% conversions 

can be achieved in chemoselective manner, thus providing rapid access to a variety of aryl 

ketones. Compared to the homogeneous catalytic processes, the catalysts described in this 

work offer the advantages of simple recovery from the treated solution, stable activity in 

subsequent catalytic cycles, and a very low input of metals into the treated solutions. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΞΕΙΔΩΣΗΣ 

Οι φωτοξειδώσεις περιλαμβάνουν δύο μεγάλες κατηγορίες αντιδράσεων. Η πρώτη 

κατηγορία περιλαμβάνει τις αντιδράσεις στις οποίες τα μόρια αυτοοξειδώνονται με 

απορρόφηση φωτός και παράγουν ταυτόχρονα υπεροξειδικό ανιόν (superoxide anion). Ένα 

παράδειγμα αυτής της κατηγορίας αναγράφεται παρακάτω: 

M M e-hv + O2 M +
++

O2  
Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τις φωτοευαισθητοποιούμενες οξειδώσεις, στις 

οποίες τα μόρια που απορροφούν το φως δεν αυτοοξειδώνονται αλλά οξειδώνουν άλλα 

μόρια. Πολλά οργανικά μόρια με την απορρόφηση του φωτός μεταβαίνουν σε ηλεκτρονιακά 

διεγερμένες καταστάσεις. Για να γίνει αυτό θα πρέπει η ενεργειακή διαφορά του υψηλότερα 

κατειλημμένου τροχιακού (ΗΟΜΟ) και του χαμηλότερου μη κατειλημμένου τροχιακού 

(LUΜΟ) να είναι μικρή. Αυτό συμβαίνει σε μόρια με εκτεταμένο π-συζυγιακό σύστημα. 

Κατά την απορρόφηση φωτός ένα ηλεκτρόνιο μεταφέρεται σε ένα υψηλότερο τροχιακό 

χωρίς αλλαγή στο spin. Έτσι σχηματίζεται μία κατάσταση με πολλαπλότητα spin μονάδα η 

οποία λέγεται απλή (singlet). Σε πολλές περιπτώσεις στην απλή κατάσταση συμβαίνει 

αναστροφή στο spin του διεγερμένου ηλεκτρονίου, οπότε προκύπτει η τριπλή κατάσταση 

(triplet). Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό σαν διασυστηματική διασταύρωση (intersystem 

crossing, ISC): 

 

Βασική Κατάσταση Απλή διεγερμένη
κατάσταση

Τριπλή διεγερμένη
κατάσταση

Κενά 
Τροχιακά

Κατειλλημένα 
Τροχιακά

hv ISC

 
 

Τα διεγερμένα αυτά μόρια μπορούν να λάβουν μέρος σε φωτοευαισθητοποιημένες 

οξειδώσεις, στις οποίες ένα μόριο διαφορετικό από αυτό που αρχικά απορρόφησε το φως 

οξειδώνεται και είναι γνωστά σαν ευαισθητοποιητές (sensitizers). Εκτός ελάχιστων 

εξαιρέσεων, οι φωτοξειδώσεις παρουσία ευαισθητοποιητή γίνονται μέσω της τριπλής 

κατάστασης γιατί ο χρόνος ζωής της είναι αρκετά μεγαλύτερος απ' ότι της απλής.1,2
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Οι ευαισθητοποιητές μεταφέρουν μέσω της τριπλής κατάστασης την ενέργεια τους σε άλλο 

μόριο και μεταπίπτουν ξανά στην βασική τους κατάσταση. Ως εκ τούτου η παρουσία τους σε 

μια φωτοευαισθητοποιούμενη οξείδωση είναι καταλυτική. 

Οι ποιο καλοί ευαισθητοποιητές είναι αυτοί που δίνουν τριπλές καταστάσεις με μεγάλο 

χρόνο ζωής. Παράδειγμα τέτοιων μορίων είναι πολλές χρωστικές όπως το Methylene Blue 

(ΜΒ) και Rose Bengal (RB), καθώς και ενώσεις που φέρουν τον πορφυρινικό δακτύλιο όπως 

οι φλαβίνες, η τετραφαίνυλο-πορφυρίνη (TPP), η χλωροφύλλη και η αιματοπορφυρίνη. 

Επιπλέον, υδρογονάνθρακες που έχουν εκτεταμένο π-συζυγιακό σύστημα όπως το 9,10-

δικυανο-ανθρακένιο (DCA) και το ρουμπρένιο, αλλά και ενώσεις του ‘μονοάνθρακα’ όπως 

το C60 και C70.3,4,5 Ιδιότητες φωτοευαισθητοποιητή παρουσιάζουν επίσης και ανόργανα μόρια 

και κυρίως πολυοξομεταλλικά σύμπλοκά6,7 όπως του βολφραμίου8,9,10 και του 

μολυβδαινίου.11

Υπάρχουν δύο μηχανισμοί για τις καταλυτικές φωτοξειδώσεις, οι τύπου Ι (type I) και 

τύπου II (type II) όπως ονομάστηκαν από τους Gollnick και Schenck12: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sens

1Sens

3Sens*

Τύπου I Τύπου II

Υπόστρωμα
ή διαλύτης

Ρίζες

Υπόστρωμα

Οξυγονωμένα
προϊόντα

Οξυγονωμένα
προϊόντα

3O2

3O2

1O2

hv

ISC

 

Σχήμα 1. Προτεινόμενοι μηχανισμοί καταλυτικών φωτοξειδώσεων. 

 

Στον τύπου Ι μηχανισμό φωτoξείδωσης, η τριπλή κατάσταση του φωτοευαισθητοποιητή 

αντιδρά με το υπόστρωμα ή τον διαλύτη, δημιουργώντας ριζικά οργανικά ενδιάμεσα τα 

οποία παγιδεύονται από το οξυγόνο βασικής κατάστασης, δίνοντας οξυγονωμένα προϊόντα. 

Ο μηχανισμός που οδηγεί στο σχηματισμό αυτών των ενδιαμέσων, περιλαμβάνει είτε 

απόσπαση ατόμου υδρογόνου (Hydrogen Atom Transfer, HAT) είτε μεταφορά ηλεκτρονίου 

από το υπόστρωμα στον φωτοευαισθητοποιητή (Electron Transfer, ET). 
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Στον τύπου ΙΙ μηχανισμό, το οξυγόνο βασικής κατάστασης διεγείρεται μετά από 

μεταφορά ενέργειας από την τριπλή κατάσταση του φωτοευαισθητοποιητή, δημιουργώντας 

οξυγόνο απλής κατάστασης (1Ο2, singlet oxygen), το οποίο αντιδρά με το υπόστρωμα και 

δίνει οξυγονωμένα  προϊόντα. 

Ο τύπου I μηχανισμός φωτοξείδωσης ευνοείται σε συνθήκες που το υπόστρωμα 

οξειδώνεται εύκολα, ενώ ο φωτοευαισθητοποιητής ανάγεται δύσκολα. Στην αντίθετη 

περίπτωση που το υπόστρωμα οξειδώνεται ή ανάγεται δύσκολα επικρατεί ο τύπου II 

μηχανισμός οξείδωσης. Επίσης, η συγκέντρωση του 1O2 στο διάλυμα είναι ικανή να αλλάξει 

την ταχύτητα των αντιδράσεων τύπου ΙΙ. Γενικά, ο συναγωνισμός οξυγόνου-υποστρώματος 

για την απόσβεση της τριπλής κατάστασης του φωτοευαισθητοποιητή, καθορίζει το είδος του 

μηχανισμού μιας φωτοχημικής αντίδρασης.  

Για την αποσαφήνιση του είδους του μηχανισμού που δίνει ένας 

φωτοευαισθητοποιητής ή ένα υπόστρωμα εφαρμόζονται κάποιες τεχνικές: 

• Έλεγχος προϊόντων. Ανάλογα με το είδος του μηχανισμού που λαμβάνει χώρα 

παράγονται ορισμένα χαρακτηριστικά οξυγονωμένα προϊόντα. 

• Για την επιβεβαίωση της ύπαρξης τύπου Ι μηχανισμού, μπορούν να παρατηρηθούν οι 

ρίζες στο EPR σαν ενδιάμεσα της αντίδρασης φωτοξείδωσης ή να παγιδευτούν μέσα στο 

διάλυμα με μόρια παγιδευτές ριζών (radicals trapping). 

• Χρησιμοποίηση απoδιεγερτών του 1O2. Η μέθοδος αυτή απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή γιατί 

πολλές φορές τα μόρια που χρησιμοποιούνται για την αποδιέγερση του οξυγόνου απλής 

κατάστασης, αποδιεγείρουν και την τριπλή κατάσταση του φωτoευαισθητoπoιητή. 

Επίσης θα πρέπει τα μόρια αυτά να αντιδρούν πολύ γρήγορα με το 1O2 από ότι το 

υπόστρωμα που εξετάζεται. Σε αυτήν την κατηγoρία πειραμάτων μπορούν να 

δοκιμαστούν και μόρια που αντιδρούν με το υπεροξειδικό ανιόν O2˙ ֿ. 

• Χρησιμοποίηση D2O αντί του H2O κατά την εξέταση αντιδράσεων σε υδατικά διαλύματα. 

Το 1O2 έχει περισσότερο χρόνο ζωής στο D2O , με αποτέλεσμα η αντικατάσταση του H2O 

από αυτό να αυξήσει την ταχύτητα της αντίδρασης. Βέβαια θα πρέπει να ληφθεί υπόψη 

ότι η αλλαγή αυτή μπορεί να γίνει εφόσον ο μηχανισμός της αντίδρασης δεν αλλάζει και 

όταν η αντίδραση είναι πρώτης τάξης. 

• Η εξάρτηση των προϊόντων και της ταχύτητας μιας αντίδρασης από την πολικότητα του 

διαλύτη, μπορεί να δώσει αρκετές πληροφορίες για τον μηχανισμό αυτής. Βέβαια θα 

πρέπει να ληφθεί και εδώ υπόψη ότι μια αντίδραση φωτοξείδωσης μπορεί να λαμβάνει 

χώρα με διαφορετικό μηχανισμό ανάλογα με τον διαλύτη. 
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2. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΡΙΖΩΝ –ΤΥΠΟΥ Ι ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ 

Η αντίδραση του οξυγόνου βασικής κατάστασης με τα οργανικά υποστρώματα, 

αποτελεί τον τύπου Ι μηχανισμό φωτοξείδωσης. Επίσης είναι γνωστό ότι εκτός από το 

οξυγόνο βασικής κατάστασης, το ενδιάμεσο στις αντιδράσεις αυτές μπορεί να είναι και το 

ανιόν υπεροξειδίου (O2˙ ֿ, superoxide anion). Το O2˙ ֿ παράγεται από την αντίδραση 

αποδιέγερσης της ανηγμένης μορφής του φωτοευαισθητοποιητή με το οξυγόνο βασικής 

κατάστασης, όπως φαίνεται στην εξίσωση που ακολουθεί. 

 

Sens 1Sens* SensSenshv 3O2 + R+ R + O2 RO2
Τύπου ΙR3SensISC Οξυγονωμένα

προϊόντα

 

Ένας φωτοευαισθητοποιητής που δίνει αντιδράσεις οξείδωσης μέσω τύπου Ι μηχανισμού 

είναι το 9,10-δικυανο-ανθρακένιο (DCA).14 Το DCA έχει δυναμικό οξείδωσης DCA˙ ֿ/DCA 

= -0.97 V vs. SCE σε CH3CN.15,16 Οι μηχανισμοί δράσης που έχουν προταθεί είναι δύο: α) η 

μεταφορά ηλεκτρονίου (ET) από το υπόστρωμα στη διεγερμένη κατάσταση του DCA και β) 

ο σχηματισμός του διεγερμένου οξυγόνου απλής κατάστασης (1O2), μέσω μεταφοράς 

ενέργειας από την διεγερμένη κατάσταση του DCA στο 3O2 .13b,14c,17

Εκτός από ορισμένα οργανικά μόρια που αναφέρθηκαν σαν φωτοευαισθητοποιητές, τα 

πολυοξομεταλλικά σύμπλοκα αποτελούν μια άλλη κατηγορία ενώσεων που παίζουν το ρόλο 

του φωτοκαταλύτη. Οι ενώσεις αυτές φωτοκαταλύουν την οξείδωση οργανικών μορίων και 

δίνουν προϊόντα οξείδωσης τύπου Ι.18,19 Τα πολυοξομεταλλικά σύμπλοκα που έχουν 

αναφερθεί μέχρι σήμερα περιλαμβάνουν σύμπλοκα του βολφραμίου και του μολυβδαινίου 

(Σχήμα 2). 

 

 

 

 

 

 

α) β) 

 

Σχήμα 2. Δύο διαφορετικοί μηχανισμοί για τις φωτοεπαγώμενες αντιδράσεις οργανικών 

μορίων. α) Φωτοεπαγώμενη αλυσιδωτή αντίδραση και β) μη-αλυσιδωτή φωτοεπαγώμενη 

αντίδραση καταλυόμενη από ένα πολυοξομεταλλικό σύμπλοκο (Μn+=Ο).  
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3. ΧΗΜΕΙΑ ΠΟΛΥΟΞΟΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ 

Ανάμεσα στις πολυάριθμες εφαρμογές των ετεροπολυοξομεταλλικών συμπλόκων, η 

κατάλυση είναι κατά πολύ η πιο σημαντική. Τα πολυοξομεταλλικά σύμπλοκα είναι 

αποτελεσματικοί φωτοκαταλύτες τόσο σε ομογενείς όσο και σε ετερογενείς καταλυτικές 

αντιδράσεις. Φωτοκαταλύουν την οξείδωση οργανικών μορίων μέσω του τύπου I 

μηχανισμού. Οι πιο ενδιαφέρουσες ιδιότητες των συμπλόκων αυτών είναι: α) το ευρύ φάσμα 

δυναμικών οξειδοαναγωγής τους, β) η δομική σταθερότητα τους κατά την διάρκεια 

φωτοχημικών και θερμικών καταλυτικών διεργασιών, γ) η γρήγορη αντιστρεψιμότητα των 

πολλών οξειδοαναγωγικών μορφών τους σε ήπιες συνθήκες και δ) η πολύ ισχυρή οξύτητα 

κατά Brønsted (των ετεροπολυοξομεταλλικών οξέων). 

 

I. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

Η ιστορία των πολυοξομεταλλικών συμπλόκων (POMs) αρχίζει το 1826, όταν ο 

Berzelius ανακάλυψε το πρώτο αλάτι πολυοξομεταλλικού συμπλόκου.20 Συγκεκριμένα 

αναφέρεται η σύνθεση και απομόνωση ενός κίτρινου στερεού, το οποίο καθιζάνει κατά την 

ανάμιξη αλάτων του μολυβδαινίου και του φωσφορικού οξέος. Ο μοριακός τύπος που 

δόθηκε από τον Berzelius ήταν 3(NH4)2O.P2O5.24MoO3(aq). Στην πραγματικότητα η κίτρινη 

αυτή ουσία, εμπεριείχε και μόρια νιτρικού οξέος από την διαδικασία κρυστάλλωση της: 

(NH4)3[PMo12O40].HNO3(aq). Είκοσι δύο χρόνια αργότερα, οι Svanberg και Struve, εισήγαγαν 

το πολυοξομεταλλικό αυτό σύμπλοκο στην αναλυτική χημεία για τον βαρυμετρικό και 

ογκομετρικό προσδιορισμό του φωσφόρου σε διαλύματα.21 Μέχρι το 1908 περίπου 750 

POMs είχαν αναφερθεί. Όμως η δομή των POMs παρέμεινε μυστήριο για περισσότερο από 

ένα αιώνα μετά την ανακάλυψη τους. Το 1933 ο Κeggin δημοσίευσε για πρώτη φορά τη δομή 

ενός ετεροπολυοξομεταλλικού ανιόντος του βολφραμίου (τύπου 12:1), μετά από μελέτες 

διάθλασης ακτίνων-Χ, το κυβικό H3[PW12O40].5H2O.22,23 Η δομή αυτή περιείχε 12 WO6 

οκτάεδρα ενωμένα μεταξύ τους με κοινές ακμές και κορυφές, ενώ το ετεροάτομο κατείχε μία 

οπή στο κέντρο του τετραέδρου. Η δομή αυτή, γνωστή ως ‘δομή Κeggin’, επιβεβαιώθηκε 

αργότερα και από τους Signer και Cross,24 υποστηρίζοντας ότι υφίσταται σε όλα τα 

πολυοξομεταλλικά σύμπλοκα με 12 άτομα βολφραμίου ή μολυβδαινίου. Το 1948, ο Evans25 

προσδιόρισε τη δομή ενός άλλου διαδεδομένου τύπου, το έτερο-πολυοξομεταλλικό “ανιόν 

του Anderson” (τύπου 6:1), με αναλύσεις X-Ray σε μονοκρυσταλλικά δείγματα των αλάτων 

του [Te+6Mo6O24]6-. Αυτή η δομή συχνά αναφέρεται σαν δομή Anderson-Evans. Tο 1953, 
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προτάθηκε από τον Dawson26 η επόμενη νέα δομή (σήμερα αναφέρεται σαν Wells-Dawson 

δομή) ενός 18:2 έτερο-πολυοξομεταλλικού ανιόντος, [P2W18O62]6-. Αυτή η δομή αποδείχθηκε 

ότι παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με τη δομή Keggin. Το 1968 οι Texter και Silverton 

δημοσίευσαν την κρυσταλλική δομή του [Ce+4Mo12O42]8- και έδειξαν ότι το μεγάλο 

ετεροάτομο Ce, βρίσκεται σε ένα κεντρικό εικοσάεδρο CeO12.27 Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας 

του 1970 η χημεία των POMs είχε γνωρίσει ραγδαία ανάπτυξη. Από τότε ο αριθμός των 

ερευνητικών ομάδων που μελετούν τα POMs έχει αυξηθεί εντυπωσιακά, παράλληλα με την 

διεύρυνση των εφαρμογών τους, κυρίως σε θερμικές και φωτοχημικές καταλυτικές 

αντιδράσεις με οργανικά υποστρώματα.28

 

II. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  

Τα πολυοξομεταλλικά ανιόντα αποτελούνται από ένα μεγάλο αριθμό ατόμων οξυγόνου 

(μερικές φορές και από άτομα υδρογόνου) και μέταλλα με αριθμό οξείδωσης +4 έως +6. Τις 

περισσότερες φορές τα ανιόντα αυτά αποτελούνται από οκτάεδρα ΜΟ6 (M = μέταλλο), αλλά 

σε ορισμένες περιπτώσεις από πεντάεδρα ΜΟ5 και τετράεδρα ΜΟ4. Τα οκτάεδρα ΜΟ6 

περιέχουν δύο τελικές οξο-ομάδες και τέσσερις γέφυρες οξυγόνου, όπως παρουσιάζεται στο 

Σχήμα 3.29  Τα οκτάεδρα κατά τον σχηματισμό ενός πολυανιόντος, ενώνονται έχοντας κοινή 

μια κορυφή ή μια ακμή (σπάνια μια επιφάνεια), ως αποτέλεσμα της μείωσης των 

ηλεκτροστατικών απώσεων στα μεγαλύτερα οκτάεδρα: 

 

 α) β) 
 = οξυγόνο 
 

= μέταλλο 
 

 

 

Σχήμα 3. Σύνδεση οκταεδρικών α) κορυφών και β) ακμών στα πολυοξομεταλλικά σύμπλοκα. 

Το οξυγόνο καταλαμβάνει τις ακμές του οκταέδρου ενώ το μέταλλο μία οπή στο κέντρο του 

οκταέδρου. 

 

Οι δομές αυτές τείνουν να είναι αθροίσματα οκταέδρων των ξεχωριστών ανιόντων 

σχηματίζοντας ατέρμονες αλυσίδες οξειδίων. Όταν λαμβάνει χώρα ένωση των οκταέδρων 
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μέσω κοινών ακμών, η δομή σταθεροποιείται μέσω κάποιας παραμόρφωσης, τέτοια ώστε τα 

άτομα των μετάλλων να απομακρύνονται το ένα από το άλλο. Όσο μικρότερο είναι το 

μέταλλο αλλά και ο αριθμός των οκτάεδρων, τόσο μικρότερη είναι η άπωση αυτή. Για να 

σχηματιστούν μεγαλύτερα πολυανιόντα, όπως το W12O40
8- και το Η2W12O40

6-, η σύνδεση 

μέσω ακμών πρέπει να αντικατασταθεί από ένωση κορυφών.30

Γενικά υπάρχουν δύο τύποι πολυοξομεταλλικών ανιόντων με βάση τη χημική τους 

σύνθεση, τα ισοπολυανιόντα (isopoly anions) και τα ετεροπολυανιόντα (heteropoly anions). 

Αυτά τα ανιόντα μπορούν να αναπαρασταθούν με τους ακόλουθους γενικούς τύπους: 

                              [ΜμΟψ]ρ-                      Ισοπολυανιόντα  

                                       [ΧχΜμΟψ]ν- (χ≤μ),       Ετεροπολυανιόντα  

όπου M=μέταλλο και Χ = ετεροάτομο. Τα σύμπλοκα της πρώτης κατηγορίας αποτελούνται 

μόνο από μεταβατικά μέταλλα και οξυγόνο, ενώ στην δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνονται 

συνολικά δύο ή και περισσότερα διαφορετικά μέταλλα (ετεροάτομα). Τα πιο συνήθη άτομα 

μετάλλων είναι το μολυβδαίνιο (Mo) και το βολφράμιο (W) και λιγότερο συχνά το βανάδιο 

(V) και το νιόβιο (Nb) ή μίγματα αυτών των στοιχείων, στην υψηλότερη οξειδωτική τους 

κατάσταση (d0, d1).6 Πολύ περισσότερα στοιχεία μπορούν να δράσουν σαν ετεροάτομο, 

καθώς σχεδόν όλα τα στοιχεία του περιοδικού πίνακα μπορούν να εγκλωβιστούν σε 

ετεροπολικά ανιόντα με πιο τυπικά παραδείγματα τα P5+, As5+, Si4+, Ge4+, B3+ κ.α. Είναι 

προφανές ότι η δυνατότητα αλλαγής του μετάλλου Μ, αλλά και η χρήση διαφορετικών 

ετεροατόμων Χ, οδηγούν στον σχηματισμό μεγάλου αριθμού ετεροπολυοξομεταλλικών 

συμπλόκων με χαρακτηριστικές ιδιότητες και εφαρμογές. Τα μέταλλα Mo(IV) και W(VI) 

συνθέτουν τα ιδανικότερα πολυοξομεταλλικά σύμπλοκα ως αποτέλεσμα του ευνοϊκού 

συνδυασμού ιονικής ακτίνας και φορτίου αλλά και της δυνατότητας των κενών d τροχιακών 

να σχηματίζουν π-δεσμούς μετάλλου-οξυγόνου. 

 

III. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΟΞΟΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ  ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ 

Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα συμπλόκων της πρώτης κατηγορίας 

(ισοπολυοξομεταλλικά) αποτελούν τα πολυοξομεταλλικά ιόντα του μολυβδαινίου, όπως το 

επταμολυβδαινικό Μο7Ο24
6- και το οκταμολυβδαινικό Μο8Ο26

4-.31,32 Αντίστοιχα τρία συνήθη 

ισοπολυβολφραμικά ιόντα είναι το δωδεκαβολφραμικό33,34 W12O40
8- και Η2W12O40

6- στο 

οποίο τα δύο υδρογόνα κατέχουν θέσεις στην κοιλότητα35,36,37 και το δεκαβολφραμικό 

W10O32
4- του οποίου η δομή και οι ιδιότητες θα μελετηθούν εκτενέστερα παρακάτω.8  
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Στο Σχήμα 4, παρουσιάζονται οι δομές πέντε συνήθων ίσο- και έτερο- 

πολυοξομεταλλικών ανιόντων του βολφραμίου.38 Το PW12O40
3- με δομή Keggin 

παρουσιάζεται στο Σχήμα 4Α, ενώ στο 4B το P2W18O62
6- έχει δομή Wells–Dawson. Στο 

PW12O40
3- το ετεροάτομο φωσφόρου P βρίσκεται μέσα στο κεντρικό οκτάεδρο PO4. Το 

W10O32
4-, εμφανίζεται στο Σχήμα 4C. Η δομή αυτή αποτελείται από οκτάεδρα WO6 ενωμένα 

με κοινές κορυφές και ακμές. Στο Σχήμα 4D παρουσιάζεται ένα έτερο-πολυοξομεταλλικό 

ανιόν με Wells–Dawson δομή, για παράδειγμα το P2W15Mo3O62
6-, στο οποίο τρία άτομα 

βολφραμίου (W) έχουν αντικατασταθεί από άτομα μολυβδαινίου (Mo) και του οποίου τα 

οκτάεδρα φαίνονται με διαγράμμιση. Τέλος στο Σχήμα 4Ε παριστάνεται η δομή TMSP 

(Transition Metal Substituted POM) με Keggin, όπως για παράδειγμα του 

[PW11O39Mn(H2O)]6-. Στο σκιασμένο οκτάεδρο, μία ομάδα –W–O έχει αντικατασταθεί από 

–Mn–(H2O). Διάφορα ligands, εκτός του H2O, μπορούν να προσδεθούν στη θέση που 

απεικονίζεται η μαύρη σφαίρα. 

 
Σχήμα 4. Δομές χαρακτηριστικών ίσο- και έτερο- πολυοξοβολφραμικών ανιόντων. (A) 

PW12O40
3-, δομή Keggin, (B) P2W18O62

6-, δομή Wells–Dawson, (C) W10O32
4-, (D) Έτερο-

πολυοξομεταλλικό ανιόν με Wells–Dawson δομή, π.χ. P2W15Mo3O62
6-, (E) δομή TMSP 

(Transition Metal Substituted POM) με Keggin, π.χ. [PW11O39Mn(H2O)]6-. 

 

Στην δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνονται τα ετεροπολυοξομεταλλικά ιόντα, τα οποία 

φέρουν στο μόριο τους ένα ετεροάτομο Χ με αναλογία ως προς το βασικό μέταλλο Μ του 

συμπλόκου, χ/μ=1/12 και χ/μ=2/18.39 Η κοιλότητα που υπάρχει στο κέντρο του 

μεταβολφραμικού ιόντος αποτελείται από τέσσερα άτομα οξυγόνου και έχει τέτοιο μέγεθος 

ώστε να χωράει ένα σχετικά μικρό σε μέγεθος άτομο ή ιόν, όπως PV, AsV, SiIV, GeIV, TiIV, 
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ΖrIV κ.α. Παραδείγματα αποτελούν τα σύμπλοκα του βολφραμίου με ετεροάτομο το 

φωσφόρο,22,24,26 όπως το PW12O40
3-, PW9O34

8-, P2W18O62
6- αλλά και το πυρίτιο35 όπως το 

SiW12O40
4-. Ανάλογα είναι και τα σύμπλοκα του μολυβδαινίου με ετεροάτομο Μn, I και Ru 

όπως τα MnΜο9O32
6-, IMo6O24

5-, PRuMo11O39
4-. 

IV. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΟΞΟΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ 

Τα πολυοξομεταλλικά σύμπλοκα παρασκευάζονται με συμπύκνωση οξινισμένων 

διαλυμάτων των αντιστοίχων αλάτων του βολφραμίου και του μολυβδαινίου.40,41,42 Εάν η 

συμπύκνωση γίνει παρουσία κάποιου ετεροατόμου Χ, όπως για παράδειγμα P, Si, Mn, I, το 

μέταλλο αυτό ενσωματώνεται στο σύμπλοκο παρασκευάζοντας έτσι το αντίστοιχο 

ετεροπολυοξομεταλλικό σύμπλοκο.43,44,45,46 

 

V. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΟΞΟΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ  

Η μοναδική οξειδοαναγωγική συμπεριφορά των πολυοξομεταλλικών συμπλόκων 

έγκειται στην ικανότητα τους να προσλαμβάνουν αντιστρεπτά έναν καθορισμένο αριθμό 

ηλεκτρονίων. Η πρόσληψη ή αποβολή ηλεκτρονίων από τα σύμπλοκα αυτά, γίνεται πάντα σε 

ξεχωριστά στάδια της οξειδοαναγωγής χωρίς την διάσπαση τους.  

Παρακάτω αναφέρονται συνοπτικά οι σημαντικότερες ιδιότητες των συνήθων 

πολυοξομεταλλικών συμπλόκων, του βολφραμίου και του μολυβδαινίου: 

α) Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η αναγωγή των συμπλόκων πραγματοποιείται με την 

πρόσληψη ενός καθορισμένου αριθμού ηλεκτρονίων χωρίς καμία αλλαγή στην δομή τους. Το 

ανηγμένο σύμπλοκο χρωματίζεται μπλε. Όλες οι ανηγμένες μορφές των συμπλόκων 

απορροφούν γύρω στα 700 nm.  

β) Η επανοξείδωση της ανηγμένης μορφής του συμπλόκου γίνεται συνήθως με 

πρωτονίωση των οξυγόνων του συμπλόκου, με αποτέλεσμα αυτή η διαδικασία να εξαρτάται 

άμεσα από την τιμή του pH του διαλύματος.47

 

W10O32
6- + 2H+

W10O32
5- + H+

H2W10O32
4-

HW10O32
4-

Πρώτη ανηγμένη κατάσταση

Δεύτερη ανηγμένη κατάσταση

 

 

 

 

Η αλλαγή της τιμής pH του διαλύματος οξείδωσης οργανικών υποστρωμάτων με 

καταλύτες τα πολυοξομεταλλικά σύμπλοκα, επηρεάζει τον μηχανισμό δράσης των 
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συμπλόκων αυτών. Η οξείδωση σε διαλύματα με μικρή τιμή pH (<2), έχει ως αποτέλεσμα 

την αποπρωτονίωση των ανηγμένων μορφών των συμπλόκων με ταυτόχρονη παραγωγή H2. 

Έχει παρατηρηθεί ότι η επίδραση είναι μεγαλύτερη στις οξειδώσεις με καταλύτες τα 

σύμπλοκα του μολυβδαινίου48 και λιγότερη με τα αντίστοιχα σύμπλοκα του βολφραμίου.49

γ) Κατά την αναγωγή των ετεροπολυοξομεταλλικών συμπλόκων το ηλεκτρόνιο 

εντοπίζεται περισσότερο στο πιο ηλεκτροθετικό στοιχείο του συμπλόκου. Συνεπώς αφού το 

Mo+6 ανάγεται πιο εύκολα από το W+6, σε ένα σύμπλοκο που περιέχει και τα δύο αυτά 

μέταλλα, το πρώτο ηλεκτρόνιο εντοπίζεται στο Μο. Γενικά στην πρώτη αναγωγή των 

συμπλόκων αυτών το ηλεκτρόνιο εντοπίζεται σε χαμηλές θερμοκρασίες σε ένα μόνο 

μέταλλο.49 Το φάσμα Ε.S.R. χαμηλής θερμοκρασίας τέτοιων συμπλόκων δείχνει ασυμμετρία 

στην δομή του συμπλόκου, υποδεικνύοντας τον εντοπισμό του ηλεκτρονίου σε συγκεκριμένη 

θέση. Αντίθετα σε υψηλές θερμοκρασίες το ηλεκτρόνιο απεντοπίζεται μέσω των γειτονικών 

μετάλλων. Κατά την δεύτερη αναγωγή, δηλαδή κατά την πρόσληψη ενός ακόμα 

ηλεκτρονίου, αυτό βρίσκεται εντοπισμένο στο γειτονικό μέταλλο από εκείνο που έχει ήδη 

προσλάβει ένα ηλεκτρόνιο.50,51

δ) Γενικά τα ετεροπολυοξομεταλλικά ανιόντα και ειδικότερα αυτά του τύπου 18:2 

(Μ:Χ), ανάγονται σε πιο θετικά δυναμικά οξειδοαναγωγής αφού λόγω της δομής τους 

μπορούν να δεχτούν μεγαλύτερο αριθμό ηλεκτρονίων. 

ε) Εμφανίζουν ισχυρά όξινες ιδιότητες και σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως στα ανιόντα 

του βολφραμίου, είναι πιο έντονες σε σχέση με τα κοινά ανόργανα οξέα.  

 

VI. ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 

Η επανοξείδωση συμβαίνει συνήθως από ήπια οξειδωτικά μέσα όπως το Ο2, το οποίο 

είναι αποτελεσματικό κυρίως στα σύμπλοκα του βολφραμίου και των μικτών συμπλόκων 

μολυβδαινίου-βαναδίου. Αυτό συμβαίνει γιατί τα πολυοξοβολφραμικά ιόντα έχουν 

θετικότερο δυναμικό οξειδοαναγωγής, με αποτέλεσμα να επανοξειδώνονται πολύ γρήγορα 

από το ατμοσφαιρικό οξυγόνο. Εκτός του Ο2, η επανοξείδωση των ανηγμένων μορφών των 

συμπλόκων μπορεί να πραγματοποιηθεί και με Η2Ο2, ενώ σε αναερόβιες συνθήκες 

χρησιμοποιούνται ως οξειδωτικά τα Pt, Zn, RhO2, κτλ. 

Λόγω της ισχυρής οξειδωτικής δράσης των συμπλόκων του μολυβδαινίου και του 

βολφραμίου, πολλές χημικές ενώσεις οξειδώνονται θερμικά σύμφωνα με τον γενικό 

μηχανισμό που φαίνεται στο Σχήμα 5. 
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Sub  +  POM Subox + POMred

POMred  +  oxidant POM  +  etc.

Sub  +  oxidant Subox  +  etc.POM

(1)

(2)

(3)Συνολικά:

Sub = υπόστρωμα, Oxidant = O2, H2O2, Pt, Zn, RhO2 κτλ.  
 

Σχήμα 5. Αντιδράσεις οξειδοαναγωγής με καταλύτη πολυοξομεταλλικά ανιόντα. 

 

βασική κατάσταση διεγερμένη κατάσταση

5d τροχιακό 
του μετάλλου

2p τροχιακό 
του οξυγόνου

hv

VII. ΦΩΤΟΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ  

Η οξειδοαναγωγική αντίδραση των συμπλόκων αυτών μπορεί να λάβει χώρα όχι μόνο 

θερμικά αλλά και φωτοχημικά. Οι δύο πρώτες αναφορές στην φωτοευαισθητοποιούμενη 

διέγερση των πολυοξομεταλλικών ιόντων χρονολογούνται στην δεκαετία 1910-20, ενώ το 

1952 η χρήση των ανηγμένων μορφών των συμπλόκων αυτών για την βελτίωση των 

φωτογραφικών τεχνικών, προστατεύτηκε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.52 Ωστόσο η 

συστηματική έρευνα στην φωτοχημεία των ανιόντων αυτών άρχισε την δεκαετία του ’70 από 

τον Yamase και τους συνεργάτες του, οι οποίοι δημοσίευσαν τις πρώτες μελέτες53 των 

διεγερμένων και των ανηγμένων μορφών του ισοπολυοξομεταλλικού συμπλόκου Mo7O24
6-. 

Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενη ενότητα, τα σύμπλοκα του μολυβδαινίου είναι πιο 

αποτελεσματικοί οξειδοαναγωγικοί καταλύτες από εκείνα του βολφραμίου. Όμως τα 

σύμπλοκα του βολφραμίου και κυρίως το W10O32
4- με την επίδραση του φωτός διεγείρονται 

σε καταστάσεις περισσότερο οξειδωτικές από τις βασικές.54 Έτσι, σύμπλοκα του βολφραμίου 

που είναι αδρανή σε θερμικές συνθήκες οξείδωσης, γίνονται δραστικά σε φωτοχημικές. Κατά 

την αναγωγή ενός συμπλόκου λαμβάνει χώρα η μετάβαση ενός ηλεκτρονίου από τα 2p 

τροχιακά του οξυγόνου του συμπλόκου στο κενό d τροχιακό του μετάλλου, όπως φαίνεται 

στο Σχήμα 6. 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 6. Μετάβαση ηλεκτρονίου από το οξυγόνο στο μέταλλο του πολυοξομεταλλικού 

συμπλόκου με επίδραση ακτινοβολίας. 
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Η διεγερμένη κατάσταση του συμπλόκου είναι καλύτερο οξειδωτικό από την βασική 

κατάσταση. Η σταθερότητα των συμπλόκων αυτών όσο αφορά την δομή τους έχει 

διαπιστωθεί έμμεσα με την μελέτη του σχηματισμού ελευθέρων ριζών των συμπλόκων.29,55

Η μέτρηση των ταχυτήτων αναγωγής των φωτοχημικών διεργασιών των 

πολυοξομεταλλικών ιόντων με την χρήση 60Co-γ-ακτινοβολίας, αποτέλεσε σημαντική 

πρόοδο στο πεδίο αυτό.56,57 Η μελέτη αυτή βρήκε περαιτέρω υποστήριξη από μια σειρά 

εργασιών των Pope και Hill,58,59 οι οποίες αναφέρονται στις θερμικές και φωτοχημικές 

καταλυτικές αντιδράσεις των έτερο- και ίσο- πολυοξομεταλλικών συμπλόκων του 

βολφραμίου. 

 

VIII.ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΟΞΟΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ 

Τα φάσματα απορρόφησης των ανηγμένων μορφών των ανιόντων αυτών 

χαρακτηρίζονται από μία ταινία απορρόφησης στην περιοχή ορατού (~700 nm), η οποία 

αντιστοιχεί στην ενδομοριακή μετάβαση φορτίου από το οξυγόνο στο μέταλλο (LMCT) του 

ανιόντος (όλα τα μέταλλα βρίσκονται στην d0 κατάσταση). Αυτή η περιοχή συχνοτήτων 

φωτός είναι χαρακτηριστική για την μετάβαση φορτίου μετάλλου-μετάλλου (metal-metal 

charge transfer), Μ5+→Μ6+, Μ = Mo ή W και προκαλεί το κυανό χρώμα των ανηγμένων 

μορφών. 

Οι ανηγμένες αυτές μορφές προκύπτουν με απόσπαση ατόμου υδρογόνου (Hydrogen 

Atom Transfer, ΗΑΤ) ή/και μέσω μεταφοράς ηλεκτρονίου από το υπόστρωμα στην 

διεγερμένη κατάσταση του συμπλόκου (Electron Transfer, ΕΤ). Αποτέλεσμα αυτής της 

διεργασίας είναι ο σχηματισμός ριζικών οργανικών ενδιαμέσων και η οξείδωσή τους 

παρουσία Ο2. Οι πρώτες εργασίες υποστήριξαν την οξείδωση αλειφατικών αλκοολών μέσω 

απόσπασης ατόμου υδρογόνου έναντι της μεταφοράς ηλεκτρονίου (Σχήμα 7).60 Ο 

προτεινόμενος αυτός μηχανισμός, βρήκε περαιτέρω υποστήριξη από τον Ward και τους 

συνεργάτες του με την μέτρηση του πρωτοταγούς κινητικού ισοτοπικού φαινομένου (ΚΙΕ) 

ισομοριακού μίγματος ισοπροπανόλης-d0/d1.61,62 Το ίσο-πολυοξομεταλλικό σύμπλοκο που 

χρησιμοποιήθηκε ήταν το Mo7O24
6- και μετρήθηκε τιμή ισοτοπικού φαινομένου kH/kD=3.7, το 

οποίο υποδηλώνει ότι το καθορίζον για την αντίδραση στάδιο είναι η απόσπαση του ατόμου 

υδρογόνου από τον Cα της αλκοόλης.56,59 Οι εξισώσεις 1-6 στο Σχήμα 7, περιγράφουν τον 

προτεινόμενο μηχανισμό οξείδωσης της 2-προπανόλης, όπου το πολυοξομεταλλικό 

σύμπλοκο αναπαρίσταται ως Mn+. 
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Mn+*

Mn+*

Mn+*  +  (Me)2CHOH M(n-1)+  +  (Me)2COH  +  H+

(1)

(2)

(3)

Mn+

Mn+

kQ

Mn+  +  (Me)2COH M(n-1)+  +  (Me)2C=O  +  H+ (4)
kR

M(n-1)+  +  (Me)2COH M(n-2)+  +  (Me)2C=O  +  H+ (5)

M(n-2)+  +  Mn+ 2 M(n-1)+ (6)  
 

Σχήμα 7. Προτεινόμενος μηχανισμός οξείδωσης της 2-προπανόλης. 

 

IX. ΙΣΟΠΟΛΥΟΞΟΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΜΠΛΟΚΟ ΤΟΥ ΒΟΛΦΡΑΜΙΟΥ 

Είναι γνωστές οι καταλυτικές ιδιότητες των πολυοξομεταλλικών συμπλόκων τόσο του 

βολφραμίου όσο και του μολυβδαινίου. Τα σύμπλοκα του μολυβδαινίου δρουν ως 

οξειδωτικοί καταλύτες, σε θερμικές οξειδοαναγωγικές συνθήκες με μια πληθώρα οργανικών 

υποστρωμάτων. Από την άλλη, τα πολυοξομεταλλικά σύμπλοκα του βολφραμίου λόγω του 

λιγότερο θετικού δυναμικού οξειδοαναγωγής τους, είναι πιο ήπια οξειδωτικά μέσα από αυτά 

του μολυβδαινίου. Επιπλέον, έχουν μελετηθεί και οι φωτοχημικές καταλυτικές διεργασίες 

των συμπλόκων αυτών,8 με τα σύμπλοκα του μολυβδαινίου να αποτελούν πιο 

αποτελεσματικούς οξειδοαναγωγικούς καταλύτες από εκείνα του βολφραμίου, έχοντας ως 

μοναδικό μειονέκτημα, την πολύ αργή επανοξείδωση τους από μοριακό οξυγόνο (Ο2). Σε 

αντίθεση με αυτό, τα σύμπλοκα του βολφραμίου επανοξειδώνονται πολύ εύκολα με την 

επίδραση του μοριακού οξυγόνου. Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω, η διεγερμένη μορφή του 

πολυοξομεταλλικού συμπλόκου αποτελεί ένα πολύ καλό οξειδωτικό αντιδραστήριο στις 

φωτοκαταλυτικές αντιδράσεις.63 Έτσι από όλα τα πολυοξομεταλλικά σύμπλοκα, αυτά του 

βολφραμίου και ιδιαίτερα το W10O32
4- βρέθηκε να έχει σημαντικές φωτοκαταλυτικές 

ιδιότητες σε αντιδράσεις οξείδωσης οργανικών μορίων με μοριακό οξυγόνο. Το σύμπλοκο 

αυτό αποτελείται από δέκα άτομα βολφραμίου και 32 άτομα οξυγόνου έχοντας συνολικό 

φορτίο –4 και συμμετρία D4h (Σχήμα 8). 
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Σχήμα 8. Δομή του W10O32

4-. Τα άτομα του βολφραμίου και του οξυγόνου 

αντιπροσωπεύονται από τις μαύρες και λευκές σφαίρες αντίστοιχα.  

 

Η δομή του συμπλόκου αυτού έχει μελετηθεί με φασματοσκοπία 183W-NMR και 17Ο-ΝΜR64 

όπως φαίνεται στο Σχήμα 9. 

 

 

       
         β)  

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 9. α) 183W-NMR και β) 17Ο-NMR φάσμα του [n-Bu4N]4W10O32. (eq.≡ ισημερινή θέση, 

ax.≡ αξονική θέση) 

 

Πρόσφατες μελέτες, βασιζόμενες στην nano- και microsecond laser flash photolysis του 

άλατος του δεκαβολφραμικού τετραβούτυλο-αμμωνίου (tetrabutylammonium decatungstate), 

σε αναερόβιες και αερόβιες συνθήκες και σε διαλύτη το ακετονιτρίλιο, οδήγησαν στην 

εύρεση του μηχανισμού διέγερσης του συμπλόκου αυτού.65,66,67 Κατά την φωτοχημική 

αντίδραση (Σχήμα 10), το σύμπλοκο του βολφραμίου 1 διεγείρεται ηλεκτρονιακά στην 

πρώτη διεγερμένη ηλεκτρονιακή κατάσταση.  
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W10O32

4-

LMCT
O W wO

SH2

k <
 1.

2x
10

7  s
-1

+ [SH2]oxW10O32

5-

H H , O2

H2 H2O

(1)

(2)

(3)

 
Σχήμα 10. Προτεινόμενος μηχανισμός σχηματισμού των διεγερμένων καταστάσεων του 

W10O32
4-. Η αρχικά φωτοδιεγερμένη LMCT κατάσταση (τ ≤ 20 ps) μετατρέπεται στη 2 η 

οποία οξειδώνει τα οργανικά υποστρώματα [SH2], σχηματίζοντας την ανηγμένη μορφή 3 και 

τα προϊόντα οξείδωσης [SH2]ox. Επανοξείδωση του 3 μπορεί να συμβεί είτε από το μοριακό 

οξυγόνο είτε με παραγωγή Η2. 

 

 

Στην κατάσταση αυτή ένα ηλεκτρόνιο από το 2p τροχιακό του οξυγόνου του 

συμπλόκου μεταβαίνει στο κενό τροχιακό 5d του βολφραμίου, αφήνοντας έτσι μια 

ηλεκτρονιακή ‘οπή’ στο άτομο του οξυγόνου (ligand-to-metal charge transfer, LMCT). Το 

σύμπλοκο του βολφραμίου απορροφά στα 355nm, ενώ η διεγερμένη του κατάσταση στα 

780nm. Επειδή ο χρόνος ζωής της κατάστασης αυτής είναι αρκετά μικρός (~30ps), έχει 

προταθεί ότι μετατρέπεται σε ένα πιο σταθερό ενδιάμεσο 2 με χρόνο ζωής πάνω από 15ns, το 

οποίο συμβολίζεται ως wO. 

Η δομή του ενδιαμέσου wO στην οποία μεταβαίνει το σύμπλοκο μετά την 

φωτοδιέγερση του από το φως, δεν αποσβένεται από μοριακό οξυγόνο. Αυτό το αποτέλεσμα 

αποδεικνύει ότι το σύμπλοκο δεν παράγει οξυγόνο απλής κατάστασης (1Ο2). Σε αντίθεση με 

το wO, το ενδιάμεσο W10O32
5-, που δημιουργείται από μεταφορά ενός ηλεκτρονίου από το 

οργανικό υπόστρωμα στο οξυγόνο του διεγερμένου συμπλόκου wO, αποσβένεται με την 

παρουσία οξυγόνου στο διάλυμα.67α,68,69,70

Η ύπαρξη της διεγερμένης αυτής κατάστασης (wO) επιβεβαιώθηκε με φασματοσκοπία 

υπεριώδους-ορατού.66,67a Από το φάσμα υπεριώδους-ορατού παρατήρησαν ότι το wO δεν 

είναι το ενδιάμεσο που προκύπτει από την ενός ηλεκτρονίου αναγωγή του βολφραμίου. 

Γενικά το ενδιάμεσο πιστεύεται ότι προέρχεται από τον απεντοπισμό του διεγερμένου 

ηλεκτρονίου σε κάθε άτομο του συμπλόκου. Μετά από υπολογισμούς που 
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πραγματοποιήθηκαν παρατήρησαν66 ότι η μορφή του διεγερμένου συμπλόκου που αντιδρά 

με τα οργανικά υποστρώματα (wO), δίνει μία απορρόφηση στα 780 nm, σε αντίθεση με την 

ανηγμένη μορφή W10O32
5- η οποία απορροφάει στα 390-420 nm και στα 780 nm, όπως 

φαίνεται στο Σχήμα 11. Τα φάσματα πάρθηκαν σε διαλύτη ακετονιτρίλιο και σε χρονικό 

διάστημα (Α) 0.5 ns και (Β) 14.5 ns και επιβεβαιώνουν την ύπαρξη αυτής της μορφής του 

συμπλόκου η οποία διαφέρει από την ανηγμένη του μορφή W10O32
5-. 

 
 

 
 
Σχήμα 11. (Α) Φάσμα απορρόφησης (ΔΑ) του W10O32

4- συγκέντρωσης 5x10-4 Μ (καμπύλες 

με γραμμές σφάλματος) μετά από φωτοδιέγερση στα 355 nm και χρόνο καθυστέρησης (Α) 

0.5 ns και (Β) 14.5 ns. 

 

 

Το ακετονιτρίλιο71 είναι ο πιο κατάλληλος διαλύτης στις φωτοξειδώσεις με σύμπλοκα 

του βολφραμίου. Λόγω της μεγάλης δραστικότητας του συμπλόκου κατά την 

πραγματοποίηση μιας φωτοκαταλυτικής αντίδρασης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη δύο 

βασικοί παράγοντες,72 α) ο διαλύτης θα πρέπει να διαλύει πλήρως το σύμπλοκο χωρίς να 

αντιδρά με αυτό και β) η σωστή επιλογή του κατιόντος του συμπλόκου, έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται η καλύτερη διαλυτότητα του. Σε οργανικούς διαλύτες χρησιμοποιούνται για 

καλύτερη διαλυτότητα οργανικά κατιόντα και κυρίως το κατιόν του τετραβούτυλο-αμμωνίου. 

Αντίθετα όταν χρησιμοποιείται ως διαλύτης το νερό τα κατιόντα αποτελούνται από μέταλλα 

του νατρίου και του καλίου. 
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Ένας μεγάλος αριθμός αντιδράσεων του [n-Bu4N]4W10O32 με οργανικά υποστρώματα 

σε αερόβιες και μη συνθήκες έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία 20 χρόνια. Πειράματα που 

έγιναν απέδειξαν ότι σε απλούς μη ενεργοποιημένους δεσμούς C-H σε αλκάνια,73-80 το 

ενδιάμεσο wO αντιδρά και δίνει την ανηγμένη μορφή του συμπλόκου W10O32
5- αλλά και την 

οξείδωση των μορίων αυτών, αφού πρώτα σχηματίσει ένα οργανικό ριζικό ενδιάμεσο Χ· 

(Σχήμα 12).  

 
W10O32

4-                                  wO

wO + XH                                W10O32
5-   +  X.  +  H+

 X.  +  O2                       XO2
.

W10O32
5-  +  O2  +  H+                       W10O32

4-  +  HO2
.

XO2
. +  HO2

.                    XOOH  +  O2

XH  +  O2                                         XOOH
hv

W10O32
4-

Συνολική
αντίδραση:

 

 

 

 

 

 

 

 Σχήμα 12. Προτεινόμενος μηχανισμός οξείδωσης αλκανίων με το [Bu
 

4N]4W10O32. 
 

 

Η δεύτερη κατηγορία φωτοκαταλυτικών οξειδώσεων στις οποίες έχει χρησιμοποιηθεί 

το δεκαβολφραμικό σύμπλοκο είναι οι αλκοόλες, οι μηχανιστικές μελέτες των οποίων 

απέδειξαν την δράση του συμπλόκου μέσω μηχανισμού απόσπασης ατόμου υδρογόνου.70,81-83 

Οι αντιδράσεις αυτού του τύπου θα  μελετηθούν αναλυτικότερα παρακάτω. 

 

4. ΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΦΩΤΟΧΗΜΙΚΗ ΚΑΤΑΛΥΣΗ 

Ως καταλύτης ορίστηκε για πρώτη φορά από τον J. J. Berzelius το 183684 και αργότερα 

από τον W. Ostwald,85 μία χημική ένωση η οποία αυξάνει την ταχύτητα μίας χημικής 

αντίδρασης, αλλά δεν καταναλώνεται κατά την αντίδραση. Ωστόσο κάποιο μικρό ποσοστό 

του καταλύτη μπορεί να αποικοδομείται κατά την αντίδραση ή να μειώνεται η καταλυτική 

του δραστικότητα. Ο καταλύτης επιδρά μόνο στην ταχύτητα της αντίδρασης ελαττώνοντας 

την ενέργεια ενεργοποίησης, χωρίς να επηρεάζει τη θέση ισορροπίας της αντίδρασης. Η 

κατάλυση κατέχει κυρίαρχη θέση στη χημική βιομηχανία ενώ οι καταλύτες παρασκευάζονται 

σε πολλές διαφορετικές μορφές, από ετερογενείς καταλύτες υπό την μορφή πορωδών 

στερεών και ομογενείς καταλύτες διαλυμένους στο μίγμα της αντίδρασης, μέχρι βιολογικούς 

καταλύτες υπό μορφή ενζύμων. Παρ’όλα αυτά, το βασικό μειονέκτημα της ομογενούς 
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κατάλυσης είναι η δυσκολία ανάκτησης του καταλύτη ή/και η απομάκρυνση του από το 

μίγμα της αντίδρασης. Υπό αυτές τις συνθήκες λοιπόν, η πλέον κατάλληλη λύση έρχεται από 

την ανάπτυξη ετερογενών καταλυτικών διαδικασιών, όπου ο καταλύτης βρίσκεται σε 

διαφορετική φάση από τα αντιδρώντα. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο καταλύτης βρίσκεται 

συνήθως σε στερεά μορφή, ενώ τα αντιδρώντα είναι αέρια ή διαλύματα. Η καταλυτική δράση 

στη συντριπτική πλειοψηφία περιορίζεται στη διεπιφάνεια μεταξύ των δύο διαφορετικών 

φάσεων ενώ η κυρίως μάζα του στερεού καταλύτη δε συμμετέχει.  

Η ομογενής και ετερογενής φωτοκατάλυση παίζει σημαντικό ρόλο σε πολλές 

φωτοχημικές διαδικασίες, όπου πραγματοποιείται μια σειρά αντιδράσεων μεταφοράς 

ηλεκτρονίων απορροφώντας κατάλληλη ενέργεια στην φασματική περιοχή του ορατού ή 

κοντινού υπεριώδους. Υλικά ημιαγωγών όπως TiO2, WO3, Ta2O5, ZnS, CdS, and In2O3 έχουν 

μελετηθεί ευρέως ως ετερογενείς φωτοκαταλύτες για την πλήρη οξείδωση τοξικών ουσιών.86-

89 Επιπλέον, μια πιο σύνθετη κατηγορία φωτοκαταλυτικά ενεργών υλικών, όπως έχει ήδη 

αναφερθεί, είναι τα πολυοξομεταλλικά σύμπλοκα (polyoxometalates ή POMs). Μέχρι τώρα 

χιλιάδες POMs με διαφορετική χημική σύνθεση και δομή έχουν συντεθεί και χαρακτηριστεί, 

ενώ η καταλυτική τους δράση έχει ερευνηθεί εκτενώς90-92 κυρίως σε ομογενή συστήματα93-

97,68a και λιγότερο σαν θερμικά ετερογενείς καταλύτες.98,99  

Μεταξύ των POMs, το δεκαβολφραμικό σύμπλοκο W10O32
4- παρουσιάζει εξαιρετικά 

ενδιαφέρουσες ιδιότητες σαν φωτοκαταλύτης, καθώς το φάσμα απορρόφησης του καλύπτει 

μερικώς την περιοχή UV του ηλιακού φάσματος εκπομπής, επιτρέποντας έτσι την 

πραγματοποίηση φιλικών προς το περιβάλλον χημικών διεργασιών χρησιμοποιώντας την 

ηλιακή ακτινοβολία (Σχήμα 13).100 Μέχρι τώρα οι περισσότερες μελέτες σχετικά με την 

φωτοκαταλυτική συμπεριφορά του δεκαβολφραμικού συμπλόκου ήταν σε ομογενή 

συστήματα, ενώ λίγα είναι τα παραδείγματα εφαρμογών του συμπλόκου σε ετερογενή 

συστήματα.101,102,103
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Σχήμα 13. Επικάλυψη του ηλιακού φάσματος εκπομπής UV (συνεχής γραμμή) και του 

φάσματος απορρόφησης του Na4W10O32 (διακεκομμένη γραμμή). Στην δομή του Σχήματος, 

τα άτομα W αναπαρίστανται με μαύρες σφαίρες ενώ του οξυγόνου με λευκές. 

 
 

Το 1999 και αργότερα το 2002 ο A. Maldotti101a,c,d και οι συνεργάτες του, μελέτησαν 

την καταλυτική οξείδωση του κυκλοεξανίου και του κυκλοδωδεκανίου από το W10O32
4-/SiO2. 

 

n
n=1,7

hv / W10O32
4-/SiO2

O2
n n

+

OH O

 
 

To 2000 δημοσιεύτηκε101b η οξείδωση του κυκλοεξενίου και του κυκλοοκτενίου από 

το (n-Bu4N)4W10O32 στηριγμένο σε silica. Η ετερογενής φωτοξείδωση του κυκλοεξενίου με 

το W10O32
4-/SiO2, έδωσε ως κύριο προϊόν το αντίστοιχο αλλυλικό υδροπεροξείδιο, ενώ 

παρατηρήθηκε σε μικρότερο ποσοστό και ο σχηματισμός της κυκλοεξ-2-εν-1-όλης και της 

κυκλοεξ-2-εν-1-όνης (Σχήμα 14). 

 

hv / W10O32
4-/SiO2

CH3CN / O2

OOH OOH  

Σχήμα 14. Ετερογενής φωτοξείδωση του κυκλοεξενίου, καταλυόμενη από το W10O32
4-/SiO2. 
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Το 2002 ο E. Wang102b και οι συνεργάτες του, συνέθεσαν νέα ετερογενή 

φωτοκαταλυτικά υλικά, ενσωματώνοντας τρία πολυοξοβολφραμικά σύμπλοκα μέσα σε SiO2, 

H3PW12O40/SiO2, H4SiW12O40/SiO2 και Na4W10O32/SiO2. Η φωτοκαταλυτική τους 

ενεργότητα ελέγχθηκε μέσω της χημικής αποικοδόμησης ενός μορίου-μοντέλου, το υδρόξυ-

βουτανoδιικό οξύ (malic acid). Μετά από 90 και 180 λεπτά ακτινοβόλησης παρουσία των 

παραπάνω καταλυτικών συστημάτων, το υδατικό διάλυμα του οξέος (100 mg/l) 

αποικοδομήθηκε πλήρως σε ενδιάμεσα όπως οξαλικό οξύ (oxalic acid), γλυκερικό οξύ 

(glyceric acid), τρυγικό οξύ (tartaric acid), βουτενοδυικό οξύ (fumaric acid), οξικό οξύ 

(acetic acid), μυρμηγκικό οξύ (formic acid) κ.α. Μετά από επιπλέον 90 και 60 λεπτά 

ακτινοβόλησης υπό τις ίδιες συνθήκες, αυτά τα ενδιάμεσα αποικοδομήθηκαν πλήρως σε CO2 

και H2O. 

 
Σχήμα 15. Διαφορετικές πορείες για την φωτοκαταλυτική αποικοδόμηση του μαλικού οξέος 

παρουσία του H3PW12O40/SiO2. 

   

To 2003 o A. Maldotti101e και οι συνεργάτες του, δημοσίευσαν την καταλυτική 

παραγοντοποίηση κυκλοαλκενίων από το W10O32
4-/SiO2, παρουσία CH2Cl2. Τα προϊόντα 

οξείδωσης της ετερογενούς φωτοξείδωσης του κυκλοεξενίου παρουσιάζονται στο Σχήμα 16. 

 
OOH O OH

O
Cl

OH
Cl

Cl-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
 

Σχήμα 16.  Προϊόντα οξείδωσης του κυκλοεξενίου από το W10O32
4-/SiO2, παρουσία CH2Cl2. 
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Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, ο γενικός μηχανισμός που προτάθηκε είναι αυτός που 

φαίνεται στο Σχήμα 17. 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 17. Προτεινόμενος φωτοκαταλυτικός κύκλος του W10O32
4- κατά την ετερογενή 

φωτοξείδωση οργανικών μορίων RH, παρουσία O2. 

 

Τα πλεονεκτήματα της ετερογενούς κατάλυσης περιλαμβάνουν: 

• Εύκολη ανάκτηση από το διάλυμα της αντίδρασης και επαναχρησιμοποίηση του 

καταλύτη. 

• Αποφυγή συσωμμάτωσης των μορίων του καταλύτη με επακόλουθη μείωση της 

καταλυτικής του δραστικότητας. 

• Αυξημένη φωτοσταθερότητα. 

• Δυνατότητα χρησιμοποίησης πολλών διαλυτών. 

• Αποφυγή εισαγωγής μετάλλων στο διάλυμα της αντίδρασης. 

Στην παρούσα ερευνητική εργασία μελετάται η καταλυτική δραστικότητα τεσσάρων 

νέων καταλυτών που παρασκευάστηκαν εναποθέτοντας το δεκαβολφραμικό σύμπλοκο σε 

silica (SiO2) ή alumina (Al2O3): W10O32
4-/SiO2(5.3), W10O32

4-/SiO2(1.9), W10O32
4-/Al2O3(5.2), 

W10O32
4-/Al2O3(9.0) (όπου ο αριθμός στην παρένθεση υποδεικνύει την τιμή του pH 

εμποτισμού). Οι νέοι αυτοί καταλύτες βρέθηκαν να είναι πολύ αποτελεσματικοί για την 

φωτοκαταλυτική οξείδωση βένζυλο αλκοολών, επιτυγχάνοντας ποσοστά μετατροπής όμοια 

με τα αντίστοιχα ομογενή συστήματα, έχοντας παράλληλα όλα τα πλεονεκτήματα της 

ετερογενούς κατάλυσης. Επιπλέον αποδείχθηκε οτι υπάρχει μια μικρή μεταβολή στο 

μηχανισμό της ετερογενούς φωτοξείδωσης τέτοιων υποστρωμάτων σε σχέση με ότι 

συμβαίνει στις αντίστοιχες ομογενείς οξειδώσεις. 
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 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ W10O32
4-/SiO2 ΚΑΙ W10O32

4-/Al2O3 
ΣΤΗΝ ΕΤΕΡΟΓΕΝΗ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΦΩΤΟΞΕΙΔΩΣΗ 

ΒΕΝΖΥΛΟ ΑΛΚΟΟΛΩΝ 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 
 

Η αντίδραση οξείδωσης πρωτοταγών και δευτεροταγών αλκοολών προς τις 

αντίστοιχες καρβονυλικές ενώσεις, αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές και συχνά 

απαντώμενες χημικές μετατροπές στην οργανική σύνθεση.104

Η ολοένα αυξανόμενη ανησυχία για την περιβαλλοντική μόλυνση και η επακόλουθη 

τάση για την προστασία του περιβάλλοντος, έχει οδηγήσει τα τελευταία χρόνια στην 

ανάπτυξη περιβαλλοντικά φιλικών χημικών διαδικασιών. Η χρήση μοριακού οξυγόνου ως 

ήπιο οξειδωτικό,46 παρουσία φωτοκαταλυτικών μορίων, όπως τα πολυοξομεταλλικά 

σύμπλοκα του τύπου [ΜμΟψ]ρ- ή/και [ΧχΜμΟψ]ν- (χ≤μ), έχουν χρησιμοποιηθεί τα τελευταία 

χρόνια επιτυχώς ως καταλυτικά συστήματα, στην ομογενή οξείδωση αλκοολών.11,105-107 Οι 

αντιδράσεις αυτές λαμβάνουν χώρα σε χρονικά διαστήματα, συνήθως από 6 έως 22 ώρες,108 

ενώ η δραστικότητα του εκάστοτε καταλύτη εξαρτάται από την παρουσία ενός συν-καταλύτη 

όπως της νιτρόξυ ρίζας TEMPO (tetramethylpiperidine-N-oxyl) ή κινόνης.108d Μεταξύ των 

πολυοξομεταλλικών αυτών συμπλόκων το W10O32
4- παρουσιάζει τις πιο σημαντικές 

φωτοκαταλυτικές ιδιότητες σε αντιδράσεις οξείδωσης αλκοολών.8

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, ο προτεινόμενος μηχανισμός οξείδωσης των άλκυλο 

αλκοολών, με καταλύτη το W10O32
4-, περιλαμβάνει την απόσπαση ατόμου υδρογόνου από 

τον α-άνθρακα της αλκοόλης, δημιουργώντας ένα ριζικό οργανικό ενδιάμεσο ·RΟΗ και την 

ανηγμένη δομή του συμπλόκου. Η ανηγμένη μορφή του συμπλόκου αποδιεγείρεται στην 

βασική της κατάσταση παρουσία ενός μορίου οξυγόνου δίνοντας ταυτόχρονα υπεροξειδική 

ρίζα. Το οργανικό ενδιάμεσο αντιδρά με άλλο ένα μόριο οξυγόνου, δίνοντας ως προϊόντα την 

αντίστοιχη κετόνη και υπεροξειδική ρίζα. Οι δύο παραγόμενες υπεροξειδικές ρίζες αντιδρούν 

μεταξύ τους για να δώσουν ένα μόριο οξυγόνου και υπεροξείδιο του υδρογόνου.24 Ο 

μηχανισμός της αντίδρασης που έχει προταθεί απεικονίζεται στο Σχήμα 18. 
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Σχήμα 18. Προτεινόμενος μηχανισμός οξείδωσης αλκοολών από το W10O32
4-

.

 

 

Το 1987 ο Miwa83 και οι συνεργάτες του μελέτησαν την δράση του W10O32
4- κατά την 

φωτοξείδωση της ισοπροπανόλης. Χρησιμοποίησαν την τεχνική της pulse radiolysis για να 

παρατηρήσουν την απορρόφηση της διεγερμένης κατάστασης, αλλά και των ανηγμένων 

μορφών του πολυοξοβολφραμικού συμπλόκου. Είναι γνωστό ότι η ενδιάμεση κατάσταση 

που περνάει το σύμπλοκο μετά την διέγερση του (wO) απορροφάει στα 780nm, ενώ και η 

πρώτη ανηγμένη μορφή W10O32
5- απορροφά στο ίδιο μήκος κύματος. Παρατήρησαν επίσης, 

ότι κατά την διέγερση του συμπλόκου παρουσία της αλκοόλης παρουσιάζεται μια καινούρια 

απορρόφηση στα 630nm περίπου, η οποία αντιστοιχεί στην ανηγμένη μορφή Η2W10O32
4-. 

Αυτό είναι μια ένδειξη ότι στις αλκοόλες συμβαίνει απόσπαση ατόμου υδρογόνου και όχι 

μεταφορά ηλεκτρονίου από το υπόστρωμα στο διεγερμένο σύμπλοκο όπως γίνεται στις 

οξειδώσεις των αλκανίων. Πρόσφατα ο Giannotti73 απέδειξε ότι η σταθερά ταχύτητας 

αποδιέγερσης του συμπλόκου σχετίζεται γραμμικά με την αύξηση της συγκέντρωσης της 

αλκοόλης στο διάλυμα. Αυτό δηλώνει ότι υπάρχει ‘δεσμός’ μεταξύ του συμπλόκου και του 

υδρογόνου του υποστρώματος.  

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι στις οξειδώσεις των αλκοολών, το οξυγόνο βασικής 

κατάστασης είναι αυτό που παίζει τον ρόλο του αποσβέστη της ανηγμένης μορφής του 

W10O32
5-.67α,72 Μετρήθηκε επίσης η σταθερά ταχύτητας αποδιέγερσης του συμπλόκου στην 

        

2ΗΟ2· +  Ο2    

W10O32
4-* 

W10O32
4- 

O2 HO2·HO2·

     hv 
10 32

Συνολική 
αντίδραση : 

W O 4-R1R2CHOH + O2                                  R1R2C=O + H2O2
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βασική του κατάσταση σαν συνάρτηση της συγκέντρωσης του οξυγόνου στο διάλυμα και 

βρέθηκε οτι η αποδιέγερση του συμπλόκου εξαρτάται γραμμικά από το οξυγόνο βασικής 

κατάστασης. Αυτό δείχνει ότι το υδρογόνο που αποσπάστηκε από το οργανικό υπόστρωμα 

δίνεται στο υπεροξειδικό προϊόν από ένα δεύτερο μόριο οξυγόνου, όπως αναγράφεται και 

στις δύο εξισώσεις οξείδωσης (Σχήμα 18). 

Πρόσφατα πραγματοποιήθηκαν μηχανιστικές μελέτες για την εύρεση του μηχανισμού 

οξείδωσης μιας σειράς αρωματικών αλκοολών με καταλύτη το W10O32
4-. Με βάση τα 

αποτελέσματα κινητικών μετρήσεων σε συνδυασμό με την ταυτοποίηση των προϊόντων 

οξείδωσης, προτάθηκε ένας μηχανισμός απόσπασης ατόμου υδρογόνου (Hydrogen Atom 

Transfer, HAT) στο καθοριστικό για την αντίδραση στάδιο. Παράλληλα παρατηρήθηκε ότι η 

οξείδωση των πρωτοταγών αλκοολών, όπως η βενζυλική αλκοόλη, οδηγεί στο σχηματισμό 

του αντίστοιχου οξέος (βενζοϊκό οξύ).109  

Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, ελάχιστα είναι τα παραδείγματα φωτοκαταλυτικής 

οξείδωσης οργανικών ενώσεων με καταλύτη το W10O32
4- σε ετερογενή φάση. Πρόσφατα 

αναφέρθηκε η χρήση του W10O32
4- προσροφημένου πάνω σε SiO2  για την οξείδωση μιας 

σειράς πρωτοταγών και δευτεροταγών αλκοολών προς τις αντίστοιχες κετόνες και αλδεΰδες. 

Βέβαια, το γεγονός σχηματισμού αλδεϋδών κατά την οξείδωση πρωτοταγών αλκοολών, 

έρχεται σε αντίθεση με τις προαναφερθέντες μελέτες σε ομογενή φάση.  Στην παρούσα 

ερευνητική μελέτη, το δεκαβολφραμικό σύμπλοκο προσροφήθηκε στην επιφάνεια πορωδών 

φορέων silica (SiO2) και alumina (Al2O3), οδηγώντας στο σχηματισμό νέων στερεών 

καταλυτικών συστημάτων, για εφαρμογή σε ετερογενείς φωτοκαταλύσεις. Οι νέοι αυτοί 

καταλύτες παρασκευάστηκαν με τη μέθοδο του ξηρού εμποτισμού. Κανένα παράδειγμα 

φωτοκαταλυτικής οξείδωσης με καταλύτη το W10O32
4- προσροφημένο σε Al2O3 δεν έχει 

αναφερθεί. Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην εισαγωγή, η ετερογενής κατάλυση προσφέρει 

πολλά πλεονεκτήματα έναντι της ομογενούς. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη 

της δραστικότητας των παραπάνω καταλυτικών συστημάτων (δραστικότητα, σταθερότητα, 

επίδραση του διαλύτη, ανακύκλωση, μηχανισμός δράσης) αλλά και η πιθανή συνθετική 

εφαρμογή τους για την οξείδωση μιας σειράς υποκατεστημένων δευτεροταγών και 

πρωτοταγών βένζυλο αλκοολών. 
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1. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ 

1.1 ΞΗΡΟΣ ΚΑΙ ΥΓΡΟΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ 

 
Η εναπόθεση των διαφόρων φάσεων πάνω σε κάποιο φορέα γίνεται συνήθως με 

εμποτισμό (impregnation). Σύμφωνα με αυτή την τεχνική ο φορέας εμβαπτίζεται σε ένα 

διάλυμα χημικής ένωσης που περιέχει το δραστικό στοιχείο. Για παράδειγμα, η εναπόθεση 

ιόντων Co2+ στην επιφάνεια της γ–alumina, μπορεί να πραγματοποιηθεί με εμβαπτισμό 

σκόνης ή μορφοποιημένων τεμαχιδίων της γ–alumina σε ένα διάλυμα Co(NO3)2. Κατά τη 

διάρκεια του εμποτισμού το διάλυμα μεταφέρεται στο εσωτερικό του φορέα γεμίζοντας τους 

πόρους του. 

Τη μεταφορά του διαλύματος στους πόρους του φορέα ακολουθεί η εναπόθεση της 

στηριγμένης φάσης στην εσωτερική του επιφάνεια. Αυτή γίνεται με διάφορους τρόπους. Αν 

υποτεθεί ότι ανάμεσα στην επιφάνεια του φορέα και στη διαλυμένη ουσία δεν ασκούνται 

κάποιες ειδικές αλληλεπιδράσεις, που θα προκαλούσαν εναπόθεσή της κατά τη διάρκεια της 

εμβάπτισης, η εναπόθεση γίνεται κατά το στάδιο της ξήρανσης που ακολουθεί την εμβάπτιση. 

Αυτό συμβαίνει επειδή κατά το στάδιο της ξήρανσης μειώνεται προοδευτικά ο όγκος του 

διαλύματος που βρίσκεται μέσα στους πόρους του φορέα. Αυξάνεται επομένως η 

συγκέντρωσή τους, με αποτέλεσμα να αρχίζει η καθίζηση της διαλυμένης ουσίας στην 

εσωτερική επιφάνεια του φορέα, μετά από μια κρίσιμη τιμή υπερκορεσμού. Μετά την 

ξήρανση λοιπόν, σχηματίζονται κρυσταλλίτες της πρόδρομης ένωσης, π.χ. Co(NO3)2, χαλαρά 

συνδεδεμένοι με την επιφάνεια του φορέα. Η εναπόθεση μέσω καθίζησης στο στάδιο της 

ξήρανσης πραγματοποιείται στο εργαστήριο με δύο ιδιαίτερες τεχνικές, τον ξηρό εμποτισμό 

(dry impregnation) και τον υγρό εμποτισμό (wet impregnation). Υιοθετώντας την τεχνική του 

ξηρού εμποτισμού παρασκευάζεται κατ’ αρχήν όγκος διαλύματος, κατά κανόνα υδατικού, 

ίσο προς τον όγκο των πόρων της συγκεκριμένης ποσότητας του φορέα. Κατόπιν ακολουθεί 

στάγδην προσθήκη του διαλύματος στο φορέα χρησιμοποιώντας μια προχοΐδα, με 

ταυτόχρονη ταχύτατη ανακίνηση του στερεού, που έχει τοποθετηθεί σε μια πορσελάνινη 

κάψα, με μια σπάτουλα, έτσι που αυτό να υγραίνεται ομοιόμορφα. Όταν εξαντληθεί το 

διάλυμα, το στερεό δεν θα έχει υγρανθεί εμφανώς, καθώς όλο το διάλυμα θα έχει εισέλθει 

στο εσωτερικό των πόρων του φορέα.  

Το πλεονέκτημα αυτής της τεχνικής είναι ότι κατά το στάδιο της ξήρανσης όπου 

καθιζάνει η πρόδρομη ένωση, το Η2Ο θα εξατμίζεται μόνο από το εσωτερικό των 
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μικροτεμαχιδίων και όχι από την εξωτερική τους επιφάνεια, πράγμα που ενδεχομένως θα 

οδηγούσε σε συγκόλληση των μικροτεμαχιδίων και στο φράξιμο πόρων που περιέχουν την 

πρόδρομη ένωση, φαινόμενα που θα μπορούσαν να γίνουν εντονότερα κατά τη θέρμανση 

των μικροτεμαχιδίων σε υψηλότερες θερμοκρασίες. Ένα μειονέκτημα της τεχνικής αυτής 

είναι ότι δεν είναι πάντοτε δυνατή η διαλυτοποίηση της επιθυμητής ποσότητας της ουσίας 

που πρόκειται να εναποτεθεί, στον περιορισμένο όγκο του διαλύματος που αντιστοιχεί στον 

όγκο των πόρων. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις ακολουθείται η τεχνική του υγρού εμποτισμού. 

Ακολουθώντας μια συνηθισμένη εκδοχή της ο φορέας εμβαπτίζεται σε όγκο διαλύματος της 

πρόδρομης ένωσης πολύ μεγαλύτερο από τον όγκο των πόρων του φορέα, χρησιμοποιώντας 

μια σφαιρική φιάλη, η οποία εν συνεχεία προσαρμόζεται σε έναν περιστρεφόμενο 

αποστακτήρα κενού (rotary evaporator). Ακολουθεί η εξάτμιση του διαλύματος υπό συνεχή 

περιστροφή. 

Με την εναπόθεση μέσω καθίζησης κατά την ξήρανση, όπως πραγματοποιείται με 

την τεχνική του ξηρού ή του υγρού εμποτισμού, παρασκευάζονται συνήθως οι στηριγμένοι 

καταλύτες στο εργαστήριο. Αυτό οφείλεται πρωτίστως στο ότι οι τεχνικές αυτές είναι 

εξαιρετικά απλές. Με εφαρμογή μάλιστα της τεχνικής του ξηρού εμποτισμού, υπάρχει η 

δυνατότητα γρήγορης παρασκευής στηριγμένων καταλυτών, καθώς ο χρόνος που απαιτείται 

για την ξήρανση είναι πολύ μικρός (μερικά λεπτά). Κατά τη διάρκεια, ωστόσο, της ξήρανσης 

που ακολουθεί τον ξηρό ή υγρό εμποτισμό, η υγρή φάση κινείται στο πορώδες σύστημα προς 

τις ξηρές περιοχές των πόρων μεταφέροντας προφανώς διαλυμένη ουσία. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα μια μάλλον ανομοιόμορφη κατανομή κρυσταλλιτών στηριγμένης φάσης, τόσο 

σε ό,τι αφορά το μέγεθός τους όσο και σε ό,τι αφορά τα σημεία της εναπόθεσής τους.  

Στην παρούσα εργασία, για την παρασκευή των καταλυτικών συστημάτων, 

εφαρμόστηκε η τεχνική του υγρού εμποτισμού σε συνδυασμό με την τεχνική της ισορροπίας 

εναπόθεσης - διήθηση. Προκειμένου να παρουσιαστεί αναλυτικότερα ο τρόπος σύνθεσης 

αυτών των καταλυτών, είναι αναγκαίο να σχολιαστούν πρωταρχικά θέματα που αφορούν την 

επιφάνεια των οξειδικών φορέων, την διεπιφάνεια οξειδίου-ύδατος και τις αλληλεπιδράσεις 

ανάμεσα στην επιφάνεια του φορέα και στα ιόντα του βολφραμικού συμπλόκου που 

πρόκειται να εναποτεθεί. 
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1.2 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΞΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ SiO2 ΚΑΙ Al2O3

 
Ενώ στην παραπάνω ενότητα θεωρήθηκαν αμελητέες αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στη 

διαλυμένη πρόδρομη ένωση και στην επιφάνεια του φορέα, κάτι που βέβαια συνιστά ακραία 

περίπτωση, στην πραγματικότητα δεν μπορεί να αποφύγει κανείς εντελώς αυτές τις 

αλληλεπιδράσεις, οι οποίες οδηγούν σε εναπόθεση κατά το στάδιο του εμποτισμού, με τρόπο 

όμως εντελώς διαφορετικό από την καθίζηση. Ωστόσο, η εφαρμογή μιας από τις τεχνικές που 

αναπτύχθηκαν στο προηγούμενο τμήμα έχει ως αποτέλεσμα το μεγαλύτερο μέρος της 

πρόδρομης ένωσης να εναποτίθεται με καθίζηση κατά το στάδιο της ξήρανσης (ξηρός ή 

υγρός εμποτισμός). Για την κατανόηση των αλληλεπιδράσεων που ασκούνται ανάμεσα στα 

ιόντα της πρόδρομης ένωσης και στην επιφάνεια του φορέα, είναι απαραίτητη η μελέτη των 

δύο αυτών φάσεων χωριστά.  

Σε ό,τι αφορά το φορέα θα πρέπει να επισημανθεί πως με εξαίρεση τον ενεργό 

άνθρακα, οι φορείς που χρησιμοποιούνται στην κατάλυση είναι οξείδια, με πιο σημαντικά τα 

γ–Al2O3, SiO2, TiO2 και α–Al2O3. Στην παρούσα εργασία, το δεκαβολφραμικό σύμπλοκο 

W10O32
4-, στηρίχθηκε στην επιφάνεια της silica (SiO2) και γ-alumina (γ-Al2O3) και γι’αυτό 

στη συνέχεια θα αναφερθεί η μελέτη της οξειδωτικής επιφάνειας μόνο αυτών των δύο 

φορέων. Όταν ένα οξείδιο εμβαπτισθεί σε ένα υδατικό διάλυμα, η επιφάνειά του, που 

συνίσταται από κατιόντα και ιόντα οξυγόνου, καλύπτεται με υδροξυλομάδες, που 

προκύπτουν όταν αντιδρούν τα μόρια ύδατος με τα παραπάνω κατιόντα ή τα ιόντα Ο–. Στο 

Σχήμα 19 παρουσιάζεται μια προσεγγιστική εικόνα της επιφάνειας των δύο οξειδικών 

φορέων, SiO2 και Al2O3, μέσα σε ένα υδατικό διάλυμα. 
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Σχήμα 19. Επιφανειακή δομή οξειδικών φορέων α) Al2O3 και β) SiO2 σε υδατικό διάλυμα. 

 

Οι υδροξυλομάδες που συνδέονται με ένα κατιόν έχουν προκύψει από αντίδραση του 

επιφανειακού κατιόντος με το Η2Ο. Για παράδειγμα:  
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Al + H2O Al

OH

+ H+

 
Οι υδροξυλομάδες που συνδέονται με δύο τουλάχιστον κατιόντα, οι γεφυρωμένες 

υδροξυλομάδες, έχουν προκύψει από αντίδραση των επιφανειακών ιόντων οξυγόνου με το 

Η2Ο. Για παράδειγμα:  

Al Al

O-

+ H2O
Al Al

H
O

+ -OH

 
 

Το φορτίο των υδροξυλικών οξυγόνων δεν είναι το ίδιο για όλες τις υδροξυλομάδες 

ενός συγκεκριμένου φορέα, όπως προκύπτει από υπολογισμούς που βασίζονται στο σθένος 

Pauling. Κατ’ αρχήν για την γ–alumina, όπως φαίνεται στο Σχήμα 19α, αυτή εμφανίζει τρία 

είδη επιφανειακών υδροξυλομάδων, που συνδέονται αντιστοίχως με ένα, δύο ή τρία 

κατιόντα αργιλίου. Τα κατιόντα αργιλίου που συνδέονται με τις υδροξυλομάδες αυτές 

μπορεί να βρίσκονται σε οκταεδρική ή τετραεδρική συμμετρία, πράγμα που σημαίνει ότι 

έχουν διαφορετικό σθένος κατά Pauling και άρα τα υδροξυλικά οξυγόνα τους 

διαφοροποιούνται ακόμη περισσότερο από την άποψη του φορτίου τους. Δομικές μελέτες 

έχουν δείξει ότι υπάρχουν 5 διαφορετικοί τύποι υδροξυλομάδων στην επιφάνεια της γ–

alumina. Στον Πίνακα 1 παρατίθενται το φορτίο του υδροξυλικού οξυγόνου για κάθε ένα 

τύπο υδροξυλομάδας. 

 

Τύπος επιφανειακής υδροξυλομάδας Φορτίο υδροξυλικού οξυγόνου 
[(Aloκταεδρ)3 – OH] +0.50 

(Aloκταεδρ – OH – Alτετραεδρ) +0.25 

[(Aloκταεδρ)2 – OH] 0.00 

(Alτετραεδρ – OH) -0.25 

(Aloκταεδρ – OH) -0.50 

 

Πίνακας 1. Διαφορετικοί τύποι επιφανειακών υδροξυλομάδων στην επιφάνεια της γ-alumina 

και τα αντίστοιχα φορτία των υδροξυλικών οξυγόνων. 
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Όσο αυξάνεται η αλγεβρική τιμή του φορτίου του υδροξυλικού οξυγόνου, τόσο 

αυξάνεται η οξύτητά του. Έτσι οι υδροξυλομάδες στην πρώτη και δεύτερη περίπτωση έχουν 

την τάση να δώσουν ένα πρωτόνιο, ενώ στις δύο τελευταίες περιπτώσεις να προσλάβουν ένα 

ακόμη πρωτόνιο. Στην τρίτη περίπτωση η υδροξυλομάδα θα μπορούσε είτε να πάρει είτε να 

δώσει ένα πρωτόνιο. Με βάση τα παραπάνω μπορούν να θεωρηθούν οι παρακάτω 

ισορροπίες μέσα σε ένα υδατικό αιώρημα μικροτεμαχιδίων γ–alumina. 

 

[(Alοκταεδρ)3 – OH]0.5+      [(Alοκταεδρ)3 – O]0.5– + H+

(Alοκταεδρ – OH – Alτετραεδρ)0.25+  (Alοκταεδρ – O – Alτετραεδρ)0.75– + H+

[(Alοκταεδρ)2 – OH]0.00       [(Alοκταεδρ)2 – O]1.00– + H+

[(Alοκταεδρ)2 – OH]0.00 + H+     [(Alοκταεδρ)2 – OH2]1.00+

(Alτετραεδρ – OH)0.25– + H+     (Alτετραεδρ – OH2
+ )0.75+

(Alοκταεδρ – OH)0.50– + H+      (Alοκταεδρ – OH2
+ )0.50+ 

 

Βρέθηκε ότι οι γεφυρωμένες υδροξυλομάδες με φορτίο οξυγόνου ίσο προς μηδέν δεν 

ανταλλάσσουν πρωτόνια με το διάλυμα, επειδή το να έχουν μηδενικό φορτίο είναι κάτι που 

ευνοείται ενεργειακά. Από τις παραπάνω ισορροπίες φαίνεται ότι σε πολύ υψηλά pH 

ευνοούνται οι ομάδες με αρνητικό φορτίο. Σε βασικά διαλύματα λοιπόν, η επιφάνεια της γ–

alumina φορτίζεται αρνητικά, ενώ σε όξινα διαλύματα, όπου ευνοούνται οι επιφανειακές 

ομάδες με σχετικά υψηλό θετικό φορτίο, η επιφάνεια της γ–alumina φορτίζεται θετικά. Είναι 

λογικό να υποθέσει κανείς πως θα πρέπει να υπάρχει κάποια τιμή pH στην οποία τα θετικά 

φορτία θα είναι ίσα με τα αρνητικά. Στο pH αυτό, το οποίο ονομάζεται σημείο μηδενικού 

φορτίου (point of zero charge, PZC), η επιφάνεια του φορέα εμφανίζεται ηλεκτρικά 

ουδέτερη. Σε τιμές pH πάνω από το PZC η επιφάνεια της γ–alumina είναι αρνητικά 

φορτισμένη, ενώ σε τιμές pH κάτω από το PZC είναι θετικά φορτισμένη. Η τιμή του PZC για 

τη γ–alumina είναι γύρω στο 8-9. 

Γενικά η τιμή του PZC είναι χαρακτηριστική για ένα οξείδιο και σχετίζεται με την 

οξύτητα ή τη βασικότητα της επιφάνειάς του. Όταν ένα οξείδιο έχει την τάση να 

αποδεσμεύει πρωτόνια στο διάλυμα, τότε χρειάζεται ένα διάλυμα με υψηλή συγκέντρωση 

ιόντων υδρογόνου για να προκαλέσει μια εξισορρόπηση των θετικών και αρνητικών ομάδων. 

Επομένως, μια όξινη επιφάνεια χαρακτηρίζεται από σχετικά χαμηλή τιμή PZC. Αντίθετα, 

μια βασική επιφάνεια συνδέεται με σχετικά υψηλή τιμή PZC (π.χ. το MgO έχει PZC γύρω 

στο 12). 
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Η οξεοβασική συμπεριφορά της γ–alumina είναι εξαιρετικά περίπλοκη συγκρινόμενη 

με την οξεοβασική συμπεριφορά των άλλων οξειδικών φορέων. Λιγότερο περίπλοκη είναι η 

οξεοβασική συμπεριφορά του TiO2. Αυτό οφείλεται στο ότι τα ιόντα Ti4+ βρίσκονται μόνο 

υπό οκταεδρική συμμετρία περιβαλλόμενα από έξι ιόντα οξυγόνου. Επομένως το σθένος 

Pauling των ιόντων αυτών είναι ίσο προς +4/6=+2/3. 

Η οξεοβασική συμπεριφορά της silica είναι ακόμη απλούστερη. Όπως φαίνεται στο 

σχήμα που ακολουθεί, στην επιφάνειά της αναπτύσσεται μία μόνο κατηγορία μη 

γεφυρωμένων υδροξυλομάδων, ορισμένες από τις οποίες συνδέονται με δεσμούς υδρογόνου 

με τις διπλανές τους, κάτι που δεν επηρεάζει αποφασιστικά την οξεοβασική συμπεριφορά 

τους, αν και δεν την αφήνει εντελώς ανεπηρέαστη.  

Si

OH

 
Γιατί όμως τα γεφυρωμένα οξυγόνα δεν πρωτονιώνονται, όπως συμβαίνει στην 

alumina και στο TiO2; Καθώς τα Si4+ βρίσκονται σε τετραεδρική συμμετρία, το σθένος 

Pauling είναι +4/4=1. Έτσι το φορτίο του γεφυρωμένου οξυγόνου είναι ίσο με 2(+1)–2=0, 

πράγμα που αποδεικνύει πως δεν υπάρχει ηλεκτρική ανάγκη για να πρωτονιωθεί. Στις μη 

γεφυρωμένες υδροξυλομάδες το φορτίο του οξυγόνου είναι (+1)–2+1=0, πράγμα που δείχνει 

ότι οι ομάδες αυτές δεν θα πρέπει να έχουν την τάση ούτε να αποβάλουν πρωτόνιο ούτε να 

πρωτονιωθούν με ένα ακόμη πρωτόνιο. Εξαιτίας όμως του υψηλού φορτίου των σχετικά 

μικρών ιόντων Si4+, αυτά έλκουν ηλεκτρόνια διευκολύνοντας την απόσπαση πρωτονίων: 

Si4+ O H Si4+ O + H+

 
Έτσι η silica εμφανίζεται να παρουσιάζει όξινη συμπεριφορά σε υδατικά διαλύματα 

με PZC στην περιοχή 2 έως 3.  

Μετά την παρουσίαση της οξεοβασικής συμπεριφοράς των δύο πιο σημαντικών 

βιομηχανικών φορέων καταλυτών σε υδατικά διαλύματα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι 

μηχανισμοί φόρτισης των επιφανειών που περιγράφονται από τις ισορροπίες πρωτονίωσης 

προέκυψαν από την υιοθέτηση του αμιγώς ιονικού μοντέλου για τα οξείδια και τη χρήση 

μιας προσεγγιστικής παραμέτρου, δηλαδή του σθένους Pauling. Οι προβλέψεις για την 

οξεοβασική συμπεριφορά των επιφανειακών υδροξυλομάδων έχουν επιβεβαιωθεί 
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πειραματικά για τους παραπάνω φορείς με φασματοσκοπικές μελέτες προσροφημένων 

βάσεων ή οξέων.  

Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί ότι το PZC είναι πολύ σημαντική παράμετρος για τον 

καθορισμό της οξεοβασικής συμπεριφοράς ενός οξειδίου–φορέα σε ένα υδατικό αιώρημα. 

Το PZC ενός οξειδίου, σε μορφή υδατικού αιωρήματος, εξαρτάται από αρκετούς 

παράγοντες, οι σημαντικότεροι των οποίων είναι η μέθοδος παρασκευής του και οι 

προσμίξεις του. Έτσι η παρουσία στο αιώρημα ιόντων του ηλεκτρολύτη ή άλλων ιόντων που 

προσροφώνται στην επιφάνεια του οξειδίου μεταβάλλει το PZC. Γίνεται έτσι αντιληπτό ότι 

δεν είναι σωστό να συσχετίζονται τιμές PZC που λαμβάνονται από τη βιβλιογραφία με 

συγκεκριμένα δείγματα, των οποίων το PZC θα πρέπει πάντα να προσδιορίζεται 

πειραματικά. 

Στην παρούσα εργασία όλα τα καταλυτικά δείγματα παρασκευάστηκαν 

εναποθέτοντας το δεκαβολφραμικό σύμπλοκο [Bu4N]4W10O32
 σε φορέα SiO2 ή Al2O3. Για 

την παρασκευή των παραπάνω καταλυτικών συστημάτων, χρησιμοποιήθηκαν 2 διαφορετικές 

τιμές pH στο διάλυμα εμποτισμού για κάθε φορέα, μία μεγαλύτερη και μία μικρότερη από 

την τιμή του PZC (Point of Zero Charge) του κάθε φορέα. Για την silica PZCSiO2
≈3.0 και για 

την alumina PZCAl2O3
≈8.0. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, σε τιμές pH<PZC η επιφάνεια του 

οξειδίου εμφανίζει θετικό φορτίο, ενώ σε τιμές pH>PZC αρνητικό. Οι διαφορετικές τιμές pH 

εμποτισμού που χρησιμοποιήθηκαν αναμένεται να επηρεάσουν τη δομή ή/και τα γεωμετρικά 

χαρακτηριστικά της στηριγμένης φάσης, μέσω της φόρτισης της επιφάνειας του φορέα. 

Οι τέσσερις καταλύτες που παρασκευάστηκαν συμβολίζονται ως εξής:  

• [Bu4N]4W10O32/SiO2 (1.9),    Α 

• [Bu4N]4W10O32/SiO2 (5.3),    Β 

• [Bu4N]4W10O32/Al2O3 (5.2),  C 

• [Bu4N]4W10O32/Al2O3 (9.0),  D 

Οι αριθμοί στην παρένθεση αναφέρονται στην τιμή του pH εμποτισμού. 

1.3 Η ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΞΕΙΔΙΩΝ-ΥΔΑΤΟΣ 

 
Μετά την μελέτη των δύο φάσεων χωριστά, της υδατικής και της επιφάνειας του 

οξειδίου, θα αναφερθεί η μελέτη της διαφασικής περιοχής, όπου η φορτισμένη επιφάνεια του 

φορέα έρχεται σε επαφή με το υδατικό διάλυμα. Στο Σχήμα 20 παρουσιάζεται μια 

προσεγγιστική εικόνα της ηλεκτρικής διπλοστοιβάδας (electrical double layer) που 
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αναπτύσσεται γύρω από την επιφάνεια ενός, σφαιρικού έστω, μικροτεμαχιδίου φορέα. 

Παριστάνει τη διαφασική περιοχή «σφαιρικού τεμαχιδίου φορέα – υδατικού διαλύματος» σε 

τρεις περιοχές pH. 

 

 

pH<ΣΜΦ pH=ΣΜΦ pH>ΣΜΦ 

Σχήμα 20. Διαφασική περιοχή «σφαιρικού τεμαχιδίου – υδατικού διαλύματος» σε τρεις 

περιοχές pH (με το ΣΜΦ συμβολίζεται το σημείο μηδενικού φορτίου, PZC). 

 

Σε pH κάτω από το ΣΜΦ, όπου η επιφάνεια του φορέα είναι θετικά φορτισμένη, 

γύρω από αυτή συγκεντρώνονται, εκλεκτικά, αρνητικά ιόντα, προκειμένου να 

εξουδετερώσουν το φορτίο της επιφάνειας. Βέβαια πρέπει να σημειωθεί ότι καθώς τελειώνει 

η διαφασική περιοχή και αρχίζει το διάλυμα, τα αρνητικά και θετικά ιόντα του διαλύματος 

κατανέμονται τυχαία και η συγκέντρωσή τους γίνεται ίδια. Το πόσο απότομα θεωρείται ότι 

συντελείται αυτή η μετάβαση εξαρτάται από το υιοθετούμενο μοντέλο για τη δομή της 

ηλεκτρικής διπλοστοιβάδας. Στο ΣΜΦ η επιφάνεια είναι ηλεκτρικά ουδέτερη και επομένως 

δεν αναπτύσσεται ηλεκτρική διπλοστοιβάδα. Αυτό σημαίνει πως τα αρνητικά και θετικά 

ιόντα του διαλύματος κατανέμονται παντού με τρόπο τυχαίο, ακόμη και σε περιοχές που 

βρίσκονται πλάι από τις επιφάνειες των σφαιριδίων του φορέα. Τέλος, σε pH πάνω από το 

ΣΜΦ η εικόνα αντιστρέφεται. Η επιφάνεια φορτίζεται αρνητικά, ενώ στη διαφασική περιοχή 

συγκεντρώνονται εκλεκτικά θετικά ιόντα. Να σημειωθεί πως σε όλες τις περιπτώσεις το όλο 

σύστημα «φορέας+διάλυμα» πρέπει να είναι ηλεκτρικά ουδέτερο. Τα ιόντα που 

συγκεντρώνονται επιλεκτικά για να αντισταθμίσουν το φορτίο της επιφάνειας ονομάζονται 

αντισταθμιστικά ιόντα (counter ions). Για την κατανόηση της ηλεκτρικής διπλοστοιβάδας 

έχουν αναπτυχθεί διάφορα μοντέλα με κύρια, το μοντέλο σταθερής χωρητικότητας (constant 

capacitance model), το μοντέλο της διάχυτης διπλοστοιβάδας (diffuse layer model), το 

μοντέλο Stern (Stern model) και το μοντέλο της τριπλοστοιβάδας (triplelayer model). 
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1.4 ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΙΟΝΤΑ   

ΤΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ 

 
Στην ενότητα αυτή θα σχολιαστούν οι αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα ιόντα της 

πρόδρομης διαλυμένης ουσίας (βολφραμικό σύμπλοκο) και στις επιφανειακές θέσεις του 

φορέα, που οδηγούν σε συγκράτηση των ιόντων αυτών στην επιφάνειά του. Πάνω στην 

επιφάνεια του φορέα δημιουργούνται θετικά και αρνητικά φορτισμένες ομάδες, ο σχετικός 

πληθυσμός των οποίων μεταβάλλεται με το pH του διαλύματος. Ένας τρόπος λοιπόν, 

εναπόθεσης των ιόντων της πρόδρομης ένωσης είναι η προσρόφηση των ιόντων αυτών σε 

επιφανειακές θέσεις με αντίθετο φορτίο. Τα ιόντα της πρόδρομης διαλυμένης ένωσης 

συγκρατούνται στην επιφάνεια των οξειδικών φορέων (και έτσι εναποτίθενται κατά τη 

διάρκεια του εμποτισμού πάνω σ’ αυτήν) είτε προσροφούμενα σε ηλεκτρικά αντίθετες 

ομάδες είτε αντιδρώντας με ηλεκτρικώς ουδέτερες ομάδες της επιφάνειας. Μέσα σε ένα 

διάλυμα συνυπάρχουν συχνά περισσότερα από ένα ιόντα της πρόδρομης ένωσης (π.χ. σε ένα 

βολφραμικό διάλυμα συνυπάρχουν κυρίως WO4
2- και W6O20(OH)5-), η σχετική συγκέντρωση 

των οποίων εξαρτάται από το pH και τη συγκέντρωση του διαλύματος (Σχήμα 21).  

 
Σχήμα 21. Σχηματικό διάγραμμα της εξάρτησης της συγκέντρωσης των ειδών βολφραμίου 

από το pH και την ολική συγκέντρωση του βολφραμίου σε υδατικό διάλυμα. Στη 

διαχωριστική γραμμή οι συγκεντρώσεις των εκατέρωθεν ειδών είναι μεταξύ τους περίπου 

ίσες. 
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Από την άλλη πλευρά πάνω στην επιφάνεια του φορέα αναπτύσσονται περισσότερες 

από μία ομάδες, η σχετική συγκέντρωση των οποίων εξαρτάται επίσης από το pH του 

διαλύματος εμποτισμού. Έτσι λοιπόν, και οι συγκεντρώσεις των ιόντων της πρόδρομης 

ένωσης που συγκρατούνται πάνω στην επιφάνεια του φορέα θα εξαρτώνται επίσης από το 

pH και τη συγκέντρωση του διαλύματος εμποτισμού. Θα εξαρτώνται επιπλέον, και από τις 

τιμές των σταθερών ισορροπίας για την προσρόφηση ή την αντίδραση των πρόδρομων 

ιόντων στις ηλεκτρικά φορτισμένες ή με τις ηλεκτρικά ουδέτερες επιφανειακές ομάδες. 

Η απάντηση στο ερώτημα σε ποιο ακριβώς σημείο της ηλεκτρικής διπλοστοιβάδας 

και με τι είδους δυνάμεις συγκρατούνται τα ιόντα της πρόδρομης ένωσης, που μετά την 

απομάκρυνση του διαλύτη πρόκειται να εναποτεθούν στην επιφάνεια του φορέα, δεν είναι 

εύκολη. Παρ’όλα αυτά υπάρχουν ισχυρότατες ενδείξεις ότι τα προσροφούμενα ιόντα που 

μεταφέρουν το δραστικό στοιχείο (π.χ. βολφράμιο), τοποθετούνται σε επιφανειακές ομάδες 

αντίθετου φορτίου συγκρατούμενα με ιοντικούς δεσμούς. Ανάμεσα στα ιόντα που 

συγκρατούνται στην επιφάνεια των οξειδίων ασκούνται συχνά πλευρικές αλληλεπιδράσεις. 

Για παράδειγμα η εναπόθεση βολφραμίου στη γ–alumina, οδηγεί στην παρασκευή 

πολύ σημαντικών στηριγμένων καταλυτών. Παρά το ότι ανιχνεύονται 8 διαφορετικά είδη 

ιόντων W(vi) στο διάλυμα, η εναπόθεση του βολφραμίου γίνεται μέσω των ακόλουθων 

τεσσάρων ισορροπιών, στις οποίες συμμετέχουν δύο μόνο βολφραμικά είδη, τα WO4
2-

 και τα 

W6O20(OH)5- : 

(α) Al(OH)2
+ + WO4

2– ↔ Al(OH)2
+…WO4

2–

(β) Al(OH)2
+ + W6O20(OH)5– ↔ Al(OH)2

+…W6O20(OH)5–

(γ) Al(OH) + WO4
2– ↔ Al–O–(WO3)– + OH–

(δ) 2Al(OH) + WO4
2– ↔ Al–O–(WO2)–O–Al + 2OH–

 

Στις δύο πρώτες ισορροπίες η προσρόφηση των βολφραμικών ειδών γίνεται σε 

αντίθετα φορτισμένες επιφανειακές ομάδες, ενώ στις δύο τελευταίες ισορροπίες έχουμε 

εναπόθεση των WO4
2– μέσω αντίδρασης με μία ή με δύο γειτονικές ουδέτερες ομάδες. 

Καθώς μειώνεται το pH, αυξάνεται η συγκέντρωση των θετικά φορτισμένων επιφανειακών 

ομάδων του φορέα με αποτέλεσμα η εναπόθεση να γίνεται για pH κάτω από έξι, πρωτίστως 

μέσω των ισορροπιών α και β. Αντίθετα, σε υψηλές τιμές pH όπου επικρατούν οι αρνητικές 

ομάδες, AlO–, στις οποίες δεν μπορεί να γίνει προσρόφηση των αρνητικών ιόντων που 

μεταφέρουν βολφράμιο, η εναπόθεση γίνεται μόνο μέσω των ισορροπιών γ και δ με τις 

ουδέτερες υδροξυλομάδες που υπάρχουν σε pH υψηλότερα από έξι. 
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Γενικά το pH είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος, η μεταβολή της οποίας 

επιτρέπει τη μεταβολή κατά βούληση τόσο της σχετικής συγκέντρωσης των επιφανειακών 

ομάδων των φορέων, όσο και της σχετικής συγκέντρωσης των διαφορετικών ειδών ιόντων 

του δραστικού στοιχείου μέσα στο διάλυμα εμποτισμού, με τελικό στόχο την αύξηση της 

συγκέντρωσης του δραστικού στοιχείου στην επιφάνεια του φορέα. Ωστόσο, στο σημείο 

αυτό θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι το εύρος μεταβολής του pH περιορίζεται από το ότι σε 

ορισμένα pH μπορεί να υπάρχει καθίζηση φάσεων του δραστικού στοιχείου ή και 

εκτεταμένη διάλυση της επιφάνειας του φορέα. Έτσι, πριν την επιλογή του pH στο οποίο θα 

πραγματοποιηθεί η εναπόθεση, πρέπει να έχει ελεγχθεί η πιθανότητα καθίζησης φάσεων του 

δραστικού στοιχείου και η διαλυτότητα του φορέα σε διάφορα pH. 

Εκτός από το pH υπάρχουν δύο ακόμη παράμετροι ρύθμισης της ποσότητας του 

δραστικού στοιχείου που εναποτίθεται μέσω προσρόφησης ή αντίδρασης με επιφανειακές 

ομάδες του φορέα: η συγκέντρωση του δραστικού στοιχείου στο διάλυμα εμποτισμού και ο 

χρόνος παραμονής του φορέα μέσα στο διάλυμα αυτό. 

Όσο αυξάνεται η συγκέντρωση του δραστικού στοιχείου στο διάλυμα εμποτισμού, 

τόσο αυξάνεται και η συγκέντρωσή του στην επιφάνεια του οξειδίου. Βέβαια, μετά από 

κάποια τιμή της συγκέντρωσης στο διάλυμα εμποτισμού οι θέσεις του φορέα έχουν 

κορεστεί, με αποτέλεσμα περαιτέρω αύξηση της συγκέντρωσης στο διάλυμα να μην 

προκαλεί ανάλογη αύξηση στην επιφανειακή συγκέντρωση. Παράλληλα αύξηση του χρόνου 

παραμονής του φορέα στο διάλυμα εμποτισμού ευνοεί την αύξηση του ποσοστού 

εναπόθεσης των δραστικών ιόντων στο φορέα, αν και σε πολλά συστήματα λίγες ώρες είναι 

αρκετές για την εναπόθεση του μεγαλύτερου ποσοστού του δραστικού στοιχείου. 

Eπιλέγοντας λοιπόν το κατάλληλο pH, χρησιμοποιώντας ένα διάλυμα εμποτισμού με 

σχετικά μεγάλη συγκέντρωση της ουσίας που πρόκειται να εναποτεθεί και αφήνοντας το για 

αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα με το φορέα, συνήθως υπό ανάδευση, επιτυγχάνεται η 

εναπόθεση σημαντικής ποσότητας δραστικού στοιχείου μέσω προσρόφησης ή αντίδρασης. Τα 

παραπάνω συνιστούν τα βασικά βήματα μιας τεχνικής που ονομάζεται ισορροπία 

εναπόθεσης–διήθηση (equilibrium deposition–filtration, EDF). Προκειμένου να 

εξασφαλιστεί ότι η μεγαλύτερη δυνατή ποσότητα της στηριγμένης φάσης αποτίθεται μέσω 

προσρόφησης ή αντίδρασης, και όχι μέσω καθίζησης, είναι απαραίτητο μετά την επίτευξη 

των ισορροπιών εναπόθεσης να απομακρυνθεί το διάλυμα εμποτισμού με διήθηση. Έτσι, 

καθώς το διάλυμα εμποτισμού είναι αραιό, η ποσότητα του διαλύματος που απομένει μέσα 

στους πόρους του φορέα μετά τη διήθηση περιέχει εξαιρετικά μικρή ποσότητα δραστικού 
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στοιχείου. Μόνον αυτή η μικρή ποσότητα αποτίθεται μέσω καθίζησης κατά το στάδιο της 

ξήρανσης που ακολουθεί τη διήθηση. 

Το βασικό μειονέκτημα της εναπόθεσης με καθίζηση είναι ότι οδηγεί στο 

σχηματισμό σχετικά μεγάλων στηριγμένων κρυσταλλιτών στερεών φάσεων του δραστικού 

στοιχείου. Για κάθε έναν από τους κρυσταλλίτες αυτούς δαπανάται ένας αρκετά μεγάλος 

αριθμός δομικών μονάδων του δραστικού στοιχείου. Από αυτές μόνον εκείνες που 

βρίσκονται στην επιφάνεια των στηριγμένων κρυσταλλιτών είναι χρήσιμες για την 

κατάλυση. Οι υπόλοιπες που βρίσκονται στο εσωτερικό τους δεν δρουν καταλυτικά. Είναι 

επομένως γενικά χρήσιμος ο σχηματισμός όσο γίνεται μικρότερων στηριγμένων 

κρυσταλλιτών. Αυτό είναι πράγματι αναγκαίο και επειδή κατά τη διάρκεια της θέρμανσης, 

που ακολουθεί την ξήρανση, ή κατά τη διάρκεια της χρήσης του ανοιγμένου καταλύτη σε 

αυξημένες θερμοκρασίες συμβαίνουν αναπόφευκτα συγκολλήσεις στηριγμένων 

κρυσταλλιτών, που οδηγούν σε αύξηση του μεγέθους τους (sintering). Ωστόσο η ανάγκη για 

την επίτευξη στηριγμένων κρυσταλλιτών με όσο γίνεται μικρότερες διαστάσεις είναι πολύ 

πιο έντονη στην περίπτωση όπου το δραστικό στοιχείο είναι εξαιρετικά ακριβό (π.χ. Au, Pt, 

Ir, Pd), οπότε η απώλεια για την κατάλυση των εσωτερικών δομικών μονάδων είναι 

σημαντική. 

 

1.5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΟΣ                    

.ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 

Στην παρούσα ερευνητική εργασία, για την εναπόθεση του δεκαβολφραμικού 

συμπλόκου στις επιφάνειες των φορέων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του υγρού εμποτισμού. 

Ωστόσο για πρώτη φορά, στη συγκεκριμένη εργασία έγινε προσπάθεια τροποποίησης αυτής 

της μεθόδου έτσι ώστε να μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένας συνδυασμός ισορροπίας 

εναπόθεσης–διήθηση και υγρού εμποτισμού. Αυτό σημαίνει ότι ένα μέρος του βολφραμικού 

συμπλόκου εναποτέθηκε στην επιφάνεια των φορέων κατά το στάδιο του εμποτισμού και το 

υπόλοιπο κατά το στάδιο της απομάκρυνσης του διαλύτη. Τα φάσματα FT-IR αποτελούν 

ένδειξη για εναπόθεση του δεκαβολφραμικού συμπλόκου στην επιφάνεια των φορέων, αφού 

παρουσιάζουν τις χαρακτηριστικές απορροφήσεις στους 2870cm-1 και 1486cm-1 του 

κατιόντος και του ανιόντος του δεκαβολφραμικού συμπλόκου αντίστοιχα. Η έκταση στην 

oποία έλαβαν χώρα οι δύο αυτοί τρόποι εναπόθεσης εξαρτάται από τη φύση του φορέα, το 

PZC του και το pH εμποτισμού.  
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Ο προτεινόμενος τρόπος εναπόθεσης, με βάση τις μετρήσεις των ειδικών επιφανειών 

των δειγμάτων και τα φάσματα DRS (φάσματα απορρόφησης στερεών) είναι ότι: 

Α) Στην περίπτωση της silica, η οποία διαθέτει λίγες φορτισμένες υδροξυλομάδες σε 

pH μεγαλύτερα ή μικρότερα του PZC της, η εναπόθεση γίνεται κυρίως στο στάδιο της 

ξήρανσης και έτσι η αλληλεπιδράσεις που ασκούνται μεταξύ φορέα και στηριγμένης φάσης 

είναι ασθενείς. Αυτό οδηγεί σε δημιουργία μεγαλύτερων συσσωματωμάτων στηριγμένης 

φάσης που έχουν ως αποτέλεσμα το φράξιμο κάποιων πόρων του φορέα και την αντίστοιχη 

μείωση της ειδικής επιφάνειας. Όπως παρατηρείται άλλωστε από τα φάσματα DRS των 

δειγμάτων με φορέα SiO2, μοιάζουν πολύ με το φάσμα του δεκαβολφραμικού συμπλόκου 

στο διάλυμα γεγονός που δείχνει ότι σ’ αυτή την περίπτωση το αρχικό σύμπλοκο παραμένει 

και μετά τη στήριξή του στον συγκεκριμένο φορέα σχεδόν αμετάβλητο. 

Β) Στην περίπτωση της alumina σε pH<PZC λαμβάνει χώρα εκτεταμένη εναπόθεση 

βολφραμικών οξοανιόντων μέσω ηλεκτροστατικής αλληλεπίδρασής τους με τις θετικές 

θέσεις του φορέα. Αυτό έχει ως συνέπεια την καλή διασπορά της στηριγμένης φάσης και 

κατ’ επέκταση τη μη μείωση της ειδικής επιφάνειας. Αντίθετα, σε pH>PZC η εναπόθεση 

γίνεται και πάλι στο στάδιο της ξήρανσης με ότι αυτό συνεπάγεται για την ειδική επιφάνεια. 

Από τα φάσματα DRS στην περίπτωση των καταλυτικών συστημάτων που ως φορέας έχει 

χρησιμοποιηθεί το Al2O3, η δομή του συμπλόκου φαίνεται να αλλάζει ήδη πριν από την 

θέρμανση των αντιστοίχων δειγμάτων στους 110 οC. Η αλλαγή αυτή μπορεί να οφείλεται σε 

δύο διαφορετικούς λόγους ανάλογα με το pH εμποτισμού. Σε pH<PZC τα πολυμερή 

βολφραμικά οξοανιόντα αλληλεπιδρούν ισχυρά με τις θετικά φορτισμένες ομάδες της 

επιφάνειας. Αυτό οδηγεί και στην καλή διασπορά τους. Αντίθετα σε pH>PZC τα πολυμερή 

βολφραμικά οξοανιόντα πιθανώς αποπολυμερίζονται και καθώς δεν αλληλεπιδρούν με την 

επιφάνεια καταβυθίζονται στο στάδιο της απομάκρυνσης του διαλύτη σχηματίζοντας μεγάλα 

συσσωματώματα διαφορετικά από το αρχικό σύμπλοκο. Τα δείγματα αυτά παρουσιάζουν 

γενικά μικρότερη απορρόφηση φωτός και μάλιστα αυτή είναι μετατοπισμένη προς την 

υπεριώδη περιοχή. Αυτό μπορεί να εξηγεί και τη μικρότερη δραστικότητα αυτών των 

δειγμάτων, όπως θα παρουσιαστεί αναλυτικότερα παρακάτω. Υπενθυμίζεται ότι τα τέσσερα 

καταλυτικά συστήματα που παρασκευάστηκαν είναι τα: 

• [Bu4N]4W10O32/SiO2 (1.9),    Α 

• [Bu4N]4W10O32/SiO2 (5.3),    Β 

• [Bu4N]4W10O32/Al2O3 (5.2),  C 

• [Bu4N]4W10O32/Al2O3 (9.0),  D 
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2. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ 

Για την μελέτη της δραστικότητας των τεσσάρων καταλυτικών συστημάτων, 

πραγματοποιήθηκε η οξείδωση της 1-φαινυλο-1-αιθανόλης σε διαλύτη CH3CN (HPLC 

grade). Η αλκοόλη αυτή αποτελεί το πιο απλό μέλος της ομάδας των δευτεροταγών άρυλο 

αλκοολών. Όλες οι φωτοξειδώσεις πραγματοποιήθηκαν σε κατάλληλη κυψελίδα, με 

συγκέντρωση καταλύτη W10O32
4-/SiO2 ή W10O32

4-/Al2O3 ή W10O32
4-

 5.5x10-4Μ και της 

αλκοόλης 0.05Μ, σε 2ml CH3CN. H ακτινοβόληση του δείγματος πραγματοποιήθηκε με 

λάμπα Xenon 300W, υπό σταθερή θερμοκρασία 10°C περίπου με χρήση υδατόλουτρου. 

Κατά τη διάρκεια της ακτινοβόλησης διαβιβαζόταν μέσω σύριγγας μοριακό οξυγόνο με 

σταθερή ροή. Οι στερεοί καταλύτες διατηρήθηκαν αιωρούμενοι στο διάλυμα, με συνεχή 

ανάδευση. Η πορεία της φωτοξείδωσης παρακολουθήθηκε με αέρια χρωματογραφία και 

φασματοσκοπία 1Η NMR. Τα αποτελέσματα των ετερογενών φωτοξειδώσεων της 1-φαινυλο-

1-αιθανόλης 1 με τους τέσσερις καταλύτες παρουσιάζονται στο Σχήμα 22.  
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Σχήμα 22. Διάγραμμα οξείδωσης της 1 με καταλύτη (•) 3.65mgr W10O32
4-, (■) 36.5mgr 

W10O32
4-/SiO2(5.3) (Β), (♦) 36.5mgr W10O32

4-/SiO2(1.9) (Α), (□) 7.3mgr W10O32
4-/SiO2(5.3) 

(Β), (◊) 7.3mgr W10O32
4-/SiO2(1.9) (Α), παρουσία O2 σε διαλύτη CH3CN στους 5-10oC. 
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Η πρώτη καμπύλη του Σχήματος 22, αναφέρεται στην ομογενή φωτοξείδωση της 1 

και προστέθηκε για συγκριτικούς λόγους. Η δεύτερη και η τρίτη αναφέρονται στην 

ετερογενή φωτοξείδωση με καταλύτη το W10O32
4-/SiO2(5.3) Β και W10O32

4-/SiO2(1.9) Α 

αντίστοιχα. Για τις τρεις αυτές φωτοξειδώσεις χρησιμοποιήθηκε η ίδια ποσότητα του 

δεκαβολφραμικού συμπλόκου 3.65mgr. Στις ετερογενείς καταλυτικές αντιδράσεις 

χρησιμοποιήθηκε συνολική ποσότητα καταλυτικού συστήματος 36.5mgr (10% w/w σε 

W10O32
4-). Όπως φαίνεται από τα παραπάνω διαγράμματα και οι τρεις καταλύτες 

παρουσιάζουν παρόμοια δραστικότητα. Τα αποτελέσματα αυτά, υποδεικνύουν την 

διατήρηση της δραστικότητας του δεκαβολφραμικού συμπλόκου ακόμη και μετά την 

προσρόφηση του στην επιφάνεια του φορέα ανεξάρτητα της θετικής ή αρνητικής φόρτισης 

της επιφάνειας του. Οι δύο τελευταίες καμπύλες (με τα ανοιχτά σύμβολα) αναφέρονται στις 

ετερογενείς φωτοξειδώσεις της 1 με καταλύτη το W10O32
4-/SiO2(5.3) Β και W10O32

4-

/SiO2(1.9) Α αντίστοιχα, χρησιμοποιώντας το 1/5 της ποσότητας του συμπλόκου (1,1x10-4 

Μ), σε σχέση με τις δύο προηγούμενες. Στις οξειδώσεις αυτές παρατηρήθηκε οξείδωση της 

αλκοόλης στην αντίστοιχη κετόνη σε ποσοστό πάνω από 60%. 

Η ίδια οξειδωτική διεργασία πραγματοποιήθηκε με καταλύτη το [Bu4N]4W10O32 

προσροφημένο σε alumina (Al2O3). Στο Σχήμα 23, η πρώτη καμπύλη αναφέρεται στην 

ομογενή φωτοξείδωση της 1 ενώ η δεύτερη και η τρίτη αναφέρονται στην ετερογενή 

φωτοξείδωση με καταλύτη το W10O32
4-/Al2O3(9) D, χρησιμοποιώντας 36.5mgr και 7.3mgr 

(1/5 της αρχικής ποσότητας) αντίστοιχα. Οι δύο τελευταίες καμπύλες αναφέρονται στις 

αντίστοιχες φωτοξειδώσεις της 1 με το W10O32
4-/Al2O3(5.2), C. Στην περίπτωση όπου ο 

καταλύτης είναι το W10O32
4-/Al2O3(9), D, παρατηρείται παρόμοια δραστικότητα ανεξάρτητα 

από την ποσότητα του καταλύτη που χρησιμοποιείται ενώ η δραστικότητα σε σχέση με αυτή 

της ομογενούς κατάλυσης είναι εμφανώς μειωμένη. Κατά την οξείδωση με το C, το ποσοστό 

οξείδωσης της αλκοόλης δεν πέρασε το 12% σε χρόνο 90min. 

Συγκρίνοντας τα δύο διαγράμματα των Σχημάτων 22 και 23, παρατηρούμε ότι το 

W10O32
4- είναι αρκετά δραστικότερο όταν η εναπόθεση του γίνει στην επιφάνεια της silica 

(SiO2) σε σχέση με την εναπόθεση του στην alumina (Al2O3) και μάλιστα προσεγγίζει τη 

δραστικότητα που παρατηρείται στην ομογενή κατάλυση. Βέβαια αξίζει να σημειωθεί ότι 

παρόλο την χαμηλότερη δραστικότητα του νέου στερεού υλικού D, αυτή εξακολουθεί να 

είναι σε υψηλά επίπεδα. 
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Σχήμα 23. Διάγραμμα οξείδωσης της 1 με καταλύτη (•) 3.65mgr W10O32
4-, (■) 36.5mgr 

W10O32
4-/Al2O3(9) D, (□) 7.3mgr W10O32

4-/Al2O3(9) D, (♦) 36.5mgr W10O32
4-/Al2O3(5.2) C, 

(◊) 7.3mgr W10O32
4-/Al2O3(5.2) C, παρουσία O2 σε CH3CN στους 5-10oC. 

 

Τα ποσοστά οξείδωσης της 1 σε χρόνο 90 min. και  στα τέσσερα καταλυτικά 

συστήματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. 

 

Πίνακας 2. Οξείδωση της 1 με W10O32
4- σε ετερογενές και ομογενές σύστημα. 

καταλύτης χρόνος (min) % ποσοστό μετατροπής[α] % σχηματισμός του a 
W10O32

-4 90 99 >99% 

Α 90 92 >99% 

Β 90 95 >99% 

C 90 12 >99% 

D 90 65 >99% 
[α] Το ποσοστό μετατροπής μετρήθηκε με βάση την κατανάλωση της αλκοόλης. Στην αντίδραση 
χρησιμοποιήθηκε το ναφθαλένιο ως εσωτερικό πρότυπο (internal standard). 
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Οι αριθμοί των καταλυτικών κύκλων (turnover number, TON), των Α, Β, C και D σε 

συνάρτηση με τον χρόνο, παρουσιάζονται στο Σχήμα 24. To turnover number ορίζεται ως ο 

αριθμός των moles των προϊόντων οξείδωσης προς τα moles του καταλύτη που 

χρησιμοποιούνται. Συνεπώς το ΤΟΝ αποτελεί μέτρο της καταλυτικής αποτελεσματικότητας 

του καταλύτη, δηλαδή τον αριθμό των μορίων που οξειδώνονται από ένα μόριο του 

καταλύτη. 
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Σχήμα 24. Αριθμοί καταλυτικών κύκλων (Turnover number, TON) των Α, Β, C και D, 

συναρτήσει του χρόνου ακτινοβόλησης. 

 

Από το διάγραμμα του Σχήματος 24, προκύπτει ότι από τα καταλυτικά συστήματα Α, 

Β και C, D, οι W10O32
4-/SiO2(5.3) Β και W10O32

4-/Al2O3(9) D, παρουσιάζουν την καλύτερη 

δραστικότητα. Για το λόγο αυτό στις περεταίρω μελέτες που αφορούν την καταλυτική δράση 

αυτών των συστημάτων, θα χρησιμοποιηθούν οι δύο δραστικότεροι καταλύτες, B και D. 
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 Επιπλέον μελετήθηκε η καταλυτική δράση για διαφορετικές συγκεντρώσεις των 

καταλυτικών συστημάτων B και D. Στις συγκεκριμένες συνθήκες οξείδωσης η ελάχιστη 

συγκέντρωση με τη μέγιστη δραστικότητα και για τα δύο συστήματα, ήταν 5.5x10-4M 

(Σχήμα 25). 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 25. Διάγραμμα οξείδωσης της 1, για διαφορετικές συγκεντρώσεις των Β και D. 
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Σε πειράματα ελέγχου, η αντίδραση οξείδωσης απουσία καταλύτη ή φωτός, δεν 

έδωσε κανένα προϊόν οξείδωσης. Επιπλέον όταν η ακτινοβόληση του καταλύτη B ή D 

παρουσία της 1, έγινε υπό ατμόσφαιρα Ar, το διάλυμα χρωματίστηκε μπλε, ενδεικτικό της 

ανηγμένης μορφής του συμπλόκου, W10O32
5-. Υπό αυτές τις συνθήκες, ανάλυση με αέρια 

χρωματογραφία, έδειξε μικρή ποσότητα της κετόνης 1a (<5%), ενώ η αρχική αλκοόλη 1 

ανακτήθηκε σε ποσοστό >95%, ακόμη και μετά από παρατεταμένη ακτινοβόληση (3 ώρες). 

Το αποτέλεσμα αυτό υποδεικνύει ότι το Ο2 παίζει καθοριστικό ρόλο στην επανοξείδωση της 

ανηγμένης μορφής του συμπλόκου και άρα στον πλήρη φωτοκαταλυτικό κύκλο. 

Επιπλέον για την διαπίστωση της συνεισφοράς του φορέα στη δραστικότητα κατά τις 

ετερογενείς φωτοξειδώσεις, πραγματοποιήθηκαν υπό τις ίδιες πειραματικές συνθήκες οι 

φωτοξειδώσεις της 1 με τον καθαρό φορέα (silica ή alumina), χωρίς ωστόσο να ανιχνευτούν 

προϊόντα οξείδωσης. Επιπλέον, δεν ανιχνεύτηκαν προϊόντα οξείδωσης όταν μελετήθηκε η 

δράση των καταλυτών στο σκοτάδι. 

3. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. 

Για την μελέτη της διατήρησης της δραστικότητας μετά από ανακύκλωση των 

καταλυτών, ένα διάλυμα 0.1Μ της 1 ακτινοβολήθηκε παρουσία W10O32
4-/SiO2(5.3) ή 

W10O32
4-/Al2O3(9) και οξυγόνου σε CH3CN, σε θερμοκρασία μεταξύ 5-10°C. 

Χρησιμοποιήθηκαν 73mgr από τον κάθε καταλύτη σε 2ml CH3CN, δηλαδή η συγκέντρωση 

του συμπλόκου [Bu4N]4W10O32 ήταν 11x10-4 M. Μετά το τέλος του πρώτου καταλυτικού 

κύκλου 90 λεπτών, το διάλυμα της αντίδρασης φυγοκεντρήθηκε, το υπερκείμενο διάλυμα 

απομακρύνθηκε, ο καταβυθισμένος στερεός καταλύτης φυγοκεντρήθηκε προσεκτικά 

επιπλέον 3 φορές με CH3CN και μετά από ξήρανση χρησιμοποιήθηκε σε νέο καταλυτικό 

κύκλο σε διάλυμα 0.1Μ της 1. Η διαδικασία αυτή επαναλήφθηκε δύο φορές για κάθε 

καταλύτη, μελετώντας έτσι τη δραστικότητα των καταλυτών για τρεις διαδοχικούς 

καταλυτικούς κύκλους. Τα αποτελέσματα της δραστικότητας των ανακυκλωμένων 

καταλυτών παρουσιάζονται στα διαγράμματα του Σχήματος 26. 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω διαγράμματα, οι καταλύτες μπορούν να 

επαναχρησιμοποιηθούν χωρίς εμφανή μείωση της δραστικότητας τους, παρουσιάζοντας 

υψηλά ποσοστά μετατροπής ακόμη και μετά τον πρώτο καταλυτικό κύκλο. Επίσης αξίζει να 

αναφερθεί ότι στην περίπτωση του D, η μείωση της δραστικότητας στον τρίτο καταλυτικό 

κύκλο είναι μικρή σε σχέση με την αντίστοιχη μείωση που παρατηρείται όταν ο στερεός 
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φορέας είναι η silica, υποδεικνύοντας μεγαλύτερη σταθερότητα της ενεργούς δομής του 

δεκαβολφραμικού συμπλόκου [Bu4N]4W10O32 σε αυτήν την περίπτωση. 
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Σχήμα 26. Καταλυτική δραστικότητα των ανακυκλωμένων καταλυτών α) W10O32
4-/SiO2(5.3) 

B και β) W10O32
4-/Al2O3(9) D κατά την ετερογενή φωτοξείδωση της 1. 

 

4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. 

Διάλυμα 5.5x10-4Μ σε [Bu4N]4W10O32 των καταλυτικών συστημάτων W10O32
4-

/SiO2(5.3) Β και W10O32
4-/Al2O3(9) D (73mgr Β ή D σε 4ml CH3CN), ακτινοβολήθηκε για 90 

λεπτά υπό συνεχή παροχή μοριακού οξυγόνου, στους 22±2°C και σε πίεση 1 atm, απουσία 

του υποστρώματος. Και οι δύο καταλύτες διατηρήθηκαν αιωρούμενοι στο διάλυμα με συνεχή 

ανάδευση. Μετά τα πειράματα ακτινοβόλησης, τα διαλύματα των ετερογενών συστημάτων 

φυγοκεντρήθηκαν και λήφθηκε το φάσμα απορρόφησης UV/Vis, του υπερκείμενου 

διαλύματος. Τα φάσματα αυτά συγκρίθηκαν με το αντίστοιχο φάσμα UV/Vis του διαλύματος 

του καθαρού συμπλόκου [Bu4N]4W10O32 γνωστής συγκέντρωσης (7.3mgr [Bu4N]4W10O32 σε 

4ml CH3CN), ώστε να προσδιοριστεί ποσοτικά το ποσοστό του συμπλόκου που αποκολλάται 

και εισέρχεται στο διάλυμα υπό τις συνθήκες των φωτοξειδώσεων. Τα αποτελέσματα αυτής 

της σύγκρισης έδειξαν ότι <5% του στηριγμένου δεκαβολφραμικού συμπλόκου είχε διαχυθεί 

από τον φορέα της silica και της alumina στο διάλυμα. 
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5. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΛΥΤΗ ΣΤΗΝ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. 

Για την εύρεση του πιο κατάλληλου διαλύτη για ετερογενείς φωτοξειδώσεις βένζυλο 

αλκοολών με τους καταλύτες B και D, πραγματοποιήθηκε η φωτοξείδωση της 1 σε 5 κοινούς 

οργανικούς διαλύτες: ακετονιτρίλιο, ακετόνη, διχλωρομεθάνιο, διαιθυλαιθέρας και οξικός 

αιθυλεστέρας. Από τα διαγράμματα του Σχήματος 27, αποδεικνύεται πως οι διαλύτες που 

ευνοούν την καταλυτική δράση των W10O32
4-/SiO2(5.3) και W10O32

4-/Al2O3(9) είναι το 

ακετονιτρίλιο και η ακετόνη ενώ παρατηρείται σημαντική πτώση της δραστικότητας σε 

διαιθυλαιθέρα και οξικό αιθυλεστέρα. 
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 (♦) CH3CN 
 (■) CH3COCH3 
 (▲) CH2Cl2 
 (●) CH3CH2OCH2CH3 
 (▬) CH3CO2CH2CH3

Σχήμα 27. Διαγράμματα οξείδωσης διαλύματος 0.05Μ της 1 σε (♦) CH3CN, (▪) CH3COCH3, 

(▲) CH2Cl2, (●) CH3CH2OCH2CH3 και (▬) CH3CO2CH2CH3 στους 5-10oC, 

χρησιμοποιώντας 7.3mgr α) W10O32
4-/SiO2(5.3) B και β) W10O32

4-/Al2O3(9) D. 
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6. ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ 

Σε πρόσφατες μηχανιστικές μελέτες σχετικά με τις οξειδώσεις πάρα-

υποκατεστημένων 1-αρυλο-1-αλκοολών σε αερόβιες συνθήκες παρουσία του 

δεκαβολφραμικού συμπλόκου W10O32
4-, προτάθηκε ότι στο καθοριστικό για την αντίδραση 

στάδιο πραγματοποιείται μεταφορά ενός ατόμου υδρογόνου (Hydrogen Atom Transfer, 

HAT).109 

Η αντίδραση του ενδιαμέσου wO με οργανικά υποστρώματα XH μπορεί να γίνει 

μέσω (α) απόσπασης ατόμου υδρογόνου (ΗΑΤ) ή/και (β) μεταφοράς ηλεκτρονίου (ΕΤ) όπως 

φαίνεται στο Σχήμα 28.111-113 Και οι δύο μηχανιστικές πορείες οδηγούν στο σχηματισμό του 

ίδιου ανηγμένου ενδιαμέσου W10O32
-5

 και της αντίστοιχης οργανικής ρίζας Χ·. 

 

 

wO

HAT

ET

H XwO

XH

X H+

(a)

(b)

XH

W10O32
5-

W10O32
5-

 

 

 

 

Σχήμα 28. Προτεινόμενος μηχανισμός οξείδωσης οργανικών μορίων (ΧΗ) με το W10O32
4-. 

 

Για τον προσδιορισμό της ύπαρξης ή συνεισφοράς ενός μηχανισμού μεταφοράς 

ηλεκτρονίων (ΕΤ) στην αντίδραση, πραγματοποιήθηκε η φωτοξείδωση της 1, παρουσία 

1,3,5-τριμεθοξυβενζολίου (ΤΜΒ). Το ΤΜΒ είναι γνωστό ότι δρα ως αποσβέστης σε 

μηχανισμούς μεταφοράς ηλεκτρονίων.114 Εάν υπάρχει μεταφορά ηλεκτρονίων, το ΤΜΒ που 

έχει δυναμικό οξείδωσης E1/2ox =1.12V vs. SCE δηλαδή μικρότερο από το αντίστοιχο της 1 

(το δυναμικό οξείδωσης για τις άρυλο αλκοόλες είναι 1.6-1.7V),115 θα έπρεπε να επιβραδύνει 

την αντίδραση μεταφέροντας ένα ηλεκτρόνιο πίσω στο ριζικό κατιόν του 1, σύμφωνα με την 

ακόλουθη εξίσωση: 

 

1  + TMB → 1 + TMB  

 

Τα διαγράμματα φωτοξείδωσης της 1 παρουσία ΤΜΒ, με καταλύτη τους Β και D 

παρουσιάζονται στο Σχήμα 29.  
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Σχήμα 29. Διαγράμματα οξείδωσης διαλύματος 0.05Μ της 1 σε CH3CN στους 5-10oC 

παρουσία Ο2 και (◊) 7.3mgr W10O32
4-/SiO2(5.3), B, (□) 7.3mgr W10O32

4-/Al2O3(9), D, 

(♦)7.3mgr W10O32
4-/SiO2(5.3), B και TMB, (■) 7.3mgr W10O32

4-/Al2O3(9), D και TMB. 

 

 

 Για υποστρώματα όμως, όπως οι 1-άρυλο-1-αλκοόλες που μπορούν να αντιδράσουν 

μέσω και των δύο μηχανισμών ΕΤ ή ΗΑΤ, είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ποιος από τους 

δύο επικρατεί. Για περεταίρω λοιπόν αποσαφήνιση του μηχανισμού των οξειδώσεων 

μελετήθηκε η οξείδωση της 1-(4-μεθοξυφαινυλο)-2,2-διμεθυλο-1-προπανόλης με καταλύτες 

τους Β και D (Πίνακας 3). Το υπόστρωμα αυτό επιλέχθηκε καθώς η αναλογία των 

σχηματιζόμενων προϊόντων οξείδωσης, είναι ενδεικτική του μηχανισμού μέσω του οποίου 

πραγματοποιείται η αντίδραση.  

Είναι γνωστό ότι κατά την οξείδωση αρωματικών αλκοολών μέσω μηχανισμού 

μεταφοράς ηλεκτρονίου (ΕΤ) (Σχήμα 30), σχηματίζεται ένα ενδιάμεσο ριζικό κατιόν115-118 

από το οποίο δημιουργούνται προϊόντα διάσπασης (π.χ. αλδεΰδες, κετόνες). Η αναλογία των 

σχηματιζόμενων προϊόντων, αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τη διάκριση μεταξύ 

μηχανισμού απόσπασης ατόμου υδρογόνου (ΗΑΤ) και μηχανισμού μεταφοράς ηλεκτρονίου 

(ΕΤ), σε χημικές και ενζυμικές οξειδώσεις.114,119 Όταν ο α-άνθρακας της αλκοόλης είναι 

δίπλα σε μια τεταρτοταγή βούτυλο ομάδα, τότε σε περίπτωση μηχανισμού μεταφοράς 

ηλεκτρονίου (ΕΤ), ευνοείται ο σχηματισμός της αντίστοιχης αλδεΰδης, με αποβολή μίας 
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σταθερής τριτοταγούς βούτυλο ρίζας (Σχήμα 30). Αντίθετα, μέσω της διάσπασης του δεσμού 

Cα-Η (HAT) το κύριο προϊόν διάσπασης αναμένεται να είναι η αντίστοιχη κετόνη. 
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Σχήμα 30. Αναμενόμενα προϊόντα οξείδωσης της 1-(4-μεθοξυφαινυλο)-2,2-διμεθυλο-1- 

προπανόλης μέσω μηχανισμού μεταφοράς ηλεκτρονίου (ET). 

 

Τα αποτελέσματα των φωτοξειδώσεων της 1-(4-μεθοξυφαινυλο)-2,2-διμεθυλο-1-προπανόλης 

με τα καταλυτικά συστήματα Β και D αναγράφονται στον Πίνακα 3. Στον Πίνακα 3 

αναγράφονται επίσης τα αποτελέσματα της αντίστοιχης οξείδωσης με W10O32
4- και DCA 

(9,10-δικυανοανθρακένιο), έτσι ώστε η κατανομή των προϊόντων οξείδωσης να είναι άμεσα 

συγκρίσιμη μεταξύ τους. Το DCA είναι ένας φωτοευαισθητοποιητής που είναι γνωστό οτι 

στις οξειδώσεις αλκενίων,13b,14c,114 αιθέρων119 και άρυλο αλκοολών120 δρα μέσω μηχανισμού 

μεταφοράς ηλεκτρονίου. Η οξείδωση με καταλύτη το DCA έδωσε  ως κύριο προϊόν την 

άρυλο αλδεΰδη (Πίνακας 3).  

 

Πίνακας 3. Φωτοευαισθητοποιημένη οξείδωση της 1-(4-μεθοξυφαινυλο)-2,2-διμεθυλο-1-        

προπανόλης με W10O32
4-, W10O32

4-/SiO2(5.3) B, W10O32
4-/Al2O3(9) D και DCA. 

MeO

HO

MeO

O

MeO

O

MeO

OH
O

hv/καταλύτης
O2/CH3CN

+ +
H

a b c  

   % σχετική κατανομή προϊόντων[β]

καταλύτης χρόνος (min)[α] % μετατροπή[β] a b c 
W10O32

4- 20 30 97 3 -
   
Β 60 25 83 4 13
   

D 60 20 81 7 12
   

DCA 20 30 25 65 10
[α] Η 1-(4-μεθοξυφαινυλο)-2,2-διμεθυλο-1-προπανόλη (0.05 M) ακτινοβολήθηκε (Xenon lamp, 300 W, 
λ>300nm) παρουσία καταλύτη (5.5x10-4 M) σε 4ml CH3CN, στους 5-10oC. [β] Υπολογίστηκε με 
φασματοσκοπία 1H NMR με σφάλμα  ±4%. 
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Το DCA έχει δυναμικό οξείδωσης DCA.-/DCA = -0.97 V vs. SCE σε CH3CN.15  

hv 1DCA*

πολικός
διαλύτης
(Type I)

S
DCA   +  S

3O2 οξυγονωμένα
προϊόντα

DCA

 
Γενικά, Το DCA ανήκει στην κατηγορία των φωτοευαισθητοποιητών που σε άπολους 

διαλύτες δίνουν τύπου II μηχανισμό, ενώ σε πολικούς δ/τες όπως το CH3CN συνεισφέρουν 

και οι δύο μηχανισμοί με επικρατέστερο τον ριζικό (τύπου Ι). 

    Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 3 η κατανομή των προϊόντων οξείδωσης με DCA είναι 

εντελώς διαφορετική από αυτήν που παρατηρείται όταν το ίδιο υπόστρωμα οξειδώθηκε με Β 

και D. Αυτά τα αποτελέσματα είναι ενδεικτικά για εκτενή σχάση του δεσμού Ca-H στην 

περίπτωση των ετερογενών φωτοξειδώσεων και υποστηρίζουν ότι η απόσπαση ατόμου 

υδρογόνου (ΗΑΤ) είναι ο κύριος μηχανισμός οξείδωσης. Επιπλέον το σημαντικό ποσοστό 

σχηματισμού οξέος c και αλδεΰδης b υποδεικνύει ότι στον μηχανισμό της ετερογενούς 

οξείδωσης εμπλέκεται σε μικρότερο ποσοστό και μεταφορά ηλεκτρονίων (ΕΤ), σε αντίθεση 

με την αντίστοιχη οξείδωση σε ομογενές σύστημα (Πίνακας 3).110 Να σημειωθεί ότι για τα 

αποτελέσματα του Πίνακα 3 επιλέχθηκαν τέτοιοι χρόνοι οξείδωσης ώστε τα ολικά ποσοστά 

μετατροπής όλων των οξειδώσεων να είναι όμοια και άρα η μεταξύ τους σύγκριση να είναι 

αποτελεσματική ως προς τα συμπεράσματα που προκύπτουν. 
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7. ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΠΡΩΤΟΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΤΑΓΩΝ 

ΒΕΝΖΥΛΟ ΑΛΚΟΟΛΩΝ. 

Οι καταλύτες B και D, μελετήθηκαν για την πιθανή εφαρμογή τους στην οξείδωση μιας 

σειράς πάρα-υποκατεστημένων άρυλο αλκοολών. Τα αποτελέσματα της ετερογενούς 

φωτοξείδωσης των άρυλο αλκοολών 1-4 με το Β παρουσιάζονται στον Πίνακα 4. 

Από τα αποτελέσματα του Πίνακα 4, παρατηρείται ότι o B είναι δραστικός στις 

οξειδώσεις άρυλο αλκοολών επιδεικνύοντας υψηλά ποσοστά μετατροπής, όμοια με τις 

αντίστοιχες ομογενείς φωτοξειδώσεις.110

 

Πίνακας 4. Ετερογενής φωτοξείδωση των άρυλο αλκοολών 1-4 με καταλύτη το W10O32
4-

/SiO2(5.3) Β παρουσία μοριακού οξυγόνου σε CH3CN. 

R

hv / W10O32
4-/SiO2

O2/CH3CN
CH3

OH

1-4
R

CH3

O
1

R

CH3O_

H_

F3C_ 2

4H3C_

3
1a - 4a

 
 

υπόστρωμα[α]
χρόνος ακτινοβόλησης (min) % μετατροπή[β]

1 60 89 
OH

 1 90 95 

2 60 88 
OH

F3C  2 90 100 

3 60 80 
OH

CH3O  3 90 96 

4 60 89 
OH

H3C  4 90 98 
[α] Η άρυλο αλκοόλη (0.05 M) ακτινοβολήθηκε (Xenon lamp, 300 W, λ>300nm) παρουσία 
W10O32

4- (5.5x10-4 M) στηριγμένου σε silica (Β), σε 4ml CH3CN, στους 5-10oC. [β] 
Υπολογίστηκε με φασματοσκοπία 1H NMR και αέρια χρωματογραφία, με σφάλμα ±4% και 
±1% αντίστοιχα. 

 
 

Τα αποτελέσματα της ετερογενούς φωτοξείδωσης των άρυλο αλκοολών 1-4 με το D  

παρουσιάζονται στον Πίνακα 5. 
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Πίνακας 5. Ετερογενής φωτοξείδωση των άρυλο αλκοολών 1-4 με καταλύτη το W10O32
4-

/Al2O3(9) D παρουσία μοριακού οξυγόνου σε CH3CN. 

 

R

hv / W10O32
4-/Al2O3

O2/CH3CN
CH3

OH

1-4
R

CH3

O
1

R

CH3O_

H_

F3C_ 2

4H3C_
3

1a - 4a
 

 

υπόστρωμα[α] χρόνος ακτινοβόλησης (min) % μετατροπή[β]

1 60 55 
OH

 1 90 65 

2 90 48 
OH

F3C  2 180 84 

3 90 19 
OH

CH3O  3 180 31 

4 90 80 
OH

H3C  4 120 92 
[α] Η άρυλο αλκοόλη (0.05 M) ακτινοβολήθηκε (Xenon lamp, 300 W, λ>300nm) παρουσία 
W10O32

4- (5.5x10-4 M) στηριγμένου σε alumina (D), σε 4ml CH3CN, στους 5-10oC. [β] 
Υπολογίστηκε με φασματοσκοπία 1H NMR και αέρια χρωματογραφία, με σφάλμα ±4% και 
±1% αντίστοιχα. 

 
 

 Όπως φαίνεται στον Πίνακα 5, όταν χρησιμοποιείται το καταλυτικό σύστημα D, 

παρατηρούνται χαμηλότερα  ποσοστά μετατροπής σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσοστά που 

λαμβάνονται από την καταλυτική οξείδωση των 1-4 με το Β, αλλά και από  τις αντίστοιχες 

ομογενείς φωτοξειδώσεις.110 Όπως φαίνεται από τους Πίνακες 4 και 5, καθώς η 

ηλεκτρονιοελκτικότητα του πάρα-υποκαταστάτη αυξάνει, από CH3O- στην 1-(4-

μεθοξυφαινυλο)-1-αιθανόλη 2 σε F3C- στην 1-[4-(τριφθορομεθυλο)φαινυλο]-1-αιθανόλη 3, η 

αντίδραση φωτοξείδωσης επιταχύνεται. Αυτό το αποτέλεσμα είναι ενδεικτικό για δημιουργία 

αρνητικού φορτίου στην μεταβατική κατάσταση, το οποίο σταθεροποιείται καλύτερα με την 

παρουσία ηλεκτρονιοελκτικών υποκαταστατών. Σε περίπτωση ET μηχανισμού, η δημιουργία 

μιας ενδιάμεσης κατιονικής ρίζας θα έδινε αντίθετα αποτελέσματα, αφού o πάρα MeO- 

υποκαταστάτης θα οδηγούσε σε ταχύτερη αντίδραση σε σχέση με τους ηλεκτρονιοελκτικούς 

υποκαταστάτες λόγω καλύτερης σταθεροποίησης της ενδιάμεσης κατιονικής ρίζας, όπως έχει 

παρατηρηθεί στην περίπτωση του DCA. Το γεγονός αυτό αποτελεί ένδειξη για μηχανισμό 
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απόσπασης ατόμου υδρογόνου (ΗΑΤ) ως το κύριο μηχανιστικό μονοπάτι μέσω του οποίου 

συντελείται η καταλυτική οξείδωση των άρυλο αλκοολών από το στηριγμένο 

δεκαβολφραμικό σύμπλοκο.  

Τα δύο παραπάνω καταλυτικά συστήματα Β και D, χρησιμοποιήθηκαν για την 

οξείδωση μιας σειράς πάρα-άλκυλο και πάρα-άρυλο υποκατεστημένων βένζυλο αλκοολών 4-

10 (Σχήμα 31). Οι αλκοόλες αυτές φέρουν δύο κέντρα οξείδωσης, σε θέση πάρα μεταξύ τους. 

Έτσι τα υποστρώματα αυτά είναι δυνατόν να οξειδωθούν και στις δύο βενζυλικές θέσεις, 

στον βενζυλικό άνθρακα που έχει την υδροξυλομάδα και στον βενζυλικό άνθρακα που είναι 

σε πάρα-θέση ως προς την ομάδα της αλκοόλης.  

 

hv / καταλύτηςOH
R2

R1
R3

H H

R1=H,CH3,Ph, R2=H,CH3,Ph, R3=CH3,Ph

O2 / CH3CN

σχάση C-H(αλκοόλη)

σχάση C-H(άλκυλο)

R2

R1
R3

H O

OH
R2

R1
R3

OOH H

καταλύτης = W10O32
4-/SiO2(5.3) ή W10O32

4-/SiO2(9)

a

b  
 

Σχήμα 31. Δύο πιθανές θέσεις οξείδωσης των βένζυλο αλκοολών 4-10. 

 

 

Η σχάση του C-H(αλκοόλη) δεσμού, οδηγεί στον σχηματισμό της αντίστοιχης άρυλο 

κετόνης a, ενώ σχάση του C-H(άλκυλο) δεσμού οδηγεί στην δημιουργία του αντίστοιχου 

υδροϋπεροξειδίου b (Σχήμα 31). Περεταίρω οξείδωση αυτών των προϊόντων, οδηγεί στα δι-

οξυγονωμένα προϊόντα c, d και e (Πίνακας 6). Οι φωτοξειδώσεις των βένζυλο αλκοολών 4-

10 με τα καταλυτικά συστήματα Β και D, πραγματοποιήθηκαν στις ίδιες πειραματικές 

συνθήκες με παραπάνω και τα αποτελέσματα αναγράφονται στους Πίνακες 6 και 9 

αντίστοιχα.  

Η φωτοκαταλυτική οξείδωση της αλκοόλης 4, η οποία φέρει μια μέθυλο ομάδα σε 

πάρα-θέση ως προς τον αρωματικό δακτύλιο, με καταλύτη το Β, έδωσε αποκλειστικά την 

αντίστοιχη άρυλο κετόνη 4a. Το ποσοστό μετατροπής για αυτήν την αντίδραση ήταν 98% σε 

90 λεπτά. Επιπλέον δεν παρατηρήθηκε κανένα προϊόν οξείδωσης στον πάρα-μέθυλο 

υποκαταστάτη.  
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Πίνακας 6. Οξείδωση των αρωματικών αλκοολών 4-10 καταλυόμενη από W10O32
4-/SiO2(5.3) 

B παρουσία Ο2, σε CH3CN. 

W10O32
4--SiO2

O2/CH3CN
R3

OH

4 - 10

6

R3

4c-10c

O

R3

4b-10b

OH

4d-10d

O

R1

O

R3R3

O

4a-10a

+ ++

4

R1 R2

CH3 CH3

Ph H

H H
CH3 H

7

R2

R1
H

R2

R1 H

R2

R1 OOH

R2

R1 OOH
4e-10e

OH

R1

O

R3

8Ph Ph

5

+
hv

R3

CH3

CH3

CH3
CH3

CH3

Ph
Ph

9CH3 H
CH3 CH3 10

 

  
χρόνος 

ακτινοβόλησης % % σχετική κατανομή προϊόντων[β]

υπόστρωμα[α] (min) μετατροπή[β] a b c d e 
4 60 90 100 - - - - OH

 4 90 98 100 - - - - 

5 30 80 82 1 5 12 - OH

 5 90 100 36 - - 64 - 

6 30 77 80 - 10 10 - OH

 6 90 100 66 - 16 28 - 

7 30 73 85 - 2 10 3 OH

 7 90 100 60 - 3 34 3 

8 30 80 99 1 - - - OH

 8 60 93 98 2 - - - 

9 30 74 90 - 2 5 3 OH

 9 90 92 78 - 1 16 5 

10 20 58 91 - 8 1 - OH

 10 60 92 76 - 13 11 - 
[α] Διάλυμα 0.05 M της βένζυλο αλκοόλης 4-10 σε CH3CN ακτινοβολήθηκε (Xenon lamp, 300 W, λ>300nm) 
παρουσία W10O32

4-/SiO2(5.3) Β (5.5x10-4 M) στους 5-10oC. [β] Υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας 
φασματοσκοπία 1H NMR και αέρια χρωματογραφία μετά από αναγωγή των σχηματιζόμενων υδροπεροξειδίων 
με PPh3, με σφάλμα ± 4% και ± 1% αντίστοιχα. 

 

Στην οξείδωση της 5, στην οποία ο πάρα-άλκυλο υποκαταστάτης είναι η αίθυλο-

ομάδα, σαν κύριο προϊόν οξείδωσης ανιχνεύτηκε η αντίστοιχη άρυλο κετόνη 5a (82% 

σχετική απόδοση) σε 80% ποσοστό μετατροπής της αρχικής αλκοόλης (Πίνακας 6). Σε 

μεγαλύτερους χρόνους αντίδρασης, εκτός του 5a ανιχνεύεται και σημαντικό ποσοστό της 

δικετόνης 5d. Μετά από παρατεταμένη ακτινοβόληση όπου έχει καταναλωθεί όλη η αρχική 
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αλκοόλη, το 5d είναι το κύριο προϊόν οξείδωσης καταλαμβάνοντας το 64% των προϊόντων 

οξείδωσης της 5. Ομοίως και στην περίπτωση οξείδωσης της αλκοόλης 6 όπου σε πάρα-θέση 

έχει μια ισοπρόπυλο ομάδα, το κύριο προϊόν οξείδωσης είναι η αντίστοιχη άρυλο κετόνη 6a 

σε μικρούς χρόνους οξείδωσης. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι για το υπόστρωμα 6 η οξείδωση 

της ισοπρόπυλο ομάδας δεν ευνοείται σε σχέση με την οξείδωση της λιγότερο 

παρεμποδισμένης αίθυλο ομάδας στην αλκοόλη 5, γεγονός που συμφωνεί με τα αντίστοιχα 

σχετικά ποσοστά κατανομής των προϊόντων στις οξειδώσεις των αλκοολών 5 και 6. Έτσι για 

ποσοστά μετατροπής 100% των 5 και 6, το πλήρως οξειδωμένο προϊόν 5d σχηματίζεται σε 

σχετικό ποσοστό 64% και 28% αντίστοιχα. Συνεπώς ευνοείται κινητικά η οξείδωση της 

λιγότερο παρεμποδισμένης άλκυλο ομάδας. Από τα παραπάνω αποτελέσματα, προκύπτει ότι 

η ταχύτητα οξείδωσης των πάρα-άλκυλο υποκαταστατών ακολουθεί τη σειρά Et > iPr > 

Me.118a,c Παράλληλα η ύπαρξη ενός στερεοχημικά παρεμποδισμένου άλκυλο υποκαταστάτη 

μετατοπίζει την χημειοεκλεκτικότητα της οξείδωσης στον αλκοολικό άνθρακα της πάρα-

άλκυλο υποκατεστημένης βένζυλο αλκοόλης. Εδώ αξίζει να αναφερθεί και η σύγκριση των 

παραπάνω αποτελεσμάτων με τις αντίστοιχες ομογενείς οξειδώσεις. Με αντικατάσταση του 

πάρα-αίθυλο με πάρα-ισοπρόπυλο υποκαταστάτη στα υποστρώματα 5 και 6 δεν παρατηρείται 

σημαντική διαφοροποίηση στο ποσοστό μετατροπής (67% για το 5 έναντι 63% για το 6, δηλ. 

περίπου ίδια, σε 20 λεπτά ακτινοβόλησης), σε πλήρη αντίθεση με το αντίστοιχο ομογενές 

σύστημα όπου τα ολικά ποσοστά μετατροπής είναι 78% για το 5 και 55% για το 6 (διαφορά 

~20% στο ποσοστό μετατροπής), για τον ίδιο χρόνο αντίδρασης (Πίνακας 7).110  

 

Πίνακας 7. Οξείδωση των αρωματικών αλκοολών 5 και 6 καταλυόμενη από W10O32
4- και 

W10O32
4-/SiO2(5.3) B παρουσία Ο2, σε CH3CN, για 20min. 

   % σχετική κατανομή προϊόντων[β]

υπόστρωμα[α] καταλύτης % μετατροπή[β] a b,c,d,e 

5 W10O32
4- 78 63 37 

6 W10O32
4- 55 85 15 

5 B 67 84 16 

6 B 63 85 15 
[α] Διάλυμα 0.05 M της βενζυλικής αλκοόλης 5 και 6 σε CH3CN ακτινοβολήθηκε (Xenon lamp, 300 W, 
λ>300nm) παρουσία W10O32

4- και W10O32
4-/SiO2(5.3) Β (5.5x10-4 M) στους 5-10oC, για 20min. [β] 

Υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας φασματοσκοπία 1H NMR και αέρια χρωματογραφία μετά από αναγωγή των 
σχηματιζόμενων υδροπεροξειδίων με PPh3, με σφάλμα ±4% και ±1% αντίστοιχα. 
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Το αποτέλεσμα αυτό υποδεικνύει οτι η πάρα-άλκυλο υποκατάσταση δεν επηρεάζει 

σημαντικά τον ρυθμό αντίδρασης της ετερογενούς φωτοξείδωσης, ενώ είναι καθοριστική για 

την ομογενή κατάλυση με το W10O32
4-. Η διαφοροποίηση αυτή των αποτελεσμάτων μεταξύ 

της ομογενούς και της ετερογενούς κατάλυσης, μπορεί να αποτελέσει μια ακόμη ένδειξη για 

κάποια αλλαγή του μηχανισμού δράσης του W10O32
4-, με μικρή ή μεγαλύτερη συνεισφορά 

επιπρόσθετου χημικού δρόμου, κατά την μετάβαση του από το διάλυμα στην επιφάνεια των 

πορωδών υλικών SiO2 και Al2O3. 

Κατά την οξείδωση των υποστρωμάτων 7 και 8 όπου σε πάρα-θέση τοποθετείται η 

βένζυλο και η διφαινυλομεθυλένο ομάδα αντίστοιχα, παρατηρούνται όμοια ή ακόμη 

χαμηλότερα ποσοστά μετατροπής. Παράλληλα παρατηρείται ότι κατά την οξείδωση του 8 

σχηματίζεται αποκλειστικά η αντίστοιχη άρυλο κετόνη 8a, ενώ στην περίπτωση του λιγότερο 

παρεμποδισμένου πάρα-υποκαταστάτη στο υπόστρωμα 7, σχηματίζεται σε σημαντικό 

ποσοστό και το πλήρως οξειδωμένο προϊόν 7d.  

Επιπλέον συγκρίνοντας την κατανομή των προϊόντων κατά τις οξειδώσεις των 5, 6 

και 7, 8 όπου ο πάρα-αίθυλο (5) και ο πάρα-ισοπρόπυλο (6) υποκαταστάτης έχει 

αντικατασταθεί με βένζυλο (7) και διφαινυλομεθυλένο ομάδα (8), συμπεραίνουμε ότι η 

υψηλότερη χημειοεκλεκτικότητα στην περίπτωση των 7 και 8 οφείλεται στην στερεοχημική 

παρεμπόδιση της ογκώδους φαίνυλο ομάδας (45% και 66%, έναντι 76% και 98% σχετικές 

αποδόσεις της κετόνης a, για παρόμοιες ολικές μετατροπές 98%, 96%, 93%, 93% των 5, 6, 7 

και 8 αντίστοιχα, Πίνακας 8). 

 

 

Πίνακας 8. Οξείδωση των αρωματικών αλκοολών 5, 6, 7 και 8 καταλυόμενη από W10O32
4-

/SiO2(5.3) B παρουσία Ο2, σε CH3CN. 

 Χρόνος,  % % σχετική κατανομή προϊόντων[β]

υπόστρωμα[α] min καταλύτης μετατροπή[β] a b,c,d,e 
5 60 Β 98 45 55 
6 60 Β 96 66 44 
7 60 B 93 76 24 
8 60 B 93 98 2 

[α] Διάλυμα 0.05 M της βενζυλικής αλκοόλης 5, 6, 7 και 8 σε CH3CN ακτινοβολήθηκε (Xenon lamp, 300 W, 
λ>300nm) παρουσία W10O32

4-/SiO2(5.3) Β (5.5x10-4 M) στους 5-10oC, για 60min. [β] Υπολογίστηκε 
χρησιμοποιώντας φασματοσκοπία 1H NMR και αέρια χρωματογραφία μετά από αναγωγή των σχηματιζόμενων 
υδροπεροξειδίων με PPh3, με σφάλμα ±4% και ±1% αντίστοιχα. 
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Η δομική διαφορά των υποστρωμάτων 9 και 10 με τα 5 και 6 αντίστοιχα, έγκειται 

στην αντικατάσταση του μέθυλο υποκαταστάτη στον άνθρακα της αλκοόλης με ένα 

βενζολικό δακτύλιο. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 6, τα υποστρώματα 9 και 10 έδειξαν 

καλύτερη χημειοεκλεκτικότητα ως προς την οξείδωση της αλκοόλης, σε σχέση με τα 

υποστρώματα 5 και 6. 

Οι οξειδώσεις των ίδιων υποστρωμάτων 4-10 με καταλύτη το D παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 9. Για τα υποστρώματα 4, 5 και 6 εξάγονται τα ίδια συμπεράσματα με τις αντίστοιχες 

φωτοξειδώσεις με καταλύτη το Β. Έτσι η χημειοεκλεκτικότητα αυξάνει με αύξηση του όγκου 

του πάρα-άλκυλο υποκαταστάτη, ενώ σε υψηλότερα ποσοστά μετατροπής >90%, εκτός της 

κετόνης a ανιχνεύεται εξίσου σημαντικό ποσοστό του πλήρως οξειδωμένου προϊόντος d 

(Πίνακας 9). Σε αντίθεση με ότι συμβαίνει στην ετερογενή φωτοξείδωση με το Β, 

παρατηρείται ότι με αντικατάσταση του πάρα-μέθυλο υποκαταστάτη με πάρα-αίθυλο στα 

υποστρώματα 5 και 6 αντίστοιχα, η διαφοροποίηση στην ολική μετατροπή είναι σημαντική 

(30% για το 5 έναντι μόλις 16% για το 6 σε 30 λεπτά ακτινοβόλησης). Παράλληλα 

παρατηρείται ότι κατά την οξείδωση του 8 σχηματίζεται αποκλειστικά η αντίστοιχη άρυλο 

κετόνη 8a, ενώ στην περίπτωση του λιγότερο παρεμποδισμένου πάρα-υποκαταστάτη στο 

υπόστρωμα 7, σχηματίζεται σε σημαντικό ποσοστό και το πλήρως οξειδωμένο προϊόν 7d. 

Επιπλέον σε συμφωνία με την αντίστοιχη ετερογενή κατάλυση με το Β, σταδιακή αύξηση 

του πάρα υποκαταστάτη στις αλκοόλες 5, 6 και 7 ευνοεί την χημειοεκλεκτική οξείδωση της 

υδροξυλομάδας, ως αποτέλεσμα της αυξημένης στερεοχημικής παρεμπόδισης. Έτσι το 

σχετικό ποσοστό σχηματισμού για τις δικετόνες 5d, 5d (από το 6) και 7d είναι 56%, 63% και 

78% αντίστοιχα, (για παρόμοιες ολικές μετατροπές 77%, 75% και 73% των αλκοολών 5, 6 

και 7 αντίστοιχα).  

Η δομική διαφορά των υποστρωμάτων 9 και 10 με τα 5 και 6 αντίστοιχα, έγκειται 

στην αντικατάσταση του μέθυλο υποκαταστάτη (α-άνθρακας της αλκοόλης) με ένα 

βενζολικό δακτύλιο. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 7, τα υποστρώματα 9 και 10 οξειδώνονται 

πιο γρήγορα (63% και 61% αντίστοιχα σε 30 λεπτά) σε σχέση με τα 5 και 6 (50% και 30% 

στον ίδιο χρόνο) σε αντίθεση με ότι παρατηρήθηκε στην αντίστοιχη κατάλυση με το Β. 

Επιπλέον η χημειοεκλεκτικότητα ως προς την οξείδωση της αλκοόλης στα υποστρώματα 

αυτά, εξακολουθεί να είναι καλύτερη. Έτσι η άρυλο κετόνη 9a και 10a αποτελεί το 85% και 

79% των προϊόντων οξείδωσης των αλκοολών 9 και 10 σε αντίθεση με το 63% και 66% για 

τα 5 και 6, για παρόμοια ποσοστά μετατροπής, παρόλο της μεγαλύτερης στερεοχημικής 

παρεμπόδισης λόγω του δεύτερου βενζολικού δακτυλίου. 
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Πίνακας 9. Οξείδωση των αρωματικών αλκοολών 4-10 καταλυόμενη από W10O32
4-

/Al2O3(9.0) παρουσία Ο2, σε CH3CN. 

W10O32
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O
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H
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+
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R3

CH3

CH3

CH3
CH3

CH3

Ph
Ph

9CH3 H
CH3 CH3 10

 
 

 
χρόνος 

ακτινοβόλησης % 
% σχετική κατανομή 

προϊόντων[β]

υπόστρωμα[α] (min) μετατροπή[β] a b c d e 
4 90 89 100 - - - - OH

 4 120 97 100 - - - - 
 5 30 30 90 1 6 3 - 
 5 60 50 67 20 9 4 - 

5 90 66 63 14 13 10 - OH

 5 120 80 56 9 16 19 - 
 5 180 93 46 13 8 43 - 
 6 30 16 90 7 1 - 2 

6 60 30 87 9 3 1 - 
OH

6 90 41 84 11 3 2 - 
 6 180 68 66 12 14 6 2 
 6 210 75 63 5 22 8 2 

7 60 73 78 - 2 14 6 OH

 7 90 88 60 - 10 20 10 
 7 180 98 44 - 14 37 5 
 7 210 100 37 - 14 45 4 

8 30 20 100 - - - - OHPh

Ph 8 60 44 99 1 - - - 
9 60 63 85 - 2 9 4 OH

 9 180 92 55 2 3 33 9 
 10 60 61 79 - 14 7 - 

10 90 76 72 - 17 11 - 
OH

 10 180 95 58 - 23 19 - 
[α] Διάλυμα 0.05 M της άρυλο αλκοόλης 4-10 σε CH3CN ακτινοβολήθηκε (Xenon lamp, 300 W, λ>300nm) 
παρουσία W10O32

4-/Al2O3(9.0) (5.5x10-4 M) στους 5-10oC. [β] Υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας φασματοσκοπία 
1H NMR και αέρια χρωματογραφία μετά από αναγωγή των σχηματιζόμενων υδροπεροξειδίων με PPh3, με 
σφάλμα ±4% και ±1% αντίστοιχα. 
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Για την μελέτη της αποτελεσματικότητας των παραπάνω καταλυτών, στην οξείδωση 

πρωτοταγών βενζυλικών αλκοολών πραγματοποιήθηκαν οι ετερογενείς φωτοξειδώσεις των 

αλκοολών 11-14. Τα αποτελέσματα αυτών των οξειδώσεων παρουσιάζονται στον Πίνακα 10.  

 
 

 
Πίνακας 10. Ετερογενής φωτοξείδωση των πρωτοταγών βένζυλο αλκοολών 11-14 με 
καταλύτη το Β και D, σε CH3CN. 
 

R

hv / καταλύτης
O2/CH3CN

OH

11-14
R

H

O
11

R

CH3O_

H_

F3C_ 12

14H3C_
13

11a-14a
R

OH

O

11b-14b  
 

    % σχετική κατανομή 
προϊόντων[β]

υπόστρωμα[α] καταλύτης % μετατροπή[β] a b 

11 B 99 3 97 OH

 11 D 92 6 94 
12 B 99 1 99 OH

F3C  12 D 99 1 99 
13 B 97 4 96 OH

MeO  13 D 65 70 30 
14 B 92 3 97 OH

H3C  14 D 86 7 93 
[α] Διάλυμα 0.05 M της βενζυλικής αλκοόλης 11-14 σε CH3CN ακτινοβολήθηκε (Xenon lamp, 300 W, λ >300 
nm) παρουσία W10O32

4-/SiO2(5.3) Β και W10O32
4-/Al2O3(9) D (5.5x10-4 M) στους 5-10 oC, για 90min. [β] 

Υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας φασματοσκοπία 1H NMR με σφάλμα ±4%. 
 

 
 

Κατά τις φωτοξειδώσεις των πρωτοταγών βένζυλο αλκοολών 11-14, τα αντίστοιχα 

πάρα-υποκατεστημένα βενζοϊκά οξέα 11b-14b ανιχνεύτηκαν ως τα κύρια προϊόντα. 

Αντίθετα κατά την ετερογενή οξείδωση της 13 με το D (όπου όπως στην περίπτωση των 

δευτεροταγών βένζυλο αλκοολών η δραστικότητα είναι εμφανώς μειωμένη) το κύριο προϊόν 

οξείδωσης ήταν η αντίστοιχη αλδεΰδη 13a. Τα πειραματικά αυτά αποτελέσματα, βρίσκονται 

σε αντίθεση με πρόσφατη μελέτη στην οποία αναφέρεται η ετερογενής οξείδωση βένζυλο 

αλκοολών με την χρήση του W10O32
4-/SiO2, ως καταλύτη. Σε αυτή την μελέτη, προτάθηκε ο 

σχηματισμός των αντίστοιχων αλδεϋδών ως μοναδικά προϊόντα οξείδωσης, χωρίς την 

περεταίρω οξείδωση τους προς τα αντίστοιχα καρβοξυλικά οξέα.121
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 Για την εύρεση πιθανής δραστικότητας των παραπάνω καταλυτικών συστημάτων, σε 

δευτεροταγείς αλειφατικές αλκοόλες, μελετήθηκε η καταλυτική οξείδωση της 

κυκλοεξανόλης, με τους καταλύτες B και D. Το προϊόν οξείδωσης, η κυκλοεξανόνη, 

χρησιμοποιείται στη βιομηχανία ως διαλύτης καθώς και στην παραγωγή αδιπικού οξέος, της 

καπρολακτάμης και του nylon-6. 

 
OH Ohv/καταλύτης

O2/CH3CN
+ διοξυγονωμένα

    προϊόντα
15 a  

 
Πίνακας 11. Ετερογενής φωτοξείδωση της κυκλοεξανόλης 12 με καταλύτη το W10O32

4-

/SiO2(5.3) B και W10O32
4-/Al2O3(9) D και σε CH3CN. 

 
 

  χρόνος 
ακτινοβόλησης % 

% σχετική κατανομή 
προϊόντων[β]

καταλύτης υπόστρωμα[α] (min) μετατροπή[β] a διοξυγονωμένα
Β 15 60 80 95 5 
Β 15 90 99 93 7 
D 15 60 72 94 6 
D 15 90 90 97 3 

W10O32
4- 15 30 79 93 7 

W10O32
4- 15 60 100 92 8 

[α] Διάλυμα 0.05 M της κυκλοεξανόλης σε CH3CN ακτινοβολήθηκε (Xenon lamp, 300 W, λ >300 nm) 
παρουσία .W10O32

4-/Al2O3 και W10O32
4-/SiO2 (5.5x10-4 M) στους 5-10 oC. [β] Υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας 

φασματοσκοπία 1H NMR και αέρια χρωματογραφία μετά από αναγωγή των σχηματιζόμενων υδροπεροξειδίων 
με .PPh3, με σφάλμα ±4% και ±1% αντίστοιχα. 
 
 

 Σε όλες τις αντιδράσεις οξείδωσης της κυκλοεξανόλης, με τους καταλύτες Β και D, η 

κυκλοεξανόνη ανιχνεύτηκε ως το κύριο προϊόν οξείδωσης σε ποσοστό >90%, παράλληλα με 

περιορισμένο σχηματισμό δι-οξειδωμένων προϊόντων, <10%. 
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8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Γενικά η πρόσδεση του δεκαβολφραμικού συμπλόκου [Bu4N]4W10O32 στην επιφάνεια 

της alumina, μειώνει σημαντικά την δραστικότητα του σε σχέση με την πρόσδεση του στην 

επιφάνεια της silica. Από τα παραπάνω αποτελέσματα της οξείδωσης των αλκοολών 1-14, 

αποδεικνύεται η συνθετική εφαρμογή των καταλυτικών συστημάτων B και D. Επιπλέον σε 

όλες τις περιπτώσεις οξείδωσης των βένζυλο αλκοολών 4-10, η παρατεταμένη ακτινοβόληση 

οδηγεί σε περεταίρω οξείδωση της αρχικής κετόνης a, με σχηματισμό των πλήρως 

οξειδωμένων προϊόντων d. Λαμβάνοντας υπόψη, τα αποτελέσματα αυτά της ετερογενούς 

κατάλυσης των παραπάνω βένζυλο αλκοολών, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η 

δραστικότητα του κάθε καταλυτικού συστήματος εξαρτάται από την επιφάνεια των πορωδών 

υλικών silica (SiO2) και γ-alumina (γ-Al2O3), καθώς και από την ύπαρξη ενός ΕΤ ή ΗΑΤ 

μηχανισμού οξείδωσης. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η εναπόθεση των συμπλόκων στους δύο 

φορείς πραγματοποιήθηκε σε δύο διαφορετικές τιμές pH (πάνω και κάτω από το ZPC του 

κάθε φορέα). Συνεπώς, η διαφορά στην καταλυτική δράση των Α, Β, C και D εξαρτάται 

άμεσα από την αλλαγή στη δομή ή/και στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της στηριγμένης 

φάσης ([Bu4N]4W10O32) μέσω της διαφορετικής φόρτισης της επιφάνειας του φορέα.  

Τα παραπάνω καταλυτικά συστήματα, βρέθηκαν να είναι σταθερά στις φωτοχημικές 

συνθήκες, διατηρώντας την δραστικότητα τους σε επαναλαμβανόμενους καταλυτικούς 

κύκλους, ενώ το ακετονιτρίλιο και η ακετόνη ευνοούν την υψηλή καταλυτική δράση των 

παραπάνω υλικών. Σε σχέση με τις αντίστοιχες ομογενείς καταλυτικές διαδικασίες 

οξείδωσης των άρυλο αλκοολών, οι καταλύτες που μελετήθηκαν σε αυτήν την εργασία 

έχουν τα πλεονεκτήματα της απλής ανάκτησης από το διάλυμα της αντίδρασης, σταθερή 

δραστικότητα σε διαδοχικούς καταλυτικούς κύκλους και πολύ χαμηλή εισαγωγή μετάλλων 

στο μίγμα της αντίδρασης. 
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1. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ  

Η λήψη των φασμάτων  1H NMR και 13C NMR  έγινε σε φασματόμετρα 300 MHz 

MSL Brucker και 500 MHz AMX Brucker, χρησιμοποιώντας τετραμεθυλοσιλάνιο σαν σήμα 

αναφοράς. Οι χημικές μετατοπίσεις αναγράφονται σε ppm.  

Η αναλύσεις αέριας χρωματογραφίας των καταλυτικών φωτοξειδώσεων, 

πραγματοποιήθηκαν σε αέριο χρωματογράφο μοντέλου Shimadzu GC-17A, εφοδιασμένο με 

Supelco (MDN-5S, 60m x 0.32mm, 0.25μm film thickness) τριχοειδή στήλη και ανιχνευτή 

ιονισμού φλόγας (FID). 

Τα φάσματα μάζας ελήφθησαν σε συσκευή αέριας χρωματογραφίας-φασματομετρίας 

μάζας (GC-MS) μοντέλου Shimadzu GC-MS QP5050  εφοδιασμένο με τριχοειδή στήλη 

Supelco (MDN-5, 30m x 0.25mm, 0.25μm film thickness) και ανιχνευτή μάζας χημικού 

ιοντισμού (5971A MS). 

Τα φάσματα DRS (Diffuse Reflectance Spectra) των καταλυτών καταγράφηκαν στην 

περιοχή 200-800 nm, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος χρησιμοποιώντας φασματοφωτόμετρο 

UV-Vis Varian Cary 3. Οι αντίστοιχοι φορείς χρησιμοποιήθηκαν σαν σημεία αναφοράς για 

τα καταλυτικά δείγματα. 

Τα φάσματα FT-IR καταγράφηκαν σε φασματοφωτόμετρο Perkin-Elmer 16 PC FT-

IR, χρησιμοποιώντας δισκία KBr τόσο των καταλυτών που παρασκευάστηκαν όσο και των 

αντίστοιχων φορέων, στην περιοχή 500-4500 cm-1. 

Οι μετρήσεις της ειδικής επιφάνειας (Specific Surface Area, SSA), 

πραγματοποιήθηκαν με τη μέθοδο BET (Brunauer-Emmett-Teller). Καθαρό άζωτο και ήλιο 

(Air Liquide) χρησιμοποιήθηκαν σαν αέριο προσρόφησης και φέρον αέριο αντίστοιχα. Για 

την ανίχνευση του προσροφημένου αζώτου σε δεδομένη μερική πίεση, χρησιμοποιήθηκε 

ανιχνευτής θερμικής αγωγιμότητας (VICI, Valco Instruments Co. Inc.) 

Οι φωτοχημικές αντιδράσεις πραγματοποιήθηκαν με λυχνία Xe μεταβλητής έντασης 

Cermax 300W. 

O καθαρισμός των υποστρωμάτων και των προϊόντων των φωτοξειδώσεων έγινε με 

χρωματογραφία στήλης μεσαίας πίεσης (flash column chromatography), χρησιμοποιώντας ως 

υλικό πλήρωσης SiO2 (Silica gel 60, 230-400 mesh). Οι χρωματογραφικές αναλύσεις λεπτής 

στοιβάδας (ΤLC) έγιναν σε πλακίδια επικαλυμμένα με SiO2. Η ξήρανση των οργανικών 

εκχυλισμάτων πραγματοποιήθηκε με άνυδρο MgSO4. 
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΛΥΤΩΝ 

Ο καθαρισμός και η ξήρανση των διαλυτών πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις 

πειραματικές μεθόδους που αναφέρονται στο Chemist Companion.122 Ο διαίθυλο αιθέρας 

αποστάκτηκε από νάτριο, υπό αδρανή ατμόσφαιρα αζώτου, παρουσία βενζοφαινόνης σαν 

δείκτη και χρησιμοποιήθηκε αμέσως μετά την ξήρανση του. 

Το διχλωρομεθάνιο αποστάκτηκε παρουσία P2O5 και διατηρήθηκε σε μοριακά 

κόσκινα 4Å. Εναλλακτική ξήρανση πραγματοποιήθηκε με απλό πέρασμα από στήλη 

χρωματογραφίας με υλικό πλήρωσης SiO2. 

 

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 

I. ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ GRIGNARD123 

Σε προξηραμένη δίλαιμη σφαιρική φιάλη των 150ml, εφοδιασμένη με προσθετική 

χοάνη και μαγνητικό αναδευτήρα, τοποθετούνται υπό αδρανή ατμόσφαιρα Ar 12 mmoles Mg 

και 20ml άνυδρου αιθέρα. Ακολουθεί σταδιακή προσθήκη 10 mmoles αλκυλαλογονιδίου 

διαλυμένα σε 10ml αιθέρα μέχρι να αρχίσει η αντίδραση, κάτι που φαίνεται από το θόλωμα 

που δημιουργείται μέσα στη φιάλη της αντίδρασης. Στην περίπτωση μη δραστικών 

αλκυλαλογονιδίων όπως για παράδειγμα το βρωμοβενζόλιο, προστίθεται μικρή ποσότητα 

ιωδοαιθανίου ή ένας κρύσταλλος ιωδίου για να βοηθήσει την έναρξη σχηματισμού της 

οργανομαγνησιακής ένωσης. Το διάλυμα θερμαίνεται μέχρι βρασμού για 0.5-1 ώρα, οπότε το 

μεγαλύτερο μέρος του Mg έχει καταναλωθεί. Μετά από ψύξη στους  0°C, 9-10 mmoles της 

αλδεΰδης ή της κετόνης μαζί με 10ml αιθέρα προστίθενται στάγδην στο διάλυμα. Ακολουθεί 

ανάδευση σε θερμοκρασία δωματίου για 1-12 ώρες μέχρι να μην ανιχνεύεται η καρβονυλική 

ένωση στο GC. Το διάλυμα ξαναψύχεται με παγόλουτρο και προστίθεται στάγδην 1ml Η2Ο. 

Τα άλατα του Mg καθιζάνουν, ενώ η οργανική στοιβάδα που διαυγάζει, εκχυλίζεται με 30ml 

κορεσμένου διαλύματος NaCl και ξηραίνεται με MgSO4. Η αλκοόλη λαμβάνεται 

απομακρύνοντας τον διαλύτη σε κενό βρύσης. 

 

II.ΑΝΑΓΩΓΗ ΚΑΡΒΟΝΥΛΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ, ΕΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΟΞΕΩΝ ΜΕ  LiAlH4
124 

Σε προξηραμένη δίλαιμη σφαιρική φιάλη, εφοδιασμένη με μαγνητικό αναδευτήρα, 

προσθετική χοάνη και κάθετο ψυκτήρα, τοποθετούνται υπό αδρανή ατμόσφαιρα αζώτου 10 

mmoles LiAlH4 (~25% περίσσεια ισοδυνάμων υδριδίου σε σχέση με το καρβονυλικό 
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υπόστρωμα), 30ml άνυδρου αιθέρα και αναδεύονται ισχυρά για περίπου 15 λεπτά. Η φιάλη 

ψύχεται στους 0°C και ακολουθεί στάγδην προσθήκη, υπό ισχυρή ανάδευση, είτε 30 mmoles 

καρβονυλικής ένωσης ή 20 mmoles εστέρα, είτε 10 mmoles οξέος διαλυμένου σε 30ml 

άνυδρου αιθέρα. Το μίγμα της αντίδρασης αφήνεται είτε σε θερμοκρασία δωματίου είτε 

θερμαίνεται μέχρι βρασμού και η πορεία της αντίδρασης παρακολουθείται με χρωματογραφία 

λεπτής στοιβάδας ή με αέρια χρωματογραφία.  

Μετά το τέλος της αντίδρασης ακολουθεί ψύξη στους 0°C ενώ η επεξεργασία του 

συμπλόκου του αλουμινίου γίνεται ως εξής : Προσθήκη n ml Η2Ο (όπου n η ποσότητα του 

αναγωγικού που είχε προστεθεί σε gr), βρασμός του μίγματος της αντίδρασης για 15 λεπτά, 

ψύξη στους 0°C, προσθήκη n ml διαλύματος NaOH 15%, βρασμός για 15 λεπτά, ψύξη στους 

0°C, προσθήκη 3n ml Η2Ο και βρασμός μέχρι να καταβυθιστεί λευκό ίζημα. Τα στερεά 

άλατα του Li και του Al απομακρύνονται με διήθηση. Το μίγμα της αντίδρασης εκχυλίζεται 

με διάλυμα 5% ΝaHCO3 και στη συνέχεια με κορεσμένο διάλυμα NaCl. Ακολουθεί ξήρανση 

με άνυδρο MgSO4 και απομάκρυνση του διαλύτη. Στην περίπτωση υδατοδιαλυτών αλκοολών 

η αιθερική στοιβάδα ξηραίνεται κατευθείαν χωρίς την μεσολάβηση των εκχυλίσεων με τα 

υδατικά διαλύματα. Η απόδοση της αντίδρασης κυμαίνεται από 70 έως 95%. 

 

III. ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΦΩΤΟΞΕΙΔΩΣΕΩΝ 

Σε κατάλληλη κυψελίδα τοποθετούνται 2ml CH3CN (HPLC grade), που περιέχει τον 

καταλύτη  [Bu4N]4W10O32
 /SiO2 ή [Bu4N]4W10O32

 /Al2O3 ή  [Bu4N]4W10O32 με συγκέντρωση 

5.5x10-4Μ και την προς οξείδωση ουσία, με συγκέντρωση 0.05Μ (εκτός εάν αναφέρεται 

διαφορετικά). Η κυψελίδα τοποθετείται σε συσκευή υδατόλουτρου από Pyrex και σε 

απόσταση 10 cm από την λυχνία 300W Xenon. Στο υδατόλουτρο τοποθετείται πάγος με λίγο 

νερό ώστε η θερμοκρασία της αντίδρασης να διατηρείται στους 10°C περίπου. Στην 

κυψελίδα της φωτοξείδωσης διαβιβάζεται μέσω σύριγγας οξυγόνο με διαρκή και σταθερή 

ροή. Το οξυγόνο περνάει πρώτα από παγίδα H2SO4 για να εμποδιστεί η είσοδος υγρασίας στο 

διάλυμα που οξειδώνεται. Οι στερεοί καταλύτες διατηρήθηκαν αιωρούμενοι στο διάλυμα, με 

συνεχή ανάδευση. Η πορεία της φωτοξείδωσης παρακολουθείται με αέρια χρωματογραφία, 

ενώ τα προϊόντα της αντίδρασης αναλύονται και ταυτοποιούνται με φασματοσκοπία NMR 

και αέρια χρωματογραφία μάζας. Μετά το τέλος της φωτοξείδωσης ο διαλύτης 

απομακρύνεται με απόσταξη υπό ελαττωμένη πίεση. Στην περίπτωση όπου σχηματίζονται 

υπεροξείδια, τα προϊόντα ταυτοποιούνται αρχικά με φασματοσκοπία NMR και στην συνέχεια 

ανάγονται με προσθήκη τριφαινυλοφωσφίνης (PPh3) στις αντίστοιχες αλκοόλες, οι οποίες 

                                                                                                                                                   
 62



Π Ε Ι Ρ Α Μ Α Τ Ι Κ Ο    Μ Ε Ρ Ο Σ                                                                                            . 

προσδιορίζονται ποσοτικά με αέρια χρωματογραφία και ταυτοποιούνται περεταίρω με αέρια 

φασματομετρία μάζας. Τα προϊόντα οξείδωσης απομονώνονται καθαρά, έπειτα από 

χρωματογραφία στήλης μεσαίας πίεσης. 

 

3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

I. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΛΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΕΚΑΒΟΛΦΡΑΜΙΚΟΥ ΣΥΜΠΛΟΚΟΥ [n-Bu4N]4W10O32
  

 Σε δύο ποτήρια ζέσεως τοποθετούνται 16gr Na2WO4·2H2O σε 100ml H2O και 33.5ml 

διαλύματος HCl 3Μ, αντίστοιχα. Τα δύο αυτά διαλύματα θερμαίνονται μέχρι βρασμού και 

στη συνέχεια αναμιγνύονται. Αφού περάσουν μερικά λεπτά βρασμού, στο υποκίτρινο 

διάλυμα που προκύπτει, προστίθεται υδατικό διάλυμα τετραβούτυλο αμμωνίου 6.4 gr/10ml 

οπότε και παρατηρείται καταβύθιση κίτρινου ιζήματος. Στη συνέχεια πραγματοποιείται 

διήθηση υπό κενό (το διάλυμα πρέπει να είναι ζεστό), και το κίτρινο άλας εκπλένεται με 

ζεστό νερό, ζεστή αιθανόλη και τέλος με αιθέρα. Το στερεό ανακρυσταλλώνεται με ζεστό 

διμέθυλο φορμαμίδιο (DMF) και τελικά απομονώνονται 10gr άλατος, με μορφή υποκίτρινου 

κρυσταλλικού στερεού. 

 

II.ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ [n-Bu4N]4W10O32 ΠΡΟΣΡΟΦΗΜΕΝΟ ΣΕ SILICA Ή ALUMINA 

Η σύνθεση και η μελέτη των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών των καταλυτών, 

πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το τμήμα χημείας του πανεπιστημίου Πατρών. Όλα τα 

καταλυτικά δείγματα παρασκευάστηκαν εναποθέτοντας το δεκαβολφραμικό σύμπλοκο [n-

Bu4N]4W10O32 σε SiO2 (Alfa Aesar, 99,8%(metal basis), ~ 325 mesh) και γ-Al2O3 (AKZO γ-

alumina extrudates, HDS-000-1.5 mm E, με μέγεθος σωματιδίων 90-150 μm). H μέθοδος του 

υγρού εμποτισμού χρησιμοποιήθηκε για την εναπόθεση του ενεργού συμπλόκου στην 

επιφάνεια των φορέων. Χρησιμοποιήθηκαν 2 διαφορετικές τιμές pH στο διάλυμα εμποτισμού 

για κάθε ένα φορέα, μία μεγαλύτερη και μία μικρότερη από την τιμή του PZC (Point of Zero 

Charge) του κάθε φορέα. Για την silica PZCSiO2
≈3.0 και για την alumina PZCAl2O3

≈8.0.125 Η 

διαδικασία που πραγματοποιήθηκε ήταν η εξής : 0.5gr του [n-Bu4N]4W10O32 διαλύθηκαν σε 

60ml CH3CN και 15ml διπλά απεσταγμένου νερού. Το pH του διαλύματος ήταν ~3 και 

ρυθμίστηκε στην επιθυμητή τιμή pH (1.9 και 5.3 στην περίπτωση του φορέα SiO2 και 5.2 και 

9.0 στην περίπτωση της γ-Al2O3) προσθέτοντας NH4OH ή HNO3. Έπειτα προστέθηκαν 5gr 

του φορέα (SiO2 ή γ-Al2O3) και η τιμή του pH του διαλύματος ρυθμίστηκε ξανά στην 

επιθυμητή τιμή. Το διάλυμα αυτό αφέθηκε υπό ανάδευση για 3 ώρες και έπειτα οι διαλύτες 
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απομακρύνθηκαν χρησιμοποιώντας αντλία κενού σε διάστημα 4 ωρών, σε θερμοκρασία 30ºC 

και πίεση 35 mbar. Τα λαμβανόμενα στερεά ξηράθηκαν στους 110ºC για 24 ώρες.  

 

III.1-[4-(τριφθορομεθυλο)φαινυλο]-1-αιθανόλη (2) 

Η αλκοόλη αυτή παρασκευάστηκε σύμφωνα με την γενική μέθοδο αντίδρασης 

Grignard που περιγράφεται στις γενικές συνθετικές μεθόδους. Χρησιμοποιήθηκαν 1.75gr (10 

mmoles) της 4-(τριφθορομεθυλο)βενζαλδεΰδης, 1.7gr ή 0.75ml (12 mmoles) MeI και 0.36gr 

(15 mmoles) Mg. Απομονώθηκαν 1.7gr της αλκοόλης 2 (90% απόδοση). 1Η-NMR (500 MHz, 

CDCl3): δ 7.63 (d, 2H, J = 8.1 Hz), 7.51 (d, 2H, J = 6.4 Hz), 4.98 (q, 1H, βενζυλικό, J = 6.4 

Hz), 1.53 (d, 3H, J = 6.5 Hz),  MS m/z= 190 (100, m/z= 175). 

 

IV. 1-(4-μεθοξυφαινυλο)-1-αιθανόλη (3) 

Η αλκοόλη αυτή παρασκευάστηκε σύμφωνα με την γενική μέθοδο αντίδρασης 

Grignard. Χρησιμοποιήθηκαν  2.7gr (20 mmoles) της 4-μεθοξυβενζαλδεΰδης, 0.7gr (29 

mmoles) Mg and 1.5ml (24 mmoles) MeI. Απομονώθηκαν 2.8gr της αλκοόλης 3 σε  92 % 

απόδοση. 1Η-NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.32 (d, 2H, J = 8.5 Hz), 6.90 (d, 2H, J = 8.5 Hz), 

4.87 (q, 1H, βενζυλικό, J = 6.4 Hz), 1.50 (d, 3H, J = 6.4Hz). MS m/z= 152 (100, m/z= 137). 

 

V.1-(4-μεθυλοφαινυλο)-1-αιθανόλη (4) 

Η αλκοόλη αυτή παρασκευάστηκε σύμφωνα με την γενική μέθοδο αντίδρασης 

Grignard. Χρησιμοποιήθηκαν  2.4gr (20.0 mmoles) της 4-μεθυλοβενζαλδεΰδης, 0.7gr (29 

mmoles) Mg and 1.5ml (24 mmoles) MeI. Μετά από 1 ώρα απομονώθηκαν 2.4gr της 

αντίστοιχης άρυλο αλκοόλης 4 σε  88% απόδοση. 1Η-NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.29 (d, 

2H, J = 7.5 Hz), 7.18 (d, 2H, J = 7.5 Hz), 4.90 (q, 1H, βενζυλικό, J = 6.4 Hz), 2.37 (s, 3H), 

1.50 (d, 3H, J = 6.4 Hz). MS m/z= 136 (100, m/z= 93). 

 

VI.1-[4-αιθυλοφαινυλο]-1-αιθανόλη (5) και (4-αιθυλοφαινυλο)(φαινυλο) μεθανόλη (9) 

Οι αλκοόλες αυτές παρασκευάστηκαν σύμφωνα με την γενική μέθοδο αντίδρασης 

Grignard. Χρησιμοποιήθηκαν  1.3gr (10.0 mmoles) της  4-αιθυλοβενζαλδεΰδης, 0.3gr (12 

mmoles) Mg και 13 mmoles MeI ή PhBr για την 5 ή 9 αντίστοιχα. Η αντίδραση 

ολοκληρώθηκε σε 3 ώρες απομονώνοντας 1.4gr της αντίστοιχης άρυλο αλκοόλης 5 (94% 
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απόδοση) και 1.9gr της άρυλο αλκοόλης 9 (90% απόδοση). Αλκοόλη 5: 1Η-NMR (500 MHz, 

CDCl3): δ 7.33 (d, 2H, J = 8.2 Hz), 7.22 (d, 2H, J = 8.2 Hz), 4.89 (q, 1H, J = 6.5 Hz), 2.68 (q, 

2H, J = 7.2 Hz), 1.93 (s, OH), 1.52 (d, 3H, J = 6.4 Hz), 1.27 (t, 3H, J = 7.5 Hz). 13C-NMR 

(125 MHz, CDCl3): δ 143.5, 143.1, 127.9, 125.3, 70.2, 28.5, 25.0, 15.6. MS m/z= 150 (100, 

m/z= 79). Αλκοόλη 9: 1Η-NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.42 (d, 2H, J = 7.3 Hz), 7.36 (m, 2H), 

7.31 (m, 3H), 7.20 (d, 2H, J = 7.3 Hz), 5.85 (d, 1H, J = 2.4 Hz), 2.66 (q, 2H, J = 7.2 Hz), 2.20 

(d, OH, J = 2.4 Hz), 1.25 (t, 3H, J = 7.5 Hz). 13C-NMR (125 MHz, CDCl3): δ 143.9, 143.5, 

141.2, 128.4, 128.0, 127.4, 126.6, 126.5, 76.1, 28.5, 15.6. MS m/z= 212 (100, m/z= 105). 

 

VII.1-(4-ισοπροπυλοφαινυλο)-1-αιθανόλη (6) και (4-ισοπροπυλοφαινυλο)(φαινυλο) 

μεθανόλη (10) 

Οι αλκοόλες αυτές παρασκευάστηκαν σύμφωνα με την γενική μέθοδο αντίδρασης 

Grignard. Χρησιμοποιήθηκαν 1.3gr (10.0 mmoles) της  4-ισοπροπυλοβενζαλδεΰδης, 0.3gr 

(12 mmoles) Mg και 13 mmoles MeI και PhBr αντίστοιχα. Μετά από 2 ώρες, απομονώθηκαν  

1.5gr της αντίστοιχης άρυλο αλκοόλης 6 (91% απόδοση) και 1.96gr της αλκοόλης 10 (87% 

απόδοση). Aλκοόλη 6: 1Η-NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.35 (d, 2H, J = 8.1 Hz), 7.25 (d, 2H, 

J = 8.0 Hz), 4.89 (q, 1H, J = 6.5 Hz), 2.95 (m, 1H), 2.05 (s, OH), 1.52 (d, 3H, J = 6.4 Hz), 

1.29 (t, 3H, J = 6.9 Hz). 13C-NMR (125 MHz, CDCl3): δ 148.1, 143.2, 126.5, 125.4, 70.2, 

33.7, 24.9, 23.9. MS m/z= 164 (100, m/z= 149). Aλκοόλη 10: 1Η-NMR (500 MHz, CDCl3): δ 

7.42 (d, 2H, J = 7.3 Hz), 7.36 (m, 2H), 7.31 (m, 3H), 7.23 (d, 2H, J = 7.3 Hz), 5.85 (d, 1H, J 

= 2.4 Hz), 2.92 (m, 1H), 2.20 (d, OH, J = 2.4 Hz), 1.25 (d, 6H, J = 6.9 Hz). 13C-NMR (125 

MHz, CDCl3): δ 143.9, 143.5, 141.2, 128.4, 128.0, 127.4, 126.6, 126.5, 76.1, 28.6, 15.6. MS 

m/z= 226 (100, m/z= 105). 

 

VIII.1-(4-βενζυλοφαινυλο)-1-αιθανόλη (7) και 1-(βενζυδρυλοφαινυλο)-1-αιθανόλη (8) 

Οι παραπάνω βένζυλο αλκοόλες παρασκευάστηκαν μέσω μίας σειράς αντιδράσεων οι οποίες 

συνοψίζονται στο ακόλουθο σχήμα :  
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Διφαινυλομεθάνιο. Το υπόστρωμα αυτό παρασκευάστηκε σύμφωνα με την αντίδραση 

αναγωγής της βενζοφαινόνης παρουσία Εt3SiH/BF3·Et2O.126Διαλύθηκαν 1.82gr (10 mmoles) 

βενζοφαινόνης σε άνυδρο διχλωρομεθάνιο (CH2Cl2) και προστέθηκαν 6ml (4mmoles) Et3SiH 

και 5ml (20 mmoles) διαλύματος BF3/Et2O στους 0°C. Το μίγμα της αντίδρασης αναδεύεται 

για 3 ώρες και έπειτα προστίθενται 3ml  διαλύματος NaOH 10% στους 0°C και η οργανική 

στοιβάδα εκχυλίζεται με αιθέρα. Το διφαινυλομεθάνιο απομονώνεται καθαρό μετά από 

χρωματογραφία στήλης (2/1 hexane/ethyl acetate) σε απόδοση 90% (1.50gr). 1Η-NMR (500 

MHz, CDCl3): δ 7.32 (m, 4H), 7.23 (m, 6H), 4.02 (s, 2H). 

 

IX.1-(4-βενζυλοφαινυλο)-1-αιθανόνη και 1-(βενζυδρυλοφαινυλο)-1-αιθανόνη 

 Τα υποστρώματα αυτά παρασκευάστηκαν με αντίδραση των αντίστοιχων άρυλο 

αλκανίων με 1 ισοδύναμο CH3COCl. Σε διάλυμα άρυλο αλκανίου (5 mmoles) σε άνυδρο 

διχλωρομεθάνιο, προστίθενται 6 mmoles CH3COCl και  6 mmoles  AlCl3 σταδιακά, στους 

0°C. Το μίγμα της αντίδρασης αφήνεται υπό ανάδευση για περίπου 10 ώρες, προστίθεται σε 

30ml διαλύματος  HCl 10% στους 0°C και έπειτα η οργανική στοιβάδα εκχυλίζεται με 

αιθέρα. Τα μίγματα ξεπλένονται με διάλυμα  NaHCO3 5%, ξηραίνονται με  MgSO4 και αφού 

συμπυκνωθούν, δίνουν τις αντίστοιχες άρυλο κετόνες σε απόδοση 90%. 1-(4-

βενζυλοφαινυλο)-1-αιθανόνη: 1Η-NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.91 (d, 2H, J = 8.1 Hz), 7.32 

(m, 4H), 7.23 (m, 6H), 4.06 (s, 2H), 2.60 (s, 3H). MS m/z= 210 (100, m/z= 195). 

 1-(βενζυδρυλοφαινυλο)-1-αιθανόνη: 1Η-NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.91 (d, 2H, J = 8.1 

Hz), 7.32 (m, 4H), 7.23 (m, 6H), 7.13 (d, 2H, J = 7.3 Hz), 5.62 (s, 2H), 2.60 (s, 3H). MS 

m/z= 286 (100, m/z= 165). 
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X.1-(4-βενζυλοφαινυλο)-1-αιθανόλη (7) και 1-(βενζυδρυλοφαινυλο)-1-αιθανόλη (8) 

Σε ξηρή σφαιρική φιάλη εφοδιασμένη με μαγνητικό αναδευτήρα, τοποθετoύνται 

76mgr LiAlH4 (2 mmol) σε 20ml άνυδρου αιθέρα. Στο διάλυμα αυτό προστίθεται στάγδην 

διάλυμα της αντίστοιχης κετόνης (6 mmol) σε άνυδρο αιθέρα (10ml) στους 0°C υπό αδρανή 

ατμόσφαιρα Ar. Το μίγμα αφήνεται υπό βρασμό για περίπου μία ώρα ενώ ακολουθεί 

προσθήκη 0.1ml H2O, 0.1ml διαλύματος 15% NaOH και 0.3ml H2O. Αφού διηθηθούν τα 

άλατα Li και Al, το μίγμα της αντίδρασης εκπλένεται με διάλυμα  5% NaHCO3  και έπειτα με 

κορεσμένο διάλυμα NaCl. Η άρυλο αλκοόλη απομονώνεται τελικά, μετά από ξήρανση με  

MgSO4 και συμπύκνωση, σε απόδοση 92%. Aλκοόλη 7: 1Η-NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.28 

(m, 5H), 7.19 (m, 4H), 4.89 (q, 1H, J = 6.4 Hz), 3.97 (s, 2H), 1.74 (s, OH), 1.48 (d, 3H, J = 

6.4 Hz). 13C-NMR (125 MHz, CDCl3): δ 143.5, 141.0, 140.3, 129.0, 128.8, 128.4, 126.1, 

125.5, 70.2, 41.6, 25.0. MS m/z= 212 (100, m/z= 91). Aλκοόλη 8: 1Η-NMR (500 MHz, 

CDCl3): 7.31 (m, 6H), 7.24 (m, 2H), 7.14 (m, 6H), 5.57 (s, 1H), 4.91 (q, 1H, J = 6.4 Hz), 1.79 

(s, OH), 1.48 (d, 3H, J = 6.4 Hz). 13C-NMR (125 MHz, CDCl3): δ 143.7, 143.6, 143.2, 129.5, 

129.4, 128.3, 126.2, 125.3, 70.2, 56.6, 25.0. MS m/z= 288 (100, m/z= 165). 

 

XI.1-(4-μεθοξυ-φαινυλο)-2,2-διμεθυλο-1-προπανόλη 

Σε προξηραμένη δίλαιμη σφαιρική φιάλη, εφοδιασμένη με μαγνητικό αναδευτήρα, 

προσθετική χοάνη και κάθετο ψυκτήρα, τοποθετούνται υπό αδρανή ατμόσφαιρα Ar, 20gr (15 

mmoles) της 4-μεθοξυ-βενζαλδεΰδης και 30ml ξηρού αιθέρα. Στην συνέχεια προστίθενται 

στάγδην στους 0°C, 17ml t-BuLi (1.4 M σε εξάνιο). Το μίγμα της αντίδρασης αναδεύεται για 

2 ώρες περίπου σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και μετά προστίθενται 2-3 σταγόνες νερού. Η 

αιθερική φάση εκχυλίζεται με κορεσμένο διάλυμα NaCl, ξηραίνεται με MgSO4 και τέλος 

μετά την απομάκρυνση του αιθέρα απομονώνονται 2gr της αλκοόλης (69% απόδοση). 1Η-

NMR (500 MHz, CD3CN): δ 7.24 (d, 2H, J=8.6 Hz), 6.86 (d, 2H, J=8.7 Hz), 4.29 (d, 1H, J = 

3.7 Hz), 3.79 (s, 3H), 3.07 (d, OH, J = 3.8 Hz), 0.87 (s, 9H). 13C-NMR (125 MHz, CD3CN): δ 

158.6, 135.2, 128.7, 112.5, 80.7, 54.8, 35.3, 25.3. MS m/z= 194 (100, m/z= 137). 
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XII.4-τριφθορομέθυλο-βενζυλοαλκοόλη (12), 4-μέθοξυ-βενζυλοαλκοόλη (13) και 4-

μέθυλο-βενζυλοαλκοόλη (14) 

Οι αλκοόλες αυτές παρασκευάστηκαν από τις αντίστοιχες αλδεΰδες, σύμφωνα με την γενική 

μέθοδο αναγωγής καρβονυλικών ενώσεων με LiAlH4. Χρησιμοποιήθηκαν 10.0 mmoles 

αλδεΰδης και 3,3 mmoles LiAlH4 σε 15ml άνυδρου αιθέρα. Η απόδοση για τις παραπάνω 

αντιδράσεις ήταν >85%. Aλκοόλη 12: 1Η-NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.59 (d, 2H, J = 8.0 

Hz), 7.40 (d, 2H, J = 8.0 Hz), 4.65 (s, 1H), 3.75 (d, OH, J = 4.0 Hz). 13C-NMR (125 MHz, 

CDCl3): δ 144.8, 132.1, 129.9, 129.7, 129.4, 129.2, 128.4, 126.9, 125.53, 125.50, 125.47, 

125.44, 125.42, 123.3, 64.2. MS m/z= 177 (100, m/z= 127). Aλκοόλη 13: 1Η-NMR (500 

MHz, CDCl3): δ 7.30 (d, 2H, J = 8.5 Hz), 7.36 (m, 2H), 4.62 (s 2H), 3.82 (s, 3H). 13C-NMR 

(125 MHz, CDCl3): δ 159.3, 133.3, 128.8, 114.1, 65.1, 55.4. MS m/z= 138 (100, m/z= 138). 

Aλκοόλη 14: 1Η-NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.28 (d, 2H, J = 7.5 Hz), 7.21 (d, 2H, J= 7.5), 

4.66 (s, 2H), 2.40 (s, 3H). 13C-NMR (125 MHz, CDCl3): δ 138.3, 137.2, 129.3, 127.4, 64.8, 

21.3. MS m/z= 122 (100, m/z= 107). 

 

 Παρακάτω αναγράφονται τα φασματοσκοπικά δεδομένα των προϊόντων οξείδωσης 

των παραπάνω βένζυλο αλκοολών με τα καταλυτικά συστήματα B και D:  

Ακετοφαινόνη 1a: 1Η-NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.99 (d, 2H, J = 7.8 Hz), 7.59 (t, 1H, J = 

7.4 Hz), 7.48 (t, 2H, J=7.7 Hz), 2.61 (s, 3H). MS m/z= 120 (100, m/z= 105). 4-

τριφθορομεθυλο-ακετοφαινόνη 2a: 1Η-NMR (500 MHz, CDCl3): δ 8.07 (d, 2H, J = 8.1 

Hz), 7.76 (d, 2H, J = 8.2 Hz), 2.66 (s, 3H). MS m/z= 188 (100, m/z= 173). Άρυλο κετόνη 3a 

: 1Η-NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.96 (d, 2H, J = 8.8 Hz), 6.95 (d, 2H, J = 8.8 Hz), 3.89 (s, 

3H), 2.58 (s, 3H). MS m/z= 150 (100, m/z= 135).Άρυλο κετόνη 4a: 1Η-NMR (500 MHz, 

CDCl3): δ 7.88 (d, 2H, J = 8.0 Hz), 7.29 (d, 2H, J = 8.1 Hz), 2.60 (s, 3H), 2.44 (s, 3H). MS 

m/z= 134 (100, m/z= 119). Άρυλο κετόνη 5a: 1Η-NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.91 (d, 2H, J 

= 8.8 Hz), 7.32 (d, 2H, J = 8.8 Hz), 2.74 (q, 2H, J = 7.6 Hz), 2.61 (s, 3H), 1.28 (t, 3H, J = 7.6 

Hz). MS m/z= 148 (100, m/z= 133). 1-[4-(υδροπεροξυαιθυλο) φαινυλο]-1-αιθανόλη 5b: 
1Η-NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.43 (d, 2H, J = 8.0 Hz), 7.39 (d, 2H, J = 8.0 Hz), 4.99 (q, 

1H, J = 6.6 Hz), 4.95 (q, 1H, J = 6.6 Hz), 1.53 (d, 3H, J = 6.6 Hz), 1.50 (d, 3H, J = 6.6 Hz). 

MS m/z= 166 (100, m/z= 105). 1-[4-(υδροπεροξυαιθυλο) φαινυλο]-1-αιθανόνη 5c: 1Η-

NMR (500 MHz, CDCl3): δ 8.01 (d, 2H, J = 8.8 Hz), 7.88 (s, OOH), 7.49 (d, 2H, J = 8.8 Hz), 

5.17 (q, 1H, J = 6.6 Hz), 2.63 (s, 3H), 1.50 (d, 3H, J = 6.6 Hz). MS m/z= 164 (100, m/z= 
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121). 1-(4-ακετυλοφαινυλο)-1-αιθανόνη 5d: 1Η-NMR (500 MHz, CDCl3): δ 8.06 (s, 4H), 

2.67 (s, 6H). MS m/z= 162 (100, m/z= 147). Αρυλο κετόνη 6a: 1Η-NMR (500 MHz, CDCl3): 

δ 7.93 (d, 2H, J = 8.1 Hz), 7.34 (d, 2H, J = 8.1 Hz), 2.99 (m, 1H), 2.61 (s, 3H), 1.30 (d, 6H, J 

= 6.9 Hz). MS m/z= 162 (100, m/z= 147). 1-[4-(υδροπεροξυ-1-μεθυλοαιθυλο) φαινυλο]-1-

αιθανόνη 6c: 1Η-NMR (500 MHz, CDCl3): δ 8.06 (s, OOH), 7.96 (d, 2H, J = 8.4 Hz), 7.60 

(d, 2H, J = 8.4 Hz), 2.62 (s, 3H), 1.63 (s, 6H). MS m/z= 178 (100, m/z= 163).  4-βενζυλο 

ακετοφαινόνη 7a: 1Η-NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.91 (d, 2H, J = 8.1 Hz), 7.31 (m, 4H), 

7.25 (t, 1H, J = 7.1 Hz), 7.20 (d, 2H, J = 7.4 Hz), 4.06 (s, 2H), 2.60 (s, 3H). MS m/z= 210 

(100, m/z= 195). 1-(4-βενζοφαινυλο)-1-αιθανόλη 7d: 1Η-NMR (500 MHz, CDCl3): δ 8.09 

(d, 2H, J = 8.3 Hz), 7.89 (d, 2H, J = 8.3 Hz), 7.83 (d, 2H, J = 7.8 Hz), 7.65 (t, 1H, J = 7.3 

Hz), 7.54 (t, 2H, J = 7.3 Hz), 2.70 (s, 3H). MS m/z= 224 (100, m/z= 77). 1-

(βενζυδρυλοφαινυλο)-1-αιθανόνη 8a: 1Η-NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.91 (d, 2H, J = 8.1 

Hz), 7.32 (m, 4H), 7.23 (m, 6H), 7.13 (d, 2H, J = 7.3 Hz), 5.62 (s, 2H), 2.60 (s, 3H). MS 

m/z= 286 (100, m/z= 165). 4-αιθυλο-βενζοφαινόνη 9a: 1Η-NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.82 

(d, 2H, J = 7.4 Hz), 7.78 (d, 2H, J = 8.1 Hz), 7.60 (t, 1H, J = 7.4 Hz), 7.50 (t, 2H, J = 7.4 Hz), 

7.33 (d, 2H, J = 8.1 Hz), 2.76 (q, 2H, J = 7.6 Hz), 1.31 (t, 3H, J = 7.6 Hz). MS m/z= 210 

(100, m/z= 133). 4-ισοπρόπυλο-βενζοφαινόνη 10a: 1Η-NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.82 (d, 

2H, J = 7.4 Hz), 7.79 (d, 2H, J = 8.1 Hz), 7.61 (t, 1H, J = 7.4 Hz), 7.50 (t, 2H, J = 7.4 Hz), 

7.36 (d, 2H, J = 8.1 Hz), 3.02 (m, 1H), 1.32 (d, 6H, J = 6.9 Hz). MS m/z= 224 (100, m/z= 

147).  Bενζαλδεΰδη 11a: 1Η-NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.70 (d, 2H, J = 0.5 Hz), 7.43 (m, 

1H), 7.28 (m, 2H). MS m/z= 106 (100, m/z= 77). Βενζοϊκό οξύ 11b: 1Η-NMR (500 MHz, 

CDCl3): δ 8.19 (d, 2H, J = 7.0 Hz), 7.65 (t, 1H, J = 7.5 Hz), 7.52 (t, 2H, J = 7.5). 13C-NMR 

(125 MHz, CDCl3): δ 172.5, 134.1, 130.5, 129.5, 128.7. 4-τρίφθορο-βενζαλδεΰδη 12a: 1Η-

NMR (500 MHz, CDCl3): 9.93 (s, 1H), δ 7.93 (d, 2H, J = 8.0 Hz), 7.72 (d, 2H, J = 8.0). MS 

m/z= 174 (100, m/z= 145). 4-τρίφθορο-βενζοϊκό οξύ 12b: 1Η-NMR (500 MHz, CDCl3): δ 

8.25 (d, 2H, J = 8.5 Hz), 7.78 (d, 2H, J = 8.5 Hz). 4-μεθοξυ-βενζαλδεΰδη 13a: 1Η-NMR 

(500 MHz, CDCl3): δ 9.83 (s, 1H), 7.78 (d, 2H, J = 8.5 Hz), 6.95 (d, 2H, J = 8.5), 3.80 (s, 

3H). MS m/z= 136 (100, m/z=135). 4-μεθοξυ-βενζοϊκό οξύ 13b: 1Η-NMR (500 MHz, 

CDCl3): δ 8.06 (d, 2H, J = 8.5 Hz), 6.95 (d, 2H, J = 8.5 Hz), 3.89 (s, 1H). 4-μέθυλο-

βενζαλδεΰδη 14a: 1Η-NMR (500 MHz, CDCl3): 9.92 (s, 1H), δ 7.74 (d, 2H, J = 8.0 Hz), 7.28 

(d, 2H, J = 8.0). MS m/z= 120 (100, m/z= 91). 4-μέθυλο-βενζοϊκό οξύ 14b: 1Η-NMR (500 

MHz, CDCl3): δ 8.00 (d, 2H, J = 8.0 Hz), 7.28 (d, 2H, J = 8.0 Hz), 2.44 (s, 1H).  
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• Φάσματα FT-IR των W10O32
4-, SiO2, W10O32

4-/SiO2(1.9) και W10O32
4-/SiO2(5.3) 
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• Φάσματα FT-IR των W10O32
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• Φάσματα DRS (Diffuse Reflectance Spectra) των W10O32
4-/SiO2(1.9) και 

W10O32
4-/SiO2(5.3) αμέσως μετά την απομάκρυνση του διαλύτη στον 

περιστροφικό αποστακτήρα (rotary evaporator) 
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• Φάσματα DRS (Diffuse Reflectance Spectra) των W10O32
4-/Al2O3(5.2) και 

W10O32
4-/Al2O3(9.0) αμέσως μετά την απομάκρυνση του διαλύτη στον 

περιστροφικό αποστακτήρα (rotary evaporator) 
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• Φάσματα DRS (Diffuse Reflectance Spectra) των W10O32

4-/SiO2(1.9) και 
W10O32

4-/SiO2(5.3) μετά την ξήρανση στο πυριαντήριο στους 110ºC 
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• Φάσματα DRS (Diffuse Reflectance Spectra) των W10O32
4-/Al2O3(5.2) και 
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4-/Al2O3(9.0) μετά την ξήρανση στο πυριαντήριο στους 110ºC 
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• Φάσμα DRS του W10O32
4- σε διάλυμα Η2Ο/CH3CN 
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• Μετρήσεις Ειδικής Επιφάνειας (SSA, Specific Surface Area) 
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• GC-MS των 2, 2α, 3 και 3a 
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• GC-MS των 4, 4a και 5, 5a, 5b 
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• GC-MS των 5c, 5d και 6, 6a, 6b 
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• GC-MS των 6c, 6e και 7, 7a, 7c 
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• GC-MS των 7d, 7e, 8, 8a και 9 
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• GC-MS των 9a, 9b, 9c, 9e και 10 
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• GC-MS των 10a, 10c, 11a, 12, και 12a 
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• GC-MS των  13, 13a, 14, 14a και 15a 
 

 

CH3O

OH

13

 

 

CH3O

H

13a

O

H3C

OH

14

 

 

H3C

H

14a

O

O

15a

 

 88



Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α                                                                                                                                     . 

• GC των αντιδράσεων φωτοξείδωσης των 5 και 6 με W10O32
4-/SiO2(5.3) 
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*Αναφέρεται στην αντίστοιχη αλκοόλη, μετά από αναγωγή του υδροπεροξειδίου 6c με τριφαινυλοφωσφίνη (PPh3). 
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• GC των αντιδράσεων φωτοξείδωσης των 9 και 10 με W10O32
4-/SiO2(5.3) 
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*Αναφέρεται στις αντίστοιχες αλκοόλες, μετά από αναγωγή των υδροπεροξειδίων με τριφαινυλοφωσφίνη (PPh3). 
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• GC της αντίδρασης φωτοξείδωσης του 7 
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• 1H NMR της αντίδρασης φωτοξείδωσης του 2 με W10O32
4-/SiO2 
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• 1H NMR της αντίδρασης φωτοξείδωσης του 5 με W10O32
4-/Al2O3(9) 
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• 1H NMR των προϊόντων φωτοξείδωσης 5c και 5b 
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• 1H NMR της αντίδρασης φωτοξείδωσης του 6 με W10O32
4-/SiO2 
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• 1H NMR των προϊόντων φωτοξείδωσης 9a και 7d 
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• 1H NMR της 1-(4-μεθοξυφαινυλο)-2,2-διμεθυλο-1-προπανόλη 
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• 13C NMR της 1-(4-μεθοξυφαινυλο)-2,2-διμεθυλο-1-προπανόλη 
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• 1H NMR της ετερογενούς φωτοξείδωσης της 1-(4-μεθοξυφαινυλο)-2,2-διμεθυλο-1-προπανόλης με W10O32
4-

/SiO2(5,3) για 60 min
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• 1H NMR της ετερογενούς φωτοξείδωσης της 1-(4-μεθοξυφαινυλο)-2,2-διμεθυλο-1-προπανόλης με W10O32

4-

/Al2O3(9) για 60 min 
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