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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 Τα αποτελέσματα της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής αναφέρονται περιληπτικά 
στα παρακάτω τέσσερα κεφάλαια: 

 Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφεται η δραστικότητα του ετερογενούς καταλύτη MCM-
41 στην αντίδραση φωτο-οξείδωσης του αλκενίου 2-μεθυλο-2-επτενίου για τον σχηματισμό 
αλλυλικών αλκοολών. Η συγκεκριμένη μορφή του καταλύτη παρασκευάστηκε με την μέθοδο 
του απλού εμποτισμού σε ένα μόνο στάδιο την ενεργούς ουσίας του φουλερενίου C60 στο 
υλικό στήριξης του καταλύτη. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης αντίδρασης που 
προκύπτουν συγκρίνονται με αντίστοιχα αποτελέσματα οξείδωσης με τον προηγούμενο 
καταλύτη MCM-41 ο οποίος παρασκευάζεται με διαδοχικούς και ιδιαίτερα χρονοβόρους 
εμποτισμούς. Το αποτέλεσμα της σύγκρισης είναι πως τελικά παρασκευάζοντας σε μικρό 
χρόνο και σε έναν εμποτισμό τον ίδιο καταλύτη η δραστικότητα για το δείγμα καταλύτη που 
φέρει 6% φουλερένιο (C60) δεν μεταβάλλεται αλλά για τα δείγματα που αφορούν 3% και 9% 
στηριγμένο υλικό η απόδοσή τους αυξάνει σημαντικά.   

 Στο δεύτερο κεφάλαιο πραγματοποιείται μία συγκριτική μηχανιστική μελέτη 
φωτοξείδωσης κυκλοπρόπυλο υποκατεστημένων αλκενίων παρουσία τριών κλασσικών 
φωτοευαισθητοποιητών: α) Τετραφαίνυλοπορφυρίνη (ΤΡΡ), 9,10-Δικυανοανθρακένιο (DCA), 
δεκαβολφραμικό σύμπλοκο (decatungstate (VI), [W10O32]-4). Οι δύο πρώτοι συμβάλλουν στην 
παραγωγή διεγερμένου οξυγόνου απλής κατάστασης (1Ο2) και τον σχηματισμό ene προϊόντων 
φωτοξείδωσης μέσω Τύπου ΙΙ μηχανισμό ενώ ο τρίτος δίνει με απόσπαση υδρογόνου, 
οργανικές ρίζες (Τύπου Ι μηχανισμός), οι οποίες οξυγονώνονται με μοριακό οξυγόνο βασικής 
κατάστασης δίνοντας αλλυλικά υπεροξείδια.  

 Στο τρίτο κεφάλαιο μελετήθηκε η θερμική προσθήκη του τετρακυανοαιθυλενίου 
(TCNE) σε υποκατεστημένα κυκλοπροπυλο-αλκένια. Τα υποστρώματα ‘‘ανιχνευτές’’ τα οποία 
συντέθηκαν επιλεκτικά έδειξαν ότι οι κυκλοπροσθήκες πραγματοποιούνται μέσω διπολικού 
ενδιαμέσου. Τα αποτελέσματα αυτά μπορούν να εφαρμοστούν σε αντίστοιχες προσθήκες στο 
φουλερένιο (C60). Αυτό γιατί ο ηλεκτρονικά φτωχός διπλός δεσμός του TCNE παρουσιάζει 
ομοιότητες με τους δεσμούς του C60. 

 Στο τέταρτο κεφάλαιο μελετήθηκε ο μηχανισμός της ισομερίωσης των εποξειδίων σε 
αλλυλικές αλκοόλες παρουσία του καταλύτη Au/TiO2 με τη χρήση κυκλοπρόπυλο ανιχνευτών. 
Εκτός από την  ισομερίωση σε αλλυλικές αλκοόλες ανοιχτού δακτυλίου, απομονώθηκαν και 
κυκλοεξενικοί αιθέρες. 
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SUMMARY 

 

 The results of the present master thesis are included in the following four chapters: 

 In the first chapter  the preparation of a new heterogeneous catalyst MCM-41/C60 is 
reported. This form of the catalyst is prepared by the method of simple impregnation in a single 
step. The activity of the catalyst MCM-41/C60 was examined by the photo oxidation of the 
alkene 2-methyl-2-heptene in various conditions. The results of this reaction are compared with 
corresponding results from the previous oxidation catalyst MCM-41/C60 which was prepared by 
sequential impregnations which is time-consuming method. 

 In the second chapter the mechanism of photooxidation of cyclopropyl substituted 
alkenes by using three classic photosensitizes namely: a) Tetraphenylporphyrin (TPP), b) 9 10-
Dicyanoanthracene (DCA), and c) decatungstate  [W10O32]-4, was examined. The first two 
catalysts gave the ene products whereas the last catalyst (WO), promoted photooxygenations 
through radical intermediates.  

 In the third chapter the mechanism of the thermal addition of tetracyanoethylene 
(TCNE) to substituted cyclopropyl-alkenes was studied. All cycloadditions proceeded through a 
dipolar intermediate. 

 In the fourth chapter the mechanism of the epoxide isomerization to allylic alcohols in 
the presence of Au/TiO2 catalyst was studied in detail. Under the experimental conditions and 
the specific substrates the isolated products were mostly cyclic ethers.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

Εναπόθεση του Φουλερενίου C60 επί της επιφάνειας του MCM-41 μέσω υγρού 

εμποτισμού σε ένα βήμα. Εφαρμογή καταλυτών σχηματισμού του διεγερμένου 

οξυγόνου απλής κατάστασης ( singlet oxygen, 1Δg) στην ετερογενή κατάλυση. 

 

1.1. Εισαγωγή: 

 

 Οι αντιδράσεις οξείδωσης αποτελούν σημαντικό εργαλείο στην οργανική σύνθεση. 

Συγκεκριμένα τα τελευταία χρόνια σημαντική προσοχή από την ερευνητική κοινότητα  

λαμβάνει το πεδίο οξείδωσης μέσω διεγερμένου οξυγόνου απλής κατάστασης (singlet oxygen). 

Για να κατανοήσουμε την χημική δραστικότητα του οξυγόνου θα πρέπει να μελετήσουμε την 

ηλεκτρονική του διαμόρφωση. Σε θερμοκρασία δωματίου το οξυγόνο βρίσκεται στην μοριακή 

του μορφή και έτσι μικρή σημασία έχει η εξέταση του ατομικού οξυγόνου.  

 Το μοριακό οξυγόνο διαθέτει δέκα έξι ηλεκτρόνια τα οποία πρέπει να κατανεμηθούν 

στα μοριακά του τροχιακά, σύμφωνα με την θεωρία μοριακών τροχιακών, για να δοθεί η 

ηλεκτρονική του διαμόρφωση (σ1s)
2(σ*1s)

2(σ2s)
2(σ*2s)

2(σ2p)2(σ*2p)2(π2p)4(π*2p)2. Η συγκεκριμένη 

ηλεκτρονική διαμόρφωση αποδεικνύει πως μεταξύ των δύο ατόμων οξυγόνου υπάρχει διπλός 

δεσμός και τα μοριακά τροχιακά π*2p  είναι κατά το ήμισυ συμπληρωμένα, γεγονός που οδηγεί 

σε τρεις διαφορετικές διαμορφώσεις αναλόγως την κατανομή αυτών των ηλεκτρονίων. Οι 

τρεις ηλεκτρονικές διαμορφώσεις είναι 3Σ-
g, 1Δg και 1Σ+

g. Η βασική ηλεκτρονική κατάσταση το 

μοριακού οξυγόνου είναι η τριπλή (3Σ-
g ). Ως εκ τούτου το μοριακό οξυγόνο είναι μία διριζική ( 

bi-radical ) ένωση (Σχήμα 1). 1  
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Σχήμα 1: Οι ηλεκτρονικές καταστάσεις του μοριακού οξυγόνου. 

Πάνω από την τριπλή βασική του κατάσταση το μοριακό οξυγόνο διαθέτει δύο απλά 

διεγερμένες καταστάσεις. Η πρώτη είναι η 1Δg με ενέργεια 95 kJ mol-1 (22.5 kcal mol-1 ) και η 

δεύτερη είναι η 1Σ+
g με ενέργεια 158 kJ mol-1 (31.5 kcal mol-1 ) . Η ηλεκτρονική διαμόρφωση 

αυτών των δύο καταστάσεων διαφέρει μόνο στην κατανομή των ηλεκτρονίων στα π-

αντιδεσμικά τροχιακά του μορίου (Σχήμα 1). Τα ηλεκτρόνια της πρώτης διεγερμένης 

κατάστασης, 1Δg, είναι συζευγμένα σε ένα π* αντιδεσμικό τροχιακό, ενώ τα ηλεκτρόνια της 

δεύτερης διεγερμένης κατάστασης, 1Σ+
g, είναι μονήρη στα αντιδεσμικά μοριακά τροχιακά π*x 

και π*y αλλά με αντιπαράλληλο σπιν. Η μετάβαση από την 1Δg στη βασική κατάσταση είναι 

απαγορευμένη και έτσι η πρώτη διεγερμένη κατάσταση του μοριακού οξυγόνου, 1Δg,  έχει 

σχετικά μεγάλη διάρκεια ζωής. Από την άλλη η 1Σ+
g, έχει μικρή διάρκεια ζωής λόγω της σπιν 

επιτρεπόμενης μετάβασης από την 1Σ+
g στην 1Δg. Στην αέρια φάση ο σχετικός χρόνος ζωής της 

1Δg φτάνει μέχρι και τα 45 min ενώ της 1Σ+
g είναι 7–12s ενώ σε διάλυμα ο σχετικός χρόνος ζωής 

είναι 10-6–10-3s και 10-11–10-9s αντίστοιχα. Η μετάβαση από την πρώτη διεγερμένη, 1Δg, στη 

βασική κατάσταση, 3Σ-
g, φαίνεται στο φάσμα απορρόφησης-εκπομπής η οποία συμβαίνει 

παρά το γεγονός ότι είναι απαγορευμένη λόγω συμμετρίας και λόγω σπιν (Σχήμα 2).2, 3, 4 
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Σχήμα 2: Καμπύλες ενέργειας για τις τρείς χαμηλού πεδίου ηλεκτρονικές καταστάσεις του 

μοριακού οξυγόνου. 

 Η βιβλιογραφία μας παρέχει πολλά παραδείγματα χρήσης της πρώτης διεγερμένης 

κατάστασης του οξυγόνου (1Ο2) σαν αντιδραστήριο5-11 αλλά αυτή που συγκεντρώνει το 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι η αντίδραση Schenck 12, 13, 14 (Σχήμα 3). Το αλλυλικό υπεροξείδιο 

που παράγεται κατά την αντίδραση Schenck συνήθως ανάγεται στην αντίστοιχη αλλυλική 

αλκοόλη και αυτή χρησιμοποιείται περαιτέρω στην οργανική σύνθεση.  

 

Σχήμα 3: Αντίδραση Schenck. 

 Ο επικρατέστερος τρόπος παραγωγής διεγερμένου οξυγόνου 1Ο2 (Singlet Oxygen) είναι 

ακτινοβολώντας το μοριακό οξυγόνο που βρίσκεται στην βασική του κατάσταση παρουσία 

κάποιου φωτοευαισθητοποιητή (Photosensitiser) ή παρουσία φουλερενίου και συγκεκριμένα 

του C60 της σειράς.15-21 

 Φωτοευαισθητοποιητές είναι μόρια με εκτεταμένη συζυγία, όπως πολυκυκλικοί 

αρωματικοί υδρογονάνθρακες και χρωστικές. Ο φωτοευαισθητοποιητής λόγο της φύσης του 

μπορεί να απορροφήσει ενέργεια και να την μεταφέρει σε ένα αντιδραστήριο διεγείροντας το.  

 Η ηλεκτρονική φωτοδιέγερση ενός φωτοευαισθητοποιητή οδηγεί στην απλή 

διεγερμένη κατάσταση. Αφού ο φωτοευαισθητοποιητής βρεθεί σε αυτή την κατάσταση δύο 
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μπορούν να συμβούν: ή να αποβάλλει την ενέργεια που απορρόφησε, με την εκπομπή 

φωτονίου, επιστρέφοντας το μόριο στην βασική του κατάσταση (φθορισμός, fluorescence) ή 

να ακολουθήσει αναστροφή στο σπιν του διεγερμένου ηλεκτρονίου της απλής διεγερμένης 

κατάστασης του φωτοευαισθητοποιητή (Intersystem Crossing, ISC) παρέχοντας την τριπλή 

διεγερμένη κατάσταση.21 Η τριπλή διεγερμένη κατάσταση του φωτοευαισθητοποιητή έχει 

σημαντικά μεγαλύτερο χρόνο ζωής από την απλή διεγερμένη γεγονός που ευνοεί την 

μεταφορά ενέργειας στην βασική κατάσταση του οξυγόνου (3Σ-
g). Για να είναι επιτρεπτή η 

μεταφορά ενέργειας από την τριπλή διεγερμένη κατάσταση του φωτοευαισθητοποιητή στο 

οξυγόνο θα πρέπει η ενέργειά της να υπερβαίνει τη διαφορά ενέργειας της διεγερμένης 

κατάστασης του οξυγόνου σε σχέση με την βασική κατάσταση (Σχήμα 4). Γι’ αυτό και σαν 

ευαισθητοποιητές επιλέγονται ενώσεις που εμφανίζουν υψηλό δείκτη απορρόφησης στην 

ορατή περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Τέτοιες ενώσεις αποτελούν τα παράγωγα 

του xanthene (π.χ.: Rose Bengal, fluoresceins, rhodamine, eosin), οι phenothiazines (π.χ.: 

Methylene Blue), ενώσεις που φέρουν πορφυρινικό δακτύλιο (π.χ.: Tetraphenylporphyrin) κ.α. 

Σχήμα 4: Διάγραμμα μεταφοράς ενέργειας  από φωτοευαισθητοποιητή για τη διέγερση του 

οξυγόνου. 

 Ως αποτελεσματικός φωτοευαισθητοποιητής μπορεί να θεωρηθεί και το C60. Οι 

βασικές φωτοφυσικές ιδιότητες των φουλερενίων μελετήθηκαν και δημοσιεύτηκαν από τον 

Foote και τους συνεργάτες του το 1991.28 
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 Ακτινοβολώντας το φουλερένιο C60 στη βασική του κατάσταση (S0) με υπεριώδες (UV) ή 

ορατό φώς (Vis) οδηγεί στην απλή διεγερμένη κατάσταση του μορίου (S1, 1C60
*), με ενέργεια 

Es=46.1 kcal/mol. Εξ’ αιτίας του πολύ μικρού χρόνου ζωής, της τάξης των nanosecond, η απλή 

διεγερμένη κατάσταση του C60 (1C60
*) εκπίπτει στην χαμηλότερη ενεργειακά και άρα πιο 

σταθερή τριπλή διεγερμένη κατάσταση (Τ1, 3C60
*), με χρόνο ζωής της τάξης των microsecond, 

σχεδόν ποσοτικά. Η διεργασία αυτή είναι μία σπιν-απαγορευμένη διασυστημική διασταύρωση 

(Intersystem Crossing, ISC) η ο οποία ωστόσο συμβαίνει λόγω αποτελεσματικής σύζευξης 

τροχιάς-σπιν και μάλιστα με υψηλή ταχύτητα (kISC=5,0*108s-1).22,23  

 Στο Σχήμα 5 παραθέτονται οι βασικές φωτοφυσικές διεργασίες διέγερσης και 

αποδιέγερσης του C60. 

 

Σχήμα 5: Φωτοφυσικές διεργασίες διέγερσης και αποδιέγερσης του C60.24 

 Η εκπομπή ακτινοβολίας από την απλή διεγερμένη κατάσταση του φουλερενίου 

καλείται φθορισμός (fluorescence) ενώ από την τριπλή διεγερμένη φωσφορισμός 

(phosphorescence). Η συγκέντρωση το C60 παίζει σημαντικό ρόλο στην δημιουργία και τον 

χρόνο ζωής της τριπλής διεγερμένης του κατάστασης (3C60
*), καθώς υφίσταται αυτό-

απενεργοποίηση (self quenching) από το C60 της βασικής κατάστασης (Σχήμα 5).25,26 Αφού 

δημιουργηθεί αυτή η δραστική μορφή του C60 άλλες διεργασίες μπορούν να συμβούν όπως η 

μεταφορά της αποκτηθείσας ενέργειας στη βασική κατάσταση του μοριακού οξυγόνου και η 
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διέγερσή του στην απλή του κατάσταση (1Ο2
*, Singlet Oxygen Generation). Άλλα μονοπάτια 

που μπορούν να ακολουθηθούν είναι αυτό της μεταφοράς ηλεκτρονίου από ένα μόριο δότη 

και η δημιουργία της κατιονικής ρίζας αυτού (Electron Transfer), η δημιουργία διεγερμένου 

συμπλόκου με κάποιο μόριο μέσω μεταφοράς ενέργειας (Excited Charge Transfer Complex) και 

τέλος η μεταφορά ενέργειας Triplet-Triplet (T-T Energy Transfer) (Σχήμα 5). 

 Πιο συγκεκριμένα η αποδιέγερση της τριπλής διεγερμένης κατάστασης του C60 μέσω 

μεταφοράς ηλεκτρονίου από ένα μόριο δότη ηλεκτρονίων λαμβάνει χώρα σε πολικούς 

διαλύτες. Παρουσία ενός μορίου δότη ηλεκτρονίων (Q) το διεγερμένο C60 μετατρέπεται στην 

ανιονική του ρίζα (C60
-.) και το μόριο δότης στην κατιονική του ρίζα (Q+.). Παρόλα αυτά η 

διεργασία αυτή μπορεί να συμβεί και από την απλή διεγερμένη κατάσταση του φουλερενίου 

(1C60
*). Δεδομένου όμως ότι ο χρόνος ζωής της απλά διεγερμένης κατάστασης είναι ελάχιστος 

και του γεγονότος ότι αυτή μετατρέπεται σχεδόν ποσοτικά στην τριπλή διεγερμένη (3C60
*) 

μέσω διασυστημικής διασταύρωσης (Intersystem Crossing) δεν θα πέσουμε σε σφάλμα αν 

δηλώσουμε πως η διεργασία αυτή (Electron Transfer), συμβαίνει κυρίως από την τριπλά 

διεγερμένη κατάσταση του φουλερενίου (3C60
*).27     

 Η απόσβεση της τριπλής διεγερμένης κατάστασης του φουλερενίου (3C60
*) εκτός από το 

μονοπάτι της μεταφοράς ηλεκτρονίου (Electron Transfer) μπορεί να ακολουθήσει και αυτό της 

μεταφοράς ενέργειας στην βασική κατάσταση του μοριακού οξυγόνου (Energy Transfer). Η 

διεργασία αυτή έχει σαν αποτέλεσμα την διέγερση του μοριακού οξυγόνου (3Ο2) στην απλή 

διεγερμένη του κατάσταση (Singlet Oxygen Generation, 1Ο2
*) (Σχήμα 6). Η μεταφορά ενέργειας 

δεν εξαρτάται σημαντικά από την πολικότητα του διαλύτη σε αντίθεση με την διεργασία 

μεταφοράς ηλεκτρονίου και η κβαντική απόδοση αυτής της διεργασίας προσεγγίζει την 

μονάδα. Η σταθερά ταχύτητας στην διαδικασία αποδιέγερσης του φουλερενίου (3C60
*) από το 

μοριακό οξυγόνο στην βασική του κατάσταση είναι 1.4*10-9 M-1s-1 ενώ η ταχύτητα για την 

αντίθετη διαδικασία, την απόσβεση δηλαδή της απλής διεγερμένης κατάστασης του μοριακού 

οξυγόνου (1Ο2
*) από την βασική κατάσταση του C60 και τη διέγερση αυτού σε 3C60

*, εκτιμάται 

να είναι (5±2)*105 M-1s-1 . Η παραπάνω συμπεριφορά του C60 σε σχέση με το μοριακό οξυγόνο 

είναι αυτή που το καθιστά έναν εξαιρετικό φωτοευαισθητοποιητή.19,28   
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Σχήμα 6: Σχηματισμός διεγερμένου οξυγόνου απλής κατάστασης (1Ο2
*) μέσω μεταφοράς 

ενέργειας από την τριπλή φωτοδιεγρμένη κατάσταση του φουλερένιο C60 (
3C60

*). 

 Οι φωτοευαισθητοποιούμενες αντιδράσεις οξείδωσης πραγματοποιούνται σε ομογενή 

διαλύματα. Η απομόνωση των προϊόντων από το περιβάλλον της αντίδρασης σε ομογενή 

διαλύματα καθώς και η μη ανακύκλωση του εκάστοτε φωτοευαισθητοποιητή είναι 

διαδικασίες που έρχονται σε αντίθεση με τις βασικές αρχές της “Πράσινης Χημείας”. Μια 

αρκετά υποσχόμενη λύση του προβλήματος αυτού είναι η πραγματοποίηση των εν λόγω 

αντιδράσεων σε ετερογενή διαλύματα με την χρήση στερεού και ανακυκλώσιμου 

φωτοκαταλύτη. Τέτοια ήδη καταλυτών μπορούν να παρασκευαστούν ακινητοποιώντας τον 

φωτοευαισθητοποιητή  πάνω σε μία μεγάλη επιφάνεια ενός στερεού φορέα επιτυγχάνοντας 

έτσι την διευκόλυνση απομάκρυνσης του φωτοκαταλύτη από το διάλυμα της αντίδρασης. Η 

ετερογενής κατάλυση εκτός από την λύση που παρέχει στο πρόβλημα της απομάκρυνσης του 

καταλύτη από το διάλυμα της αντίδρασης παρουσιάζει και άλλα πλεονεκτήματα μου 

προκαλούν το ενδιαφέρον της ερευνητικής κοινότητας. Τέτοια είναι κυρίως η αύξηση της 

ειδικής επιφάνειας του καταλύτη (specific surface area) και κατά συνέπεια της δραστικότητάς 

του, η αύξηση της θερμικής σταθερότητας του καταλύτη και η αποφυγή προβλημάτων 

διαλυτότητας. 

 Την τελευταία δεκαετία έχουν γίνει συστηματικές προσπάθειες ακινητοποίησης του 

φουλερενίου C60 σε ένα στερεό φορέα και η χρήση του σαν φωτοευαισθητοποιητή στην 

ετερογενή κατάλυση.29-33 Οι μελέτες αυτές οδήγησαν σε μία σειρά ανακυκλώσιμων καταλυτών 

φουλερενίου C60 στηριγμένου σε φορέα SiO2 και γ-Al2O3 όπου η περιεκτικότητα τους σε C60 

ποικίλει από 1 μέχρι 4% κατά βάρος. Αυτοί οι καταλύτες φτιάχτηκαν χρησιμοποιώντας την 

τεχνική απλών και διαδοχικών υγρών εμποτισμών και εμφανίζουν υψηλό δείκτη μετατροπής 
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(Conversion), αριθμό καταλυτικών κύκλων (Turnover Number, TON) και συχνότητα 

καταλυτικών κύκλων (Turnover Frequency, TOF) στην φωτοκαταλυώμενη οξείδωση του 2-

μεθυλο-2-επτενίου με διεγερμένο οξυγόνο απλής κατάστασης (1Ο2
*) σε σχέση με τις μετρήσεις 

που λαμβάνονται από την αντίδραση χρησιμοποιώντας απλό φουλερένιο C60.31,32 Και για δύο 

καταλύτες αυτής της μελέτης με φορέα στήριξης SiO2 και γ-Al2O3 την καλύτερη καταλυτική 

απόδοση εμφανίζουν αυτοί που περιέχουν 3% C60 κατά βάρος. 

 Στη συνέχεια κατά την προσπάθεια επίτευξης καλύτερων αποτελεσμάτων 

δημιουργήθηκε ο καταλύτης στον οποίο το C60 εναποτίθεται στον φορέα MCM-41 ο οποίος 

διαθέτει εξαιρετικά μεγάλη επιφάνεια στήριξης.33 Αρχίζοντας λοιπόν από την κατά βάρος 

περιεκτικότητα σε C60 3%, που εμφανίζει καλύτερη καταλυτική συμπεριφορά στην 

προηγούμενη μελέτη, δημιουργήθηκαν επιπλέον οι καταλύτες με 6%, 9% και 12% C60 κατά 

βάρος. Από αυτή την σειρά καταλυτών καλύτερη συμπεριφορά επέδειξε ο καταλύτης με 6% 

C60. Συγκριτικά όλη η σειρά καταλυτών στην οποία το C60 είναι στηριγμένο στον φορέα MCM-

41 παρουσιάζει καλύτερη καταλυτική συμπεριφορά (Conversion, Turnover Number, TON, 

Turnover Frequency, TOF) από τους καταλύτες όπου το C60 εναποτίθεται σε SiO2 και γ-Al2O3 

γεγονός που κατά κύριο λόγο αποδίδεται στην πιο επαρκή διασπορά του C60 πάνω στον φορέα 

MCM-41. 

 Το κύριο πρόβλημα που ανακύπτει με τον τελευταίο καταλύτη αφορά στην διαδικασία 

που πρέπει να ακολουθηθεί για την εναπόθεση του C60 στην επιφάνεια του MCM-41. 

Προκειμένου να παρασκευαστεί  ένας φωτοκαταλύτης με μεγαλύτερη περιεκτικότητα C60 από 

3% πρέπει να ακολουθηθούν περισσότερα του ενός διαδοχικά στάδια εμποτισμού και 

ξήρανσης. Παραδείγματος χάριν για την παρασκευή του φωτοκαταλύτη με 12% C60 κατά βάρος 

απαιτούνται έξι διαδοχικά στάδια εμποτισμού/ξήρανσης.33 Για την λύση του παραπάνω 

προβλήματος επιχειρήθηκε η αντικατάσταση των διαδοχικών υγρών εμποτισμών με ένα και 

μόνο στάδιο εναπόθεσης του C60 στον φορέα MCM-41. Τελικά παρασκευάστηκαν τρία 

δείγματα καταλυτών στα οποία το C60 αναλογεί στο 6%, που είχε την καλύτερη συμπεριφορά 

στην τελευταία μελέτη, στο 9% και στο 12% στο βάρος του καταλύτη.  
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1.2. Αποτελέσματα - Συζήτηση : 

1.2.1. Σύνθεση του φορέα στήριξης MCM-41.  

 Η σύνθεση, ο χαρακτηρισμός και η μελέτη των φυσικοχημικών ιδιοτήτων των 

ετερογενών καταλυτικών επιφανειών  του C60, πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια συνεργασίας 

με το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών. Συνολικά παρασκευάστηκαν τρείς 

καταλύτες με 6%, 9% και 12% κατά βάρος φουλερένιο C60 στηριγμένο στον φορέα MCM-41.   

 Ο φορέας MCM-41 συντέθηκε χρησιμοποιώντας προηγούμενα καταγεγραμμένα 

πρωτόκολλα.33,34,35 Συγκεκριμένα, 4.15 g βρωμιούχο κετυλοτριμεθυλαμμώνιο (CTAB, Merck) 

διαλύθηκαν σε 180 g νερό (σε όλα τα πειράματα χρησιμοποιήθηκε διπλά αποσταγμένο νερό). 

Στο διάλυμα του CTAB που προέκυψε προστέθηκαν 14.2 g υδατικού διαλύματος αμμωνίας 

(25% w/w, Merck) προκειμένου η τιμή του pH να ανέλθει σε 11.5–12. Έπειτα 15 g 

τετρααιθυλοπυρίτιο (TEOS, Merck) προστέθηκαν αργά στο διάλυμα υπό μέτρια ανάδευση. Η 

αναλογία των μορίων στο gel που προέκυψε ήταν: 1 TEOS: 0.158 CTAB: 2.9 NH3: 155 H2O. Το 

προκύπτων εναιώρημα αναδεύτηκε περαιτέρω για μία ώρα και έπειτα αφέθηκε να ωριμάσει 

υδροθερμικά σε σφραγισμένο δοχείο προπυλενίου (PP) για 5 μέρες στους 100 οC. Το τελικό 

προϊόν του φορέα στήριξης ανακτήθηκε με πύρωση του ξηρού υλικού που έμεινε στο δοχείο 

σε θερμοκρασία 540 οC για 7 ώρες και υπό ατμοσφαιρικό αέρα. Η δομή του προϊόντος 

προσδιορίστηκε με υψηλής ευκρίνειας ηλεκτρονική φασματοσκοπία33 καθώς και διαγράμματα 

περίθλασης ακτινών Χ (X-Ray Diffraction, XRD).   

 

1.2.2. Σύνθεση των καταλυτών C60/MCM-41. 

 Μία σειρά φωτοκαταλυτών C60(x)w παρασκευάστηκε για τις ανάγκες της παρούσας 

μελέτης κατά την οποία η τεχνική του υγρού εμποτισμού για την εναπόθεση του C60 στον 

φορέα MCM-41 πραγματοποιήθηκε σε ένα και μόνο στάδιο. Στον συμβολισμό C60(x)w το x 

υποδηλώνει το περιεχόμενο C60 κατά βάρος στον φωτοκαταλύτη ενώ το w υποδηλώνει την 

τεχνική εμποτισμού που ακολουθήθηκε (wet impregnation). Έτσι σε σφαιρική φιάλη των 100 

mL διαλύθηκε το C60 σε 35 mL 1,2-διχλωροβενζόλιο (MERCK, >98%) και σε αυτή προστέθηκε 

προ-ζυγισμένη ποσότητα του φορέα MCM-41. Στη συνέχεια η σφαιρική φιάλη με το 
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προκύπτον εναιώρημα μεταφέρθηκε στον περιστροφικό αποστακτήρα όπου έμεινε για 

περίπου 30 λεπτά πριν αρχίσει η εξάτμιση. Η εξάτμιση του 1,2-διχλωροβενζολίου διεξήχθη 

υπό ελαττωμένη πίεση (30 mbar) στους 90 oC. Το υλικό που έμεινε στην φιάλη μεταφέρθηκε 

σε πορσελάνινη χοάνη και ξηράνθηκε στον αέρα, στους 180 oC για 4 ώρες. Το προηγούμενο 

πρωτόκολλο ακολουθήθηκε για την παρασκευή και των τριών καταλυτών. Η τελική μάζα κάθε 

καταλύτη ήταν 1.5 g. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι ποσότητες C60 και MCM-

41 που χρησιμοποιήθηκαν.                   

Καταλύτης Μάζα C60 (g) Μάζα MCM-41 (g) 

C60(6)W 0.090 1.410 

C60(9)W 0.135 1.365 

C60(12)W 0.180 1.320 

Πίνακας 1: Ποσότητες ενεργούς φάσης (C60) και φορέα στήριξης (MCM-41)  που 

χρησιμοποιήθηκαν για την παρασκευή φωτοκαταλύτη με υγρό εμποτισμό. 

 

1.2.3. Χαρακτηρισμός του στηριγμένου καταλύτη C60/MCM-41. 

 Ο προσδιορισμός της ειδικής επιφάνειας του καταλύτη (Specific Surface Area, SSA) και 

το μέγεθος των πόρων του καταλύτη καθορίστηκε διοχετεύοντας Ν2 και μετρώντας την 

προσρόφηση-εκρόφηση αυτού συμφώνα με την θεωρία BET (Brunauer-Emmett-Teller, BET). 

Τα φάσματα διάχυσης-ανάκλασης (Diffuse Reflectance Spectroscopy, DRS) των δειγμάτων 

καταγράφηκαν σε θερμοκρασία δωματίου το εύρος 200-800 nm. Τα διαγράμματα περίθλασης 

ακτινών x (X-Ray Diffraction Patterns, XRD) καταγράφηκαν υπό γωνίας 2θ σε εύρος 2 έως 10 

βαθμών για τον προσδιορισμό της διάταξης των πόρων και σε εύρος 10-80 βαθμών γωνίας 2θ 

για τον προσδιορισμό της κρυσταλλικής δομής του καταλύτη. Τα φάσματα υπερύθρου (Fourier 

Transform Infrared Spectroscopy, FT-IR) καταγράφηκαν σε εύρος 450-4000 cm-1 και η 

θερμοσταθμική ανάλυση (Thermo Gravimetric Analysis, TGA)  διεξήχθη υπό ατμόσφαιρα 
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αζώτου (ροή 200 mL/min) σε σύστημα PerkinElmer Diamond Thermogravimetric/Differential 

Thermal Analysis (TG/DTA). 
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Σχήμα 7: Φάσμα FT-IR του φορέα στήριξης MCM-41, των καταλυτών C60(6, 9, 12%)/ MCM-41 

και του μη στηριγμένου C60. 

 Στο φάσμα FT-IR, οι κορυφές στα 526 και 575 cm-1 αποδίδονται στο μη στηριγμένο C60. 

Η ένταση των κορυφών αυξάνεται καθώς αυξάνεται και η ποσότητα του C60 σε κάθε δείγμα 

καταλύτη ενώ δεν παρατηρείται μετατόπιση στις ζώνες απορρόφησης. Οι παρατηρήσεις αυτές 

αποδεικνύουν πως η φύση του C60 δεν έχει μεταβληθεί ούτε κατά την διαδικασία εναπόθεσής 

του στον φορέα MCM-41 ούτε από τις αλληλεπιδράσεις που αναπτύσσονται μεταξύ του C60 

και του φορέα MCM-41 κατά την διαδικασία θέρμανσης (Σχήμα 7). Το συμπέρασμα αυτό 

ενισχύεται περεταίρω αν ελέγξουμε την γραμμικότητα στο διάγραμμα μεταξύ της έντασης των 

κορυφών του C60 στα 526 και 575 cm-1 ως προς το περιεχόμενο C60 στο εκάστοτε δείγμα 

καταλύτη (Σχήμα 8).   
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Σχήμα 8: Διάγραμμα εξάρτησης της έντασης των κορυφών του C60 στα 526 και 575 cm-1 ως το 

περιεχόμενο C60 στους προς μελέτη καταλύτες. 

 Οι μελέτες θερμοσταθμικής ανάλυσης (Thermo-Gravimetric Analysis, TGA) έδειξαν πως 

παρά το γεγονός ότι ο καταλύτης χάνει βάρος από την αρχή της θερμικής επεξεργασίας, μόνο 

το 8% του βάρους του έχει απολέσει στους 900 οC (Σχήμα 9).       
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Σχήμα 9: Καμπύλες θερμοσταθμικής ανάλυσης όλων των καταλυτών C60/MCM-41 που 

παρασκευάστηκαν και του μη στηριγμένου C60. 
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 Επιπλέον οι στηριγμένοι καταλύτες εμφανίζουν υψηλή θερμική σταθερότητα αν 

λάβουμε υπ’ όψιν μας το γεγονός ότι για το μη στηριγμένο C60 η εξάχνωση/καύση ξεκινά στους 

περίπου 500 οC και μόνο το 18% της συνολικής του μάζας παραμένει ανέπαφο στους 800 οC. 

Το στηριγμένο C60 στον φορέα MCM-41 φαίνεται πιο ανθεκτικό στην απώλεια βάρους στο 

θερμοκρασιακό εύρος 100-500 οC. Η εξάχνωση/καύση των καταλυτών C60/MCM-41 αρχίζει 

περίπου στους 550 οC και ολοκληρώνεται στους 800 οC. Φαίνεται ότι η διασπορά του C60 στην 

επιφάνεια του MCM-41 δεν επηρεάζει ιδιαίτερα την σταθερότητά του. Παρόμοια, αν όχι 

ταυτόσημα, αποτελέσματα προέκυψαν από τους ανάλογους καταλύτες που είχαν 

παρασκευαστεί με την μέθοδο των διαδοχικών υγρών εμποτισμών το οποίο υποδεικνύει πως 

η μέθοδος εναπόθεσης δεν επηρεάζει σημαντικά την σταθερότητα των καταλυτών.  

 

1.2.4. Φωτοκαταλυτική δραστικότητα των καταλυτών C60/MCM-41. 

 Ως πρότυπη αντίδραση για την μέτρηση της δραστικότητας ή μη των τριών δειγμάτων 

του καταλύτη C60/MCM-41 επελέγη η φωτοξείδωση του 2-μεθυλο-2-επτενίου η οποία 

πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της αντίδρασης ενίου (ene reaction) με το διεγερμένο 

οξυγόνο απλής κατάστασης (1Ο2), παρέχοντας αντίστοιχα τα υδροϋπεροξείδια (Σχήμα 10). Το 

υπόστρωμα αυτό επελέγη εξ’ αιτίας της υψηλής δραστικότητας που επιδεικνύει στην 

αντίδραση του ενίου με το 1Ο2 και της σχετικά χαμηλής πτητικότητάς του.    

 

 

Σχήμα 10: Φωτοξείδωση του 2-μεθυλο-2-επτενίου (1) με 1Ο2
*.  
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 Η αντίδραση φωτοξείφωσης του 2-μεθυλο-2-επτενίου (1) πραγματο-ποιήθηκε σε 

γυάλινο φιαλίδιο (vial) σφραγισμένο με Teflon. Στο διάλυμα της αντίδρασης CH3CN (1 mL) 

περιέχονταν 2-μεθυλο-2-επτένιο σε συγκέντρωση 0.03 Μ, 3.6 mg του καταλύτη C60/MCM-41 

και 5 μL n-εννεάνιο σαν εσωτερικό πρότυπο. Το μίγμα της αντίδρασης ακτινοβολήθηκε κάτω 

από συνεχή ροή μοριακού οξυγόνου σε θερμοκρασία 0-5 οC. Σαν πηγή ακτινοβολίας 

χρησιμοποιήθηκε λαμπτήρας ξένου ισχύος 300W. Η εναιώρηση του αδιάλυτου στερεού 

καταλύτη διατηρήθηκε με συνεχή έντονη ανάδευση. Κατά την διάρκεια της αντίδρασης και 

κατά περιοδικά διαστήματα λήφθηκαν δείγματα από τα οποία τα στερεά υπολείμματα του 

καταλύτη απομακρύνθηκαν με διήθηση. Στη συνέχεια προστέθηκε Ph3P στα δείγματα της 

αντίδρασης  για την αναγωγή των παραγόμενων αλλυλικών υπεροξειδίων προς στις 

αντίστοιχες αλκοόλες και μείνανε σε θερμοκρασία δωματίου για 20 min. Ο έλεγχος των 

δειγμάτων έγινε με χρήση αέριας χρωματογραφίας με ανιχνευτή μάζας (GC-MS) για τον 

προσδιορισμό του δείκτη μετατροπής. Η αναλογία των 2 και 3 προσδιορίστηκε με την χρήση 

φασματοσκοπίας NMR. 

 Ο αριθμός των καταλυτικών κύκλων (Turnover Number, TON) υπολογίστηκε διαιρώντας 

τα γραμμομόρια του 2-μεθυλο-2-επτενίου που αντέδρασαν (mol)  με την ποσότητα του C60 

(mol of C60) που αντιστοιχεί σε κάθε καταλύτη. Η συχνότητα καταλυτικών κύκλων (Turnover 

Frequency, TOF) υπολογίστηκε διαιρώντας την τιμή του ΤΟΝ με τον χρόνο ακτινοβόλησης (s). 

 Στους επόμενους πίνακες παρατίθενται τα αποτελέσματα των παραπάνω μετρήσεων 

καθώς και τα αποτελέσματα των μετρήσεων των καταλυτών που παρασκευάστηκαν με την 

μέθοδο των διαδοχικών υγρών εμποτισμών για λόγους σύγκρισης.33  

 Αν ελέγξουμε λοιπόν το Σχήμα 11 βλέπουμε ξεκάθαρα πως η τεχνική εμποτισμού  δεν 

επηρεάζει την φωτοκαταλυτική συμπεριφορά του δείγματος που επέδειξε στην προηγούμενη 

μελέτη την μέγιστη καταλυτική δραστικότητα (C60(6)D)33. Επιπλέον η εφαρμογή της πολύ πιο 

απλής τεχνικής, του εμποτισμού δηλαδή σε ένα στάδιο, αυξάνει σημαντικά την καταλυτική 

δραστικότητα των δειγμάτων C60(9)W και C60(12)W. Συνεπώς η παρούσα μελέτη αποδεικνύει ότι 

ο απλός εμποτισμός σε ένα και μόνο στάδιο μπορεί αν χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία 

ιδιαίτερα δραστικών καταλυτών C60/MCM-41 για την φωτοξείδωση των ολεφινών. 
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Σχήμα 11: Διάγραμμα οξείδωσης του 2-μεθυλο-2-επτενίου (1) παρουσία Ο2 και των καταλυτών 

C60/MCM-41 που παρασκευάστηκαν με υγρό [C60(x)W] και διαδοχικό υγρό [C60(x)D] 

εμποτισμό33. 

 Προκειμένου να διερευνηθεί περαιτέρω η φωτοκαταλυτική συμπεριφορά των 

καταλυτών συγκρίναμε τις τιμές ΤΟΝ και ΤΟF των φωτοκαταλυτών που παρασκευάστηκαν με 

υγρό[C60(x)W] και διαδοχικό υγρό [C60(x)D] εμποτισμό.33 Η διακύμανση αυτών των τιμών σε 

σχέση με το χρόνο παρατίθεται στο Σχήμα 12(α) και 12(β).   
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β.
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Σχήμα 12: Μεταβολή του αριθμού των καταλυτικών κύκλων (Τurnover Number, TON)(α) και 

της συχνότητας των καταλυτικών κύκλων (Turnover Frequency, TOF) (β) των καταλυτών 

C60/MCM-41 που παρασκευάστηκαν με υγρό [C60(x)W] και διαδοχικό υγρό [C60(x)D] 

εμποτισμό33. 

 Εξετάζοντας το παραπάνω σχήμα προκύπτει πως η τεχνική εναπόθεσης επηρεάζει 

σημαντικά την δραστικότητα των φωτοκαταλυτών που περιέχουν 9 και 12% C60 κατά βάρος 

αφού τα συγκεκριμένα δείγματα που παρασκευάστηκαν με ένα υγρό εμποτισμό επιδεικνύουν 

μεγαλύτερη δραστικότητα από τα ανάλογα που παρασκευάστηκαν με διαδοχικούς υγρούς 

εμποτισμούς. Η παραπάνω παρατήρηση δεν ισχύει για το δείγμα που περιέχει 6% C60 κατά 

βάρος αφού αυτό δεν φαίνεται να το επηρεάζει η τεχνική εναπόθεσης που είχε ακολουθηθεί. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί για τον % εκατό δείκτη μετατροπής, το κατά πόσο επηρεάζεται η 

εγγενής δραστικότητα του φωτοκαταλύτη από την τεχνική εναπόθεσης που θα ακολουθηθεί 

μπορεί να συσχετιστεί με τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του. Στην πραγματικότητα για τους 

καταλύτες που περιέχουν 9 και 12% C60 η χρήση της τεχνικής του εμποτισμού σε ένα και μόνο 

στάδιο επηρεάζει την στηριγμένη φάση, η οποία σε αυτή την περίπτωση εμφανίζει 

μικρότερους κρυστάλλους σε σύγκριση με το αντίστοιχο δείγμα που παρασκευάστηκε με την 

χρήση διαδοχικών υγρών εμποτισμών. Η παραπάνω παρατήρηση δεν ισχύει για τον καταλύτη 

με 6% C60 αφού τα δείγματα που παρασκευάστηκαν με την χρήση των δύο διαφορετικών 

τεχνικών εμποτισμού παρουσιάζουν την ίδια καταλυτική δραστικότητα. 

 Στα πλαίσια της δεδομένης μεθόδου εναπόθεσης, η καταλυτική δραστικότητα 

ελαττώνεται με την αύξηση του περιεχόμενου C60 στον καταλύτη (Σχήμα 11). Στους καταλύτες  
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που παρασκευάστηκαν με την τεχνική διαδοχικών εμποτισμών η παραπάνω παρατήρηση 

αποδίδεται στο γεγονός ότι με την αύξηση του περιεχόμενου C60 στον καταλύτη αυξάνει και το 

μέγεθος των κρυστάλλων του πάνω στον φορέα στήριξης,33 γεγονός που ερμηνεύει και την 

συμπεριφορά των καταλυτών που παρασκευάστηκαν με την χρήση υγρού εμποτισμού σε ένα 

και μόνο στάδιο.        

 Η φωτοχημική συμπεριφορά των καταλυτών που παρασκευάστηκαν με υγρό 

εμποτισμό σε ένα στάδιο C60(x)W μελετήθηκε περαιτέρω εξετάζοντας την κινητική της 

πρότυπης αντίδρασης οξείδωσης του 2-μεθυλο-2-επτενίου παρουσία Ο2. Αν υποθέσουμε πως 

η ταχύτητα της αντίδρασης είναι πρώτης τάξεως ως προς την συγκέντρωση του 2-μεθυλο-2-

επτενίου και λάβουμε υπ΄όψιν πως κατά την διάρκεια της αντίδρασης η συγκέντρωση του 

διαλυμένου μοριακού οξυγόνου παραμένει αμετάβλητη τότε ισχύει η εξίσωση: 

x)ln(1tk  

 Η παραπάνω εξίσωση συσχετίζει τον χρόνο αντίδρασης (t), με την σταθερά της 

αντίδρασης (k) και τον δείκτη μετατροπής του2-μεθυλο-2-επτενίου (x). Η μεταβολή του λόγου 

“–ln(1-x)” στην παραπάνω εξίσωση σε σχέση με τον χρόνο (t) φαίνεται στο Σχήμα 13.  
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Σχήμα 13: Διάγραμμα μεταβολής του λόγου “– ln (1-x)” στην εξίσωση x)ln(1tk ως προς 

το χρόνο “t” για την αντίδραση φωτοξείδωσης του 2-μεθυλο-2-επτενίου (1) παρουσία Ο2 και 
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των καταλυτών C60/MCM-41 που παρασκευάστηκαν με υγρό [C60(x)W] και διαδοχικό υγρό 

[C60(x)D] εμποτισμό.33 

 Σε κάθε περίπτωση παρατηρούμε γραμμική μεταβολή του λόγου “– ln (1-x)” που 

αποδεικνύει πως όντως η αντίδραση είναι πρώτης τάξεως ως προς την συγκέντρωση του 2-

μεθυλο-2-επτενίου ανεξάρτητα από την μέθοδο εναπόθεσης που ακολουθήθηκε για την 

παρασκευή του καταλύτη. Συνεπώς η εναπόθεση του φωτοευαισθητοποιητή στον φορέα 

στήριξης και η μέθοδος που ακολουθήθηκε δεν επηρεάζουν την κινητική της αντίδρασης. Στον 

Πίνακα 2 παρατίθενται οι τιμές της σταθεράς της αντίδρασης (k) ανά γραμμάριο καταλύτη και 

ανά γραμμομόριο στηριγμένου φουλερενίου C60 σε αυτόν. Οι παρακάτω τιμές υπολογίστηκαν 

από την κλίση των ευθειών στου Σχήματος 13. Όπως είναι αναμενόμενο, οι τιμές της σταθεράς 

k (gcat min–1) ακολουθούν την τάση του δείκτη μετατροπής (Σχήμα 11) ενώ οι τιμές της 

σταθεράς k (mmolC60 min–1) ακολουθούν την τάση της συχνότητας των καταλυτικών κύκλων 

(Turnover Frequency, TOF) (Σχήμα 12β).  

Πίνακας 2: Τιμές της σταθεράς της αντίδρασης  (k) για την φωτοξείδωση του 2-μεθυλο-2-

επτενίου παρουσία Ο2, ανά γραμμάριο καταλύτη και ανά γραμμομόριο στηριγμένου 

φουλερενίου C60. 

 Βάση των παραπάνω μπορούμε να συμπεράνουμε πως  με την τεχνική του υγρού 

εμποτισμού σε ένα και μόνο στάδιο μπορούμε να παρασκευάσουμε έναν ιδιαίτερα 

αποτελεσματικό και αρκετά σταθερό φωτοκαταλύτη C60/MCM-41. Επιπλέον, οι καταλύτες που 

καταλύτης k (gcatmin-1) k (mmolC60min-1) 

C60(6)D 32.7 392 

C60(9)D 22.0 176 

C60(12)D 20.8 125 

C60(6)W 30.0 360 

C60(9)W 28.5 228 

C60(12)W 31.6 190 
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μελετήθηκαν και φέρουν 6%, 9% και 12% C60 κατά βάρος εμφανίζουν τον ίδιο δείκτη 

μετατροπής αλλά η εγγενής τους δραστικότητα, όπως εκφράζεται από τον αριθμό των 

καταλυτικών κύκλων (Turnover Number, TON) και την συχνότητα καταλυτικών κύκλων 

(Turnover Frequency, TOF), ελαττώνεται καθώς η ποσότητα του περιεχόμενου C60 αυξάνει. 

Ακόμα, η αντικατάσταση της τεχνικής εναπόθεσης με διαδοχικούς υγρούς εμποτισμούς με 

αυτή της εναπόθεσης με ένα και μόνο εμποτισμό αυξάνει την καταλυτική δραστικότητα στα 

δείγματα καταλύτη που περιέχουν 9 και 12 % C60 κατά βάρος αλλά δεν επηρεάζει την 

δραστικότητα του καταλύτη που περιέχει 6% C60 το οποίο εμφανίζει την μέγιστη καταλυτική 

δραστικότητα. Τέλος, αυτή η μεταβολή στην καταλυτική συμπεριφορά των δειγμάτων του 

C60/MCM-41 αποδίδεται στο μέγεθος των κρυστάλλων του C60 που δημιουργούνται πάνω στον 

φορέα στήριξης. Στην πραγματικότητα, χρησιμοποιώντας την τεχνική εναπόθεσης με ένα και 

μόνο εμποτισμό έχει σαν αποτέλεσμα την δημιουργία μικρότερων κρυστάλλων C60 στον φορέα 

MCM-41 για τους καταλύτες με 9 και 12% C60 κατά βάρος, ενώ η χρήση της τεχνικής 

εναπόθεσης με διαδοχικούς εμποτισμούς συνεπάγει την αύξηση του μεγέθους των 

κρυστάλλων C60 με την αύξηση της μάζας του στον καταλύτη.        
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

Συγκριτική Μελέτη Φωτοοξείδωσης Κυκλοπρόπυλο Υποκατεστημένων 

Αλκενίων Παρουσία Τριών Κλασικών Φωτοευαισθητοποιητών.  

 

2.1. Εισαγωγή: 

 Όπως περιγράφεται στο πρώτο κεφάλαιο η δραστικότητα του οξυγόνου έγκειται στην 

ηλεκτρονική του διαμόρφωση και πιο συγκεκριμένα στην διευθέτηση των δύο ηλεκτρονίων 

στα π*2p τροχιακά. Η πιο δραστική και χρήσιμη συνθετικά μορφή του οξυγόνου είναι η πρώτη 

διεγερμένη κατάσταση στην οποία το μόριο είναι ισχυρός ηλεκτρονιοδέκτης. 

 Το μοριακό οξυγόνο διεγείρεται από την βασική του τριπλή κατάσταση (3Σg), με την 

ενέργεια που του μεταφέρεται από ένα ήδη διεγερμένο μόριο που καλείται φωτο-

ευαισθητοποιητής.  

 Το διεγερμένο οξυγόνο απλής κατάστασης (1Δg, 1O2) στην Οργανική Χημεία έχει 

διαφορετική συμπεριφορά από το οξυγόνο στη βασική του κατάσταση. Συμμετέχει σε 

αντιδράσεις [2+2] κυκλοπροσθήκης και [4+2] Diels-Alder. Το διεγερμένο οξυγόνο  αντιδρά 

επίσης με αλκένια που φέρουν υδρογόνα σε α-θέση, σχηματίζοντας αλλυλικά 

υδροϋπεροξείδια (Σχήμα 14). Η αντίδραση αυτή καλείται αντίδραση ενίου. Κατά την 

αντίδραση αυτή το οξυγόνο αποσπά ένα αλλυλικό υδρογόνο, με αντίστοιχη μετατόπιση του 

διπλού δεσμού. Το αλλυλικό υπεροξείδιο εύκολα μπορεί να αναχθεί και να προκύψει η 

αντίστοιχη αλλυλική αλκοόλη. Η αντίδραση του ενίου μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε 

σύγχρονα ή σταδιακά. Πειραματικά αποτελέσματα αλλά και θεωρητικές μελέτες, 

υποστηρίζουν τον σταδιακό μηχανισμό ο οποίος περιλαμβάνει το σχηματισμό ενός 

ενδιάμεσου υπερεποξειδίου.36-37 
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Δύο Πιθανοί Μηχανισμοί 

 

Σχήμα 14: Αντίδραση ένιου.  

 

 Γενικά υπάρχουν δύο τύποι αντιδράσεων φωτοοξείδωσης και όλοι σαν αφετηρία έχουν 

την διεγερμένη κατάσταση του ευαισθητοποιητή. Κατά τις αντιδράσεις Τύπου Ι (Type I), ο 

διεγερμένος ευαισθητοποιητής αντιδρά με το υπόστρωμα και προκύπτει ρίζα ή ριζικό κατιόν 

μέσω μεταφοράς ηλεκτρονίου. Στην συνέχεια τα παραπάνω ενδιάμεσα αντιδρούν με το 

μοριακό οξυγόνο που βρίσκεται στην βασική του κατάσταση για να σχηματιστούν τελικά τα 

οξυγονωμένα προϊόντα. Κατά τις αντιδράσεις Τύπου ΙΙ (Type IΙ), η διεγερμένη μορφή του 

φωτοευαισθητοποιητή μεταφέρει την πλεονάζουσα ενέργεια της στο οξυγόνο. Το οξυγόνο 

διεγείρεται στην πρώτη διεγερμένη του κατάσταση και έπειτα εκπίπτει στη δεύτερη (1Σ+
g) ενώ 

ο ευαισθητοποιητής επανέρχεται στη βασική του κατάσταση για να μπει σε έναν νέο κύκλο 

διέγερσης-αποδιέγερσης. Τέλος οι φωτοευαισθητοποιούμενες αντιδράσεις οξείδωσης Τύπου Ι 

που πραγματοποιούνται με μεταφορά ενός ηλεκτρονίου περιλαμβάνουν και ένα άλλο 

μονοπάτι αντίδρασης μέσω ριζών. Ο διεγερμένος φωτο-ευασθητοποιητής αποσπά ένα 

ηλεκτρόνιο από το υπόστρωμα και έτσι δημιουργείται η κατιονική ρίζα του υποστρώματος και 

η ανιονική ρίζα του ευαισθητοποιητή. Ο φορτισμένος ευαισθητοποιητής δίδει το ηλεκτρόνιο 

του στο μοριακό οξυγόνο της βασικής κατάστασης και έτσι έχουμε την δημιουργία της 
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ανιονικής ρίζας του οξυγόνου. Η εξουδετέρωση της κατιονικής ρίζας του υποστρώματος από 

την ανιονική ρίζα του οξυγόνου οδηγεί τελικά στα προϊόντα της αντίδρασης (Σχήμα 15). 

 

 

Σχήμα 15: Τύποι αντιδράσεων φωτοοξείδωσης παρουσία φωτοευαισθητοποιητή. 

 Γενικά για τον προσδιορισμό του μηχανισμού διαφόρων οργανικών αντιδράσεων έχουν 

χρησιμοποιηθεί υποστρώματα που φέρουν ομάδες «ανιχνευτές». Τέτοιες ομάδες υπόκεινται 

σε κάποια δομική επαναδιευθέτηση ή ισομερισμό όταν δημιουργηθεί κάποιο κατιονικό ή 

ριζικό ενδιάμεσο κατά την διάρκεια της αντίδρασης. Για παράδειγμα για τη παγίδευση των 

ριζικών ενδιαμέσων χρησιμοποιούνται κατάλληλοι κυκλοπρόπυλο ανιχνευτές, γνωστοί στη 

βιβλιογραφία σαν free radical clocks.38 Σε αυτά τα μόρια κινητήριος δύναμη για την ταχεία 

επαναδιευθέτησή τους αποτελεί η εξάλειψη των τάσεων του δακτυλίου της κυκλοπρόπυλο 

ομάδας (Σχήμα 16).    

 

 

Σχήμα 16: Επαναδιευθέτηση κυκλοπρόπυλο καρβίνυλο ρίζας. 
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 Όμως τα μόρια ανιχνευτές δεν ανιχνεύουν μόνο ριζικά ενδιάμεσα αφού και τα πιθανά 

δημιουργούμενα κατιόντα κατά την διάρκεια μίας αντίδρασης είναι εξίσου δραστικά. Έτσι ο 

κυκλοπρόπυλο δακτύλιος επαναδιευθετείται παρουσία κατιοντικού φορτίου εξίσου 

ικανοποιητικά. Από την ανάγκη λοιπόν προσδιορισμού των επαναδιευθετημέων προϊόντων 

που οφείλονται σε ρίζες ή σε κατιόντα προέκυψαν οι ανιχνευτές δεύτερης γενιάς από τον 

Newcomb και τους συνεργάτες του.39-41 Ο σχεδιασμός αυτών των υποστρωμάτων βασίζεται σε 

μία απλή ιδέα: η φαίνυλο ομάδα σταθεροποιεί την ρίζα λόγω του συζυγιακού συστήματος π-

τροχιακών που φέρει ενώ η μέθοξυ-ομάδα σταθεροποιεί καλύτερα από την φαίνυλο-ομάδα το 

κατιοντικό φορτίο λόγω των ασύζευκτων ζευγών ηλεκτρονίων που διαθέτει. Έτσι παρουσία 

ριζικού ενδιαμέσου η διάνοιξη του δακτυλίου πραγματοποιείται ομολυτικά στον άνθρακα που 

φέρει την φαίνυλο ομάδα (περίπτωση Ι, Σχήμα 17), ενώ παρουσία κατιοντικού ενδιαμέσου ο 

δεσμός λύεται ετερολυτικά (περίπτωση ΙΙ, Σχήμα 17), και το φορτίο εντοπίζεται στον άνθρακα 

που φέρει τη μεθοξυ-ομάδα.  

 

 

 

Σχήμα 17: Κυκλοπροπανικό σύστημα δεύτερης γενιάς. 
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2.2. Αποτελέσματα - Συζήτηση: 

2.2.1.  Σύνθεση κυκλοπρόπυλο ανιχνευτών ριζικών ή διπολικών ενδιαμέσων.   

 Η υποκατεστημένη κυκλοπρόπυλο ομάδα είναι ιδανική λοιπόν για την ανίχνευση 

ριζικών ή κατιονικών ενδιαμέσων. Έτσι τα αλκενικά  υποστρώματα που επιλέξαμε για την 

μελέτη των μηχανισμών οξείδωσης παρουσία των τριών ευαισθητοποιητών (TPP, DCA και 

W10O34
-4) φέρουν την κυκλοπρόπυλο ομάδα.   

 Η σύνθεση του υποστρώματος 8 ξεκινά από το μεθοξυ-στυρένιο και σε τέσσερα στάδια 

σχηματίζεται ο βασικός κυκλοπρόπυλο κορμός του μορίου 8 όπως φαίνεται στο Σχήμα 18 και 

περιγράφεται στο γενικό πειραματικό μέρος.   

 

Σχήμα 18: Σύνθεση του 2-μεθοξυ-3-(4-φαινυλβουτ-2-εν-2-υλο)κυκλοπροπυλο)βενζολίου (6). 

  Το κυκλοπρόπυλο αλκένιο 8, τελικά παρασκευάστηκε σε μίγμα Ε/Ζ γεωμετρικών 

ισομερών 50/50 (με βάση το NMR).  

 Για την παρασκευή του κυκλοπροπυλο αλκενίου 9 ξεκινήσαμε από το στυρένιο 4 από 

το οποίο προέκυψε ο κυκλοπρόπυλο εστέρας όπως ακριβώς εργαστήκαμε για την παρασκευή 

του υποστρώματος 8 και περιγράφεται στο Σχήμα 18. Στο υπόστρωμα 9 ο κυκλοπρόπυλο 
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δακτύλιος είναι υποκατεστημένος με την φαίνυλο- και την μεθοξυ-ομάδα ενώ ο διπλός δεσμός 

είναι υποκατεστημένος με μεθυλο-ομάδες.   

 

Σχήμα 19: Σύνθεση του (2-(βουτ-2-εν-2-υλο)-3-μεθοξυκυκλοπροπυλο)βενζολίου (9). 

 Το κυκλοπρόπυλο αλκένιο 9, παρασκευάστηκε σε μίγμα Ε/Ζ διαστερεομερών η 

αναλογία των οποίων είναι 55/45. Οι δομές του μίγματος των αλκενίων 9 προσδιορίστηκαν με 

φασματοσκοπία NMR ενώ τα γεωμετρικά ισομερή στο GC/MS έχουν Μ+ ίσο με 202.  

 Στην συνέχεια συντέθηκε ένα βινυλικυκλοπροπανίο που ο τριμερής δακτύλιος του δεν 

έχει σαν υποκαταστάτη την μεθυλο-ομάδα, το (2-(βουτ-2-εν-2-υλο)κυκλοπροπυλο)βενζολίο 

(12). 

 

 Σχήμα 20: Σύνθεση του (2-(βουτ-2-εν-2-υλο)κυκλοπροπυλο)βενζολίου (12). 

 Η σύνθεση του υποστρώματος 12 ξεκίνησε από το 2-φαινυλο-κυκλοπροπυλο-

καρβοξυλικό οξύ (10), η κατεργασία του οποίου με δύο ισοδύναμα μεθυλολιθίου 

οδηγούμαστε στην 1-(2-φαινυλοκυκλοπροπυλο)αιθανόνη (11). Στην συνέχεια, αφού 

παρασκευαστεί το κατάλληλο βρωμιούχο αλάτι ενεργοποιείται με προσθήκη βουτιλολιθίου 

και αντιδρά το παραγόμενο υλίδιο in situ με την κετόνη προς παρασκευή του επιθυμητού (2-

(βουτ-2-εν-2-υλο)κυκλοπροπυλο)βενζολίου (12). Τα προϊόντα της αντίδρασης καθαρίστηκαν 

με χρωματογραφία στήλης και η δομή τους προσδιορίστηκε με φασματοσκοπία NMR  ενώ το 

μοριακό τους βάρος του αλκενίου 12 επιβεβαιώθηκε με την συνδυασμένη τεχνική αέριας 



 
 

26 

χρωματογραφίας-φασματομετρίας μάζας (GC/MS). Έτσι τα διαστερεομερή αλκένια που 

παρασκευάστηκαν σε αναλογία Ε/Ζ=74/26 έχουν Μ+=172.  

 Το επόμενο υπόστρωμα που μελετήθηκε πως συμπεριφέρεται κατά την αντίδραση 

φωτοξείδωσης είναι το (2-(2-μεθυλπρο-1-εν-1-υλο)κυκλοπροπυλο)βενζολίο (15). Το υπό-

στρωμα 15 προκύπτει από την αναγωγή του 2-φαινυλοκυκλοπροπανο-καρβοξυλικού οξέος με 

LiAlH4 προς την αντίστοιχη αλκοόλη όπως περιγράφεται στο γενικό πειραματικό μέρος. Στην 

συνέχεια η αλκοόλη οξειδώθηκε με PCC στην αντίστοιχη αλδεΰδη και με μία αντίδραση Wittig 

με το κατάλληλο υλίδιο καταλήξαμε στο επιθυμητό αλκένιο (Σχήμα 21).   

 

Σχήμα 21: Σύνθεση του (2-(2-μεθυλπρο-1-εν-1-υλο)κυκλοπροπυλο)βενζολίου (15). 

 Κατά την διάρκεια της σύνθεσης του υποστρώματος 15 δεν μεταβλήθηκε η 

στερεοχημεία των ασύμμετρων κέντρων λόγω των συνθηκών των αντιδράσεων που 

ακολουθήθηκαν. Η δομή του αλκενίου προσδιορίστηκε με φασματοσκοπία NMR και έχει 

Μ+=172. 

 

 2.2.2.  Φωτοευαισθητοποιούμενη οξείδωση παρουσία τετραφαίνυλο 

πορφυρίνης (TPP). 

  Η αντίδραση φωτο-οξείδωσης παρουσία της τετραφαίνυλο πορφυρίνης (ΤΡΡ) λαμβάνει 

χώρα σε διαλύτη CHCl3 και ξενικά με την διέγερση της. Έπειτα η ενέργεια της TPP δίδεται στην 

τριπλή βασική κατάσταση του Ο2 και αυτό διεγείρεται στην πρώτη απλά διεγερμένη του 
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κατάσταση. Οι συγκεκριμένες αντιδράσεις διαρκούν 15 λεπτά και τα αποκλειστικά προϊόντα 

που δημιουργούνται είναι οι αλλυλικές αλκοόλες που φαίνονται συγκεντρωτικά στον Πίνακα 

3. 

 

 Κύριο προϊόν 

Ποσοστό % 

Κύριου 

προϊόντος 

Δευτερεύον 

προϊόν 

Ποσοστό % 

Δευτερεύοντος 

προϊόντος 

  

57% 

 

43% 

  

52% 

 

48% 

  

59% 

 

41% 

  

60% 

 

40% 

 Πίνακα 3: Προϊόντα φωτοοξείδωσης παρουσία ΤΡΡ.  

 Στις μεταβατικές καταστάσεις TS1 και TS2 το ένα άτομο του μοριακού οξυγόνου 

αλληλεπιδρά με το ηλεκτρονικό νέφος του διπλού δεσμού ενώ το άλλο μπορεί να αποσπάσει 

ένα αλλυλικό υδρογόνο μετά από την επαναδιευθέτηση των δύο υπερεποξειδίων (Σχήμα 22). 

Ανάλογα με το από ποια επιφάνεια του διπλού δεσμού το οξυγόνο προσβάλει το αλκένιο, η 

αντίδραση οδηγείται στο σχηματισμό του αντίστοιχου διαστερεομερούς. Ενώ δύο  είναι οι 

θέσεις από τις οποίες αποσπάται τελικά το υδρογόνο. Όταν το οξυγόνο προσβάλει το διπλό 

δεσμό φαίνεται να υπάρχει μία επιπλέον αλλυλική θέση απόσπασης  του υδρογόνου που είναι 

στον κυκλοπρόπυλο δακτύλιο. Είναι γνωστό όμως ότι τα αλλυλικά ισοπρόπυλο υδρογόνα 

έχουν την χαμηλότερη δραστικότητα στις ene αντιδράσεις γεγονός που επιβεβαιώνεται από 
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την απουσία αντίστοιχου ene προϊόντος. Η συγκεκριμένη συμπεριφορά μπορεί να αποδοθεί 

στη μεγάλη δυσκολία απόσπασης κυκλοπροπανικού υδρογόνου. 

 

Σχήμα 22: Οξείδωση του υποστρώματος 6 παρουσία ΤΡΡ προς αλλυλικές αλκοόλες.  

 Παρατηρούμε, τελικά, την δημιουργία των προϊόντων  της ene αντίδρασης, μέσω των 

αλλυλικών υπεροξειδίων (του τύπου των 24 και 25 σε κάθε περίπτωση, Σχήμα 23). Η 

υποκατεστημένη κυκλοπρόπυλο ομάδα του μορίου μένει ανέπαφη κατά την διάρκεια της 

αντίδρασης. Η παρατήρηση αυτή αποκλείει την δημιουργία ενός δίριζου ή ενός διπολικού 

ενδιαμέσου στην αντίδραση ενίου, όπως έχει υποστηρίξει ο Singleton42. Εάν κατά την διάρκεια 
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της αντίδρασης δημιουργούνταν κάποιο ριζικό ενδιάμεσο θα αναμέναμε την διάνοιξη του 

δακτυλίου και τον σχηματισμό προϊόντων τελείως διαφορετικών από αυτά της αντίδρασης 

ενίου που αφήνουν τον δακτύλιο άθικτο (Σχήμα 23). Συμπερασματικά τα αποτελέσματα αυτά 

επιβεβαιώνουν τον σχηματισμό του υπερεποξειδίου μέσω Τύπου ΙΙ μηχανισμό 

φωτοοξείδωσης, σε διαλύτη χλωροφόρμιο και φωτοευαισθητοποιητή ΤΡΡ.    

 

Σχήμα 23: Πιθανές πορείες αντίδρασης του υποστρώματος 8. 

 

 2.2.3.  Φωτοευαισθητοποιούμενη οξείδωση παρουσία 9,10-δικυανο-

ανθρακενίου (DCA). 

 Η αντίδραση οξείδωσης πραγματοποιήθηκε σε χλωροφόρμιο και σε CH3CN για το 

υπόστρωμα 8. Κατά την εναλλαγή της πολικότητας του διαλύτη στον όποιο λαμβάνει χώρα η 

αντίδραση,  δεν παρατηρείται μεταβολή στο σχηματισμό και στην αναλογία των προϊόντων. 

Ταυτόχρονα παρατηρείται μία μικρή αναστροφή της αναλογίας σχηματισμού των αλλυλικών 

αλκοολών με την αλλαγή του φωτοευαισθητοποιητή από ΤΡΡ σε DCA στις αντιδράσεις των 

υποστρωμάτων 8 και 15. 
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 Στον Πίνακα 4 φαίνονται συγκεντρωτικά τα προϊόντα των φωτοοξειδώσεων παρουσία 

DCA. Οι αντιδράσεις των υποστρωμάτων 9, 12 και 15 πραγματοποιήθηκαν σε CH3CN. 

 

 Κύριο προϊόν 

Ποσοστό % 

Κύριου 

προϊόντος 

Δευτερεύον 

προϊόν 

Ποσοστό % 

Δευτερεύοντος 

προϊόντος 

  

CHCl3=54% 

CH3CN=54% 
 

CHCl3=46% 

CH3CN=46% 

  

52% 

 

48% 

  

52% 

 

48% 

  

52% 

 

48% 

 Πίνακα 4: Προϊόντα φωτοοξείδωσης παρουσία DCA.  

 Γενικά η αντίδραση της οξείδωσης παρουσία του 9,10-δικυανοανθρακενίου (DCA) 

πραγματοποιείται και μέσω Τύπου Ι και μέσω Τύπου ΙΙ μηχανισμό. Είναι γνωστό ότι ανάλογα 

με την πολικότητα του διαλύτη η αντίδραση μπορεί να οδηγηθεί σε διαφορετικά προϊόντα. 

Έτσι σε διαλύτη χλωροφόρμιο (άπολος διαλύτης) η πορεία της αντίδρασης καταλήγει στο 

σχηματισμό αλλυλικών αλκοολών μέσω υδροϋπερεποξειδίων (ene προιόντα). Σε πολικό 

διαλύτη, όπως το ακετονιτρίλιο, το αλκένιο μπορεί να οξειδωθεί και σε άλλα προϊόντα όπως 

εποξείδια, κετόνες, οξυγονωμένα διμερή δια μέσου του μηχανισμου  διμερισμού Τύπου Ι, ο 

οποίος  αναφέρθηκε στην εισαγωγή. Στην περίπτωση των υποστρωμάτων 8, 9 και 12 τα 

μοναδικά προϊόντα που σχηματίστηκαν είναι τα ene ενώ κατά την φωτοοξείδωση του 
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υποστρώματος 15 παρατηρείται ο σχηματισμός νέων μη προσδιορισμένων προϊόντων στα 

οποία ο κυκλοπρόπυλο δακτύλιος έχει ανοίξει. 

 Εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι η φωτοοξείδωση λαμβάνει χώρα μέσω 

σχηματισμού υπερεποξειδίων κυρίως (Τύπου ΙΙ) όπως στην περίπτωση που ο φωτοευαισθητο-

ποιητής είναι η ΤΡΡ, ενώ το μονοπάτι που οδηγεί στην μεταφορά ηλεκτρονίου και τον 

σχηματισμό ριζικών ή διπολικών ενδιαμέσων είναι ασήμαντο έως ανύπαρκτο. Η 

διαφοροποίηση στην αναλογία των παραγόμενων αλλυλικών αλκοολών σε σχέση με την 

αντίδραση που ευαισθητοποιητής είναι η ΤΡΡ είναι σχεδόν αμελητέα. Όσον αφορά την 

αντίδραση με φωτοευαισθητοποιητή το DCA σε διαφορετικό διαλύτη    δεν υπάρχει καμία 

διαφοροποίηση.   

 

 2.2.4.  Φωτοευαισθητοποιούμενη οξείδωση παρουσία του 

δεκαβολφραμικού συμπλόκου decatungstate (W10O32
-4). 

 Επιλέξαμε στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουμε σαν φωτο-ευαισθητοποιητή το 

δεκαβολφραμικό σύμπλοκο (decatungstate, W10O32
-4 ή WO). Τo WO είναι ένα σύμπλοκο με 10 

μεταλλικά κέντρα βολφραμίου και 32 μόρια οξυγόνου που υποκαθιστούν τα μεταλλικά κέντρα 

ή τα γεφυρώνουν.43 Το WO χρησιμοποιήθηκε σαν φωτο-ευαισθητοποιητής στις αντιδράσεις 

οξείδωσης των κυκλοπρόπυλο υποκατεστημένων αλκενίων σε διαλύτη ακετονιτρίλιο. Η πορεία 

της αντίδρασης ελέγχεται με χρωματογραφία λεπτής στιβάδας (TLC) και ολοκληρώνεται σε 

τρείς ώρες. 

  Στον Πίνακα 5 φαίνονται συγκεντρωτικά οι αναλογίες των προϊόντων της ene 

καταλυόμενης αντίδρασης από το σύμπλοκο W10O32
-4. Για τα υποστρώματα  8, 9 και 12 

σχηματίστηκαν αποκλειστικά τα ene προϊόντα ενώ κατά την φωτοοξείδωση του 

υποστρώματος 15 παρατηρείται ο σχηματισμός ενός νέου μη προσδιορισμένου προϊόντος στο 

οποίο ο κυκλοπρόπυλο δακτύλιος έχει ανοίξει. 
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 Κύριο προϊόν 

Ποσοστό % 

Κύριου 

προϊόντος 

Δευτερεύον 

προϊόν 

Ποσοστό % 

Δευτερεύοντος 

προϊόντος 

  

77% 

 

23% 

  

77% 

 

23% 

  

56% 

 

44% 

  

53% 

 

47% 

 Πίνακας 5: Προϊόντα φωτοοξείδωσης παρουσία decatungstate (W10O32
-4).  

 Αν και τα προϊόντα της αντίδρασης είναι πανομοιότυπα με τα ene προϊόντα που 

σχηματίστηκαν με τους άλλους καταλύτες,  ο λόγος των αλλυλικών αλκοολών 

16/17=18/19=77/23 είναι σημαντικά διαφορετικός (16/17=43/57, 18/19=52/48, με ΤΡP). Το 

γεγονός αυτό είναι μια ισχυρή ένδειξη ότι η οξείδωση με τον φωτοκαταλύτη WO πρέπει να 

ακολουθεί διαφορετικό μηχανισμό. 

 Κατά την ακτινοβόλησή του το WO, παρουσία μοριακού οξυγόνου προτείνεται πως 

ακολουθεί Τύπου Ι αντίδραση φωτο-οξείδωσης μέσω απόσπασης ατόμου Η (ΗΑΤ). Έτσι το WO 

διεγείρεται και αποσπά ομολυτικά ένα άτομο Η. από το υπόστρωμα. Κατά την διάρκεια της 

απόσπασης του υδρογόνου προς σχηματισμό του αλλυλικό υδροϋπεροξειδίου, δεν θα πρέπει 

να δημιουργείται στο μόριο ένα «καθαρό» φορτίο ή ρίζα. Αν αυτό συνέβαινε θα παρα-

τηρούσαμε διάνοιξη του δακτυλίου από την μία η την άλλη πλευρά αντιστοίχως, κάτι που δεν 

παρατηρείται. Το WO  μπορεί να προσεγγίσει το διπλό δεσμό και από τις δύο επιφάνειές του. 
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Είναι όμως ένα ιδιαίτερα ογκώδες σύμπλοκο το μέγεθος του οποίου, κατά πάσα πιθανότητα, 

καθορίζει και το κύριο προϊόν της αντίδρασης.  

 

Σχήμα 24: Οξείδωση του υποστρώματος 8 παρουσία decatungstate (W10O32
-4 ή WO) προς 

αλλυλικές αλκοόλες 17 και 18 σε διαλύτη CH3CN.  

 Η αλλυλική αλκοόλη 17, που απαντάται σε ποσοστό 77% είναι και το κύριο προϊόν της 

αντίδρασης φωτοοξείδωσης του υποστρώματος 8 παρουσία WO . Για τον σχηματισμό της 

παραπάνω αλκοόλης το WO προσεγγίζει το διπλό δεσμό από την λιγότερο συνωστισμένη του 

αλλυλική θέση. Αντίθετα η απόσπαση του βενζυλικού Η, αν και πιο δραστικό από το μεθυλο-Η, 

λόγω στερεοπαρεμποδίσεων, συμβαίνει σε πολύ μικρότερο ποσοστό (23%).  

 Τις ίδιες παρατηρήσεις μπορούμε να κάνουμε για την φωτοοξείδωση του 

υποστρώματος 9. Τα μοναδικά προϊόντα της αντίδρασης είναι οι αλλυλικές αλκοόλες 18 και 19 
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και η αναλογία μεταξύ τους είναι ίδια με αυτή των 16 και 17. Ο μηχανισμός αντίδρασης του 9 

είναι αυτός που προτείνεται στο Σχήμα 24 για το 8.  

 Όσον αφορά στο υπόστρωμα 12 δεν μπορούμε να πούμε πως παρατηρείται κάποια 

εκλεκτικότητα στο σχηματισμό της αλλυλική αλκοόλης 20 σε σχέση με την 21 αφού η μεταξύ 

τους αναλογία είναι 56/44. Η απουσία εκλεκτικότητας αποδίδεται στη ιδιαίτερη φύση του 

μορίου, την ηλεκτρονική του κατανομή και την διαμόρφωσή του στο χώρο.  

 Το υπόστρωμα αντιδρά με το μοριακό οξυγόνο παρουσία WO και το κυρίαρχο προϊόν 

που παρήχθη ήταν οι αλλυλικές αλκοόλες 22 και 23 σε αναλογία 47/53 (Πίνακας 5) ενώ στο 

μίγμα την αντίδρασης παρατηρείται ένα νέο μη προσδιορισμένο προϊόν στο οποίο ο 

κυκλοπρόπυλο δακτύλιος έχει ανοίξει. 

 Συνοψίζοντας, παρατηρούμε ότι οι στερεοχημικές παρεμποδίσεις που δημιουργεί το 

μόριο, η φύση του δεσμού που κάνει το WO με το υδρογόνο που αποσπά και η ταχύτητα που 

το μοριακό οξυγόνο βασικής κατάστασης εισέρχεται στο μόριο χαρακτηρίζουν τον μηχανισμό 

της αντίδρασης, αφήνοντας την  κυκλοπρόπυλο ομάδα του μορίου ανέπαφη στα 

υποστρώματα 8, 9 και 12.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

Κυκλοπροσθήκες του τετρακυανοαιθυλενίου (TCNE) με υποκατεστημένα 

βινυλοκυκλοπροπάνια 

 

3.1. Εισαγωγή: 

 Το τετρακυανοαιθυλενιο (TCNE) είναι  ένα τετραπλά υποκατεστημένο αιθένιο. Η φύση 

των υποκαταστατών του είναι και αυτή που του προσδίδει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

σαν χημική ένωση. Έτσι η τάση που έχουν οι τέσσερεις κυανομάδες να έλκουν ηλεκτρονική 

πυκνότητα (Electron Withdraw Group) είναι αυτή που καθιστά το TCNE ένα ηλεκτρονικά φτωχό 

αλκένιο.45,46 Επιπλέον η δομή της κυανομάδας σαν υποκαταστάτης είναι αυτή που προσδίδει 

στο μόριο επίπεδη μορφή και καθορίζει, ανάλογα με τις συνθήκες, και την συμπεριφορά του. 

Κατά την αντίδραση με αλκένια το TCNE παρέχει προϊόντα [2+2] κυκλοπροσθήκης,47,48,49 

αντιδράσεις Diels-Alder με συζυγή διένια,45,50 καθώς και κυκλοπροσθήκες υψηλότερης τάξεως. 

 Όσο αφορά την αντίδραση της [2+2] κυκλοπροσθήκης του TCNE με αλκένια, οι 

Woodward και Hoffmann51 συμπεραίνουν ότι παρά το γεγονός πως η θερμική αντίδραση 

σχηματισμού ενός τετραμελούς δακτυλίου με σύγχρονη, σούπρα μετωπική (supra) 

αλληλοεπικάλυψη των δύο π2 τροχιακών είναι απαγορευμένη, υπάρχει ένα μονοπάτι του 

καλείται [π2a + π2s] (όπου a: Antara αντιμετωπική αλληλοεπικάλυψη και s: Surpa μετωπική 

αλληλοεπικάλυψη) και καθιστά την αντίδραση εφικτή. Αν προσπαθήσουμε να ορίσουμε την 

αλληλοεπικάλυψη των τροχιακών στην σύγχρονη αντίδραση της [2+2] κυκλοπροσθήκης 

αμιγώς Antara ή Surpa θα πέσουμε σε σφάλμα. Αυτό γιατί η παραπάνω υπόθεση προϋποθέτει 

το σπάσιμο του διπλού δεσμού, γεγονός που οδηγεί τον μηχανισμό της αντίδρασης να γίνεται 

σε δυο βήματα, ή την παραμόρφωση των τροχιακών του διπλού δεσμού κατά τρόπο 

απαγορευμένο. Έτσι είναι προφανές πως η προσέγγιση των δύο ανεξάρτητων π συστημάτων 

των αιθυλενίων πρέπει να γίνει ορθογώνια και όχι παράλληλα. Με αυτό τον τρόπο οι λοβοί 
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των π τροχιακών έχουν την μέγιστη επικάλυψη, η αντίδραση καθίσταται εφικτή και 

περιγράφεται ως [π2a + π2s] (Σχήμα 25).  

 

 

Σχήμα 25: Σύγχρονη αντίδρασή [2+2] κυκλοπροσθήκης με τρόπο [π2a + π2s]51.                              

a. Συνδυασμός δεσμικού τροχιακού για το αιθυλένιο και αντιδεσμικού τροχιακού για το TCNE. 

b. Συνδυασμός δεσμικού τροχιακού για το TCNE και αντιδεσμικού τροχιακού για το αιθυλένιο.   

 Είναι γενικά αποδεκτό και καλά τεκμηριωμένο όμως πως οι αντιδράσεις [2+2] 

κυκλοπροσθήκης του TCNE με ηλεκτρονικά πλούσια αλκένια δεν είναι σύγχρονες, αλλά 

πραγματοποιούνται σε δύο στάδια. Αρχικά σχηματίζεται ένα σύμπλοκο μεταφοράς φορτίου 

(Charge Transfer, CT), που οδηγεί στη συνέχεια στο διπολικό ενδιάμεσο. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελεί η αντίδραση του TCNE με τον βινυλο-αιθέρα (Σχήμα 26) ή το p-

μεθοξυστυρένιο που σχηματίζονται κυκλοβουτανικά παράγωγα σε θερμοκρασία 

δωματίου.45,46 

 

Σχήμα 26: Σχηματισμός διπολικού ενδιαμέσου κατά την αντίδραση του TCNE με τον βυνιλο-

αιθέρα. Παγίδευση του ενδιαμέσου με μεθανόλη. 
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 Η παραδοχή πως η αντίδραση [2+2] κυκλοπροσθήκης του TCNE με ηλεκτρονικά 

πλούσια αλκένια γίνεται μέσω ενός διπολικού ενδιαμέσου ενισχύεται αν ανατρέξουμε στα 

πειραματικά αποτελέσματα. Έτσι: 

a. Η ταχύτητα της αντίδρασης εξαρτάται από τον εκάστοτε χρησιμοποιούμενο 

διαλύτη.52  

b. Δεν υπάρχει καμία συσχέτιση της στερεοχημείας μεταξύ των αντιδρώντων και των 

προϊόντων.53 

c. Το διπολικό ενδιάμεσο παγιδεύεται από αλκοόλες που δρουν σαν 

πυρηνόφιλα.54,55,56 

d. Σημαντικά δευτεροταγή κινητικά ισοτοπικά φαινόμενα μετρήθηκαν κατά την 

αντίδραση του TCNE με το 2,5-διμεθυλο-2,4-εξαδιένιο και το 2,7-διμεθυλο-2,4,6-

οκτατριένιο.57,58  

 Το TCNE δίνει αντιδράσεις κυκλοπροσθήκης με κυκλοπρόπυλο-υποκατεστημένα 

αιθένια προς το σχηματισμό κυκλοβουτανικών ή βινυλοκυκλοπεντανικών παραγώγων (Σχήμα 

27).59-64 . Τα κυκλοβουτανικά παράγωγα προκύπτουν από το 1,4-διπολικό ενδιάμεσο (1,4-ΖΙ), 

ενώ τα βινυλοκυκλοπεντανικά παράγωγα από το 1,5-διπολικό ενδιάμεσο (1,5-ΖΙ). 

 

Σχήμα 27: Αντίδραση κυκλοπροσθήκης TCNE με κυκλοπρόπυλο υποκατεστημένα αιθένια προς 

σχηματισμό κυκλοβουτανικών ή βινυλοκυκλοπεντανικών παραγώγων μέσω διπολικού 

ενδιαμέσου.  
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 Για το σχηματισμό του 1,5-διπολικού ενδιαμέσου αρχικά πραγματοποιείται μεταφορά 

ηλεκτρονίου (Electron Transfer, ET) από το αλκένιο προς το ηλεκτρονικά φτωχό TCNE και 

σχηματίζεται το ζεύγος ριζικών ιόντων (Σχήμα 28). Έπειτα επαναδιευθετείται η κυκλοπρόπυλο, 

κατιονική ρίζα RCI. Κατά την επαναδιευθέτηση ανοίγει ο κυκλοπρόπυλο δακτύλιος του μορίου 

και δημιουργείται ένας νέος διπλός δεσμός σε α θέση ως προς τον κατιονικό άνθρακα 

απεντοπίζοντας έτσι το φορτίο του σε τρείς άνθρακες. Ακολούθως η κατιονική ρίζα RCII 

εξουδετερώνεται από την ανιονική του TCNE και έχουμε το σχηματισμό του 1,5-διπολικού 

ενδιαμέσου από το οποίο προκύπτουν τα βινυλο-κυκλοπεντανικά παράγωγα της αντίδρασης. 

 

Σχήμα 28: Ζεύγος ριζικών ιόντων και επαναδιευθέτηση της κυκλοπρόπυλο, κατιοντικής ρίζας 

RCI προς RCII.  

 Ο κυκλοπρόπυλο δακτύλιος του αλκενίου ανοίγει σε αντιδράσεις με υποστρώματα των 

οποίων οι ομάδες R2 και R3 που βρίσκονται στον άνθρακα του διπλού δεσμού που δεν 

ενώνεται με τον κυκλοπρόπυλο δακτύλιο του μορίου και σταθεροποιούν κατιονικά κέντρα 

(Σχήμα 29).59-64 

 

Σχήμα 29: Αντιδράσεις προσθήκης TCNE σε κυκλοπρόπυλο υποκατεστημένα αλκένια. Όπου R 

υποκαταστάτες που σταθεροποιούν το κατιονικό φορτίο. 



 
 

39 

 Σημαντικό ρόλο στην πορεία που θα ακολουθήσει η αντίδραση παίζει και η 

υποκατάσταση του κυκλοπρόπυλο δακτυλίου. Αν, δηλαδή ο τριμελής δακτύλιος φέρει σαν 

υποκαταστάτη φλουορένιο το μοναδικό προϊόν της αντίδρασης είναι το 

βινυλοκυκλοπεντανικό. Στην περίπτωση που το φλουορένιο αντικατασταθεί με δύο ομάδες 

φαινυλίου τότε έχουμε τον σχηματισμό και του 1,4-διπολικού ενδιαμέσου και του 1,5- 

διπολικού ενδιαμέσου που οδηγούν στα αντίστοιχα προϊόντα σε διαφορετικές αναλογίες 

(Σχήμα 30). Η διαφορά που εντοπίζεται και φαίνεται να είναι η κυρίαρχη στον καθορισμό του 

τελικού προϊόντος της αντίδρασης αφορά την δομή των υποκαταστατών. Έτσι, το φλουορένιο 

μπορεί να θεωρηθεί σαν δύο φαινύλια ενωμένα με απλό δεσμό. Ο απλός δεσμός όμως είναι 

αυτός που κάνει τον υποκαταστάτη επίπεδο και ικανό να σταθεροποιεί αποτελεσματικότερα 

ένα κατιονικό ή ριζικό κέντρο από ότι στην περίπτωση του διφαινυλίου.    

 

 

Σχήμα 30: Διάνοιξη του κυκλοπρόπυλο δακτυλίου του αλκενίου λόγω της υποκατάστασής του 

στην αντίδραση προσθήκης του TCNE σε CH2Cl2. 

 Αντιθέτως, εάν ο κυκλοπρόπυλο δακτύλιος του υποκατεστημένου αλκενίου δεν φέρει 

κανέναν υποκαταστάτη τότε η αντίδραση έχει σαν μοναδικό προϊόν αυτό που προκύπτει από 

το 1,4-διπολικό ενδιάμεσο (Σχήμα 31). 
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Σχήμα 31: Αντίδραση προσθήκης του TCNE στο 1,1,2-τρικυκλοπροπυλοαιθυλένιο, σε διαλύτη 

CH2Cl2. 

 Τα κυκλοπρόπυλο υποκατεστημένα αλκένια αποτελούν κατάλληλα υποστρώματα για 

την μελέτη αντιδράσεων κυκλοπροσθήκης με ολεφινικά υποστρώματα που προχωρούν μέσω 

διπολικού ή  δίριζου μηχανισμού. Ο μη σύγχρονος μηχανισμός επιβεβαιώνεται από τον 

σχηματισμό των επαναδιευθετημένων προϊόντων. Ο σχηματισμός τέτοιων προϊόντων δίνει 

επίσης πληροφορίες για τον χρόνο ζωής του ενδιαμέσου προϊόντος της αντίδρασης. Στην 

βιβλιογραφία αναφέρονται περιπτώσεις προσθήκης του TCNE σε κυκλοπρόπυλο 

υποκατεστημένα ακλένια, όπου το διπολικό ενδιάμεσο υπόκειται σε επαναδιευθέτηση. Σε 

κάθε περίπτωση επαναδιευθέτησης, η κυκλοπρόπυλο ομάδα φέρει υποκαταστάτες που 

σταθεροποιούν το κατιονικό φορτίο.      

 Συνεπώς τα μη υποκατεστημένα κυκλοπρόπυλο αλκένια στις αντιδράσεις προσθήκης 

τους με το TCNE σχηματίζουν κατά κύριο λόγο το [2+2]-κυκλοβουτανικό προϊόν.65 Στην 

περίπτωση όμως, που η κυκλοπρόπυλο ομάδα του αλκενίου είναι υποκατεστημένη με ομάδες 

που έλκουν ηλεκτρονική πυκνότητα και σταθεροποιούν το κατιονικό φορτίο η πορεία της 

αντίδρασης είναι διαφορετική. Έτσι το αλκένιο αντιδρά με το TCNE σχηματίζοντας το 1,4-

διπολικό ενδιάμεσο. Στη συνέχεια αντί να ακολουθήσει κυκλοποίηση του 1,4-διπολικού 

ενδιαμέσου προς το [2+2] προϊόν γίνεται ταχύτερα η  επαναδιευθέτησή του προς το 1,7-

διπολικό ενδιάμεσο το οποίο μπορεί να ακολουθήσει 2 μονοπάτια στη συνέχεια. 

Ακολουθώντας το μονοπάτι a, στο 1,7-διπολικό ενδιάμεσο, το καραβανιόν ενδομοριακά 

αποσπά το αλλυλικό –Η σχηματίζοντας το επαναδιευθετημένο συζυγές διένιο. Ακλουθώντας 

το μονοπάτι b, ο ίδιος άνθρακας σε μία τύπου Michael προσβολή του μεταφέρει ηλεκτρονική 

πυκνότητα στον C του φλουορενίου σχηματίζοντας έτσι έναν εννεαμελή δακτύλιο που  με τη 

σειρά του επαναδιευθετείται στην αντίστοιχη ιμίνη. (Σχήμα 32) 
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 Κατά την μηχανιστική πορεία που ακολουθείται στο Σχήμα 32 αντί για φλουορένιο 

τώρα έχουμε σαν υποκαταστάτες στην κυκλοπρόπυλο ομάδα δύο φαινύλια. Τα δύο 

διφαινύλια έχουν την τάση να έλκουν ηλεκτρονική πυκνότητα αλλά δεν διαθέτουν την επίπεδη 

μορφή του φουορενίου. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν σαν αποκλειστικό προϊόν 

παρατηρείται το επαναδιευθετημένο ιμινικό παράγωγο (Σχήμα 33).  

 

Σχήμα 32: Μηχανισμός αντίδρασης προσθήκης του TCNE στο 1-φουορενο-2-βινυλο-

κυκλοπροπάνιο, σε διαλύτη 1,2-διχλωροαιθάνιο. 

 

Σχήμα 33: Προσθήκη του TCNE στο 1,1-διφαινυλο-2-βινυλοκυκλοπροπάνιο. 
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 Στα πλαίσια μελέτης της αντίδρασης προσθήκης του TCNE σε υποκατεστημένα 

κυκλοπρόπυλο αλκένια στο εργαστήριο μας, από το Διδακτορικό της Μαρίας Χατζημαρινάκη 

υπάρχουν τα δεδομένα του Πίνακα 1. Συμφώνα με τα αποτελέσματα του Πίνακα 1, η 

παρουσία του φαινυλίου στον κυκλοπρόπυλο δακτύλιο είναι απαραίτητη για δύο λόγους. 

Αφενώς ευνοεί την επαναδιευθέτηση του κυκλοπρόπυλο καρβονυλικού κατιόντος στο 1,4-

διπολικό ενδιάμεσο και αφετέρου συμβάλει στην επαναδιευθέτηση της κυκλοπρόπυλο 

κατιονικής ρίζας του βινυλοκυκλοπροπανίου. Επιπλέον η διάνοιξη του δακτυλίου, προς την 

κατιονική ρίζα του βινυλο-κυκλοπροπανίου ευνοείται από την παρουσία ηλεκτρονιοδοτικών 

ομάδων στον βινυλικό άνθρακα που δεν φέρει τον τριμελή δακτύλιο. Οι ομάδες αυτές 

σταθεροποιούν το θετικό φορτίο της κατιονικής ρίζας στον συγκεκριμένο άνθρακα με  

αποτέλεσμα, η ρίζα να εντοπίζεται στον άνθρακα του διπλού δεσμού που φέρει τον 

κυκλοπρόπυλο δακτύλιο και να προκαλεί την επαναδιευθέτησή του. Σε αυτές τις περιπτώσεις 

παρατηρείται η αποκλειστική παραγωγή του αντίστοιχου βινυλοκυκλοπεντανικού παραγώγου.  

 Στόχος λοιπόν της εργασίας είναι χρησιμοποιώντας τους κυκλοπρόπυλο ανιχνευτές 

δεύτερης γενιάς να δείξουμε εάν ο μηχανισμός θερμικής προσθήκης του TCNE περιλαμβάνει 

το σχηματισμό κάποιου πολικού ή ριζικού ενδιαμέσου. Τα αποτελέσματα αυτά θεωρείται πως 

θα προσθέσουν επιπλέον πληροφορίες στον μηχανισμό της αντίδρασης. Ακόμα η αντίδραση 

προσθήκης του TCNE σε κυκλοπρόπυλο υποκατεστημένα αλκένια μπορεί να θεωρηθεί σαν 

αντίδραση-μοντέλο για ανάλογες προσθήκες στον διπλό δεσμό του φουλερενίου.      
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υπόστρωμα 

Κυκλοβουτα-

νικό 

παράγωγο 

[2+2] 

προσθήκης 

Παράγωγο 

κυκλο-

ποίησης [1,5] 

διπολικού 

ενδιαμέσου 

Ιμινικό 

παράγωγο 

Επαναδιευ-

θετημένο 

συζυγές 

διένιο 

Παράγωγο 

κυκλο-

ποίησης [1,7] 

διπολικού 

ενδιαμέσου 

 
90% - 10% - - 

 
85% - - 15% - 

 
100% - - - - 

 
- 100% - - - 

 

- 100% - - - 

 

- 100% - - - 

 
67% - 8% - 25% 

 
100% - - - - 

 
100% - - - - 

Πίνακας 3: Προϊόντα θερμικής προσθήκης του TCNE σε βινυλοκυκλοπροπάνια.  
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3.2. Αποτελέσματα - Συζήτηση: 

3.2.1. Αντίδραση θερμικής προσθήκης του TCNE στο (2-(βουτ-2-εν-2-υλο)-3-

μεθοξυκυκλοπροπυλο) βενζόλιο (9).  

 Είναι γνωστό από την βιβλιογραφία πως το 2-κυκλοπρόπυλο-1-προπένιο αντιδρά 

θερμικά με το TCNE προς το αντίστοιχο [2+2] προϊόν σε διαλύτη διχλωρομεθάνιο.60 Κατά την 

διάρκεια της αντίδρασης σχηματίζεται το 1,4-διπολικό ενδιάμεσο που οδηγεί στο τελικό 

προϊόν. Ωστόσο τα αποτελέσματα αυτά δεν αποκλείουν ένα δίριζο ή ένα πολικό δίριζο. Για να 

μπορέσουμε να απαντήσουμε στο παραπάνω ερώτημα μελετήσαμε την προσθήκη του TCNE 

σε αλκένια τα οποία είναι υποκατεστημένα με κυκλοπρόπυλο ‘‘ανιχνευτή’’ δεύτερης γενιάς.42-

44 

 

Σχήμα 34: Θερμική [2+2] Κυκλοπροσθήκη του TCNE στο 2-κυκλοπρόπυλοπροπένιο.  

 Για το σκοπό αυτό συντέθηκε με αντίδραση Wittig το υπόστρωμα (2-(βουτ-2-εν-2-υλ)-3-

μεθόξυκυκλοπρόπυλο)βενζόλιο (9). Η ταυτόχρονη παρουσία του φαινυλίου και της – OMe 

ομάδας στον κυκλοπρόπυλο ανιχνευτή παρέχει την πληροφορία εάν το ενδιάμεσο της 

αντίδρασης είναι διπολικό ή δίριζο. Αυτός είναι και ο λόγος που χρησιμο-ποιήσαμε το 

συγκεκριμένο υπόστρωμα. Εάν δηλαδή το ενδιάμεσο της αντίδρασης είναι δίριζο, τότε θα 

αναμέναμε η διάνοιξη του δακτυλίου να γίνει από την μεριά του φαινυλίου, σχηματίζοντας το 

αντίστοιχο επαναδιευθετημένο προϊόν. Εάν ο μηχανισμός της αντίδρασης διέρχεται από 

διπολικό ενδιάμεσο, όπως υποστηρίζεται μέχρι σήμερα, τότε αναμένουμε την διάνοιξη του 

κυκλοπρόπυλο δακτυλίου από την μεριά της –ΟMe ομάδας αφού αυτή σταθεροποιεί 

καλύτερα το δημιουργούμενο κατιονικό φορτίο στον άνθρακα με τον οποίο είναι 

συνδεδεμένη. 
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Σχήμα 35: (2-(βουτ-2-εν-2-υλ)-3-μεθόξυκυκλοπρόπυλο)βενζολίου υπόστρωμα (9). 

 Το υπόστρωμα 9 αντέδρασε σε θερμοκρασία δωματίου με το TCNE σε διαλύτη 

δευτεριομένου χλωροφορμίου. Αρχικά το διάλυμα της αντίδρασης απέκτησε ένα αχνό κίτρινο 

χρώμα το οποίο κατά την διάρκεια της αντίδρασης εντεινόταν. Η πορεία της αντίδρασης 

ελέγχεται με φασματοσκοπία 1Η NMR και ολοκληρώνεται σε 24 ώρες.  

 Μετά το πέρας της αντίδρασης τα προϊόντα διαχωρίστηκαν με χρωματογραφία στήλης 

μεσαίας πίεσης και προσδιορίστηκε η δομή τους που τελικά αποδόθηκε σε δυο 

διαστερεομέρη κυκλοβουτανικά προϊόντα (Σχήμα 36).  

 

Σχήμα 36: Αντίδραση θερμικής κυκλοπροσθήκης του TCNE στο υπόστρωμα 9.  

 Τα φάσματα των προϊόντων που απομονώθηκαν είναι πανομοιότυπα στις κορυφές και 

στις σχάσεις που παρατηρούμε αλλά διαφέρουν στην χημική μετατόπιση των κορυφών (Σχήμα 

37). Τα δύο διαστερεομερή 26 και 27 (προσδιορίστηκαν με πειράματα ΝΟΕ) παρατηρούνται σε 

αναλογία 45/55 στο μίγμα της αντίδρασης. Την διαφοροποίηση στην αναλόγια των 

παραγόμενων διαστερεομερών ενώσεων την αποδίδουμε στην δυνατότητα ελεύθερης 

περιστροφής γύρω από τον πρώην διπλό δεσμό. 

 Παρατηρούμε το σύστημα των διπλών κορυφών των trans βινυλικών πρωτονίων με 

J=16Hz. Ακόμα φαίνεται η τετραπλή κορυφή περίπου στα 2,9 ppm που αποδίδεται στο –Η του 

κυκλοβουτανικού δακτυλίου με J=7,1Hz. Τέλος εντοπίζουμε περίπου στα 1,5 ppm την απλή 
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κορυφή που αποδίδεται στο μεθύλιο του άνθρακα του κυκλοβουτανικού δακτυλίου που φέρει 

το βινυλικό σύστημα και την διπλή κορυφή με J=7,15 Hz που αποδίδεται στο μεθύλιο που 

γειτνιάζει με το πρωτόνιο του κυκλοβουτανικού δακτυλίου. 

 Τα δύο κύρια προϊόντα τα οποία απομονώθηκαν και χαρακτηρίστηκαν σαν 26 και 27 

υποδεικνύουν τον σχηματισμό ενός διπολικού ενδιαμέσου σύμφωνα με τον παρακάτω 

προτεινόμενο μηχανισμό. Η αντίδραση αρχίζει με την μεταφορά ηλεκτρονίου από το σχετικά 

ηλεκτρονικά πλούσιο αλκένιο στο ηλεκτρονικά φτωχό TCNE (Σχήμα 38).     
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Σχήμα 37: Φάσματα 1Η NMR των δύο διαστερεομερών κυκλοβουτανικών προϊόντων 26 και 27 

θερμικής προσθήκης του TCNE στο υπόστρωμα 11.    

 

Σχήμα 38: Μηχανισμός θερμικής προσθήκης του τετρακυανοαιθυλενίου στο υπόστρωμα 11.  

 Η κατιονική ρίζα του αλκενίου η οποία σχηματίζεται, εξουδετερώνεται από την 

ανιονική ρίζα του TCNE και δημιουργείται το 1,4-διπολικό ενδιάμεσο (1,4-ΖΙ). Στο 1,4-διπολικό 

ενδιάμεσο το κατιονικό φορτίο που προκύπτει σταθεροποιείται καλύτερα στον άνθρακα που 
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φέρει την –OΜe ομάδα από τα ασύζευκτα ζεύγη ηλεκτρονίων του οξυγόνου. Έτσι ο 

κυκλοπρόπυλο δακτύλιος ανοίγει από την μεριά του άνθρακα που φέρει την –OΜe ομάδα και 

έχουμε την δημιουργία ενός 1,7-διπολικού ενδιαμέσου (1,7-ΖΙ).  Με μία ενδομοριακή 

προσβολή τύπου Michael και ταυτόχρονη απόσπαση του καρβενίου (CH3OCH), καταλήγουμε 

στα δυο διαστερεομερή κυκλοβουτανικά προϊόντα που τελικά απομονώθηκαν και 

χαρακτηρίστηκαν. Η ενέργεια του εν λόγω καρβενίου έχει υπολογιστεί καθώς η δομή και οι 

φασματοσκοπικές του ιδιότητες.66 Το μέλλον του δραστικού καρβενίου δεν είναι γνωστό, 

πιθανών να διμεριστεί, να εισχωρεί σε διπλό δεσμό σχηματίζοντας κυκλοπρόπυλο δακτύλιο ή 

να αποσπάσει κάποιο –Η (Η Insertion) και να σχηματίσει C-C δεσμό. Αυτή η διαδικασία θα 

επιβαρύνει την αντίδραση με επιπλέον, μη χαρακτηρισμένα, προϊόντα που βρίσκονται σε 

μικρότερο ποσοστό. Η δομή των κυκλοβουτανικών προϊόντων προσδιορίστηκε με πειράματα 

ΝΟΕ (Nuclear Overhauser Effect) για την αναγνώριση σημάτων που οφείλονται την 

αλληλεπίδραση του τοπικού μαγνητικού πεδίου που δημιουργούν πυρήνες Η που βρίσκονται 

σε κοντινή απόσταση στο χώρο και με δισδιάστατα πειράματα πυρηνικού μαγνητικού 

συντονισμού  COSY (COrrelation SpectroscopY) για την αναγνώριση σημάτων που οφείλονται 

σε Η-Η αλληλεπιδράσεις που βρίσκονται σε γειτονικούς άνθρακες.  

  Στην περίπτωση που ο μηχανισμός της αντίδρασης περιελάμβανε το σχηματισμό 

κάποιου δραστικού ριζικού ενδιαμέσου θα οδηγούμασταν σε διαφορετικά προϊόντα τα οποία 

παρουσιάζονται στο Σχήμα 39. Έτσι τρείς είναι οι πιθανές πορείες που θα μπορούσαν να 

ακολουθηθούν. Αρχικά η σχηματιζόμενη ρίζα θα μπορούσε να κυκλοποιηθεί έτσι ώστε να 

σχηματιστεί το κυκλοβουτανικό παράγωγο 30.  Εάν το επέτρεπε ο χρόνος ζωής του ενδιαμέσου 

θα μπορούσε το μόριο να επαναδιευθετηθεί έτσι ώστε να ανοίξει ο κυκλο-πρόπυλο δακτύλιος 

από την μεριά που φέρει το φαινύλιο. Έπειτα υποθέτουμε πως μπορούν να προσδιοριστούν 

δύο διαφορετικές συμπεριφορές του ενδιαμέσου (1,7-intermediate). Στην πρώτη περίπτωση 

υποθέτουμε πως το μόριο κυκλοποιείται προς έναν επταμελή δακτύλιο (προϊόν 29) ενώ στην 

δεύτερη περίπτωση το μόριο παίρνει τέτοια θέση έτσι ώστε να είναι δυνατή η απόσπαση ενός 

υδρογόνου όπως φαίνεται στο Σχήμα 39. Έτσι κατά την περίπτωση απόσπασης του υδρογόνου 

σχηματίζεται το προτεινόμενο στο Σχήμα 39 διένιο 28. Κανένα από τα προϊόντα που 

αναφέρθηκαν παραπάνω δεν απομονώθηκε και για τον λόγο αυτό αποκλείουμε την 

περίπτωση σχηματισμού ριζικού ενδιαμέσου κατά την διάρκεια της αντίδρασης. 
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Σχήμα 39: Υπόθεση σχηματισμού δίριζου κατά την διάρκεια θερμικής προσθήκης του 

TCNE στο υπόστωμα 9.  

 

3.2.2. Αντίδραση θερμικής προσθήκης του TCNE στο (2-μεθοξυ-3-(4-

φαινυλβουτ-2-εν-2-ιλ)κυκλοπροπυλο)βενζόλιο (8). 

 

 Στο βασικό σκελετό του βυνιλοκυκλοπροπανίου 8 υποκαταστήσαμε την ομάδα του 

μεθυλίου, που βρίσκεται στον άνθρακα του διπλού δεσμού που δεν φέρει την κυκλοπρόπυλο 

ομάδα, με την ομάδα του φαινυλίου. Έτσι καθιστούμε τα υδρογόνα του διπλά 
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υποκατεστημένου άνθρακα (-CH2-) πιο δραστικά. Το κατιονικό φορτίο που πιθανόν 

δημιουργείται στη συγκεκριμένη θέση σταθεροποιείται από το γειτονικό π-σύστημα 

τροχιακών της ομάδας του φαινυλίου. Το φαινύλιο δίνει ηλεκτρονική πυκνότητα στο κενό π-

τροχιακό καλύπτοντας το έλλειμμα που πιθανόν δημιουργείται και σταθεροποιεί το κατιονικό 

φορτίο μέσω συντονισμού.   

 

Σχήμα 40: Αντίδραση θερμικής κυκλοπροσθήκης του TCNE στο υπόστρωμα 8. 

 Το υπόστρωμα 8 αντιδρά σε διαλύτη δευτεριωμένου χλωροφορμίου με το TCNE και σε 

θερμοκρασία δωματίου. Το διάλυμα της αντίδρασης αρχικά αποκτά ένα ήπιο κίτρινο χρώμα το 

οποίο εντείνεται με την πάροδο του χρόνου και καταλήγει σε έντονο καφέ-κόκκινο έπειτα από 

24 ώρες οπότε και προσδιορίζεται το τέλος της αντίδρασης με φασματοσκοπία πυρηνικού 

μαγνητικού συντονισμού (NMR). 

 Η αντίδραση προσθήκης του TCNE στο υποκατεστημένο αλκένιο αρχίζει με την 

μεταφορά ηλεκτρονίου από το σχετικά ηλεκτρονικά πλούσιο αλκένιο στο ηλεκτρονικά φτωχό 

TCNE οπότε και δημιουργείται η κατιονική ρίζα του αλκενίου. Η κατιονική ρίζα δεν 

προλαβαίνει να επαναδιευθετηθεί προς το σχηματισμό του προτεινόμενου 1,5 διπολικού 

ενδιαμέσου. Η κατιονική ρίζα RCI που ήδη έχει σχηματιστεί στο διάλυμα της αντίδρασης 

εξουδετερώνεται από την ανιονική ρίζα του TCNE προς τον σχηματισμό ενός 1,4 διπολικού 

ενδιαμέσου. Το 1,4 διπολικό ενδιάμεσο (1,4 Zwitterion Intermediate, ZI) μετατρέπεται στο 

ενδιάμεσο 1,7 που προκύπτει από την διάνοιξη του τριμερούς δακτυλίου του μορίου από την 

μεριά που είναι υποκατεστημένο με την μεθόξυ ομάδα. Έπειτα με μία ενδομοριακή προσβολή 

τύπου Michael και ταυτόχρονη απόσπαση του καρβενίου καταλήγει στου κυκλοβουτανικό 

προϊόν προσθήκης (Σχήμα 41). 
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Σχήμα 41: Μηχανισμός θερμικής προσθήκης του τετρακυανοαιθυλενίου στο υπόστρωμα 8.  

 Το προκύπτον κυκλοβουτανικό προϊόν φέρει δύο ασύμμετρους άνθρακες που ορίζουν 

τα δύο διαστερεομερή. Τα πρωτόνια του διπλού δεσμού βρίσκονται σε θέση trans μεταξύ τους 

και η δομή του συγκεκριμένου παραγώγου επιβεβαιώθηκε με πειράματα μαγνητικού 

συντονισμού  COSY (COrrelation SpectroscopY) για τον προσδιορισμό των σημάτων που 

οφείλονται σε Η-Η συζεύξεις που βρίσκονται σε γειτονικούς άνθρακες. 

 

3.2.3. Αντίδραση θερμικής προσθήκης του TCNE στο (2-(βουτ-2-εν-2-

υλο)κυκλοπροπυλο)βενζόλιο (12) και το (2-(2-μεθυλπροπ-1-εν-1-υλο) κυκλο-

προπυλο) βενζολιο (15). 

 Η υποκατάσταση της –OΜe ομάδας έγινε για να προσδιορίσουμε εάν η θερμική 

αντίδραση προσθήκης του TCNE περνάει από δίπολο ή δίριζο ενδιάμεσο. 

 Χρησιμοποιήσαμε τώρα υποστρώματα με διαφορετική υποκατάσταση από μεθύλια 

στον διπλό δεσμό του αλκενίου και απαλλαγμένα από την -OMe στον τριμελή δακτύλιο. Τα 

αλκένια (18) και (25) προκύπτουν από το ίδιο κυκλοπρόπυλο καρβοξυλικό οξύ. 
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Σχήμα 42: Yποστρωμά 12 και 15. 

 Το υπόστρωμα 12 λοιπόν αντιδράει με το τετρακυανοαιθυλένιο σε διαλύτη CDCl3. Κατά 

τον διαχωρισμό των προϊόντων της αντίδρασης δεν προσδιορίσαμε κάποιο αλκένιο που φέρει 

κυκλοπεντανικό δακτύλιο γεγονός που μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως το ηλεκτρονικό 

έλλειμμα της κατιονικής ρίζας του αλκενίου εντοπίζεται στον άνθρακα που φέρει το 

κυκλοπρόπυλο δακτύλιο. Σε περίπτωση που το κατιονικό φορτίο εντοπιζόταν στον άνθρακα 

του αλκενίου που δεν φέρει το κυκλοπροπυλο δακτύλιο το ριζικό θα οδηγούνταν στον άλλο 

άνθρακα, αυτό θα προκαλούσε διάνοιξη του τριμελούς δακτυλίου και τελικά στον σχηματισμό 

του αλκενίου που είναι υποκατεστημένο με τον κυκλοπεντανικό δακτύλιο (Σχήμα 43).      

 

Σχήμα 43: Αντίδραση του υποστρώματος 12 με το TCNE σε διαλύτη CDCl3. 

 Αρχικά προτείνουμε πως το ηλεκτρονικά φτωχό TCNE προσεγγίζει το σχετικά 

ηλεκτρονιακά πλούσιο κυκλοπρόπυλο υποκατεστημένο αλκένιο για να ακολουθήσει μία [π2a + 
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π2s]51 αντίδραση κυκλοπροσθήκης η οποία πραγματοποιείται σύγχρονα και ασύμμετρα. (  Το 

συγκεκριμένο κυκλοβουτανικό προϊόν φέρει δύο ασύμμετρα κέντα τα οποία ορίζουν και τα 

τέσσερα διαστερεομερή του (Σχήμα 44). Η ένωση 32 πέρα από τους δύο ασύμμετρους 

άνθρακες του κυκλοπρόπυλο δακτυλίου φέρει δύο επιπλέον ασύμμετρα κέντρα τα οποία 

ορίζουν τα τέσσερα διαστερεομερή της ένωσης. Το φάσμα 1H αποδίδεται σε ένα από τα 

τέσσερα διαστερεομερή κυκλοβουτανικά προϊόντα της αντίδρασης προσθήκης που 

διαχωρίστηκε με χρωματογραφία στήλης. Στο φάσμα φαίνονται οι κορυφές των πρωτονίων 

του κυκλοπρόπυλο δακτυλίου, η χαρακτηριστική διπλή κορυφή του μεθυλίου που ο γειτονικός 

του άνθρακας φέρει το πρωτόνιο καθώς και η τετραπλή κορυφή του ίδιου πρωτονίου με 

χαρακτηριστική μετατόπιση στα 3,24 ppm λόγω αποπροστασίας που προκαλείται από τις 

γειτονικές κυανο-ομάδες. Ενώ στο φάσμα του μίγματος της αντίδρασης φαίνονται οι 

χαρακτηριστικές κορυφές των βυνιλικών πρωτονίων του ιμινικού προϊόντος. 1Η, 500 

ΜΗz(CDCl3): 1,15 (m, 1H), 1,24 (m, 1H), 1,39 (s, 3H), 1,61 (d, 3H, J=72Hz), 1,83 (m, 1H), 2,22 (m, 

1H), 3,24 (q, 1H, J=7,2Hz), 7,16-7,38 (m, 5 αρωματικά Η).     

 

Σχήμα 44: Φάσμα 1H NMR του διαστερεομερούς κυκλοβουτανικού προϊόντος θερμικής 

προσθήκης του TCNE σε CDCl3. 
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 Για την παγίδευση του διπολικό ενδιαμέσου της αντίδρασης και τον προσδιορισμό της 

εξάρτησης της πορείας της αντίδρασης από τον διαλύτη διεξήχθησαν πειράματα σε διαλύτη 

μεθανόλη και σε μίγμα διαλυτών χλωροφορμίου/μεθανόλης σε διαφορετικές αναλογίες.

 Αρχικά το υπόστρωμα 12 αντέδρασε θερμικά με το TCNE σε διαλύτη μεθανόλης. Στην 

συγκεκριμένη αντίδραση το 1,5-διπολικό ενδιάμεσο δεν σχηματίζεται καθόλου αλλά 

σχηματίζεται κατά αποκλειστικότητα το 1,4-διπολικό ενδιάμεσο (Σχήμα 45).  

 

Σχήμα 45: Αντίδραση του υποστρώματος 12 με το TCNE σε διαλύτη CD3ΟD. 

 Κατά την αντίδραση του υποστρώματος 12 με το TCNE σε μεθανόλη παγιδεύεται το 

διπολικό ενδιάμεσο που δημιουργείται. Σε αυτή την περίπτωση δεν έχουμε αποβολή του 

αντίστοιχου καρβενίου όπως σημειώνουμε στον προτεινόμενο μηχανισμό. Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι η παγίδευση του διπολικού ενδιαμέσου από τον διαλύτη είναι ταχύτερη από την 

αποβολή του καρβενίου.  

 Στην αντίδραση το 1,4-διπολικό ενδιάμεσο στον πολικό διαλύτη επιβιώνει για αρκετό 

χρονικό διάστημα μέσω διαχωρισμού φορτίου (Charge Separation), ώστε να επαναδιευθετηθεί 

στο 1,7-διπολικό ενδιάμεσο με ταυτόχρονη διάνοιξη του κυκλοπρόπυλο δακτυλίου και τελικά 

να παγιδευτεί σαν μοναδικό προϊόν της αντίδρασης προσθήκης.    

 Το παγιδευμένο 1,7-διπολικό ενδιάμεσο της αντίδρασης φέρει δύο ασύμμετρα κέντρα 

από τα οποία ορίζονται διαστερεομερή του.(Σχήμα 46)  
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Σχήμα 46: Φάσμα 1Η NMR του παγιδευμένου διπολικού ενδιαμέσου 34 της θερμικής αντί-

δρασης προσθήκης του TCNE στο υπόστρωμα 12 σε διαλύτη CD3ΟD. 

 Το υπόστρωμα 12 αντέδρασε θερμικά με το TCNE σε μίγμα διαλυτών CH3OH/CHCl3σε 

αναλογίες 1/1, 4/1 και 15/1. Σε καμία από τις περιπτώσεις δεν σχηματίστηκε το 1,5 διπολικό 

ενδιάμεσο αλλά το 1,4-διπολικό ενδιάμεσο που δημιουργήθηκε επαναδιευθετήθηκε εξ’ 

ολοκλήρου στο 1,7 το οποίο ανάλογα την περίπτωση παγιδεύεται από την μεθανόλη ή 

σχηματίζει την ένωση 35 η δομή της οποίας δεν έχει προσδιοριστεί (Σχήμα 48). 

 Όταν δηλαδή το μίγμα των διαλυτών που χρησιμοποιούμε για την αντίδραση είναι σε 

αναλογία 1/1 το παγιδευμένο 1,7-διπολικό ενδιάμεσο από την μεθανόλη 34 βρίσκεται στα 

προϊόντα σε αναλογία 49% ενώ το αντίστοιχο προϊόν 35 βρίσκεται σε ποσοστό 51% στο μίγμα 

των προϊόντων της αντίδρασης. Όταν οι διαλύτες που χρησιμοποιούμε είναι σε αναλογία 4/1, 

CH3OH/CHCl3 τότε το ποσοστό του παγιδευμένου από τη μεθανόλη προϊόν σε σχέση με το 

άγνωστο προϊόν είναι 18/82. Τέλος όταν το περιβάλλον της αντίδρασης γίνεται ακραία πολικό 

και οι το μίγμα διαλυτών της αντίδρασης είναι σε αναλογία 15/1 τα αντίστοιχα προϊόντα 

παρουσιάζονται με αναλογία 2/92. Παρατηρούμε δηλαδή πως όσο αυξάνει η πολικότητα του 

διαλύματος της αντίδρασης τόσο αυξάνει και ο χρόνος ζωής του διπολικού ενδιαμέσου και ο 

σχηματισμός του άγνωστου προϊόντος 35. 
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Σχήμα 47: Παγίδευση του διπολικού ενδιαμέσου της αντίδρασης θερμικής προσθήκης του 

υποστρώματος 12 στο TCNE σε μίγμα διαλυτών CH3OH/CHCl3. 

 Το υπόστρωμα 15 αντέδρασε με το TCNE σε διαλύτη CDCl3 σύμφωνα με την γενική 

μεθοδολογία προσθήκης ακόρεστων υποστρωμάτων στο TCNE που αναφέρεται στο γενικό 

πειραματικό μέρος. Η αντίδραση προσθήκης όμως είναι πολύ αργή και επιλέχθηκε να 

βοηθηθεί με επιπλέον θέρμανση. Η πορεία της αντίδρασης ελέγχεται με φασματοσκοπία NMR 

και το τέλος της προσδιορίζεται έπειτα από 14 ημέρες σε θερμοκρασία 50 οC.  

 

 

Σχήμα 48: Φάσμα 1Η NMR του προϊόντος 35 της θερμικής αντίδρασης προσθήκης του TCNE 

στο υπόστρωμα 12. 
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Σχήμα 49: Αντίδραση του υποστρώματος 15 με το TCNE σε διαλύτη CDCl3. 

 Η αντίδραση λοιπόν το βυνιλοκυκλοπροπανίου με το TCNE ξεκινά με την μεταφορά ενό 

ηλεκτρονίου από το ηλεκτρονικά πλούσιο αλκένιο στο ηλεκτρονικά φτωχό TCNE προς το 

σχηματισμό της κατιονικής ρίζας του αλκενίου. Η σύζευξη της κατιονικής ρίζας του αλκενίου 

και της ανιονικής ρίζας του TCNE μπορεί να συμβεί με δύο διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα 

σε ποιόν άνθρακα εντοπίζεται το ριζικό (Σχήμα 49). 

  Εάν το ριζικό εντοπίζεται στον άνθρακα του πρώην διπλού δεσμού που φέρει τον 

τριμελή δακτύλιο αυτός επαναδιευθετείται με ταυτόχρονη διάνοιξη του δακτυλίου και τελικά 

το ριζικό εντοπίζεται στον άνθρακα που είναι ναι υποκατεστημένος με την φαινυλο ομάδα. 

Έπειτα η επαναδιευθετημένη κατιονική ρίζα συζευγνύεται με την ανιονική ρίζα του TCNE προς 

τον σχηματισμό του 1,5-διπολικού ενδιαμέσου. Το κλείσιμο του ενδιαμέσου έχει σαν 

αποτέλεσμα τον σχηματισμό ενός νέου αλκενίου υποκατεστημένου με έναν πενταμελή 

δακτύλιο που προκύπτει από την επαναδιαυθέτηση του πρώην κυκλοπρόπυλο δακτυλίου του 

αλκενίου. Το νέο μόριο φέρει δύο ασύμμετρα κέντρα τα οποία ορίζουν και τα δύο 

διαστερεομερή του. Και στις δύο μορφές του μορίου η φαίνυλο ομάδα και οι βυνιλικοί 
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άνθρακες που υποκαθιστούν τον πενταμελή δακτύλιο βρίσκονται σε διαφορετικές (trans) 

επιφάνειές  του λόγω πιθανών στερεοχημικών παρεμποδίσεων 

   Εάν το ριζικό, τώρα της κατιονικής ρίζας εντοπίζεται στον πρώην βυνιλικό άνθρακα 

που φέρει τα δύο μεθύλια δεν παρατηρείται επαναδιευθέτησή της και εξουδετερώνεται 

άμεσα από την ανιονική ρίζα του TCNE προς το σχηματισμό του 1,4-διπολικού ενδιαμέσου 

(1,4-ΖΙ). Το γεγονός αυτό βρίσκεται σε συμφωνία με τον προτεινόμενο μηχανισμό της 

αντίδρασης του Σχήματος 49. Το 1,4 διπολικό ενδιάμεσο δεν κυκλοποιείται προς το προϊόν της 

[2+2] θερμικής προσθήκης γεγονός που αποδίδεται στον αυξημένο χρόνο ζωής του 1,4 

διπολικού ενδιαμέσου στον διαλύτη της αντίδρασης. Αντί, λοιπόν, να κυκλοποιηθεί το 1,4 

διπολικό ενδιάμεσο επαναδιευθετείται περεταίρω. Ο τριμελής δακτύλιος ανοίγει και το 

ηλεκτρονικό έλλειμμα εντοπίζεται τελικά στον άνθρακα που φέρει την φαίνυλο ομάδα. Στην 

συνέχεια, και σύμφωνα με τον προτεινόμενο μηχανισμό της αντίδρασης, το ηλεκτρονικό 

πλεόνασμα του βυνιλικού άνθρακα του TCNE δίδεται σε έναν άνθρακα μίας κυανομάδας 

μεταφέροντας ηλεκτρονική πυκνότητα μέσω του αζώτου για να καλυφτεί το ηλεκτρονικό 

έλλειμμα του άνθρακα που  φέρει την φαίνυλο ομάδα και τελικά να σχηματιστεί ένας 

εννεαμελής δακτύλιος. Έπειτα ο διπλός δεσμός του δακτυλίου προσβάλει ενδομοριακά τον sp 

υβριδισμένο άνθρακα του εννεαμελούς δακτυλίου και τελικά αυτός επαναδιευθετείται (Cope 

Rearrangement) προς το προτεινόμενο ιμινικό προϊόν (Σχήμα 49). Τελικά τα προϊόντα της 

αντίδρασης προσθήκης βρίσκονται σε αναλογία 85 % το αλκένιο 36 και 15% το ιμινικό προϊόν 

37.    

 

Σχήμα 50: Φάσμα 1Η NMR των προϊόντων  της θερμικής αντίδρασης προσθήκης του TCNE στο 

υπόστρωμα 15 σε διαλύτη CDCl3.  
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 Για την παγίδευση του διπολικού ενδιαμέσου της θερμικής αντίδρασης προσθήκης του 

υποστρώματος 15 στο TCNE η αντίδραση διεξήχθη σε διαλύτη CD3OD αλλά δεν παρατηρήθηκε 

σχηματισμός προϊόντων.  

 Τα συμπεράσματα της μελέτης της χημικής συμπεριφοράς του TCNE με τα παραπάνω 

υποκατεστημένα βινυλοκυκλοπροπάνια αποτελούν μελέτη-μοντέλο για ανάλογες κυκλο-

προσθήκες του φουλερενίου C60 σε αλκένια και συνοψίζονται παρακάτω.  

 Η ταυτόχρονη παρουσία των ομάδων –Ph και –OMe στον κυκλοπρόπυλο δακτύλιο 

προκαλεί αναδιάταξη του κυκλοπρόπυλο δακτυλίου. Κατά την διάρκεια της αντίδρασης 

δημιουργείται ένα διπολικό ενδιάμεσο και όχι δίριζο, στο οποίο ο τριμελής δακτύλιος είναι 

ανοικτός. Ακολουθεί μία ενδομοριακή προσβολή τύπου Michael και ταυτόχρονη αποβολή του 

αντίστοιχου κερβενίου για να οδηγηθούμε τελικά στα αντίστοιχα προϊόντα.66 

 Όταν ο βινυλικός άνθρακας που δεν φέρει τον κυκλοπρόπυλο δακτύλιο είναι διπλά 

υποκατεστημένος με μεθύλια η αντίδραση προσθήκης είναι πολύ αργή στην περίπτωση που 

σαν διαλύτης χρησιμοποιείται χλωροφόρμιο. H αντίδραση είναι αδύνατη αν ο διαλύτης της 

αντίδρασης είναι μεθανόλη όπως συμβαίνει κατά την προσπάθεια προσθήκης του TCNE στο 

υπόστρωμα 15. 

 Παρατηρούμε επίσης πως αν κατά τον σχηματισμό της κατιονικής ρίζας του αλκενίου 

το ριζικό εντοπίζεται στον πρώην βινυλικό άνθρακα που φέρει την κυκλοπρόπυλο ομάδα τότε 

η διάνοιξη και επαναδιευθέτηση του τριμερούς δακτυλίου του μορίου ευνοείται. Αυτό 

συμβαίνει αν ο βινυλικός άνθρακας που δεν φέρει τον κυκλοπροπυλο δακτύλιο είναι 

υποκατεστημένος με ομάδες που σταθεροποιούν το κατιονικό φορτίο  που δημιουργείται 

κατά την μεταφορά του ηλεκτρονίου (ET) και έτσι η ρίζα οδηγείται στον άλλο βινυλικό 

άνθρακα.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

Μελέτη του μηχανισμού ισομερίωσης εποξειδίων σε αλλυλικές αλκοόλες 

καταλυόμενη από σύμπλοκα χρυσού 

 

4.1. Εισαγωγή: 

 Τα εποξείδια είναι χημικές ενώσεις που μπορεί να θεωρηθούν κυκλικοί αιθέρες. Είναι 

τριμελείς δακτύλιοι με ετερο-άτομο το οξυγόνο. Για να υπάρξει στον τριμελή δακτύλιο ο 

άνθρακας παραμορφώνεται από την τετραεδρική του γεωμετρία γεγονός που προσδίδει στον 

δακτύλιο ιδιαίτερη τάση. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ηλεκτρονική διαμόρφωση και την χημική 

συμπεριφορά του οξυγόνου, που αποτελεί μέρος του τριμελούς δακτυλίου, κατανοούμε πως 

πρόκειται για ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες ενώσεις. 

 Τα εποξείδια προκύπτουν από αλκένια με κατεργασία τους με υπεροξέα τα οποία 

μεταφέρουν ένα άτομο οξυγόνου στο διπλό δεσμό. Μέσω ενός σύγχρονου μηχανισμού τα 

ηλεκτρόνια του διπλού δεσμού δίνονται για την δημιουργία δεσμού μεταξύ του ενός 

βινυλικού άνθρακα και του οξυγόνου, και το ζεύγος του δεσμού Ο-Η του υπεροξέος σχηματίζει 

το νέο δεσμό με το οξυγόνο του και τον έτερο βινυλικό άνθρακα.67  

 

Σχήμα 51: Σχηματισμός υπεροξειδίων από αλκένια παρουσία υπεροξέων. 

 Ταυτόχρονα με το σχηματισμό του εποξειδίου το υπεροξείδιο ανάγεται στο αντίστοιχο 

οξύ (Σχήμα 51). Τα εποξείδια εκτός από υπεροξέα (όπως το m-χλωροϋπερβενζοικό οξύ, m-

CPBA) σχηματίζονται και παρουσία οργανομεταλλικών συμπλόκων του Βαναδίου (VO(acac)2). 
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Επίσης πρόδρομες ενώσεις των υπεροξειδίων αποτελούν οι 1,2-αλοϋδρίνες. Η κατεργασία των 

1,2-αλοϋδρίνων με βασικά υδατικά διαλύματα οδηγεί σε εποξείδια.   

 Τα εποξείδια προκύπτουν επίσης από αλλυλικές αλκοόλες παρουσία m-CPBA ή 

VO(acac)2. Οι αλλυλικές αλκοόλες σαν υποστρώματα παρουσιάζουν εκλεκτικότητα στα 

παραγόμενα προϊόντα τους. Η δίεδρη γωνία που σχηματίζει ο διπλός δεσμός και υδροξυλο-

ομάδα δημιουργούν στερεοχημικές παρεμποδίσεις (Σχήμα 52). Έτσι η υποκατάσταση του 

διπλού δεσμού του μορίου της αλλυλικής αλκοόλης μπορεί να δημιουργήσει κάποια 

εκλεκτικότητα στον τρόπο προσέγγισής του από το οξειδωτικό68. Η εκλεκτικότητα που 

παρατηρείται στο σχηματισμό των εποξειδίων οφείλεται στον τρόπο προσέγγισης του π-

ζεύγους ηλεκτρονίων του διπλού δεσμού από το οξειδωτικό.  

 

Σχήμα 52: Δίεδρη γωνία στην αλλυλική αλκοόλη.  

 Σε βιομηχανική κλίμακα τα εποξείδια έχουν ποικίλες χρήσεις. Για παράδειγμα 

εποξείδια λιπαρών οξέων χρησιμοποιούνται σαν πλαστικοποιητές ή σταθεροποιητές στα 

πολυβίνυλο χλωρίδια (PVC) και σε άλλες αλογονούχες ρητίνες. Είναι τόσο ικανοποιητική η 

απόδοσή τους που θεωρούνται ικανά να αντικαταστήσουν τους μέχρι τώρα ευρέως 

χρησιμοποιούμενους φθαλικούς εστέρες (Phthalates). Τα εποξείδια χρησιμοποιούνται ακόμα 

στα αεροζόλ και στα εντομοκτόνα και η χρήση τους σε βιομηχανική κλίμακα εντείνεται με το 

χρόνο. Τα εποξείδια επιπλέον είναι ιδιαίτερα χρήσιμα υποστρώματα στην οργανική σύνθεση. 

Τα εποξείδια αποτελούν άριστα ενδιάμεσα σε πληθώρα αντιδράσεων σύνθεσης φυσικών 

προϊόντων και μπορούν συντεθούν εύκολα από απλά υποστρώματα69.  

 Λόγω της ευαίσθητης δομής των εποξειδίων εάν κατεργαστούν με υδατικά διαλύματα 

οξέος ή βάσης ο τριμελής δακτύλιος ανοίγει και προκύπτει μία διόλη ή μία αλκοόλη (Σχήμα 

53,54).  
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Σχήμα 53: Όξινη διάνοιξη εποξειδίου. 

 

Σχήμα 54: Βασική διάνοιξη εποξειδίου. 

 Η αντίδραση που προσδίδει στα εποξείδια κυρίαρχο ρόλο στην Οργανική Σύνθεση είναι 

ο ισομερισμός τους σε αλλυλικές αλκοόλες αφού αποτελεί σύνηθες βήμα στις αντιδράσεις 

σύνθεσης φυσικών προϊόντων. Αλλυλικές αλκοόλες μπορούν να προκύψουν από ομογενώς 

καταλυόμενες αντιδράσεις. Τέτοιες είναι οι αντιδράσεις με το μίγμα υπερ-βάσεων Li/K του 

Schlοsser70. Ο Reich71 και οι Sharpless και Lauer72 έχουν ήδη προτείνει ένα μονοπάτι 

ισομερίωσης των εποξειδίων σε αλλυλικές αλκοόλες που εμπεριέχει ενώσεις του Σεληνίου 

(Σχήμα 55).  

 

Σχήμα 55: Ισομερίωση του εποξειδίου σε αλλυλική αλκοολή. 71  

 Επιπλέον η μελέτη του μηχανισμού διάνοιξης του εποξειδικού δακτυλίου επεκτάθηκε 

και σε αντιδράσεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα σε ετερογενείς συνθήκες κατάλυσης. Τέτοια 

παραδείγματα αφορούν επαμφοτερίζοντα οξείδια που άλλοτε δρουν σαν βάσεις και άλλοτε 

σαν οξέα όπως τα Al2O3, ZrO2, TiO2 και Li3PO4. Τα προηγούμενα οξείδια όταν δρουν σαν οξέα 

έλκουν ηλεκτρονική πυκνότητα από το οξυγόνο του εποξειδίου και το ενεργοποιούν 

προσδίδοντας του μερικό κατιονικό φορτίο. Την ίδια στιγμή και ενώ το οξυγόνο είναι μερικώς 

φορτισμένο ένα άλλο οξείδιο δρώντας σαν βάση αυτή τη φορά αποσπά ένα αλλυλικό 

πρωτόνιο και έχουμε το σχηματισμό των προϊόντων σε ένα οξεο-βασικό περιβάλλον. 
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 Τα χαρακτηριστικά του οξεο-βασικού περιβάλλοντος που περιγράφηκε έχει βρεθεί πως 

τα προσδίδει στην αντίδραση ο καταλύτης Au/TiO2 o οποίος αποτελείται από νανοσωματίδια 

χρυσού στηριγμένα πάνω στην επιφάνεια του οξειδίου του TiO2. O συγκεκριμένος καταλύτης 

είναι καλά τεκμηριωμένο πως μετατρέπει τα εποξείδια σε αλλυλικές αλκοόλες σε σχετικά 

ήπιες συνθήκες και σε εντυπωσιακά μικρούς χρόνους σε σχέση με άλλες προσπάθειες που 

έγιναν με αυτό το σκοπό.73 

   Η παραπάνω αντίδραση παρουσιάζει μεγάλο μηχανιστικό ενδιαφέρον από τη στιγμή 

που πρόκειται για νέο και ιδιαίτερα συνθετικά χρήσιμο και αποδοτικό καταλύτη. Έχει ήδη 

προταθεί ότι η αντίδραση  είναι σύγχρονη. Στην παρούσα εργασία γίνεται μία διαφορετική 

μηχανιστική προσέγγιση χρησιμοποιώντας υποστρώματα  «ανιχνευτές» ενδιαμέσων κατά τον 

ισομερισμό των εποξειδίων με καταλύτη  νανοσωματιδία του χρυσού στηριγμένα σε 

επιφάνεια τιτάνιας (ΤiO2).73 Ο καταλύτης ήταν προσφορά του εργαστηρίου του κ. Στρατάκη, 

και γι’ αυτό τον ευχαριστούμε. Τέλος συγκρίνουμε την συμπεριφορά του ετερογενή καταλύτη 

του χρυσού με την δράση οξέων Bronsted-Lowry και Lewis οξέων.     
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4.2. Αποτελέσματα - Συζήτηση: 

 

 Όπως περιγράφηκε προηγουμένως τα εποξείδια ισομερίζονται παρουσία ενός οξεο-

βασικού συστήματος σε αλλυλικές αλκοόλες (Σχήμα 56). Το ασύζευκτο ζεύγος ηλεκτρονίων 

του οξυγόνου του εποξειδίου δίδεται στην όξινη μορφή του καταλύτη ενώ η βασική μορφή του 

αποσπά ένα –Η που βρίσκεται σε α-θέση ως προς τον άνθρακα του τριμελούς δακτυλίου του 

εποξειδίου.   

 

Σχήμα 56: Ισομερίωση εποξειδίου σε αλλυλική αλκοόλη παρουσία ενός οξεοβασικό 

καταλυτικού συστήματος (LA=Lewis Acid, B=Lewis Base). 

 Οι καταλυτικές διεργασίες παρουσία Au (Ι ή ΙΙΙ) καλύπτουν μια μεγάλη ποικιλία 

αντιδράσεων. Μεταξύ αυτών είναι και ο ισομερισμός των εποξειδίων σε αλλυλικές αλκοόλες.73 

 

Σχήμα 57: Σχηματισμός Εποξειδίων. 

 Για την μελέτη λοιπόν του μηχανισμού χρησιμοποιήσαμε αρχικά δύο εποξείδια 

υποκατεστημένα με την κυκλοπρόπυλο ομάδα (Σχήμα 57). Το εποξείδια 39 και 40 συντέθηκαν 

από τα αλκένια 9 και 38 αντίστοιχα  με το εποξειδωτικό αντιδραστήριο διμεθυλοδιοξιράνιο 

(DMDO).74-76 Αξίζει να αναφερθεί εδώ ότι οποιοδήποτε άλλο γνωστό εποξειδωτικό 

αντιδραστήριο χρησιμοποιήθηκε, δεν έδωσε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Τα υποκατεστημένα 

εποξείδια με την κυκλοπρόπυλο ομάδα αποτελούν ιδανικά μόρια για το σκοπό μας. Στον 
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κυκλοπρόπυλο δακτύλιο ο sp3 υβριδισμένος άνθρακας παραμορφώνεται από την τετραεδρική 

του γεωμετρία προσδίδοντας επιπλέον τάση στον δακτύλιο γεγονός που τον καθιστά 

ευαίσθητο στην επαναδιευθέτησή του ανιχνεύοντας έτσι ριζικά ή πολικά ενδιάμεσα. Στα 

εποξείδια που χρησιμοποιήθηκαν ο κυκλοπρόπυλο δακτύλιος είναι υποκατεστημένος με την 

φαίνυλο ομάδα και την μεθοξυ-ομάδα και αποτελούν ανιχνευτές δεύτερης γενιας.39-41 Τα 

συγκεκριμένα όμως υποστρώματα τελικά αποδείχθηκαν ακατάλληλα για τον δικό μας σκοπό. 

Αυτό γιατί τα νανοσωματίδια χρυσού δεν ενεργοποιούν εκλεκτικά το οξυγόνο του εποξειδίου 

αλλά και το οξυγόνο του μεθόξυ-υποκαταστάτη. Έτσι τα επεναδευθετημένα μόρια δεν 

αποτελούν προϊόντα ισομερισμού του εποξειδίου για να τα συμπεριλάβουμε στην μελέτη μας. 

Έτσι στραφήκαμε σε δύο νέα αλκένια στα οποία ο κυκλοπρόπυλο δακτύλιος είναι 

υποκατεστημένος μόνο με την φαίνυλο-ομάδα. Επιπλέον μελετήθηκε η συμπεριφορά των εν 

λόγω εποξειδίων παρουσία ενός Bronsted οξέος, ενός Lewis οξέος καθώς και η συμπεριφορά 

τους παρουσία μόνο του υλικού στήριξης του καταλύτη, απουσία των νανοσωματιδίων 

χρυσού. 

 

4.2.1.α. Αντίδραση ισομερίωσης 2,3-διμεθυλο-2-(2-φαινυλοκυκλοπροπυ-λο)οξιρανίου 

(41) καταλυόμενη από νανοσωματίδια Au.  

 

 Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα παραπάνω το εποξείδιο 41 συντέθηκε από το αλκένιο 12. Ο 

δακτύλιος του 41 έχει την φαίνυλο ομάδα σαν το μόνο υποκαταστάτη, έτσι ώστε να 

αποφευχθούν τα προβλήματα που προέκυψαν λόγω της μεθοξυ-ομάδας στα υποστρώματα 39 

και 40. Το εποξείδιο αυτό παρασκευάστηκε σύμφωνα με την γενική προτεινόμενη 

μεθοδολογία από το υπόστρωμα 12.77 

 

Σχήμα 58: Σχηματισμός υποστρώματος 41 από αλκένιο 12 με DMDO. 

 Το υπόστρωμα 41 παρασκευάστηκε από το αλκένιο 12 το οποίο ήταν σε αναλογία 

διαστερεομερών Ε/Ζ, 74/26. (προσδιορίστηκε με φασματοσκοπία NMR). Έτσι ανάλογα από 

ποια επιφάνεια προσβάλει το DMDO το αλκένιο έχουμε τελικά την δημιουργία μίγματος δύο 
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διαστερεομερών εποξειδίων σε αναλογία 49/51. Το μίγμα των εποξειδίων υπέστη ισομερισμό  

παρουσία του καταλύτη Au/TiO2 σε διαλύτη 1,2-DCE και από την αντίδραση απομονώθηκαν τα 

τρία προϊόντα όπως φαίνονται στο Σχήμα 59. 

 

Σχήμα 59: Συνολική αντίδραση του υποστρώματος 41 παρουσία καταλύτη Au/TiO2 σε 1,2-DCE. 

 Η αλκοόλη 42 ήταν η μόνη που απομονώθηκε. Αυτό δείχνει ότι το μονοπάτι του 

ισομερισμού σε αλλυλική αλκοόλη παρουσιάζει Markovnivkov τύπου εκλεκτικότητα 

(regioselective).  

 

Σχήμα 60: Σχηματισμός αλλυλικής αλκοόλης 42 από εποξείδιο 41 καταλυόμενη από 

νανοσωματίδια Au στηριγμένα σε TiO2 και διαλύτη 1,2-διχλωροεθάνιο.  

 Για την παρασκευή της αλλυλικής αλκοόλης, η αντίδραση αρχίζει με την ενεργοποίηση 

του οξυγόνου από τα νανοσωματίδια χρυσού. Έπειτα το ίδιο υλικό στήριξης του καταλύτη δρα 

σαν βάση αποσπώντας ένα πρωτόνιο από τον άνθρακα που βρίσκεται σε α-θέση ως προς το 

εποξείδιο σχηματίζοντας μόνο την δευτεροταγή αλκοόλη σύμφωνα με την πορεία που 

υποδεικνύεται στο Σχήμα 60. Το αποτέλεσμα αυτό  δείχνει ότι το μονοπάτι του ισομερισμού 

σε αλλυλική αλκοόλη, όπως είχε ήδη αναφερθεί,73  παρουσιάζει Markovnivkov τύπου 

εκλεκτηκότητα (regioselective). Κατά το στάδιο διάνοιξης του οξιρανίου, δεν θα πρέπει να 

σχηματίζεται σημαντικό φορτίο στον τριτοταγή άνθρακα. Στην αντίθετη περίπτωση θα 

περιμέναμε διάνοιξη του κυκλοπρόπυλο δακτυλίου και την εμφάνιση επιπλέον προϊόντων.  
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  Κατά την διάρκεια της αντίδρασης σχηματίστηκαν δύο μη αναμενόμενα προϊόντα 43 

και 44. 

 

Σχήμα 61: Σχηματισμός του 44 από το εποξείδιο 41 παρουσία Au/TiO2 σε διαλύτη 1,2-

διχλωροαιθάνιο.  

 Κατά την κατεργασία του εποξειδίου 41 τα νανοσωματίδια Au ενεργοποιούν το 

οξυγόνο του εποξειδίου. Στην συνέχεια, και σε συμφωνία με τον προτεινόμενο μηχανισμό του 

Σχήματος 61, αποσπάται ένα πρωτόνιο από τον άνθρακα του κυκλοπρόπυλο δακτυλίου προς 

το σχηματισμό του αντίστοιχου αλκενίου. Λόγω ελεύθερης περιστροφής του δεσμού μεταξύ 

του βινυλικού άνθρακα και του C που φέρει την υδροξυλ-ομάδα, και λόγω των τάσεων που 

δημιουργούνται στον κυκλοπρόπυλο δακτύλιο παρατηρείται η προτεινόμενη αναδιάταξη στο 

μόριο. Έτσι το αλκένιο μετατρέπεται στην κετόνη 44 με το έξω-κυκλικό διπλό δεσμό. 

 

Σχήμα 62: Φάσμα 1Η NMR του προϊόντος 44.  

 Το κύριο προϊόν προέρχεται από την διεργασία ισομερισμού του εποξειδίου στον 

κυκλικό αιθέρα 43. Προτείνομε ότι η διεργασία αυτή λαμβάνει χώρα σε δύο στάδια μέσω του 

ανοικτού διπολικού ενδιαμέσου (Σχήμα 63).  
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Σχήμα 63: Σχηματισμός του 43 από το εποξείδιο 41 παρουσία Au/TiO2 σε διαλύτη 1,2-διχλωρο-

αιθάνιο.     

 Κατά τη εκκίνηση, λοιπόν τα νανοσωματίδια του χρυσού ενεργοποιούν το οξυγόνο του 

εποξειδίου. Έτσι προκαλείται η σχάση του δεσμού του τριμελούς δακτυλίου με τον τριτοταγή 

άνθρακα που έχει σαν αποτέλεσμα την διάνοιξη της κυκλοπρόπυλο ομάδας και τον εντοπισμό 

του κατιονικού φορτίου στον άνθρακα που φέρει το φαινύλιο (Σχήμα 75). Τo οξυγόνο 

οδηγείται στον λιγότερο υποκατεστημένο άνθρακα και τελικά προσβάλλεται από το ανιονικό 

φορτίο που έχει ήδη δημιουργηθεί στο μόριο από την προηγούμενη διεργασία. Τελικά 

παρατηρούμε την δημιουργία ενός εξαμελούς κυκλικού αιθέρα (Προϊόν 43). Ο κυκλικός 

αιθέρας φέρει δύο ασύμμετρα κέντρα τα οποία ορίζουν δύο διαστερεομερή. Το φάσμα του 43 

παρουσιάζεται στο Σχήμα 64. 

 Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε πως για το συγκεκριμένο και ιδιαίτερο 

υπόστρωμα 41 που χρησιμοποιήσαμε η επιθυμητή αλκοόλη 42 παράγεται σε μικρό ποσοστό 

(17%) σε σχέση με το προϊόν 43 που είναι και το κύριο προϊόν της αντίδρασης με ποσοστό 

78%. 
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Σχήμα 64: Φάσμα 1Η NMR του προϊόντος 43. 

 

4.2.1.β.  Αντίδραση όξινου ισομερισμού του 2,3-διμεθυλο-2-(2-φαινυλοκυκλοπρο-

πυλο)οξιρανίου (41). 

 Για να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα ισομερισμού του εποξειδίου παρουσία του 

καταλύτη χρυσού διεξαγάγαμε την αντίδραση σε όξινο περιβάλλον με δύο διαφορετικούς 

τρόπους. Την πρώτη φορά η αντίδραση γίνεται παρουσία ενός οξέος Bronsted-Lowry και για 

αυτό το σκοπό επιλέγουμε το p-τολουολοσουλφονικό οξύ.μονό υδατωμένο (p-TSOH.H2O). Στο 

επόμενο πείραμα ο ισομερισμός του εποξειδίου έγινε παρουσία ενός Lewis οξέος το οποίο 

τελικά είναι το τριχλωριούχο αργίλιο (AlCl3). 

 Ο ισομερισμός του εποξειδίου έγινε σε διαλύτη τολουόλιο και το οξύ βρίσκεται σε 

αναλογια 1/1 ως προς το υπόστρωμα σε κάθε αντίδραση. 
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Σχήμα 65: Σχηματισμός του 43 από το εποξείδιο 41 παρουσία Bronsted Οξέος (p-TSOH.H2O) σε 

διαλύτη τολουόλιο.  

 Η πρωτονίωση του οξυγόνου του εποξειδίου προς τον σχηματισμό του κατιονικού 

ενδιαμέσου και του ανιόντος του Βronsted οξέος είναι το πρώτο βήμα της ισομερίωσης (Σχήμα 

65). Έπειτα το ενδιάμεσο επαναδιευθετείται με διάνοιξη του κυκλοπρόπυλο δακτυλίου του 

μορίου και το κατιονικό φορτίο εντοπίζεται τελικά στον άνθρακα που φέρει την φαίνυλο 

ομάδα. Τελικά προκύπτει ένα κυκλικό μόριο που φέρει κατιονικό φοτρίο το οποίο 

εξουδετερώνεται από το ανιόν του οξέος που ήδη έχει σχηματιστεί στο διάλυμμα της 

αντίδρασης. Το μόριο που προέκυψε σε αποκλειστικότητα από την αντίδραση είναι το 43 το 

οποίο βρέθηκε πως σχηματίζεται και κατά την καταλυόμενη με Au αντίδραση ισομερίωσης.  

 Η αντίδραση ισομερίωσης παρουσία του τριχλωριούχου αργιλίου που δρα σαν οξύ 

κατά Lewis οδηγεί αποκλειστικά στο σχηματισμό του προϊόντος 43. Όταν η αντίδραση 

πραγματοποιείται παρουσία του όξινου υλικού στήριξης του καταλύτη (ΤiO2) δεν 

παρατηρήθηκε κάποια μεταβολή στην εικόνα του μίγματος της αντίδρασης, σε σχέση με τον 

καταλύτη Αu. Είναι γεγονός όμως πως η ταχύτητα σχηματισμού των προϊόντων αυξάνεται 

ραγδαία με την παρουσία των νανοσωματιδίων του χρυσού.     
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4.2.2.α. Αντίδραση ισομερίωσης 2,2-διμεθυλο-3-(2-φαινυλοκυκλο-προπυλο)οξιρανίου 

(45) καταλυόμενη από νανοσωματίδια Au. 

 Το επόμενο υπόστρωμα που εξετάστηκε είναι το οξιράνιο του οποίου ο τριτοταγής 

άνθρακας που σε αυτή την περίπτωση βρίσκεται σε β-θέση από τον κυκλοπροπυλο δακτύλιο. 

Το οξιράνιο 45 προκύπτει από την γενική αντίδραση εποξείδωσης με DMDO του αλκενίου 25. 

Το οξιράνιο είναι μίγμα δύο διαστερεομερών ενώσεων.     

 

Σχήμα 66: Σχηματισμός υποστρώματος 45 από το αλκένιο 15 με DMDO. 

 Η αντίδραση ισομερισμού του εποξειδίου 45 έγινε σε διαλύτη 1,2-διχλωροεθένιο και 

είναι ιδιαίτερα αργή σε σχέση με την αντίδραση με το υπόστρωμα 41. Το κύριο προϊόν της 

αντίδρασης είναι ένας κυκλοεξενικός αιθέρας 46, ενώ σχηματίζεται σε μικρότερο ποσοστό 20% 

και η αλκοόλη 47, (Σχήμα 67). 

 

Σχήμα 67: Συνολική αντίδραση του υποστρώματος 45 παρουσία καταλύτη Au/TiO2 σε  ξηρό 

1,2-DCE. 

 Το κύριο προϊόν προέρχεται από τα νανοσωματίδια του χρυσού τα οποία ενεργοποιούν 

το οξυγόνο του εποξειδίου, αλληλεπιδρώντας με αυτό σύνφωνα με το Σχήμα 68. Κατόπιν, το 

μόριο επαναδιευθετείται και ο κυκλοπρόπυλο δακτύλιος ανοίγει με αποτέλεσμα τον 

σχηματισμό ενός δίπολου δραστικού ενδιαμέσου το οποίο κυκλοποιείται σχηματίζοντας τον 

κυκλικό αιθέρα 46. 
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Σχήμα 68: Σχηματισμός 46 από το εποξείδιο 45 παρουσία Au/TiO2 σε διαλύτη 1,2-διχλωρο-

εθάνιο.  

  Η δομή του κυκλοεξενικού αιθέρα προσδιορίστηκε με φασματοσκοπία 1Η-NMR, 13C-

NMR, COSY-NMR και GC/MS. 

 

Σχήμα 69: Φάσμα 1Η NMR του προϊόντος 46. 

 Κατά την διάρκεια της καταλυόμενης αντίδρασης ισομερίωσης σχηματίστηκε και η 

αλκοόλη 47. Ο σχηματισμός της συγκεκριμένης αλκοόλης επιβεβαιώνει και αυτός όπως και ο 

προηγούμενος το μη σύγχρονο της αντίδρασης. Οι δύο διπλοί δεσμοί της αλκοόλης 47 είναι σε 

συζυγία και τα –Η που τους υποκαθιστούν είναι σε θέση trans μεταξύ τους γεγονός που 

οφείλεται στην ελεύθερη περιστροφή του δεσμού πριν το σχηματισμό του διπλού δεσμού. Η 

‘‘κατευθυντήρα δύναμη’’ (Driving Force) που οδηγεί στον σχηματισμό της ακόρεστης αλκοόλης 

47 είναι η διάνοιξη του κυκλοπρόπυλο δακτυλίου με απελευθέρωση ενέργειας τάσης.  Τελικά 

αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι δεν παρατηρήθηκε ο σχηματισμός της αναμενόμενης 

αλλυλικής αλκοόλης που φέρει ανέπαφο τον κυκλοπρόπυλο δακτύλιο. Τα δύο αυτά στάδια της 

αντίδρασης τα οποία οδηγούν στα προϊόντα 46 και 47 βρίσκονται σε ανταγωνισμό με το 

πρώτο να πραγματοποιείται γρηγορότερα (Σχήμα 72). 
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Σχήμα 70: Σχηματισμός 47 από το εποξείδιο 45 παρουσία Au/TiO2 σε διαλύτη 1,2-διχλωρο-

αιθάνιο.  

 

Σχήμα 71: Φάσμα 1Η NMR του προϊόντος 47. 

 

 

 

Σχήμα 72: Αντίδρασης ισομερισμού του υποστρώματος 45 με καταλύτη Au/TiO2. 
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 Η δομή της αλκοόλης 47 επιβεβαιώθηκε με φασματοσκοπία NMR και πειράματα 1H, 13C 

και COSY για τον προσδιορισμό των συζεύξεων των γειτονικών πυρήνων υδρογόνου στο μόριο.  

 

4.2.2.β. Αντίδραση όξινης ισομερίωσης 2,2-διμεθυλο-3-(2-φαινυλο-κυκλο-προπυλο) 

οξιρανίου (45). 

 Στη συνέχεια, η διάνοιξη του εποξειδίου επιχειρήθηκε με την χρήση Bronted και Lewis 

οξέος όπως στην περίπτωση του εποξειδίου 41. Το εποξείδιο που παρασκευάστηκε αντέδρασε 

παρουσία   του p-ΤSOH.H2O σε διαλύτη τολουόλιο. Στα προϊόντα της αντίδρασης δεν 

παρατηρούμε την αλλυλική αλκοόλη 48 που αναμένεται από την δράση του οξέος (Σχήμα 73) 

αλλά ένα συντακτικό ισομερές της σαν αποτέλεσμα της δράσης του οξέος.   

 

Σχήμα 73: Αναμενόμενη αλλυλική αλκοόλη 48 όξινου ισομερισμού του εποξειδίου 45.  

 Η αναμενόμενη αλλυλική αλκοόλη πρωτονιώνεται περαιτέρω και ανοίγει ο 

κυκλοπρόπυλο δακτύλιος του μορίου με ταυτόχρονη αποβολή ενός μορίου H2O. Στη συνέχεια 

το κατιόν που προκύπτει εξουδετερώνεται από την υγρασία του δείγματος και τελικά 

προκύπτει το προϊόν 49.  
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Σχήμα 74 : Όξινη επαναδιευθέτηση της αναμενόμενης αλλυλικής αλκοόλης 45. 

 Η δομή του προϊόντος 49 επιβεβαιώθηκε με φασματοσκοπία NMR. 

 Κατά τον όξινο ισομερισμό του εποξειδίου 45 σχηματίστηκε ένα αποκλειστικό προϊόν 

που ήδη έχει ταυτοποιηθεί. Αυτό είναι το προϊόν 44 που προκύπτει από την αναδιάταξη του 

προϊόντος 50 (Σχήμα 75). Το προϊόν 44 έχει έναν ασύμμετρο άνθρακα επιπλέον εκτός των 

ασύμμετρων κέντρων του κυκλοπρόπυλο δακτυλίου. Αυτός ο ασύμμετρος άνθρακας ορίζει τα 

δύο διαστερεομερή μόρια του τελικού μίγματος.  

 

Σχήμα 75: Αναδιάταξη του προϊόντος όξινης ισομερίωσης 50 του υποστρώματος 45 προς το 

προϊόν 44. 

 Όταν η αντίδραση διεξάγεται μόνο υπό την παρουσία του επαμφοτερίζοντος οξειδίου 

TiO2 που αποτελεί και το υλικό στήριξης του καταλύτη παρατηρείται σχηματισμός προϊόντων 

έπειτα από 24 ώρες ενώ η ολοκλήρωση της αντίδρασης δεν προσδιορίσθηκε.  

 Συμπερασματικά, τα εποξείδια «ανιχνευτές» ριζών ή διπολικού ενδιαμέσου κατά την 

καταλυτική με Au/TiO2 διάνοιξή τους, έδειξαν ότι η αντίδραση λαμβάνει χώρα μέσω διπολικού 
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ενδιαμέσου. Το διπολικό αυτό ενδιάμεσο κυκλοποιείται για να σχηματιστεί τελικά ένα 

κυκλικός αιθέρας ή μία συζυγής αλλυλική αλκοόλη του τύπου 47. Σε μία περίπτωση, 

υπόστρωμα 41, σχηματίστηκε η αλλυλική αλκοόλη 42, σύμφωνα με τα βιβλιογραφικά 

δεδομένα,74 και σε μικρό ποσοστό σε σχέση με τον κυκλικό αιθέρα. 

 Για συγκριτικούς λόγους, η διάνοιξη των παραπάνω εποξειδίων πραγματοποιήθηκε σε 

όξινο περιβάλλον και συγκεκριμένα  με p-TSOH.H2O και τριχλωριούχο αργίλιο. Κάτω από αυτές 

τις συνθήκες, το κύριο προϊόν της αντίδρασης προέρχεται από την διάνοιξη του εποξειδίου και 

είναι ο κυκλικός αιθέρας όπως στην περίπτωση του  Au/TiO2.   

 Θέλοντας να προσδιορίσουμε τον ρόλο του οξειδίου του τιτανίου (TiO2), του υλικού 

στήριξης των νανοσωματιδίων χρυσού, πραγματοποιήσαμε την αντίδραση μόνο παρουσία 

του. Παρατηρήθηκε πως το μείγμα της αντίδρασης είναι το ίδιο με την αντίδραση 

καταλυόμενη από τα νανοσωματίδια του χρυσού, ωστόσο η ταχύτητά της ήταν κατά πολύ 

μικρότερη.  
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Πειραματικό Μέρος 

 

5.1. Γενικές Πειραματικές τεχνικές 

5.1.1. Όργανα και Πειραματικές Τεχνικές 

 Η λήψη φασμάτων 1H NMR, 13C NMR, COSY (COrrelation SpectroscopY) για τον 

προσδιορισμό των σημάτων που οφείλονται σε Η-Η συζεύξεις που βρίσκονται σε γειτονικούς 

άνθρακες, NOE διαφοράς ομοπυρηνικής αποσύζευξης για τον προσδιορισμό των σημάτων που 

οφείλονται σε Η-Η συζεύξεις που γειτνιάζουν στο χώρο έγινε με φασματόμετρα 300 MHz MSL 

Brucker και 500 MHz AMX Brucker. 

 Οι αναλύσεις αέριας χρωματογραφίας έγιναν με αέριο χρωματογράφο σε 5890 Series II 

της Hewlett-Packard με ανιχνευτή FID και τριχοειδή στήλη φαίνυλο μέθυλο σιλικόνης 30 

μέτρων. Τα φάσματα μάζας ελήφθησαν σε συσκευή των συνδυασμένων τεχνικών αέριας 

χρωματογραφίας-φασματομετρίας μάζας (GC-MS) μοντέλο Shimadzu GC-MS- QP5050 

εφοδιασμένο με τριχοειδή στήλη Supelco (SPB-5, 30m*0,25mm) και ανιχνευτή μάζας χημικού 

ιονισμού.  

 Οι φωτοχημικές αντιδράσεις πραγματοποιήθηκαν με λυχνία Xe μεταβλητής έντασης 

Cermax 300W (LX300F, ILC technology) (390<λ<770nm). 

  Ο καθαρισμός μη πτητικών υποστρωμάτων και των προϊόντων των ερευνητικών 

αντιδράσεων έγινε με χρωματογραφία στήλης μεσαίας πίεσης χρησιμοποιώντας ως υλικό 

πλήρωσης SiO2 (Silica Gel 60, SDS, 230-400 mesh ASTM). Η απενεργοποίηση της οξύτητας της 

Silica, για το διαχωρισμό ευαίσθητων υποστρωμάτων και προϊόντων, έγινε με ξηρή 

τριαιθυλαμίνη. Οι χρωματογραφικές αναλύσεις λεπτής στιβάδας (TLC), έγιναν σε γυάλινα 

πλακίδια επικαλυμμένα με SiO2 (F254). Η ξήρανση των οργανικών εκχυλισμάτων 

πραγματοποιήθηκε με MgSO4 και NaSO4, ενώ η απόσταξη των διαλυτών, από τα διαλύματα 
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των διαφόρων ουσιών, έγινε με την βοήθεια περιστροφικού αποστακτήρα κενού (Rotary 

Evaporator) και αντλίας κενού (Vacuum Pump).         

 

5.1.2. Καθαρισμός των διαλυτών 

 Οι διαλύτες που χρησιμοποιήθηκαν ξηράθηκαν σύμφωνα με τις μεθόδους που 

προτείνονται στο Chemist Companion.78 O διαιθυλαιθέρας, ο διμεθυλαιθλερας και το 

τετραυρδοφουράνιο αφού προξηράθηκαν με Na, αποστάχθηκαν από Na παρουσίας 

βενζοφαινόνης, υπό αδρανή ατμόσφαιρα. Το διχλωρομεθάνιο και το χλωροφόρμιο 

ξηράνθηκαν με απλό πέρασμα τους από στήλη χρωματογραφίας με υλικό πλήρωσης SiO2 και 

διατηρήθηκαν σε Molecular Sieves 3Å. Το βενζόλιο χρησιμοποιήθηκε αφού ξηράθηκε με MS 

4Å και η τριαιθυλαμίνη χρησιμοποιήθηκε αφού ξηράθηκε με NaOH και φυλάχθηκε σε MS 4Å 

και NaOH.  

 

 

5.2. Γενικές Συνθετικές Μέθοδοι 

 

5.2.1. Γενική Μέθοδος Αναγωγής Καρβονυλικής Ένωσης, Εστέρα ή Οξέος με LiAlH4.79 

 Το σύστημα αποτελείται από τρίλαιμη σφαιρική φιάλη εφοδιασμένη με μαγνητικό 

αναδευτήρα, κάθετο ψυκτήρα και προσθετική χοάνη. Όλο το σύστημα ξηραίνεται και 

τοποθετούνται υπό αδρανή ατμόσφαιρα Αργού (Ar) 10 mmol LiAlH4 (40 ισοδύναμα), 30ml 

άνυδρου αιθέρα (≈25% περίσσεια ισοδυνάμων υδριδίου σε σχέση με το καρβονυλικό 

υπόστρωμα) και αναδεύονται ισχυρά για περίπου 15 λεπτά. Η φιάλη ψήχεται στους 0ΟC με 

παγόλουτρο και ακολουθεί στάγδην προσθήκη, υπό ισχυρή ανάδευση, είτε 30mmol 

καρβονυλικής ένωσης, είτε 20mmol εστέρα ή 10mmol οξέος διαλυμένου σε 30ml άνυδρου 

αιθέρα. Το μείγμα της αντίδρασης αφήνεται σε θερμοκρασία δωματίου ή θερμαίνεται μέχρι 

βρασμού ανάλογα με τις συνθήκες. Η πορεία της αντίδρασης παρακολουθείται με 

χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας TLC ή με αέρια χρωματογραφία (GC). 
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 Μετά το πέρας της αντίδρασης, για την απομόνωση των προϊόντων της, ακολουθεί 

ψύξη του διαλύματος της αντίδρασης στους 0οC και κατεργασία του συμπλόκου του Al ως 

εξής: 

1. Προσθέτουμε 1-2 ml H2O στην σφαιρική φιάλη και μένει περίπου 5-10 λεπτά σε 

θερμοκρασία δωματίου. 

2. Ψύχουμε στους 0οC την σφαιρική φιάλη πάλι,  προσθέτουμε 1-2 ml διαλύματος NaOH 

15% w/v και μένει περίπου 5-10 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. 

3. Ψύχουμε στους 0οC την σφαιρική φιάλη, προσθέτουμε 3-4 ml H2O και μένει περίπου 5-

10 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. 

 Στη συνέχεια τα άλατα του Li και του Al απομακρύνονται με διήθηση. Το διάλυμα της 

αντίδρασης εκχυλίζεται με διάλυμα 5% NaHCO3 και στη συνέχεια με κορεσμένο διάλυμα NaCl 

(Brine). Ακολουθεί ξήρανση με άνυδρο MgSO4 και απομάκρυνση του διαλύτη. Στην περίπτωση 

υδατοδιαλυτών αλκοολών η αιθερική στιβάδα ξηραίνεται κατευθείαν χωρίς την μεσολάβηση 

των εκχυλίσεων με τα υδατικά διαλύματα. Η απόδοση της αντίδρασης κυμαίνεται από 70% 

έως 90%.      

 

5.2.2. Γενική Μέθοδος Οξείδωσης Πρωτοταγών Αλκοολών σε Αλδεΰδες με 

Χλωροχρωμικό Πυριδίνιο (PCC).80  

 Σε ξηρή δίλαιμη σφαιρική φιάλη εφοδιασμένη με μαγνητικό αναδευτήρα και 

προσθετική χοάνη τοποθετούνται 15 mmol χλωροχρωμικού πυριδινίου, PCC (50% περίσσεια) 

σε 30 mL ξηρού CH2Cl2. Στη συνέχεια το σύστημα ψύχεται στους 0 οC και προστίθενται στάγδην 

10 mmol αλκοόλης διαλυμένα σε 15 mL ξηρού CH2Cl2. Το πορτοκαλί χρώμα του οξειδωτικού 

μετατρέπεται σταδιακά σε σκούρο καφέ-πράσινο έως μαύρο. Το μείγμα της αντίδρασης 

αφήνεται υπό ανάδευση σε θερμοκρασία δωματίου. Η πορεία της αντίδρασης 

παρακολουθείται με χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας. 

 Μετά το πέρας της αντίδρασης προστίθενται στην σφαιρική φιάλη 50 mL αιθέρα και το 

μείγμα της αντίδρασης ψύχεται στους -20  οC, οπότε τα άλατα του χρωμίου καθιζάνουν. 

Ακολουθεί φιλτράρισμα του διαλύτη από Silica ή Celite για την απομάκρυνση των στερεών 

υπολειμμάτων και απομάκρυνση του διαλύτη στο ρότορα. Η παραγόμενη αλδεΰδη 
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διαχωρίζεται με χρωματογραφία στήλης. Η απόδοση της αντίδρασης κυμαίνεται από 60% έως 

80%.  

 

5.2.3. Γενική Μέθοδος Σύνθεσης Μέθυλο ή Φαίνυλο Κετόνων από Καρβοξυλικά 

Οξέα.81  

 Σε ξηρή τρίλαιμη σφαιρική φιάλη εφοδιασμένη με κάθετο ψυκτήρα, προσθετική χοάνη, 

θερμόμετρο χαμηλής θερμοκρασίας και ρεύμα αζώτου τοποθετούνται 10 mmol καρβοξυλικού 

οξέος και 100 mL άνυδρου Et2O. Στη συνέχεια η φιάλη ψύχεται στους -78 οC και ακολουθεί 

σταδιακή προσθήκη 23 mmol MeLi ή PhLi σε εξάνιο ελέγχοντας τη θερμοκρασία ώστε να μην 

ανέλθει σημαντικά. Μετά την προσθήκη, το μίγμα αναδεύεται στους -78 οC για 15 λεπτά και 

κατόπιν απομακρύνεται το λουτρό ξηρού πάγου-ακετόνης ώστε η θερμοκρασία να ανέλθει 

στους 0 οC, όπου αφήνεται υπό ανάδευση. Η πορεία της αντίδρασης παρακολουθείται με 

χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας (TLC).  

 Μετά το πέρας της αντίδρασης ακολουθεί στάγδην προσθήκη απιονισμένου νερού έως 

ότου διαυγάσει η οργανική στοιβάδα. Τα στερεά άλατα του Li απομακρύνονται με διήθηση. 

Ακολουθεί εκχύλιση της οργανικής στιβάδας με H2O και Brine, ξήρανσή της με MgSO4 και 

απομάκρυνση του διαλύτη στο ρότορα. Η μέθυλο κετόνη καθαρίζεται περεταίρω με 

χρωματογραφία στήλης μεσαίας πίεσης, αν είναι απαραίτητο, ώστε να απομακρυνθεί το 

παραπροϊόν της αντίστοιχης τριτοταγούς αλκοόλης που παράγεται. Στην περίπτωση της 

φαίνυλο κετόνης το παραπροϊόν που σχηματίζεται είναι το διφαινύλιο που απομακρύνεται 

επίσης με χρωματογραφία στήλης μεσαίας πίεσης. Η απόδοση της αντίδρασης κυμαίνεται από 

80% έως 90%.      

 

5.2.4. Γενική Μέθοδος Σύνθεσης Αλκενίων με την Αντίδραση Wittig.82  

 Σε αυτόκλειστο δοχείο υψηλής πίεσης αναμειγνύονται 11 mmol PPh3 με 10 mmol 

αλκυλοβρωμιδίου ή ιωδιδίου και το μείγμα θερμαίνεται στους 120-140 οC για 24-48 ώρες. Η 

πορεία την αντίδρασης παρακολουθείται με 1H NMR. Μετά το τέλος της αντίδρασης το 

φωσφονιακό άλας εκπλένεται αρκετές φορές με θερμό τολουόλιο. Προτού χρησιμοποιηθεί το 

αλάτι αυτό ξεραίνεται σε αντλία κενού στους 110-130 οC για περίπου 12 ώρες. 
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 Σε ξηρή τρίλαιμη φιάλη εφοδιασμένη με μαγνητικό αναδευτήρα, κάθετο ψυκτήρα και 

προσθετική χοάνη τοποθετούνται, σε αδρανείς συνθήκες, 10 mmol άλατος και 20 mL ξηρού 

THF ή Et2O. Το μείγμα ψύχεται στους 0 οC και ακολουθεί σταδιακή προσθήκη 10 mmol n-BuLi 

σε εξάνιο 1,6 M, οπότε το διάλυμα χρωματίζεται έντονα κόκκινο ή πορτοκαλί, ενδεικτικό του 

σχηματισμού του υλιδίου. Έπειτα από ανάδευση 1 ώρας (σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να 

χρειαστεί περισσότερος χρόνος), προστίθενται 5-6 mmol αλδεΰδης ή κετόνης σε ≈10 mL ξηρού 

THF ή Et2O, στους 0  οC. Το έντονο χρώμα του υλιδίου σταδιακά χάνεται. Εάν το διάλυμα της 

αντίδρασης δεν αλλάξει χρώμα σε θερμοκρασία δωματίου ( γίνεται συνήθως ένα υποκίτρινο 

γαλάκτωμα), τότε ακολουθεί βρασμός. Η πορεία της αντίδρασης παρακολουθείται με 

χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας. 

 Μετά το πέρας της αντίδρασης, αποστάζεται ο διαλύτης και προστίθεται στο στερεό 

υπόλειμμα 50-100 mL πεντάνιο ή πετρελαϊκός αιθέρας για την καταβύθιση του αδιάλυτου 

τριφαινυλοφωσφινοξειδίου και των ανόργανων αλάτων. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται 2 με 

3 φορές ακόμα. Ο διαλύτης απομακρύνεται στο ρότορα και ο τελικός καθαρισμός του 

αλκενίου γίνεται με χρωματογραφία στήλης (με πετρελαϊκό αιθέρα σαν διαλύτη έκλουσης). Η 

απόδοση της αντίδρασης κυμαίνεται από 30% έως 70%. Εναλλακτικά,  το στερεό υπόλειμμα 

μπορεί να φορτωθεί (αναμειγμένο με SiO2) σε στερεά φάση σε χρωματογραφία στήλης και να 

πραγματοποιηθεί ο διαχωρισμός του αλκενίου ( η απόδοση μετά τον διαχωρισμό σε αυτή την 

περίπτωση είναι πολύ μεγαλύτερη).         

      

5.2.5. Γενική Μέθοδος Φωτοοξειδώσεων. 

 Σε κατάλληλο δοχείο (Vial) τοποθετούνται ο φωτοευαισθητοποιητής στον κατάληλο 

διαλύτη κάθε φορά σε συγκέντρωση 1*10-4 M και η προς οξείδωση ουσία με συγκέντρωση 

0,02-0,05 Μ. Σε διαλύτη χλωροφόρμιο (CHCl3) χρησιμοποιούνται οι ευαισθητοποιητές 

τετραφαινυλοπορφυρίνη (TPP) και 9,10-δικυανοανθρακένιο (DCA). Σε διαλύτη ακετονιτρίλιο 

χρησιμοποιούνται οι ενώσεις 9,10-δικυανοανθρακένιο (DCA) και W10O32
-4 (WO). Το δοχείο 

(Vial) θερμοστατείται με παγόλουτρο σε δοχείο Pyrex και σε απόσταση ≈10cm από τη λυχνία 

Xe μεταβλητής έντασης Cermax 300W. Στο vial μεταφέρεται διαμέσου μίας σύριγγας αέριο, 

μοριακό οξυγόνο με ήπια ροή για περίπου 5 λεπτά πριν από κάθε φωτοβόληση του δείγματος 



 
 

82 

έτσι ώστε το διάλυμα καθίσταται κορεσμένο σε οξυγόνο. Στη συνέχεια και κατά την διάρκεια 

της αντίδρασης η ατμόσφαιρα πάνω από το διάλυμα κρατείται κορεσμένη σε αέριο οξυγόνο 

και το δείγμα φωτοβολείται. Η πορεία της αντίδρασης ελέγχεται με χρωματογραφία λεπτής 

στιβάδας (TLC) ή με αέρια χρωματογραφία (GC). Μετά το πέρας της αντίδρασης ο διαλύτης 

απομακρύνεται και εικόνα του μείγματος της αντίδρασης προσδιορίζεται με 1H NMR. Η 

μέτρηση του ποσοστού των οξυγονωμένων παραγώγων γίνεται με φασματοσκοπία 1H NMR ή 

αέρια χρωματογραφία (GC), αφού πρώτα τα υδροϋπεροξείδια αναχθούν με 

τριφαινυλοφωσφίνη (PPh3) στις αντίστοιχες αλκοόλες. Ο διαχωρισμός των προϊόντων γίνεται 

με χρωματογραφία στήλης μεσαίας πίεσης και η ταυτοποίηση τους με φασματοσκοπία NMR. 

 Οι φωτοοξειδώσεις μπορούν ακόμα να γίνουν σε NMR tube, οπότε χρησιμοποιούνται 

δευτεριωμένοι διαλύτες και η πορεία της αντίδρασης ελέγχεται με φασματοσκοπία NMR. 

       

5.2.6. Γενική Μέθοδος Θερμικών Αντιδράσεων Προσθήκης του 

Τερτακυανοαιθυλενίου (TCNE) σε ακόρεστα υποστρώματα.  

 Σε σωλήνα του NMR τοποθετούνται 0,4 mmol του ακόρεστου υποστρώματος σε 0,5 mL 

δευτεριωμένου διαλύτη (CDCl3, CD3OD). Ακολουθεί προσθήκη του στερεού 

τετρακυανοειθυλενίου (TCNE) και συνοδεύεται με χρωματισμό του μίγματος της αντίδρασης. 

Η πορεία της αντίδρασης παρακολουθείται με φασματοσκοπία 1H NMR. Μόλις η αντίδραση 

ολοκληρωθεί ο διαλύτης απομακρύνεται στο ρότορα. Τα παράγωγα της αντίδρασης 

διαχωρίζονται με χρωματογραφία στήλης μεσαίας πίεσης (SiO2). Τα προϊόντα παγίδευσης δεν 

υποβλήθηκαν σε καμία διαδικασία καθαρισμού. Η δομή των προϊόντων προσδιορίζεται με 

πειράματα φασματοσκοπίας NMR.    

 

5.2.7  Γενική Μέθοδος Εποξείδωσης Αλκενίων με Διμέθυλοδιοξιράνιο (DMDO).83 
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 Αρχικά φτιάχνουμε αποστακτική συσκευή με δίλαιμη σφαιρική φιάλη των  500mL, 

ψυκτήρα, προσθετική και παγίδα κενού. Στη δίλαιμη φιάλη που είναι εφοδιασμένη με 

μαγνητικό αναδευτήρα προσθέτω 30,6mL ακετόνη, 45mL αποσταγμένο Η2Ο και 27,9gr 

(0,7mmol) NaHCO3. Στη συνέχεια στην προσθετική φιάλη των στερεών βάζω το oxone. 

Προσοχή!!! Το σύστημα πρέπει να είναι καλά κλειστό. Η προσθήκη του στερεού oxone γίνεται 

πολύ αργά. Κατά την διάρκεια της προσθήκης εφαρμόζεται παγόλουτρο στην δίλαιμη 

σφαιρική φιάλη ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια του πειράματος η φιάλη συλλογής είναι στους -78οC 

σε λουτρό ξηρού πάγου και ακετόνης. Μετά την προσθήκη του στερεού Oxone εφαρμόζεται 

ελαφρύ και ελεγχόμενο κενό στην φιάλη συλλογής και απομακρύνεται το παγόλουτρο από την 

δίλαιμη σφαιρική φιάλη όπου βρίσκεται το μίγμα της αντίδρασης. Τελικά το αέριο DMDO 

συλλέγεται στην φιάλη σαν διάλυμα ακετόνης.  

 Μετά το πέρας της διαδικασίας το διάλυμα του DMDO σε ακετόνη ξεραίνεται με MgSO4 

και φυλάσσεται σε Molecular Sieves 3Å στην κατάψυξη. Πριν από κάθε χρήση το διάλυμα του 

DMDO τιτλοδοτείται με τριφαινυλο-φοσφίνη ή με μεθυλο-φαινυλο-σουλφίδιο. 

 

Σχήμα 76: Τιτλοδότηση διαλύματος DMDO με μεθυλο-φαινυλο-σουλφίδιο. 

 Για την εποξείδοση του αλκενίου αφού το διάλυμα του διμεθυλοδιοξυρανίου έχει 

τιτλοδοτηθεί υπολογίζεται η ποσότητα του διαλύματος που απαιτείται (1 ισοδύναμο ως προς 

το αλκένιο) και φιλτράρεται από στήλη πληρωμένη με Na2CO3. Η πορεία της αντίδρασης 

ελέγχεται με χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας TLC. 

 

5.2.8 Γενική Μέθοδος Αναδιάταξης Εποξειδίων σε Αλλυλικές Αλκοόλες με καταλύτη 

Au/TiO2.73  

 Το εποξείδιο (0,2mmol) προστίθεται στο εναιώρημα του καταλύτη Au/TiO2 σε διαλύτη 

1,2-διχλωροεθάνιο και το μίγμα της αντίδρασης θερμαίνεται στους 80οC έως ότου το αρχικό 

εποξείδιο καταναλωθεί πλήρως.  
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 Το μίγμα της αντίδρασης φιλτράρεται με απλό πέρασμα τους από στήλη 

χρωματογραφίας με υλικό πλήρωσης SiO2 και ο διαλύτης απομακρύνεται στον ρότορα ή σε 

αντλία κενού. Η γενική εικόνα του μίγματος της αντίδρασης προσδιορίζεται με 

φασματοσκοπία ΝΜR ενώ τα προϊόντα της αντίδρασης διαχωρίζονται με χρωματογραφία 

στήλης.  

 

5.3. Αναλυτικές Συνθετικές Μέθοδοι. 

 

 Σύνθεση του αιθυλ-2-μεθοξυ-3-φαινυλ-κυκλοπροπανοκαρβοξύλιου (5).74 

 

 Σε ξηρή δίλαιμη σφαιρική φιάλη των 50 mL εφοδιασμένη με μαγνητικό αναδευτήρα 

συναρμολογούμε , προσθετική χοάνη και ρεύμα Ar. Στην σφαιρική φιάλη τοποθετήθηκαν 1,15 

mL (8,533 mmol) β-μεθοξυστυρενίου, 0,1399 gr (0,877 mmol) άνυδρου CuSO4 και 3 mL 

βενζολίου.  

 Στη προσθέτουμε στάγδην σε θερμοκρασία 70 οC 1,788 mL (17,066 mmol) διαζωξικού 

αιθυλεστέρα (N2CCO2Et) διαλυμένο σε 7 mL βενζόλιο. Η προσθήκη του διαζωξικού 

αιθυλεστέρα γίνεται στάγδην σε διάστημα δύο ωρών. Προσοχή!!! Γιατί κατά την διάρκεια της 

αντίδρασης εκλύεται αέριο Ν2. Η πορεία της αντίδρασης ελέγχεται με χρωματιγραφία λεπτης 

στοιβάδας TLC αφού το δείγμα της αντίδρασης κατεργαστεί με απιονισμένο H2O. 

 Μετά το πέρας της αντίδρασης το μείγμα της εκχυλίστηκε με Η2Ο και κορεσμένο 

διάλυμα NaCl. Η οργανική φάση στη συνέχεια ξηράθηκε με MgSO4 και ο διαλύτης 

απομακρύνθηκε στο ρότορα. Το προϊόν της αντίδρασης διαχωρίζεται με χρωματογραφία 

στήλης μεσαίας πίεσης και χαρακτηρίζεται με φασματοσκοπία NMR.    

 1H NMR (300 MHz, CDCl3): δ 1.28 (t, 3H, J=7,1Hz), 2.25 (dd, 1H, J1=6,12Hz, J2=2,7Hz), 

2.69 (t, 1H, J=6,6Hz), 3.30 (s, 3H), 3.83 (dd, 1H, J1=7,05Hz, J2=2,7Hz), 4.16 (q, 2H, J=7,1Hz), 7.22-

7.30 (m, 5H).  
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 13C NMR (75 MHz, CDCl3): δ 14.33, 28.26, 32.57, 58.63, 60.86, 66.07, 126.70, 226.75, 

128.22, 128.42, 134.91, 172.01.  

 

 Σύνθεση του 2-μεθοξυ-3-φαινυλοκυκλοπροπανοκαρβοξυλικού οξέος (6) 

 

 Σε σφαιρική φιάλη εφοδιασμένη με μαγνητικό αναδευτήρα και κάθετο ψυκτήρα 

τοποθετούνται 100mg (0,45 mmol) του εστέρα 36,20 mg (0,90 mmol) NaOH και 2mL μίγματος 

αιθανόλης/Η2Ο σε αναλογία 7/3. 

 Το μίγμα αφήνεται υπό ανάδευση και σε θερμοκρασία 60-70οC για μία ώρα. Η πορεία 

της αντίδρασης ελέγχεται με χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας. 

 Μετά το πέρας της αντίδρασης το μείγμα της εκχυλίστηκε δύο φορές με Et2O. Η 

υδατική φάση οξινίστηκε μέχρι το pH=4 με υδατικό διάλυμα HCl 1Μ. Η υδατική φάση 

εκχυλίστηκε περεταίρω δύο φορές με Et2O και συλήθηκε η οργανική φάση η οποία ξεράθηκε 

με MgSO4. Ο διαλύτης απομακρύνθηκε στο ρότορα και η δομή του προκύπτον οξέος 

επιβεβαιώθηκε με φασματοσκοπία ΝΜR. 

 1H NMR (300 MHz, CDCl3): δ 2.24 (dd, 1H, J1=6,03Hz, J2=2,49Hz), 2.28 (t, 1H, J=6,6Hz), 

3.37 (s, 3H), 3.92 (dd, 1H, J1=7,14Hz, J2=2,5Hz), 7.27-7.34 (m, 5H). 

  13C NMR (75 MHz, CDCl3): δ 27.95, 33.33, 58.86, 66.66, 126.95, 128.28, 128.48, 134.29, 

178.02. 
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 Σύνθεση της 1-(2-μεθοξυ-3-φαινυλοκυκλοπροπυλ)αιθανόνης (7) 

 

 Η αντίδραση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την γενική μεθοδολογία σύνθεσης 

μέθυλο-κετόνων από καρβοξυλικά οξέα που περιγράφεται στο γενικό πειραματικό μερος. Η 

δομή της κετόνης (3) επιβεβαιώθηκε με φασματοσκοπία NMR. 

 1H NMR (300 MHz, CDCl3): δ 2.35 (s, 3H), 2.54 (dd, 1H, J1=5,97Hz, J2=2,58Hz), 2.80 (t, 1H, 

J=6,43Hz), 3.29 (s, 3H), 8.81 (dd, 1H, J1=6,93Hz, J2=2,61Hz), 7.23-7.30 (m, 5H).  

 13C NMR (75 MHz, CDCl3): δ 31.08, 35.04, 37.15, 58.75, 68.96, 126.76, 128.36, 128.42, 

128.81, 133.71, 133.97, 205.39.  

 

 Σύνθεση του (2-μεθοξυ-3-(4-φαινυλβουτυλ-2-εν-2-υλ)κυκλοπροπυλο)βενζολίου (8). 

 

 

 

 Η αντίδραση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την γενική μεθοδολογία σύνθεσης 

αλκενίων με την αντίδραση Wittig που περιγράφεται στο γενικό πειραματικό μέρος. Αρχικά 

συντέθηκε το αλάτι του (2-βρωμοεθυλο)βενζολίου και έπειτα από αυτό δημιουργήθηκε και 

αντέδρασε in situ το αντίστοιχο υλίδιο προς σχηματισμό του αλκενίου σε 2 μίγμα δύο 

διαστερεομερών Ε/Ζ ως προς το διπλό δεσμό, σε αναλογία 50/50. Μετά το πέρας της 

αντίδρασης το προϊόν προσδιορίστηκε με φασματοσκοπία NMR. 

 1H NMR (300 MHz, CDCl3): δ 1.66 (s, 3H), 1.80 (s, 3H), 2.05 (m, 1H), 2.17 (t, 1H, J=6,7Hz), 

2.21 (t, 1H, J=6,5Hz), 2.34 (m, 1H), 3.19 (s, 3H), 3.20 (s, 3H), 3.38 (d, 2H, J=7,3Hz), 3.44 (dd, 1H, 
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J1=6,7Hz, J2=3,5Hz), 3.50 (d, 2H, J=7Hz), 3.61 (dd, 1H, J1=6,7Hz, J2= 3,7Hz), 5.45 (t, 1H, J=7,3Hz), 

5.51 (t, 1H, J=7,3Hz), 7.2-7.4 (m, 10 αρωματικά H).  

 

 Σύνθεση του (2-(βουτ-2-εν-2-υλ)-3-μεθοξυκυκλοπροπυλο) βενζολίου (9). 

 

 

 Αφού παρασκευάστηκε η μεθυλο-κετόνη σύμφωνα με τα προηγούμενα το αλκένιο 

παρασκευάστηκε σύμφωνα με την γενική μεθοδολογία παρασκευής αλκενίων με αντίδραση 

Wittig. Αρχικά παρασκευάστηκε το αλάτι του βρωμοαιθανίου συμφώνα με το πρωτόκολλο που 

περιγράφεται και έπειτα αντέδρασε με n-BuLi προς την παρασκευή του αντίστοιχου υλιδίου το 

οποίο αντέδρασε in situ με την μεθυλο-κετόνη προς παρασκευή του αλκενίου σε αναλογία Ε/Ζ 

στερεοδομής του διπλού δεσμού 53/47. Η δομή του μίγματος των αλκενίων επιβεβαιώθηκε με 

φασματοσκοπία 1Η ΝMR.   

 1H NMR (300 MHz, CDCl3): δ 1.59 (s, 3H), 1.60 (d, 3H, J=6,6Hz), 1.67 (s, 3H), 1.69 (d, 3H, 

J=9,4Hz), 1.98 (m, 1H), 2.14 (m, 2H), 2.23 (m, 1H), 3.20 (s, 6H), 3.40 (dd, 1H, J1=6,7Hz, J2=3,5Hz), 

3.54 (dd, 1H, J1=6,6Hz, J2=3,7Hz), 5.33 (m, 2H), 7.2-7.4 (m, 10 αρωματικά H).  

 

 Σύνθεση του Σύνθεση της (2-μεθοξυ-3-φαινυλοκυκλποροπυλο)μεθανόλης (50). 

 

 Η αλδεΰδη προκύπτει από τον αντίστοιχο εστέρα με κατεργασία με LiAlH4 σε ξηρό Et2O 

όπως περιγράφεται στο γενικό πειραματικό μέρος. Η δομή της αλδεΰδης που προκύπτει 

προσδιορίζεται με φασματοσκοπία NMR.  
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 1H NMR (300 MHz, CDCl3): δ 1.78 (m, 1H), 1.97 (t, 1H, J=6,4Hz), 3.12 (s, 3H), 3.37 (dd, 

1H, J1=6,6Hz, J2=3,3Hz), 3.65 (m, 2H), 7.16-7.31 (m,5H αρωματικά H). 

 13C NMR (75 MHz, CDCl3): δ 27.83, 28.70, 58.27, 63.90, 64.16, 125.86, 127.97, 128.06. 

 

 Σύνθεση του (2-μεθοξυ-3-(2-μεθυλπροπ-1-εν-1-υλ)κυκλοπροπυλο)βενζολίου (38). 

 

 H αλδεΰδη 51 προκύπτει από την αλκοόλη 50 μέσω της αντίδρασης οξείδωσης αλκο-

όλων Swern αφού οι προσπάθειες οξείδωσής της με PCC αποτυγχάνουν.   

 Η αλδεΰδη που προκύπτει κατεργάζεται με το κατάλληλο υλίδιο που σχηματίζεται από 

το αντίστοιχο αλάτι παρουσία BuLi και προκύπτει το επιθυμητό αλκένιο. Η δομή του αλκενίο 

επιβεβαιώνεται με φασματοσκοπία ΝΜR. 

 1H NMR (300 MHz, CDCl3): δ 1.75 (s, 3H), 1.78 (s, 3H), 1.98 (t, 1H, J=6,4), 2.11 (m, 1H), 

3.22 (s, 3H), 3.40 (dd, 1H, J1=6,5Hz, J2=3,3Hz), 4.82 (d, 1H, J=8,2Hz), 7.18-7.56 (m, 5 αρωματικά 

H). 

 13C NMR (75 MHz, CDCl3): δ 18.58, 25.55, 26.85, 32.31, 58.25, 67.39, 124.11, 125.66, 

127.91, 128.03.  

 

 Σύνθεση του 2-φαινυλοκυκλοπροπανοκαρβοξυλικού οξέος (11). 
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 Η αντίδραση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την γενική μεθοδολογία σύνθεσης 

μέθυλο-κετόνων από καρβοξυλικά οξέα που περιγράφεται στο γενικό πειραματικό μερος. Η 

δομή της κετόνης (8) επιβεβαιώθηκε με φασματοσκοπία NMR. 

 1H NMR (300 MHz, CDCl3): δ 1.37 (m, 1H), 1.68 (m, 1H), 2.23 (m, 1H), 2.30 (s, 3H), 2.53 

(m, 1H), 7.08-7.36 (m, 5 αρωματικά H).  

 

 Σύνθεση του ((βουτ-2-εν-2-υλ)κυκλοπροπυλο)βενζολίου (12). 

 

 Το αλκένιο 12 παρασκευάστηκε σύμφωνα με την γενική μεθοδολογία με αντίδραση 

Wittig που περιγράφεται στο γενικό πειραματικό μέρος. Το αλάτι παρασκευάστηκε με 

κατεργασία του Βρωμοεθανίου με τριφαίνυλοφωσφίνη. Το αλάτι ενεργοποιήθηκε με n-BuLi 

και αντέδρασε in situ με την κετόνη 11 σε διαλύτη ξηρού THF. Η δομή του προκύπτοντος 

αλκενίου σε μίγμα διαστερεομερών Ε/Ζ ως προς το διπλό δεσμό επιβεβαιώθηκε με 

φασματοσκοπία NMR και πειράματα 1Η, 13C και COSY. 

 1H NMR (300 MHz, CDCl3): δ 1.02p (m, 1H), 1.10 (m, 1H), 1.18 (m, 1H), 1.23 (m, 1H), 1.60 

(s, 6H), 1.61 (d, 6H, J=10Hz), 1.67 (m, 2H), 1.90 (m, 1H), 2.04 (m, 1H), 5.34 (m, 2H),  7.08-7.29 

(m, 10 αρωματικά H). 

 Δείγμα του αλκενίου ελέγχτηκε με την μικτή τεχνική αέριας χρωματογραφίας-

φασματομετρίας μάζας. Το αλκένιο που εξέρχεται πρώτο από την στήλη έχει χρόνο 

κατακράτησης 26,260 λεπτά και θραύσμα μάζας: 172 ενώ το διαστερεομερές του έχει χρόνο 

κατακράτησης 26,725 λεπτά και όμοιο θραύσμα μάζας: 172.  
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 Σύνθεση του ((2-μεθυλοπροπ-1-εν-1-υλο)κυκλοπροπυλο)βενζολίου (15). 

 

 Το κυκλοπροπυλο-καρβοξυλικό οξύ 11 ανάχθηκε στην αντίστοιχη αλκοόλη σύμφωνα με 

το γενικό πειραματικό μέρος με LiAlH4 σε διαλύτη ξηρού Et2O. Η αλκοόλη που προέκυψε 

οξειδώθηκε σύμφωνα με το γενικό πειραματικό μέρος στην αντίστοιχη αλδεΰδη και έπειτα με 

μία αντίδραση Wittig με το κατάλληλο υλίδιο προέκυψε το επιθυμητό κυκλοπρόπυλο αλκένιο. 

Η δομή του αλκενίου προσδιορίστηκε με φασματοσκοπία NMR.    

 1H NMR (300 MHz, CDCl3): δ 0.96 (m, 1H), 1.17 (m, 1H), 1.71 (s,3H), 1.82 (m, 1H), 4.74 

(d, 1H, J=7,6Hz), 7.06-7.34 (m, 5 αρωματικά H). 

 13C NMR (75 MHz, CDCl3): δ 17.15, 18.40, 23.36, 24.95, 25.57, 125.42, 125.67, 127.22, 

128.32, 128.62, 131.66, 143.07.  

 Το αλκενίου ελέγχτηκε με την μικτή τεχνική αέριας χρωματογραφίας-φασματομετρίας 

μάζας και έχει χρόνο κατακράτησης 26,176 λεπτά και θραύσμα μάζας: 172. 

 

 Οξείδωση του υποστρώματος 8 παρουσία φωτο-καταλύτη. 
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 Η δομή των αλλυλικών αλκοολών προσδιορίστηκε με φασματοσκοπία NMR και το 

μοριακό τους βάρος επιβεβαιώθηκε με την συνδυασμένη τεχνική αέριας χρωματογραφίας 

φασματομετρίας μάζας.   

 1Η (500MHz, CDCl3): 0.89 (m, 2H), 1.21 (s, 3H), 1.47 (s, 3H), 1.75 (m, 1H), 2.10 (m, 1H), 

2.20 (m, 2H), 2.86 (m, 2H), 3.04 (m, 2H), 3.14 (s, 3H), 3.17 (s, 3H), 3.24 (s, 6H), 3.50 (m, 4H), 4.45 

(m, 2H), 4.74 (s, 2H), 4.99 (s, 1H), 5.01 (s, 1H), 6.27 (d, 1H, J=16Hz), 6.33 (d, 1H, J=16Hz), 6.62 (d, 

1H, J=16), 6.70 (d, 1H, J=16), 7.15-7.64 (m, 20 αρωματικά Η).  

 

 Οξείδωση του υποστρώματος 9 παρουσία φωτο-καταλύτη. 

 

 Οι αλλυλικές αλκοόλες που προκύπτουν από το υπόστρωμα 9 σε κάθε αντίδραση 

διαχωρίστηκαν με χρωματογραφία στήλης και η δομή τους επιβεβαιώθηκε με φασματοσκοπία 

NMR. Τέλος το μοριακό βάρος των αλκοολών επιβεβαιώθηκε με την συνδυασμένη τεχνική 

αέριας χρωματογραφίας/φασματομετρίας μάζας (GC/MS).  

 Για τις διαστερεομερείς αλλυλικές αλκοόλες 18: 1H (300MHz, CDCl3): δ 1.37 (d, 3H, 

J=6,45Hz), 1.39 (d, 3H, J=6,45Hz), 2.02 (m, 2H), 2,16 (dd, 2H, J1=6,63Hz, J2=12,4Hz), 3.22 (s, 6H), 

3.45 (m, 2H), 4.41 (m, 2H), 4.69 (s, 2H), 5.00 (s, 2H), 7.19-7.30 (m, 10 αρωματικά Η). Στην στήλη 

του οργάνου GC/MS έχουν χρόνο κατακράτησης 21,42 λεπτά ενώ εντοπίζεται το αφυδατωμένο 

M+=200. 

 Για τις διαστερεομερείς αλλυλικές αλκοόλες 19: 1H (300MHz, CDCl3): δ 0.91 (m, 1H), 

1.37 (s, 3H), 1.43 (s, 3H), 1.65 (m, 1H), 2.14 (t, 1H, J=6,9), 2.17 (t, 1H, J=6,9), 3.13 (s, 3H), 3.15 (s, 

3H), 3.43 (dd, 1H, J1=3,5Hz, J2=6,8Hz), 3.48 (dd, 1H, J1=3,5Hz, J2=6,8Hz), 5.09 (dd, 2H, J1=10Hz, 

J2=16Hz), 5.28 (dd, 2H, J1=17Hz, J2=19Hz), 5.93 (dd, 1H, J1=10Hz, J2=16Hz), 5.99 (dd, 1H, J1=10Hz, 
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J2=17Hz), 7.15-7.34ppm (m, 10 αρωματικά Η). Στην στήλη του οργάνου GC/MS έχουν χρόνο 

κατακράτησης 20,29 λεπτά ενώ εντοπίζεται το αφυδατωμένο M+=200. 

 

 Οξείδωση του υποστρώματος 12 παρουσία φωτο καταλύτη. 

 

 

 Για τις διαστερεομερείς αλλυλικές αλκοόλες 20 1H (500MHZ, CDCl3): δ 0.89 (m, 1H), 

1.06 (m, 1H), 1.21 (m, 2H), 1.37 (d, 3H, J=5Hz), 1.39 (d, 3H, J=5Hz), 1.67 (m, 1H), 1.93 (m, 2H), 

4.44 (m, 2H), 4.74 (s, 1H), 4.75 (s, 1H), 4.99 ( s, 1H), 5.02 (s, 1H), 7.11-7.31 (m, 10 αρωματικά Η). 

Στην στήλη του οργάνου GC/MS έχουν χρόνο κατακράτησης 30,69 λεπτά ενώ εντοπίζεται το 

αφυδατωμένο M+=170.  

 Για τις διαστερεομερείς αλλυλικές αλκοόλες 21: 1H (500MHz, CDCl3): δ 0.88ppm (m, 

2H), 1.05 (m, 2H), 1.32 (m, 2H), 1.37 (s, 3H), 1.38 (s, 3H), 1.91 (m, 1H), 1.97 (m, 1H), 5.08 (d, 1H, 

J=10Hz), 5.09 (d, 1H, J=10Hz), 5.26 (d, 1H, J=20Hz), 5.29 (d, 1H, J=20Hz), 5.95 (dd, 2H, J1=20Hz, 

J2=10Hz) 7.01-7.69 (m, 10 αρωματικά Η). Στην στήλη του οργάνου GC/MS έχουν χρόνο 

κατακράτησης 28,39 και 28,510 λεπτά ενώ εντοπίζεται το αφυδατωμένο M+=170.  

   

 Οξείδωση του υποστρώματος 15 παρουσία φωτο καταλύτη. 

 

 

 Για τις αλκοόλες 22 και 23 η δομή τους προσδιορίστηκε με φασματοσκοπία NMR και το 

μοριακό τους βάρος με την συνδυασμένη τεχνική GC/MS. 
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 1H (500MHz, CDCl3): δ 0.99ppm (t, 2H), 1.34 (m, 1H), 1.63 (s, 1H), 1.85 (s, 3H), 1.99 (m, 

1H), 2.64 (d, 1H, J=7,75Hz), 4.86 (s, 1H), 5.00 (s, 1H), 7.08-7.27 (m, 5 αρωματικά Η).  

 13C NMR (75 MHz, CDCl3): δ 13.59, 18.39, 21.39, 28.25, 79.04, 110.94, 125.66, 125.88, 

128.3, 142.48, 146.93.  

 M+=170. 

 1H (500MHz, CDCl3): δ 1.06 (m, 1H), 1.10 (m, 1H), 1.36 (m, 1H), 1.67 (s, 1H), 1.85 (s, 3H), 

1.89 (m, 1H), 3.64 (d, 1H, J=8,05Hz), 4.87 (s, 1H), 5.04 (s, 1H), 7.08-7.30 (m, 5 αρωματικά Η).  

 13C NMR (75 MHz, CDCl3): δ 13.67, 18.63, 21.31, 28.08, 78.95, 110.79, 125.70, 125.88, 

128.37, 142.14, 147.02.  

 M+=170. 

 

 Θερμική προσθήκη του τετρακυανοαιθυλενίου στο υπόστρωμα 9. 

 

Για το 26: 

 1H (500MHz, CDCl3): δ 1.43 (d, 3H, J=5Hz), 1.50 (s, 3H), 2.93 (q, 1H, J=5Hz), 5.98 (d, 1H, 

J=15Hz), 6.69 (d, 1H, J=15Hz), 7.29-7.52 (m, 5 αρωματικά Η).  

 13C NMR (75 MHz, CDCl3): δ 9.86, 16.95, 52.11, 54.20, 111.92, 112.78, 126.91, 127.34, 

129.15, 129.67, 134.25, 136.44, 158.89.  

Για το 27: 

 1H (300MHz, CDCl3): δ 1.40 (d, 3H, J=5Hz), 1.52 (s, 3H), 2.83 (q, 1H, J=5Hz), 6.00 (d, 1H, 

J=18Hz), 6.49 (d, 1H, J=18Hz), 7.30-7.54 (m, 5 αρωματικά Η).  
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 13C NMR (75 MHz, CDCl3): δ 13.67, 18.63, 21.31, 28.08, 78.95, 110.79, 125.70, 125.88, 

128.37, 142.14, 147.02.  

 

 Θερμική προσθήκη του τετρακυανοαιθυλενίου στο υπόστρωμα 8. 

 

 1H (500MHz, CDCl3): δ 1.48 (s, 3H), 3.09 (m, 3H), 6.16 (d, 1H, J=20Hz), 6.54 (d, 1H, 

J=20Hz), 7.31-7.44 (m, 5 αρωματικά Η).  

 

 Θερμική προσθήκη του τετρακυανοαιθυλενίου στο υπόστρωμα 25. 

 

 Η ένωση 36 προκύπτει σε μίγμα τεσσάρων διαστερεομερών ενώσεων αφού φέρει δύο 

ασύμμετρα κέντρα. Για τον προσδιορισμό της δομής της απομονώθηκαν δύο διαστερεομερή 

της ένωσης 36 των οποίων το φάσμα δίνεται παρακάτω. 

 1H (500MHz, CDCl3): δ 1.88 (s, 3H), 1.92 (s, 3H), 1.93 (s, 3H), 1.94 (s, 3H), 2.38 (m, 1H), 

2.52 (m, 1H), 2.70 (m, 1H), 2.79 (m, 1H), 3.95 (m, 1H), 4.01 (m, 2H), 4.22 (m, 1H), 5.33 (d, 1H, 

J=10Hz), 5.37 (d, 1H, J=10Hz), 7.49-7.53 (m, 10 αρωματικά Η).  

 13C NMR (75 MHz, CDCl3): δ 18.93, 28.14, 29.71, 126.17, 126.48, 128.47, 128.51, 128.52, 

128.56, 128.71, 131.93, 131.95, 132.08, 132.16, 132.99, 133.67, 133.82, 137.15. 
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 Θερμική προσθήκη του τετρακυανοαιθυλενίου στο υπόστρωμα 12. 

 

 1H (500MHz, CDCl3): δ 1.13 (m, 1H), 1.24 (m, 1H), 1.39 (s, 3H), 1.61 (d, 3H, J=10Hz), 1.83 

(m, 1H), 2.13 (m, 1H), 3.23 (q, 1H, J=10Hz), 7.16-7.35 (m, 5 αρωματικά Η).  

 13C NMR (75 MHz, CDCl3): δ 12.06, 13.36, 19.03, 20.39, 23.28, 38.13ppm, 44.84, 49.54, 

51.95, 109.36, 109.43, 109.58, 110.88, 125.97, 126.78, 128.68, 139.32. 

 

 Αντίδραση παγίδευσης 1,7-διπολικόυ ενδιαμέσου της αντίδρασης θερμικής προσθήκης του 

TCNE στο υπόστρωμα 12 σε μίγμα διαλύτών μεθανόλη/χλωροφόρμιο. 

 

 

 1Η, 500 ΜΗz: δ 1.53 (d, 3H,J=6,95Hz), 1.58 (d, 3H, J=6,90Hz), 1.64 (s, 3H), 1.71 (s, 3H), 

2,42 (m, 1H), 2.68 (m, 3H), 2.89 (q, 1H, J=6,95Hz), 3.03 (q, 1H, J=6,90Hz), 4.29 (dd, 2H, 

J1=8,45Hz, J2=5,55Hz), 5.57 (dd, 1H, J1=8,3Hz, J2=5,35Hz), 5.73 (dd, 1H, J1=7,95Hz, J2=5,4Hz), 

7.09-7.48 (m, 10 αρωματικά Η). 

 

 1Η, 500 ΜΗz: δ 0.86 (t, 2H, J=7,55Hz), 0.94 (t, 3H, J=7,45Hz), 1.95 (m, 1H), 2.34 (m, 2H), 

2.50 (m, 2H), 3.22 (s, 3H), 3.23 (s, 3H), 4.10 (m, 2H), 5.11 (t, 2H, J=7Hz), 7.25-7.35 (m, 10 

αρωματικά Η) 
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 Ισομερίωση του εποξειδίου 41 παρουσία καταλύτη Αu/TiO2 σε διαλύτη 1,2-διχλωροαιθάνιο.  

 

 1Η (500ΜΗz, CDCl3): δ 0.88 (m, 1H), 1.06 (m, 1H), 1.21 (m, 1H), 1.28 (m, 1H), 1.37 (d, 3H, 

J=5,65Hz), 1.38 (d, 3H, J=5,60Hz), 1.58 (s, 6H), 1.67 (m, 2H), 1.92 (m, 2H), 4.42 (m, 2H), 4.73 (s, 

1H), 4.75 (s, 1H) 4.99 (s, 1H), 5.02 (s, 1H), 7.11-7.31 (m, 10 αρωματικά Η). 

 13C (75MHz, CDCl3): δ 6.35, 15.57, 15.72, 22.38, 22.66, 24.22, 24.78, 26.50, 26.56, 71.47, 

71.74, 104.95, 105.62, 125.72,125.74, 126.30, 128.40, 128.61, 142.43. 

 Το μοριακό βάρος των διαστερεομερών αλκοολών επιβεβαιώθηκε με την συνδυασμένη 

τεχνική αέριας χρωματογραφίας-φασματομετρίας μάζας και βρέθηκε πως και οι δύο έχουν 

χρόνο κατακράτησης στη στήλη 30,67 λεπτά και Μ+=188. 

 

 1Η (500ΜΗz, CDCl3): δ 1.22 (d, 3H, J=6,4Hz), 1.24 (d, 3H, J=6,4Hz), 1.58 (s, 3H), 1.59 (s, 

3H), 2.44 (m, 2H), 2.54 (m, 2H), 4.21 (q, 2H, J=6,4Hz), 4.73 (ddd, 2H), 5.47 (m, 2H), 7.24-7.4 (m, 

10 αρωματικά Η). 

 13C (75MHz, CDCl3): δ 11.75, 11.88, 21.62, 21.65, 37.51, 37.55, 73.15, 73.24, 74.06, 

119.20, 120.15, 125.82, 127.60, 128.42, 142.10, 144.13. 

 Το μοριακό βάρος των εναντιομερών κυκλικών αιθέρων επιβεβαιώθηκε με την 

συνδυασμένη τεχνική αέριας χρωματογραφίας-φασματομετρίας μάζας και βρέθηκε πως και οι 

δύο έχουν χρόνο κατακράτησης στη στήλη 34,67 λεπτά και Μ+=188. 
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 1Η (500ΜΗz, CDCl3): δ 0.84ppm (m, 1H), 0.98ppm (m, 2H), 1.08ppm (m, 1H), 1.14ppm 

(m, 2H), 1.19ppm (d, 3H, J=6,95Hz), 1.22ppm (d, 3H, J=7Hz), 1.74ppm (m, 1H), 1.88ppm (m, 1H), 

1.98ppm (m, 2H), 2.19ppm (s, 3H), 2.23ppm (s, 3H), 7.05-7.36ppm (m, 10 αρωματικά Η). 

 13C (75MHz, CDCl3): δ 14.48, 15.41, 15.57, 15.93, 22.47, 23.24, 26.13, 28.26, 28.34, 

51.79, 52.06, 125.73, 125.79, 125.89, 126.18, 127.34, 128.37, 128.39, 142.18, 211.34p, 211.39. 

 Το μοριακό βάρος των διαστερεομερών κετόνων επιβεβαιώθηκε με την συνδυασμένη 

τεχνική αέριας χρωματογραφίας-φασματομετρίας μάζας και βρέθηκε πως η μία κετόνη έχει 

χρόνο κατακράτησης στη στήλη 29,42 λεπτά και Μ+=188 ενώ η άλλη κετόνη έχει χρόνο 

κατακράτησης 29,80 λεπτά και Μ+=188. 

 

 Ισομερίωση του εποξειδίου 45 παρουσία καταλύτη Αu/TiO2 σε διαλύτη 1,2-διχλωροαιθάνιο.  

 

 1H NMR (500MHz, CDCl3): δ 1.24 (s, 3H), 1.26 (s, 3H), 2.56 (m, 1H), 2.71 (m, 1H), 5.54 (m, 

1H), 5.67 (d, 1H, J=15Hz), 5.78 (t, 1H, J=7Hz), 7.32-7.45 (m, 5 αρωματικά Η). 

 13C (75MHz, CDCl3): δ 29.71, 37.40, 70.64, 77.26, 85.01, 120.11, 126.61, 128.80, 129.03, 

137.40, 142.86. 

 Το μοριακό βάρος του αιθέρα επιβεβαιώθηκε με την συνδυασμένη τεχνική αέριας 

χρωματογραφίας-φασματομετρίας μάζας και βρέθηκε πως έχει χρόνο κατακράτησης στη 

στήλη 30,57 λεπτά και το αφυδατωμένο Μ+=188. 



 
 

98 

 

 1H NMR (500MHz, CDCl3): δ 1.39 (s, 6H), 5.96 (d, 1H, J=15Hz), 6.40 (dd, 1H), 6.55 (d, 1H, 

J=15Hz), 6.76 (dd, 1H), 7.21-7.39  (m, 5 αρωματικά Η). 

 13C (75MHz, CDCl3): δ 29.67, 29.80, 42.66, 62.98, 122.24, 126.31, 127.02, 127.44, 

128.32, 128.54, 128.57, 128.60, 132.32, 137.29, 141.76, 141.95.  

 Το μοριακό βάρος της αλκοόλης επιβεβαιώθηκε με την συνδυασμένη τεχνική αέριας 

χρωματογραφίας-φασματομετρίας μάζας και βρέθηκε πως έχει χρόνο κατακράτησης στη 

στήλη 30,58 λεπτά και το αφυδατωμένο Μ+=188. 

 

 Ισομερίωση του εποξειδίου 45 παρουσία PTSA σε διαλύτη τολουόλιο.  

 

 1H NMR (500MHz, CDCl3): δ 1.83 (s, 3H), 2.56 (m, 2H), 4.75 (dd,1 H), 4.92 (s, 2H), 5.65 

(m, 1H), 6.27 (d, 1H, J=15,5Hz), 7.29-7.38 (m, 5 αρωματικά Η). 

 13C (75MHz, CDCl3): δ 18.64, 42.92, 73.73, 115.71, 125.76, 125.78, 127.58, 128.45, 

128.49, 136.48, 141.71, 143.97. 

 Το μοριακό βάρος του διενίου επιβεβαιώθηκε με την συνδυασμένη τεχνική αέριας 

χρωματογραφίας-φασματομετρίας μάζας και βρέθηκε πως έχει χρόνο κατακράτησης στη 

στήλη 30,57 λεπτά και το αφυδατωμένο Μ+=188. 
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