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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 Η παρούσα διδακτορική διατριβή περιλαµβάνει: α) τη σύνθεση νέων 

παραγώγων ανοικτού κλωβού του φουλερενίου C60, β) τη σύνθεση νέων µονοµερών 

παραγώγων του αζα[60]φουλερενίου, γ) τη µελέτη του µηχανισµού της µέσω 

ελευθέρων ριζών προσθήκης άρυλοαλκανίων στο αζα[60]φουλερένιο, δ) τη µελέτη 

του µηχανισµού της αντίδρασης ηλεκτρονιόφιλης αρωµατικής υποκατάστασης 

µεταξύ του ιµινιακού κατιόντος του αζαφουλερενίου και ηλεκτρονιακά πλούσιων 

αρενίων, ε) τη µελέτη της αντίδρασης φωτοεπαγόµενης µεταφοράς ηλεκτρονίου από 

ηλεκτρονιακά πλούσια αρένια στο ιµινιακό κατιόν του αζαφουλερενίου, και στ) την 

εφαρµογή νέων υλικών C60/Al2O3 και C60/SiO2 στην ετερογενή φωτοκατάλυση. 

 Το Πρώτο Κεφάλαιο αφορά τη σύνθεση και το χαρακτηρισµό πέντε νέων 

παραγώγων ανοικτού κλωβού του φουλερενίου C60. Για το χαρακτηρισµό των νέων 

παραγώγων χρησιµοποιούνται διάφορες τεχνικές της φασµατοσκοπίας πυρηνικού 

µαγνητικού συντονισµού, φασµατοσκοπία µάζας, φασµατοσκοπία υπερύθρου, 

φασµατοσκοπία υπεριώδους-ορατού, όπως επίσης και θεωρητικοί υπολογισµοί µε 

βάση τη µεθοδολογία της θεωρίας συναρτησιακού της πυκνότητας των ηλεκτρονίων. 

Οι αντιδράσεις, µέσω των οποίων πραγµατοποιείται η σύνθεση των νέων παραγώγων, 

είναι απόλυτα τοποεκλεκτικές, µε αποτέλεσµα, παρόλο που η πρόδροµη ένωση 

διαθέτει παραπάνω από µία πιθανές δραστικές θέσεις, να αποµονώνεται µόνο ένα 

παράγωγο κάθε φορά. Μεταξύ των παραγώγων αυτών είναι και το µοναδικό 

παράγωγο ανοικτού κλωβού του C60 χωρίς οργανικές οµάδες στο χείλος της οπής του 

ανθρακικού σκελετού, που έχει αποµονωθεί έως σήµερα. 

 Στο ∆εύτερο Κεφάλαιο περιγράφεται η σύνθεση έξι νέων µονοµερών 

παραγώγων του αζα[60]φουλερενίου, κατά τη µέσω ελευθέρων ριζών αντίδραση του 

C59N• µε άρυλοαλκάνια που διαθέτουν βενζυλικά άτοµα υδρογόνου. Επιπλέον, 

µελετάται ο µηχανισµός των αντιδράσεων αυτών µε τη βοήθεια κινητικών 

ισοτοπικών φαινοµένων. Τα πρωτοταγή, σε συνδυασµό µε τα α- και β-δευτεροταγή 

κινητικά ισοτοπικά φαινόµενα, υποδεικνύουν ότι η µέσω ελευθέρων ριζών αντίδραση 

του C59N• µε άρυλοαλκάνια, που διαθέτουν βενζυλικά άτοµα υδρογόνου, λαµβάνει 

χώρα µέσω ενός σταδιακού µηχανισµού, στον οποίο η απόσπαση του ατόµου 
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υδρογόνου πραγµατοποιείται στο καθορίζον την ταχύτητα της αντίδρασης στάδιο, µε 

τη σύζευξη της ρίζας του άρυλοαλκανίου µε το C59N• να ακολουθεί στο δεύτερο, 

γρήγορο στάδιο της αντίδρασης. 

 Στο Τρίτο Κεφάλαιο, µε χρήση των κατάλληλα ισοτοπικά επισηµασµένων 

υποστρωµάτων, πραγµατοποιείται η µηχανιστική µελέτη της αντίδρασης 

ηλεκτρονιόφιλης αρωµατικής υποκατάστασης µεταξύ του C59N+ και των 

ηλεκτρονιακά πλούσιων αρενίων τολουόλιο και ανισόλη. Αποδεικνύεται δε, η ύπαρξη 

ενός µηχανισµού κατά τον οποίο ο σχηµατισµός του ενδιάµεσου καρβοκατιόντος στο 

πρώτο βήµα της αντίδρασης, ακολουθείται από το δεύτερο, αργό στάδιο 

επανααρωµατοποίησης του δακτυλίου του αρενίου. Αυτό είναι και το καθορίζον την 

ταχύτητα της αντίδρασης στάδιο. Περαιτέρω, στη δεύτερη ενότητα του ιδίου 

κεφαλαίου, πραγµατοποιείται για πρώτη φορά αντίδραση φωτοεπαγόµενης 

µεταφοράς ηλεκτρονίου στο ιµινιακό κατιόν του αζα[60]φουλερενίου C59N+. 

 Τέλος, στο Τέταρτο Κεφάλαιο, διερευνάται η πιθανότητα εφαρµογής νέων 

επιφανειών προσροφηµένου C60 σε Al2O3 και SiO2 στην ετερογενή φωτοκατάλυση. 

Σε αυτές τις µελέτες αποδεικνύεται αύξηση δύο τάξεων µεγέθους, για τη σταθερά 

ταχύτητας της µέσω 1Ο2 αντίδρασης φωτοοξείδωσης των αλκενίων, κατά τη στήριξη 

του C60 στις πορώδεις επιφάνειες. Οι αντιδράσεις φωτοοξείδωσης ακόρεστων 

ενώσεων από τις νέες φωτοκαταλυτικές επιφάνειες, µπορούν να πραγµατοποιούνται 

είτε µέσω οξυγόνου απλής κατάστασης, είτε µέσω του µηχανισµού µεταφοράς 

ηλεκτρονίου, ανάλογα µε το υπόστρωµα και το διαλύτη που χρησιµοποιούνται. Οι 

νέες φωτοκαταλυτικές επιφάνειες µπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιµες για 

γενικότερη εργαστηριακή χρήση, καθώς µπορούν να φωτοευαισθητοποιούν την 

οξείδωση ενός µεγάλου αριθµού ακόρεστων υποστρωµάτων, διαχωρίζονται εύκολα 

από το µίγµα της αντίδρασης µε απλή διήθηση, ενώ παρακάµπτοντας τα προβλήµατα 

διαλυτότητας, καθιστούν εφικτή τη χρήση των φουλερενίων σε όλους τους κοινούς 

διαλύτες. 
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SUMMARY 

 

 This dissertation describes: a) the synthesis and characterization of new open 

cage [60]fullerene adducts, b) the synthesis and characterization of new 

aza[60]fullerene monoadducts, c) a mechanistic study in the thermal reaction between 

C59N• and arylalkanes, d) a mechanistic study in the electrophilic aromatic 

substitution reaction between the azafullerenium carbocation C59N+ and electron rich 

aromatics, e) the photoinduced electron transfer reaction between the azafullerenium 

carbocation C59N+ and electron rich aromatics, and f) the application of the new 

C60/Al2O3 and C60/SiO2 surfaces in heterogeneous photo-oxidations. The principal 

findings are as follows: 

 First Chapter: Two novel open-cage fullerene derivatives bearing a 12-

membered-ring orifice on the fullerene cage have been isolated. Removal of the N-

MEM protective group led to the first open cage [60]fullerene derivative without 

organic addends on the rim of the orifice. Moreover, the addition reaction of the N-

MEM-ketolactam derivative of [60]fullerene with phenyl, p-Br-phenyl, and p-MeO-

phenyl hydrazines proceeded regioselectively affording three open-cage fullerene 

derivatives bearing a 15-membered-ring orifice on the fullerene cage. Both 

experimental data and theoretical calculations were utilized for the structure 

determination of the new [60]fullerene adducts. 

 Second Chapter: An efficient reaction between the azafullerene dimer, 

(C59N)2 and arylalkanes led to the formation of six new azafullerene monoadducts. 

Furthermore, the reaction between aza[60]fullerene radical and the suitable deuterium 

labelled arylalkanes has been mechanistically studied. The measured primary and 

secondary kinetic isotope effects provide strong evidence for a stepwise mechanism, 

in which the hydrogen atom abstraction occurs in the first, rate-determining step of 

the reaction, followed by a second, faster, coupling of the two radicals. 

 Third Chapter: The reaction between the C59N+ carbocation and the electron 

rich aromatic compounds toluene and anisole has been mechanistically studied. The 

measured intermolecular kinetic isotope effects are consistent with an electrophilic 

aromatic substitution mechanism in which the arenium cation is formed by electrophilic 
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attack of C59N+ on the aromatic ring in the first step of the reaction, followed by 

hydrogen abstraction in a rate-determining second step. Additionally, an efficient 

photoinduced electron transfer reaction, between the C59N+ carbocation and electron rich 

aromatics, was found to occur for the first time. 

 Fourth Chapter: Deposition of fullerene C60 (2% w/w) on silica and γ-

alumina provoked a two orders of magnitude increase of its activity for the liquid 

phase photooxidation of 2-methyl-2-heptene. The corresponding reaction rate constant 

was found to be higher in the case where γ-alumina was used as carrier. Ιt was also 

found that supported C60 sensitizes the photooxidation of alkenes via singlet oxygen 

and/or electron transfer mechanism, depending on the solvent and the substrate. 

Fullerene C60 supported on silica or alumina surfaces may be of general utility for 

laboratory use because a) it photosensitizes the oxidation of a variety of unsaturated 

compounds, b) the photoreaction is heterogeneous and therefore the catalyst can be 

easily removed by a simple filtration, c) the heterogeneous nature of the 

photoreactions overcome solubility problems of the photosensitizers, and d) remains 

stable at the photooxidation conditions. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΦΟΥΛΕΡΕΝΙΟΥ C60

 

Α) Ανακάλυψη των φουλερενίων 

 Η ουσιαστικά τυχαία ανακάλυψη των φουλερενίων, προσέφερε τη δυνατότητα 

επέκτασης της «χηµικής αρχιτεκτονικής» από τη διδιάστατη χηµεία του βενζολίου, 

στον σχεδόν χωρίς περιορισµούς τριδιάστατο χώρο. Για τους ερευνητές που 

εργάζονται στο πεδίο της χηµείας των φουλερενίων, η ανακάλυψη απρόβλεπτων 

αλλά ταυτόχρονα εντυπωσιακών χηµικών αντιδράσεων, δεν είναι ασυνήθιστο 

φαινόµενο. Επιπλέον, καθώς οι αντιδράσεις στις οποίες λαµβάνουν µέρος τα 

φουλερένια διέπονται από ένα πολύπλοκο συνδυασµό φαινοµένων, όπως είναι η τάση 

αύξησης της αρωµατικότητας, οι στερεοχηµικές παρεµποδίσεις και ο 

ηλεκτρονιόφιλος χαρακτήρας τους, η ακριβής φύση των προϊόντων είναι συχνά 

αβέβαια. 

 H παλαιότερη αναφορά σε ένα πιθανό µόριο C60 εικοσαεδρικής δοµής, 

καταγράφεται σε ένα άρθρο του Ε. Osawa που δηµοσιεύθηκε το 1970. Συγκεκριµένα, 

ο Osawa είχε αναγνωρίσει ότι το κορανουλένιο αποτελεί τµήµα ενός υποθετικού 

σφαιρικού εικοσαεδρικού συστήµατος τριών διαστάσεων, που µοιάζει µε µπάλα 

ποδοσφαίρου.1 Επιπλέον οι Bochvar και Gal’pern το 1973, όπως και ο Davinson το 

1981, είχαν πραγµατοποιήσει θεωρητικούς υπολογισµούς για µια σειρά αρωµατικών 

µορίων, ένα εκ των οποίων ήταν και το C60.2 Ωστόσο, έπρεπε να περάσουν αρκετά 

χρόνια έως ότου ο συνδυασµός προηγµένης τεχνολογίας και κατάλληλων 

πειραµατικών συνθηκών να οδηγήσει στην ανακάλυψη των φουλερενίων (Σχήµα 

1).3, ,4 5

 

 
 

Σχήµα 1 : Το κορανουλένιο και το φουλερένιο C60. 
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 Η ιστορία της ανακάλυψης του C60 ξεκίνησε το 1981 στο Πανεπιστήµιο Rice 

από τον R. Smalley, ο οποίος µελετούσε το σχηµατισµό clusters κατά τη διάρκεια 

εξάχνωσης γραφίτη µε laser.6 Το 1985, στα πλαίσια της συνεργασίας του Smalley µε 

τους Kroto και Curl, ανιχνεύθηκε µε φασµατοσκοπία µάζας µια κορυφή στα 720 amu 

(το µοριακό ιόν του C60).3 Η ένταση της κορυφής αυτής µεταβαλλόταν συναρτήσει 

των πειραµατικών συνθηκών, ενώ σε συγκεκριµένες συνθήκες εµφανιζόταν ακόµα 

µια κορυφή στα 840 amu (το µοριακό ιόν του C70). Αυτή ήταν η πρώτη ένδειξη της 

ύπαρξης του µορίου C60, χωρίς ωστόσο να έχει προσδιοριστεί η δοµή του. Οι Kroto, 

Smalley και Curl δηµοσίευσαν στο περιοδικό Nature αυτή τους την ανακάλυψη, ενώ 

για το µόριο C60 υπέθεσαν ότι έχει σφαιρική συµµετρία και το ονόµασαν 

Buckminsterfullerene προς τιµήν του αρχιτέκτονα Buckminster Fuller.3 Αιτία το 

σφαιρικής συµµετρίας κτίριο που είχε κατασκευάσει ο Fuller το 1967, µε τη βοήθεια 

αρχιτεκτόνων και µηχανικών από το ΜΙΤ, το οποίο χρησίµευσε ως περίπτερο της 

έκθεσης των ΗΠΑ στο Μόντρεαλ του Καναδά. Από το 1985 έως το 1990, η 

ερευνητική δραστηριότητα στο πεδίο των φουλερενίων ήταν µάλλον περιορισµένης 

έκτασης. Θεωρητικές κυρίως µελέτες, επικεντρώθηκαν στην ανεύρεση της 

θερµότητας σχηµατισµού και τη πρόβλεψη φασµατοσκοπικών χαρακτηριστικών του 

C60. Ωστόσο, το 1990, οι Krätschmer, Lamb, Φωστηρόπουλος και Huffman 

δηµοσίευσαν στο Nature την πρώτη αποµόνωση και χαρακτηρισµό του C60, µε 

φασµατοσκοπία υπερύθρου και περίθλαση ακτίνων Χ.7 Ο χαρακτηρισµός του C60 µε 

φασµατοσκοπία NMR, από τον Kroto και τους συνεργάτες του, ακολούθησε λίγο 

αργότερα.8 Η µοναδική απορρόφηση στο φάσµα 13C NMR του C60, στα 143.2 ppm, 

επιβεβαίωσε τη σφαιρική συµµετρία του µορίου. Το C60 χαρακτηρίστηκε από το 

περιοδικό Science ως «µόριο της χρονιάς» του 1991, ενώ το 1996 το βραβείο Nobel 

Χηµείας απονεµήθηκε στους Kroto, Smalley και Curl για αυτή τους την ανακάλυψη. 

 

Β) Παρασκευή, αποµόνωση και χαρακτηρισµός των φουλερενίων C60 και C70

 Από το 1991, το C60 άρχισε να παρασκευάζεται σε ποσότητες γραµµαρίων και 

το ενδιαφέρον των επιστηµόνων στους τοµείς της χηµείας, της φυσικής και της 

επιστήµης υλικών ήταν τεράστιο. Τα επόµενα δέκα χρόνια, ο αριθµός των 

δηµοσιεύσεων αναφορικά µε τα φουλερένια, σε όλα τα παραπάνω πεδία, αυξήθηκε 

εκθετικά. 
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 Η πρώτη τεχνική παρασκευής του C60 σε ποσότητες γραµµαρίων αναπτύχθηκε 

από τους Krätschmer, Φωστηρόπουλο και Huffman.9 Σύµφωνα µε την τεχνική αυτή, 

ράβδοι γραφίτη θερµαίνονται σε υψηλή θερµοκρασία υπό ατµόσφαιρα He.10 Το 

προϊόν που προκύπτει αναφέρεται ως αιθάλη (soot) και περιέχει 10% C60, φουλερένια 

µεγαλύτερης τάξης (C70, C76, C78, C84, C90, C96), νανοσωλήνες άνθρακα και άµορφο 

άνθρακα. Στη συνέχεια, τα φουλερένια αποµονώνονται από την αιθάλη είτε µε 

εξάχνωση,11 είτε µε συνεχείς εκχυλίσεις µε τολουόλιο.11,12 To εκχύλισµα που 

προκύπτει περιέχει 80% C60, 10% C70 και 10% µεγαλύτερα φουλερένια. Ο ποσοτικός 

διαχωρισµός του εκχυλίσµατος στα επιµέρους φουλερένια πραγµατοποιήθηκε το 

1992 από τον Tour και τους συνεργάτες του.13 Σε αυτή την τεχνική, χρησιµοποιείται 

χρωµατογραφία στήλης µεσαίας πίεσης, µε στατική φάση µίγµα SiO2-ενεργού 

αλκαλικού άνθρακα και διαλύτη έκλουσης τολουόλιο. 

 Μία άλλη µέθοδος διαχωρισµού των φουλερενίων, από το εκχύλισµα του 

soot, είναι η υγρή χρωµατογραφία υψηλής πίεσης (HPLC) µε στατική φάση πήκτωµα 

πολυστυρενίου και κινητή φάση τολουόλιο.14 Επίσης, µια ποικιλία υλικών 

πληρώσεως, όπως C18-αντίστροφης φάσης,15 γ-κυκλοδεξτρίνης16 και πολυκυκλικών 

αρωµατικών υδρογονανθράκων,17 έχουν χρησιµοποιηθεί για το διαχωρισµό των 

φουλερενίων τόσο σε αναλυτική, όσο και σε παρασκευαστική κλίµακα. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις, χρησιµοποιείται ως κινητή φάση ένα µίγµα τολουολίου µε κάποιο 

πολικό διαλύτη, όπως το ακετονιτρίλιο ή το διχλωροµεθάνιο. To πλήρες πρωτόκολλο 

αποµόνωσης των φουλερενίων από την αιθάλη, που αναπτύχθηκε από τον 

Diederich,18 παρουσιάζεται στο Σχήµα 2. 

 Το φάσµα 13C NMR του C60 εµφανίζει µόνο µια κορυφή στα 143.2 ppm,8,9,19 

γεγονός που επιβεβαιώνει την εικοσαεδρική (Ιh) του συµµετρία. To φάσµα 13C NMR 

του C70 εµφανίζει πέντε κορυφές στα 130.8 ppm (10 άτοµα C), 144.4 ppm (20 άτοµα 

C), 147.8 ppm (10 άτοµα C), 148.3 ppm (20 άτοµα C) και 150.8 ppm (10 άτοµα C), 

ενδεικτικό της D5h συµµετρίας του. Η δοµή του C60, όπως επίσης και εκείνη του C70, 

έχουν επιβεβαιωθεί µε κρυσταλλογραφικές µελέτες των συµπλόκων [(C6H5)3P]2Pt(n2-

C60),20 C60(OsO4)(4-tert-βουτυλοπυριδίνη)2
21 και [(n -C2

70 3 2)Ιr(CΟ)Cl(PPh ) ].22

 Στο φάσµα υπεριώδους-ορατού (UV-VIS) του C60
23,24 εµφανίζονται ισχυρές 

απορροφήσεις στα 213, 257 και 329 nm µε συντελεστή απορρόφησης ε = 135.000, 

175.000 και 51.000 αντίστοιχα. Απορροφήσεις χαµηλότερης έντασης εµφανίζονται 

στα 500, 540, 570, 600 και 625 nm. Το φάσµα υπεριώδους-ορατού του C70
23,24 

 3



                                                                                                                          Εισαγωγή 

αποτελείται από έξι ισχυρές απορροφήσεις στα 214, 246, 331, 360, 378 και 468 nm, 

καθώς και από χαµηλότερης έντασης στα 500, 600, 620, 645 και 665 nm. 

 

Αιθάλη φουλερενίων 

Εκχύλισµα τολουολίου 
C60 έως C100

Αδιάλυτη στο τολουόλιο 
αιθάλη φουλερενίων 

Εκχύλιση µε 1,2,4-
τριχλωροβενζόλιο 

Καθαρό C60
Αλουµίνα: 

Εξάνιο/Τολουόλιο (95/5) 
Καθαρό C70

Εκχύλισµα φουλερενίων 
> C100

Μεγαλύτερα φουλερένια: C76, 
C78, C84, και ίχνη C90, C96

 
Σχήµα 2 : Το πρωτόκολλο αποµόνωσης των φουλερενίων από την αιθάλη. 

 

Γ) ∆οµή και χηµική δραστικότητα του φουλερενίου C60 

 Κάθε φουλερένιο περιέχει 2(10+Μ) άτοµα άνθρακα που αντιστοιχούν σε 12 

πεντάγωνα και Μ εξάγωνα.25 Σύµφωνα µε τον κανόνα των αποµονωµένων 

πενταγώνων,26 τόσο για ηλεκτρονικούς λόγους, όσο και για τον περιορισµό των 

τάσεων, η πιο σταθερή δοµή των φουλερενίων είναι αυτή στην οποία οι πενταµελείς 

δακτύλιοι είναι αποµονωµένοι µεταξύ τους. Το C60 είναι το µικρότερο σταθερό 

φουλερένιο που υπακούει στον κανόνα αυτό, ενώ η χηµική του συµπεριφορά 

υπακούει σε τέσσερις βασικές αρχές: 

 Ι) Οι δεσµοί µεταξύ δύο εξαµελών δακτυλίων (6-6 δεσµοί) είναι µικρότεροι 

σε µήκος από τους δεσµούς µεταξύ ενός πενταµελούς και ενός εξαµελούς δακτυλίου 

(5-6 δεσµοί).27 Συγκεκριµένα, το µήκος των 6-6 δεσµών είναι 1.38 Å, ενώ το µήκος 

των 5-6 δεσµών είναι 1.45 Å. Μεταξύ των 12.500 πιθανών δοµών κατά Kekule, η 

δοµή µε τη χαµηλότερη ενέργεια είναι αυτή στην οποία οι διπλοί δεσµοί είναι 
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εντοπισµένοι στις ενώσεις των εξαµελών δακτυλίων, ενώ οι απλοί δεσµοί 

εντοπίζονται στις ενώσεις ενός πενταµελούς και ενός εξαµελούς δακτυλίου. Το C60 

µπορεί να θεωρηθεί σα µια σφαίρα η οποία οικοδοµείται µε τη συµπύκνωση του [5]-

ραδιαλενίου και του κυκλοεξατριενίου προς το σχηµατισµό 4nπ πυροκυκλικών 

δακτυλίων (Σχήµα 3). Συνένωση 8 πυροκυκλικών δακτυλίων δοµεί το µόριο του C60. 

 

 
 

χήµα 3 : Οι δύο δοµές συντονισµού ενός 4nπ πυροκυκλικού δακτυλίου. 

II) Το C60 συµπεριφέρεται, στις χηµικές του αντιδράσεις, σα µία 

 

ε

Σ

 

 

ηλεκτρονιακά φτωχή πολυολεφίνη µε εντοπισµένους διπλούς δεσµούς, δίνοντας 

αντιδράσεις προσθήκης στους 6-6 δεσµούς. Η τοποεκλεκτικότητα των αντιδράσεων 

του, κατευθύνεται από την τάση ελαχιστοποίησης των 6-5 διπλών δεσµών στο δίκτυο 

του φουλερενίου. Η 1,4-προσθήκη έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία 5-6 διπλών 

δεσµών, επιβαρύνοντας το σύστηµα µε 8.5 kcal/mol, γεγονός που αποφεύγεται στην 

περίπτωση της 1,2-προσθήκης στο διπλό δεσµό.28 Συνεπώς, γενικά ευνοούνται οι 1,2-

προσθήκες, αν φυσικά δεν προκύπτουν στερεοχηµικές παρεµποδίσεις, όπως 

συµβαίνει στην π ρίπτωση ογκωδών υποκαταστατών (Σχήµα 4). 

 

R1

R2

R1

R2

1
2

1
2

3
4

 
 

χήµα 4 : Προϊόντα 1,2- και 1,4-προσθήκης στο µόριο του C60. Σ
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 Επειδή το C60 ικανοποιεί τόσο τον κανόνα των αποµονωµένων πενταγώνων, 

σο καιό  τον κανόνα του εντοπισµού των διπλών δεσµών στον 6-6 δεσµό, ευνοείται η 

µέτα διευθέτηση δύο πενταγώνων σε σχέση µε ένα εξάγωνο (Σχήµα 5).29 Οι 

παραπάνω κανόνες, περιορίζουν τις τιµές του n στα 60, 70, 72, 76, 78, 84, 90 κτλ, για 

σταθερά φουλερένια Cn. Ο αριθµός των επιτρεπτών ισοµερών των φουλερενίων είναι: 

ένα για το C60, ένα για το C70, ένα για το C72, πέντε για το C78, 24 για το C84 και 46 

για το C90.30

 

 
       Όρθο       Μέτα       Πάρα 

χήµα 5 : Όρθο, µέτα και πάρα διευθέτηση των πενταγώνων σε σχέση µε ένα 

III) Λόγω της σφαιρικής δοµής του C60 (εικοσαεδρική συµµετρία, Ih), το 

ίκτυο 

µ τ γειτονικών µ

 γ

 

Σ

εξάγωνο. 

 

 

δ των διπλών δεσµών του αποκλίνει από την επιπεδότητα κατά 11.6ο.31 Τα sp2 

υβριδισµένα άτοµα άνθρακα του C60 έχουν πυραµιδική δοµή, προσφέροντας του 

ενέργεια τάσης που φθάνει το 80% της θερµότητας σχηµατισµού του.32 Η κινητήρια 

δύναµη των αντιδράσεων προσθήκης του C60, προέρχεται από τη µείωση της τάσης 

του δικτύου του φουλερενίου, που συνοδεύει την αλλαγή του υβριδισµού των ατόµων 

άνθρακα από sp2 σε sp3. Για το λόγο αυτό, οι αντιδράσεις προσθήκης του C60 είναι 

εξώθερµες. Στην περίπτωση αντιδράσεων πολλαπλής προσθήκης στο C60, η παρουσία 

πολλών προστιθεµένων οµάδων εισάγει επιπλέον τάση, οφειλόµενη στις 

στερεοχη ικές απώσεις µε αξύ των  οµάδων, ε αποτέλεσµα η συνολική 

ενέργεια τάσης του φουλερενίου να µη µειώνεται. Η αναγωγή του C60 µπορεί να 

θεωρηθεί ενεργειακά ευνοούµενη διαδικασία, εφόσον είναι γνωστό ότι τα 

καρβανιόντα υιοθετούν πυραµιδική εωµετρία. Ο υβριδισµός που προκύπτει, από 

θεωρητικούς υπολογισµούς,33 για τα άτοµα άνθρακα του C60 είναι sp2.278 (Σχήµα 6). 
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χήµ

α οξε

 

Σ

απόκλ

 

 

ν

µορια

έξι ηλ

τον W

πυροκ

προκε

Αυτός

όπως 

 

 

 

α 6 : H sp2 πυραµιδική δοµή των ατόµων άνθρακα των φουλερενίων Cn και η 

IV) Το C60 είναι ηλεκτρονιόφιλο µόριο, µε συνέπεια να ανάγεται εύκολα, και 

ι

 

ιση του δικτύου των διπλών δεσµών από την επιπεδότητα. 

δώνεται δύσκολα. Τα τροχιακά LUMO του C60 (χαµηλότερα µη κατειληµµένα 

κά τροχιακά) είναι τριπλά εκφυλισµένα και συνεπώς µπορούν να δεχθούν έως 

εκτρόνια, γεγονός που έχει αποδειχθεί πειραµατικά (Σχήµα 7).34 Σύµφωνα µε 

udl, η χηµική δραστικότητα του C60 οφείλεται στην τάση που έχει ένας 

υκλικός δακτύλιος, ως 4nπ σύστηµα, να προσλάβει δύο ηλεκτρόνια 

ιµένου να σχηµατίσει ένα σταθερό αρωµατικό (4n+2)π σύστηµα (Σχήµα 8).35 

 είναι και ο λόγος της δραστικότητας του C60 µε πυρηνόφιλα αντιδραστήρια 

αµίνες, αντιδραστήρια Grignard και οργανοµεταλλικές ενώσεις. 
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χήµα 7 : Μοριακά τροχιακά Huckel του C60. 

 

Σ

2e-Nu-

Nu
 

 

χήµα 8 : Μετατροπή ενός 4nπ πυροκυκλικού δακτυλίου σε (4n+2)π αρωµατικό 

) Χηµικές αντιδράσεις του C60 

ου ηλεκτρονιόφιλου χαρακτήρα του, δίνει αντιδράσεις 

εταφο

, ι

Σ

σύστηµα. 

 

∆

1. Αντιδράσεις αναγωγής 

 Το C60, εξαιτίας τ

µ ράς ηλεκτρονίων µε ηλεκτροθετικά µέταλλα,36 οργανικούς δότες 

ηλεκτρονίων 37 και ηλεκτροχηµ κές διεργασίες αναγωγής,38,39 σχηµατίζοντας τα 
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αντίστοιχα άλατα.38 Μερικά από τα άλατα αυτά παρουσιάζουν υπεραγώγιµες και 

σιδηροµαγνητικές ιδιότητες, ενώ αποτελούν δραστικά ενδιάµεσα στην περαιτέρω 

παραγοντοποίηση του C  µε ηλεκτρονιόφιλα αντιδραστήρια. Μελέτες κυκλικής 

βολταµετρίας απέδειξαν ότι το C  µπορεί να προσλάβει έως έξι ηλεκτρόνια, µε την 

αντιστρεπτή µεταφορά ενός ηλεκτρονίου σε κάθε στάδιο.

60

60

38,39

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναγωγή των φουλερενίων µε αλκάλια 

αι αλκ

 

. Αντιδράσεις πυρηνόφιλης προσθήκης και προσθήκης µέσω ριζών 

τιδραστήρια 

   

κ αλικές γαίες. Οι αντιδράσεις αυτές πραγµατοποιούνται σε πολικούς διαλύτες, 

όπως το ακετονιτρίλιο, το τετρϋδροφουράνιο και η αµµωνία, στους οποίους, σε 

αντίθεση µε το ουδέτερο C60, τα ανιόντα του είναι διαλυτά. Η ανακάλυψη της 

υπεραγωγιµότητας των αλάτων του C60 είναι από τις σηµαντικότερες στο πεδίο της 

έρευνας των φουλερενίων.40 Το πρώτο άλας για το οποίο παρατηρήθηκε 

υπεραγωγιµότητα (Τc = 19.3 K) ήταν το K3C60, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν και 

άλλα απλά και µικτά άλατα.

 

41

2

 Το C60 αντιδρά µε πυρηνόφιλα αντιδραστήρια, όπως τα αν

Grignard και οι οργανολιθικές ενώσεις,25,42 καθώς επίσης και µε ρίζες,43 δίνοντας 

πλήθος παραγώγων. Το πρώτο στάδιο περιλαµβάνει το σχηµατισµό των ενδιαµέσων 

R1C60
- ή R1C60

•, κατά την προσβολή του πυρηνόφιλου ή της ρίζας, αντίστοιχα. Το 

ενδιάµεσο R1C60
- αντιδρά στη συνέχεια µε ηλεκτρονιόφιλα,42b σταθερά 

καρβοκατιόντα,44 ή ουδέτερα ηλεκτρονιόφιλα όπως αλκυλαλογονίδια,45 δίνοντας 

παράγωγα του τύπου C60R1R2. Κατά τις παραπάνω αντιδράσεις παρατηρείται ο 

σχηµατισµός 1,2-, 1,4- και λιγότερο 1,6- προϊόντων διπροσθήκης. Τα αντιδραστήρια 

Grignard, για παράδειγµα, δίνουν 1,2-προϊόντα προσθήκης, εκτός από τις περιπτώσεις 

όπου οι 1,2-στερεοχηµικές αλληλεπιδράσεις µεταξύ των υποκαταστατών είναι 

έντονες, οπότε σχηµατίζονται 1,4-προϊόντα προσθήκης.46 Η πυκνότητα φορτίου στο 

ενδιάµεσο R1C60
- είναι µεγαλύτερη στη θέση 2 και µικρότερη στις θέσεις 4 και 11 

(Σχήµα 9/Α). Στην περίπτωση του ενδιαµέσου R1C60
• η πυκνότητα του spin 

εντοπίζεται κυρίως στη θέση 2 και λιγότερο στις θέσεις 4, 11, 6 και 9 (Σχήµα 9/Β). 
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R1

1

3
4

5
6

8 7

9
10

11
12

2

R1

A

-0.14-0.14 -0.29

R1

B

0.33
0.17

0.170.17

0.17

 
 

χήµα 9 : Κατανοµή φορτίου (Α) και κατανοµή spin (B) στα ενδιάµεσα R1C60
- και 

Οι αντιδράσεις του C60 µε πυρηνόφιλα άτοµα άνθρακα, που σχηµατίζονται µε 

δ

Σ

R1C60
• αντίστοιχα, όπου R1 o υποκαταστάτης t-Bu. 

 

 

αποπρωτονίωση αλογονοεστέρων και α-αλογονοκετονών µε διάφορες βάσεις, 

οδηγούν στο σχηµατισµό κυκλοπροπανικών προϊόντων στους 6-6 διπλούς εσµούς 

του C60 (αντίδραση Bingel).47 O µηχανισµός της αντίδρασης περιλαµβάνει στο πρώτο 

στάδιο την προσβολή του καρβανιόντος στον C-1 του 6-6 δεσµού και στη συνέχεια 

την πυρηνόφιλη υποκατάσταση του αλογόνου (SNI) από τον C-2 (Σχήµα 10). Με τον 

ίδιο τρόπο πραγµατοποιούνται και οι αντιδράσεις του C60 µε φωσφονιακά υλίδια.48

 

COOEt
COOEtBr

NaH

-H2

Br
EtOOC COOEt

-NaBr

EtOOC
COOEt

1

2 2

 

 

χήµα 10 : Ο µηχανισµός της αντίδρασης Bingel. 

To προϊόν της διπλής προσθήκης C60(C(COOEt)2)2 προκύπτει από το 

θ  ι  

Σ

 

 

µονοπαράγωγο και µπορεί να οδηγήσει στο σχηµατισµό οκτώ πιθανών 

τοποϊσοµερών. Η δεύτερη προσ ήκη πραγµατοποιείτα  επίσης σε 6-6 δεσµό και είναι 

τοποεκλεκτική υπέρ του ισηµερινού (e΄) και του trans-3 προϊόντος (Σχήµα 11).49
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COOEt
COOEt

cis-1

cis-2

trans-1

trans-3

trans-2
trans-4

e'

cis-3

 
 

χήµα 11 : Πιθανά τοποϊσοµερή του προϊόντος της διπλής προσθήκης 

Η προσθήκη ριζών, όπως R3C•, R3Si•, R3Sn•, και RS•, στο µόριο του C60 έχει 

ελετη • 43

 

η

π

Σ

C60(C(COOEt)2)2. 

 

 

µ θεί εκτεταµένα. Τα προϊόντα προσθήκης RnC60  (n=1, 3, 5)  ανιχνεύθηκαν µε 

φασµατοσκοπία ESR, από την οποία αντλήθηκαν χρήσιµες πληροφορίες για τη 

συµµετρία και τον εντοπισµό του ασύζευκτου ηλεκτρονίου σε αυτά. H ένταση των 

σηµάτων ESR, των άλκυλο ριζών RC60
•, είναι θερµοκρασιακά εξαρτώµενη.50 Αύξηση 

της θερµοκρασίας οδηγεί σε αύξησ  της έντασης, γεγονός που εξηγείται µε τη 

ισορροπία της ελεύθερης ρίζας µε το διαµαγνητικό 1,4-διµερές RC60-C60R (Σχήµα 

12). Όταν οι αντιδράσεις προσθήκης ριζών πραγµατοποιούνται µε ερίσσεια των 

πρόδροµων ενώσεων τους, τότε παρατηρείται ο σχηµατισµός προϊόντων πολλαπλής 

προσθήκης, όπως αλλυλικές και κυκλοπενταδιενυλικές ενδιάµεσες ρίζες, από 

προσβολή τριών και πέντε άλκυλο ριζών αντίστοιχα, σε πάρα µεταξύ τους θέση ως 

προς τη δοµική µονάδα του κορανουλενίου (Σχήµα 13).51

 

R

R

R

 

 

χήµα 12 : Ισορροπία της ελεύθερης ρίζας RC60
• µε το διµερές RC60-C60R. 

 

Σ
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R

R

R

 
 

Σχήµα 13 : Αλλυλική και κυκλοπενταδιενυλική ρίζα του C60. 

 Το C60 αντιδρά επίσης µε ουδέτερα ηλεκτρονιόφιλα, όπως είναι οι 

ρωτοταγείς και δευτεροταγείς αµίνες,52 για τα οποία ο µηχανισµός της προσθήκης 

ίναι σ ς

 

π

ε ταδιακός. Στο πρώτο στάδιο της αντίδραση  ένα ηλεκτρόνιο µεταφέρεται από 

την αµίνη στο C60, σχηµατίζοντας ένα διπολικό ενδιάµεσο. Στη συνέχεια, η µεταφορά 

ενός πρωτονίου από το άτοµο του αζώτου στο φουλερένιο οδηγεί στο σχηµατισµό 

του αµινοπαραγώγου. Σε αντίθεση µε τα προϊόντα προσθήκης πυρηνόφιλων 

αντιδραστηρίων, τα προϊόντα υδρογονοαµίνωσης δεν είναι σταθερά µόρια, γεγονός 

που αποδίδεται στην αστάθεια του δεσµού C60-Ν. Ωστόσο, σε αντιδιαστολή µε τα 

υδρογονωµένα προϊόντα,53 τα µη υδρογονωµένα φουλερένια είναι σταθερά, µε 

χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτό της 1,4-προσθήκης της µορφολίνης και της 1,2-

προσθήκης των Ν,Ν’-διµεθυλοαιθυλενοδιαµίνη, πιπεραζίνη και οµοπιπεραζίνη 

(Σχήµα 14).54

 

N

N
R1

R2

HNNH

R1      R2

Me      Me
-CH2CH2-

-CH2CH2CH2-

R1R2

+

 
 

Σχήµα 14 : Μη υδρογονωµένα 1,2-προιόντα προσθήκης δευτεροταγών διαµινώ  στο 

60. 

 

ν

C
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3. Οξειδώσεις και αντιδράσεις µε ηλεκτρονιόφιλα 

Παρόλο που η οξείδωση των φουλερενίων δεν είναι τόσο ευνοούµενη, όσο η 

λεκτρονιόφιλης προσθήκης των 

φουλερενίων έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφία. Το δυναµικό οξείδωσης του C , σε 

µα

τις

 .

n 70 n

 εξάχνωση του άνθρακα και ο σχηµατισµός 

 οφείλεται ν  τιδραστήρα

όπως

 µ Το

 ό  µ

 

Οι αντιδράσεις κυκλοπροσθήκης είναι από τις περισσότερο µελετηµένες 

και λαµβάνουν χώρα αποκλειστικά στους 6-6 

δεσµούς του φουλερενίου. Οι δεσµοί αυτοί έχουν χαρακτήρα διενόφιλου, 

 

κλοπροσθήκη

60 60  ή µ

 

αναγωγή τους, αρκετές αντιδράσεις οξείδωσης και η

60

διάλυ  0.1 Μ (n-Bu)4NPF6 σε 1,1,2,2-τετραχλωροαιθάνιο, είναι +1.26 V σε σχέση 

µε το αναφορικό ηλεκτρόδιο Fc/Fc+ και η οξείδωση είναι αντιστρεπτή.55 Η 

κατιοντική ρίζα του C  που παράγεται ηλεκτροχηµικά έχει µεγάλο χρόνο ζωής (>0.5 

min), ενώ χρησιµοποιώντας  κατάλληλες πειραµατικές συνθήκες, έχει αναφερθεί 

και ο σχηµατισµό του δικατιόντος C

60

60
2+ 56

 Τα φουλερένια αντιδρούν µε το οξυγόνο σχηµατίζοντας τα αντίστοιχα 

εποξείδια. Οξυγονωµένα φουλερένια C Ο60  και C Ο  ανιχνεύονται στο µίγµα 

φουλερενίων που παράγεται µε θερµική

τους  στην παρουσία µικρώ  ποσοτήτων οξυγόνου στον αν  

παραγωγής.57 Μικρές ποσότητες εποξειδωµένων φουλερενίων βρίσκονται σε 

δείγµατα φουλερενίων ακόµα και όταν αυτά προηγουµένως έχουν καθαριστεί από τα 

εποξείδια µε χρωµατογραφία HPLC,  επίσης και σε όλες τις εµπορικά 

διαθέσιµες ποσότητες φουλερενίων, ανεξαρτήτως της εθόδου παραγωγής τους.  

εποξείδιο C60Ο, που µπορεί να αποµονωθεί από την αντίδραση του C60 µε 

διµέθυλοδιοξιράνιο,  αποµονώνεται µε παρασκευαστική χρωµατογραφία HPLC.

 Τέλος, έχουν αποµονωθεί φθοριωµένα,  χλωριωµένα,  και βρωµιωµένα  

παράγωγα του C

58 59

60 61 61b,62

60, των οποίων η σταθερότητα είναι µοια ε αυτή των οργανικών 

αλογονιδίων, δηλαδή ακολουθεί τη σειρά βρώµο- < χλώρο- < φθοροφουλερένια. 

 

4. Αντιδράσεις κυκλοπροσθήκης 

 

αντιδράσεις προσθήκης του C60 

διπολαρόφιλου και ενόφιλου. Εδώ θα αναφερθούµε κυρίως στις [4+2], [3+2] και 

[2+2] κυκλοπροσθήκες, ενώ στη βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί ακόµα [2+1]42a,63 και 

[8+2].64

 Η [4+2] κυ  συζυγιακών διενίων είναι από τις περισσότερο 

συνηθισµένες αντιδράσεις του C . Τα διένια αντιδρούν απευθείας µε το C ,65 ετά 
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α  situ παρασκευή τους.πό in 66 Στις [4+2] κυκλοπροσθήκες ο 6-6 διπλός δεσµός 

συµπεριφέρεται σαν ένα διενόφιλο αντιδραστήριο. Σε ορισµένες περιπτώσεις ο 

σχηµατισµός των προϊόντων είναι αντιστρεπτός. Σε άλλες περιπτώσεις τα προϊόντα 

που σχηµατίζονται είναι πολύ σταθερά, όπως για παράδειγµα όταν τα διένια είναι 

παράγωγα των όρθο-κίνοδιµεθανίων (Σχήµα 15). Σε αυτή την περίπτωση, η retro-

Diels-Alder αντίδραση δεν ευνοείται, καθώς θα προκαλούσε την καταστροφή του 

αρωµατικού δακτυλίου του παραγώγου και τον σχηµατισµό του ασταθούς 

ενδιαµέσου I. 
 

Br

Br

I

KI C60

[18] crown-6

 
 

Σχήµα 15 : Αντίδραση [4+2] του C60 µε ένα in situ παραγόµενο διένιο. 

 

µε την [4+2] 

ντίδραση κυκλοπροσθήκης του C60 µε τα γεωµετρικά ισοµερή του 2,4-εξαδιενίου. 

ε βά

70 και διαζωεστέρες,35 οδηγούν στη σύνθεση 

εθανο

ο ε

 Πρόσφατα, δηµοσιεύθηκαν µηχανιστικές µελέτες αναφορικά 

α

Μ ση τη στερεοχηµεία των προϊόντων των αντιδράσεων, προτάθηκε ότι η 

αντίδραση κυκλοπροσθήκης λαµβάνει χώρα µε σύγχρονο µηχανισµό.67 Επιπλέον, οι 

µετρήσεις κινητικών ισοτοπικών φαινοµένων στις αντιδράσεις του C60 µε άκαµπτα s-

cis διένια συνηγορούν υπέρ του σύγχρονου µηχανισµού, ενώ σύµφωνα µε ανάλυση 

κατά Thornton, ο σχηµατισµός των δεσµών λαµβάνει χώρα µέσω µιας συµµετρικής 

µεταβατικής κατάστασης.68

 Οι [3+2] αντιδράσεις κυκλοπροσθήκης του C60 µε 1,3-δίπολα, όπως τα 

διαζωαλκάνια,69 διαζωαµίδια

µ γεφυρωµένων φουλερενίων. Στις αντιδράσεις αυτές το C60 δρα ως 1,3-

διπολαρόφιλο. Στ  πρώτο στάδιο, της [3+2] κυκλοπροσθήκης, έχουµ  προσβολή του 

6-6 διπλού δεσµού του C60 και σχηµατισµό ενός δακτυλίου διϋδροπυραζολίου, που 

παρουσιάζει αρκετή σταθερότητα ώστε να µπορεί να αποµονωθεί. Θερµική ή 

φωτοχηµική αποβολή Ν2 οδηγεί στο σχηµατισµό µίας κλειστής 1,2-γεφυρωµένης 

δοµής και δυο ανοικτών 1,6-γεφυρωµένων δοµών (Σχήµα 16). 
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C60

N
N R

R1 R2R1
R1

2

N2
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Σχήµα 16 : [3+2] κυκλοπροσθήκη του C60 ε διαζωαλκάνια. 

 

υ φουλερενίου µε ένα 

νσωµατωµένο δακτύλιο τετραΰδροθειοφαινίου, µέσω της 1,3-διπολικής 

tu 60 ό

 µ

 Πρόσφατα, δηµοσιεύθηκε η σύνθεση παραγώγων το

ε

κυκλοπροσθήκης του C60 µε θειοκαρβόνυλο υλίδια. Τα θειοκαρβόνυλο υλίδια, 

αντιδρούν in si  µε το C , µετά την παρασκευή τους απ  µία sila-Pummerer 

επαναδιευθέτηση του δις(τριµεθυλοσιλυλοµεθυλο)σουλφοξειδίου (Σχήµα 17).71

 

S
O
S SiMe3Me3Si S

110oC C60

 

 

Σχήµα 17 : 1,3-∆ιπολική κυκλοπροσθήκη του C60 µε θειοκαρβόνυλο υλίδια. 

ρµικά ή 

ωτοχηµικά. Η πρώτη [2+2] κυκλοπροσθήκη που αναφέρθηκε στη βιβλιογραφία 

ίναι η

 

 

 Οι [2+2] αντιδράσεις κυκλοπροσθήκης του C60 πργµατοποιούνται θε

φ

ε  θερµική κυκλοπροσθήκη του βενζυνίου.72 Επίσης, έχουν αναφερθεί [2+2] 

κυκλοπροσθήκες του C60 µε κυκλικές73 (Σχήµα 18) και άκυκλες ενόνες.74 Η 

αντίδραση κυκλοπροσθήκης δε λαµβάνει χώρα µε ακτινοβόληση στα 532 nm, όπου 

απορροφά µόνο το C60, δηλαδή το 3C60 δεν προστίθεται στη βασική κατάσταση της 

ενόνης, αλλά αντίστροφα, η τριπλή κατάσταση της ενόνης αντιδρά µε το C60. Έχει 

προταθεί,74 πως ο µηχανισµός περιλαµβάνει τη σταδιακή προσθήκη της ενόνης στο 

C60, που οδηγεί στο σχηµατισµό του αντίστοιχου 1,3-δίριζου ενδιαµέσου. 
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C60

O
H

O

R
hv

R

 
 

Σχήµα 18 : Η [2+2] αντίδραση κυκλοπροσθήκης του C60 µε κυκλικές ενόνες. 

 

Ηλεκτρονιακά πλούσια αλκύνια, όπως οι υναµίνες, δίνουν αντιδράσεις [2+2] 

η είναι 

ολύ αργή (Σχήµα 19).75 Το προϊόν αυτής της αντίδρασης είναι φωτοευαίσθητο και 

ε την 

 

φωτοχηµικής κυκλοπροσθήκης µε το C60, ενώ η αντίστοιχη θερµική αντίδρασ

π

µ έκθεση του στον αέρα και στο φως της ηµέρας δίνει το αντίστοιχο οξαµίδιο, 

µέσω του ενδιαµέσου 1,2-διοξετανίου. 

 

C60

hv
CH3Et2N

CH3

NEt2

 
 

Σχήµα 19 : Η [2+2] αντίδραση κυκλοπροσθήκης του C60 µε υναµίνες. 

Η σφαιρική δοµή των φουλερενίων επιτρέπει τον εγκλωβισµό ατόµων, µορίων 

ή ιόντων στην εσωτερική τους κοιλότητα. Στα ενδοεδρικά παράγωγα του 

 υποδηλώνει ότι το άτοµο που αναγράφεται πριν από 

υτό εν

ν  

κη του µετάλλου απευθείας στο 

φουλερένιο σε συνθήκες πλάσµατος υψηλής ενέργειας.78 Στη βιβλιογραφία έχει 

 

5. Ενδοεδρικά φουλερένια 

 

φουλερενίου, το σύµβολο @

α τοπίζεται στο εσωτερικό του φουλερενίου.76

 Η παρασκευή ενδοεδρικών συµπλόκων τω   µετάλλων πραγµατοποιείται µε 

laser εξάχνωση µικτής ράβδου γραφίτη-οξειδίου του µετάλλου,76 µε arc εξάχνωση 

γραφίτη εµπλουτισµένου µε οξείδια,77 ή µε προσθή
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αναφερθεί η παρασκευή ενδοεδρικών συµπλόκων των φουλερενίων µε La, Y, Sc, Ce, 

Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, και Er. Επίσης, στο εσωτερικό των φουλερενίων έχουν 

εγκλειστεί άτοµα ευγενών αερίων (He, Ne, Ar, Kr, Xe) σε συνθήκες υψηλής πίεσης 

και θερµοκρασίας.79 Με φασµατοσκοπία 3He NMR έχει παρατηρηθεί ότι ο πυρήνας 

του εγκλεισµένου στο C60 και C70 3He είναι προστατευµένος (µετατοπισµένος σε 

υψηλότερα πεδία) κατά 6 και 29 ppm αντίστοιχα σε σχέση µε το ελεύθερο 3He.79a Η 

ισχυρή αυτή προστασία οφείλεται στην ύπαρξη εντόνων διαµαγνητικών ρευµάτων, τα 

οποία είναι περισσότερο έντονα στην περίπτωση του C70. Ο µηχανισµός 

ενσωµάτωσης ατόµων ευγενών αερίων στην εσωτερική κοιλότητα των φουλερενίων 

δεν είναι γνωστός. Πιθανολογείται η προσωρινή διάνοιξη ενός, ή δύο δεσµών του 

φουλερενίου, µε συνακόλουθη διείσδυση του ατόµου του ευγενούς αερίου στο 

εσωτερικό του φουλερενίου.80
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Παράγωγα Ανοικτού Κλωβού του C60                                                          Κεφάλαιο 1 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΛΩΒΟΥ ΤΟΥ ΦΟΥΛΕΡΕΝΙΟΥ C60

 

A) Σύνθεση και χαρακτηρισµός νέων παραγώγων του φουλερενίου C60 που 

φέρουν έναν ανοικτό δωδεκαµελή δακτύλιο στον ανθρακικό σκελετό του C60. 

Αποµόνωση του πρώτου παραγώγου του C60 χωρίς οργανικές οµάδες στο χείλος 

του ανοικτού δακτυλίου. 

 Κατά την αντίδραση αυτοφωτοξείδωσης του [5,6]-αζαοµοφουλερενίου 1, που 

παράγεται από την 1,3-διπολική κυκλοπροσθήκη του ΜΕΜ-Ν3 στο C60 (ΜΕΜ= 

CH2OCH2CH2OCH3), το µοναδικό προϊόν που αποµονώνεται, µέσω του αντιστοίχου 

ενδιαµέσου 1,2-διοξετανίου, είναι η C60-Ν-ΜΕΜ-κετολακτάµη 2 (Σχήµα 20). Η 

κετολακτάµη 2 αποµονώθηκε από το Wudl και τους συνεργάτες του το 1995 και 

αποτελεί το πρώτο παράγωγο ανοικτού κλωβού του C60 που αναφέρθηκε στη 

βιβλιογραφία.81 Από τότε, ανεπτύχθησαν αρκετές συνθετικές πορείες, µε στόχο την 

παρασκευή νέων ανοικτών παραγώγων του C60, τα οποία θα φέρουν οπές αρκετά 

µεγάλες ώστε να επιτρέπουν την είσοδο µικρών ατόµων, µορίων ή ιόντων όπως He, 

Ne, H2, N2 ή Li+. 

 

N MEM

1

O2

hν

N MEM

O
O

N MEM

2

O
O

 
 

Σχήµα 20 : To πρώτο παράγωγο ανοικτού δακτυλίου του C60. 

 

 Η δηµιουργία και ακολούθως το κλείσιµο µιας οπής στην επιφάνεια του C60, 

αφού πρώτα έχει εισέλθει το επιθυµητό άτοµο, µόριο ή ιόν, µέθοδος γνωστή και ως 
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«µοριακή χειρουργική», προτάθηκε από το Rubin και τους συνεργάτες του ως 

εναλλακτική των µεθόδων που χρησιµοποιούνται σήµερα για την παραγωγή 

ενδοεδρικών φουλερενίων.82 Οι µέθοδοι αυτές, οι οποίες αναφέρθηκαν νωρίτερα 

στην Εισαγωγή,76-80 δεν έχουν ικανοποιητικές αποδόσεις και απαιτούν ιδιαίτερα 

επίπονους και χρονοβόρους καθαρισµούς των παραγόµενων ενδοεδρικών 

φουλερενίων από τα µη ενδοεδρικά τους ανάλογα. Επιπλέον, απαιτούνται εξαιρετικά 

εξειδικευµένες πειραµατικές διατάξεις, που δε διατίθενται σε οποιοδήποτε χηµικό 

εργαστήριο. 

 Στην κατεύθυνση της εφαρµογής της «µοριακής χειρουργικής», για τη 

σύνθεση ενδοεδρικών φουλερενίων, ο Rubin µε τους συνεργάτες του παρασκεύασαν 

το παράγωγο 3, το οποίο διαθέτει ένα δεκατετραµελή δακτύλιο στον ανθρακικό 

σκελετό του C60 (Σχήµα 21).83 Αργότερα, υπό συνθήκες υψηλής πίεσης και 

θερµοκρασίας, επέτυχαν την εισαγωγή ατόµων He και µορίων Η2 στον κλωβό του 

C60, σε ποσοστά 1.5 και 5% αντίστοιχα.82 

 

N NO O
tButBu

3  
 

Σχήµα 21 : Το παράγωγο ανοικτού δακτυλίου 3. 

 

 Ακολούθως, ο Komatsu και οι συνεργάτες του παρασκεύασαν το παράγωγο 

ανοικτού κλωβού 4 (Σχήµα 22),84 στο οποίο κατάφεραν να εισάγουν, υπό πίεση 800 

atm Η2 και θερµοκρασία 200 oC, µόρια υδρογόνου µε απόδοση 100%.85 Εντυπωσιακό 

γεγονός αποτελεί η επιβεβαίωση της θεωρίας της «µοριακής χειρουργικής», καθώς 

κατά τη διάρκεια πειραµάτων φασµατοσκοπίας µάζας MALDI-TOF, σε δείγµατα του 

Η2@4,85 απεδείχθη ο σχηµατισµός ενδοεδρικού Η2@C60, χωρίς ωστόσο να είναι 

γνωστός ο µηχανισµός µε τον οποίο ξανακλείνει ο ανθρακικός σκελετός του C60 

εγκλωβίζοντας το µόριο του Η2. Επιπλέον, η ερευνητική οµάδα του Iwamatsu επέτυχε 
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πρόσφατα την παρασκευή του ανοικτού παραγώγου 5 (Σχήµα 22), το οποίο διαθέτει 

έναν εικοσαµελή ανοικτό δακτύλιο στο σκελετό του C60, ενώ αυθόρµητα και 

αντιστρεπτά εσωκλείει ένα µόριο νερού.86 Ο εικοσαµελής αυτός ανοικτός δακτύλιος 

είναι ο µεγαλύτερος που έχει δηµιουργηθεί έως σήµερα σε παράγωγο ανοικτού 

κλωβού του C60. 
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Σχήµα 22 : Τα παράγωγα ανοικτού δακτυλίου 4 και 5. 

 

 Από µία προσεκτική εξέταση της δοµής της κετολακτάµης 2 προκύπτει η 

δοµική οµοιότητα της µε το ανοικτό παράγωγο του φουλερενίου 6, το οποίο είναι 

πρόδροµο της ένωσης 4. Η οµοιότητα αφορά την ύπαρξη µιας βουταδιενικής οµάδας, 

η οποία βρίσκεται σε συζυγία µε δύο καρβονυλοµάδες, µε τη διαφορά ότι η 

κετολακτάµη 2 διαθέτει δύο τέτοιες βουταδιενικές οµάδες (α και β, Σχήµα 23). 

 Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής εξετάστηκε το κατά πόσο η δοµική 

οµοιότητα των 2 και 6 οδηγεί σε ανάλογη χηµική δραστικότητα, ως προς την 

αντίδραση του 6 µε στοιχειακό θείο.87
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Σχήµα 23 : Οι κεντρικοί δεσµοί στις βουταδιενικές οµάδες των ανοικτών παραγώγων 

του C60 2 και 6. 

 20



Παράγωγα Ανοικτού Κλωβού του C60                                                          Κεφάλαιο 1 

 

 Η αντίδραση της C60-Ν-ΜΕΜ-κετολακτάµης µε στοιχειακό θείο έλαβε χώρα 

σε 1,2-διχλωροβενζόλιο (ODCB). Συγκεκριµένα, θέρµανση του 2 µε 1 ισοδύναµο 

στοιχειακού θείου (S8) και 1 ισοδύναµο τετρακις(διµεθυλαµινο)αιθυλενίου οδήγησε 

σε αποµόνωση του 7 µε απόδοση 72% (Σχήµα 24). Σηµειώνεται, ότι η χρήση του 

τετρακις(διµεθυλαµινο)αιθυλενίου είναι απαραίτητη, προκειµένου να επιτευχθεί η 

προσθήκη του ατόµου του θείου στον κεντρικό δεσµό C-C της βουταδιενικής οµάδας 

του 6. Έχει προταθεί, ότι η ενεργοποίηση του 6 επιτυγχάνεται είτε µε µεταφορά ενός 

ηλεκτρονίου από το τετρακις(διµεθυλαµινο)αιθυλένιο, είτε µε το σχηµατισµό ενός 

χαλαρού ενδιαµέσου συµπλόκου.84 
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Σχήµα 24 : Tο νέο ανοικτό παράγωγο του C60. 

 

 Στο φάσµα µάζας (MALDI-TOF) του νέου ανοικτού παραγώγου του C60, 

παρουσιάστηκε µια κορυφή σε m/z = 887, η οποία αντιστοιχεί στο 1/1 προϊόν 

προσθήκης του S στο 2. Το φάσµα 1H NMR του νέου παραγώγου είναι όµοιο µε αυτό 

του προδρόµου 2, µε τη διαφορά ότι παρατηρείται µια µικρή µετατόπιση όλων των 

κορυφών σε χαµηλότερα πεδία. Στo φάσµα 13C NMR, το κετονικό άτοµο άνθρακα 

του νέου παραγώγου µετατοπίζεται στα 190.2 ppm από τα 198.5 ppm στο πρόδροµο 

2. Αντίθετα, το λακταµικό άτοµο άνθρακα δε µετατοπίζεται σηµαντικά. 

Συγκεκριµένα, από τα 163.6 ppm για το 2, µετατοπίζεται στα 163.5 ppm για το 7. Στο 

φάσµα υπερύθρου (FT-IR), το κετονικό καρβονύλιο του 7 απορροφά στους 1738 

κυµατάριθµους (cm-1), από τους 1727 cm-1 στο πρόδροµο 2 (Σχήµα 25). Και εδώ, το 

λακταµικό καρβονύλιο εµφανίζεται ουσιαστικά ανεπηρέαστο, µετατοπιζόµενο στα 

1695 cm-1, από τα 1693 cm-1 για το 2. Το φάσµα υπεριώδους-ορατού (UV-VIS) του 

προϊόντος 7 είναι ουσιαστικά όµοιο µε αυτό του 2, παρουσιάζοντας τα 

χαρακτηριστικά µέγιστα στα 256 και 320 nm. 

 21



Παράγωγα Ανοικτού Κλωβού του C60                                                          Κεφάλαιο 1 

 

 Με βάση τα φάσµατα FT-IR και 13C NMR, αποκλείεται το ενδεχόµενο να 

έγινε προσθήκη του ατόµου του θείου στον κεντρικό C-C δεσµό της βουταδιενικής 

οµάδας α (Σχήµα 23), καθώς σε αυτήν την περίπτωση θα αναµέναµε οι µετατοπίσεις 

των ατόµων άνθρακα και των καρβονυλίων, στα φάσµατα 13C NMR και FT-IR 

αντίστοιχα, να ήταν παραπλήσιες για τα δύο καρβονύλια (κετονικό και λακταµικό). 

Συνεπώς, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι η προσθήκη του ατόµου του θείου έλαβε 

χώρα στον κεντρικό C-C δεσµό της βουταδιενικής οµάδας β. 

 

 
 

Σχήµα 25 : To φάσµα υπερύθρου του ανοικτού παραγώγου 7. 

 

 Στη συνέχεια, µε βάση την πειραµατική διαδικασία που εφαρµόζεται κατά τη 

σύνθεση του αζα[60]φουλερενίου,88 επιχειρήσαµε να αφαιρέσουµε τη Ν-ΜΕΜ οµάδα 

µε στόχο την αποµόνωση της θειοαζα[60]φουλερένυλο ρίζας 8 (Σχήµα 26), ο 

διµερισµός της οποίας, θα περιµέναµε να οδηγήσει στο νέο διµερές του 

θειοαζα[60]φουλερενίου 9 (ο µηχανισµός παρασκευής του αζα[60]φουλερενίου 

αναλύεται εκτεταµένα στην εισαγωγή του εποµένου κεφαλαίου της παρούσας 

διατριβής). 
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Σχήµα 26 : H υποθετική ρίζα 8 και το διµερές 9 του θειοαζα[60]φουλερενίου. 

 

 Προκειµένου να αποµακρυνθεί η Ν-ΜΕΜ οµάδα, το ανοικτό παράγωγο 7 

θερµάνθηκε στους 150 οC σε απαερωµένο διαλύτη ODCB, υπό ατµόσφαιρα αργού 

και παρουσία περίσσειας του µονοϋδρίτη του πάρα-τολουοσουλφονικού οξέος (p-

TsOH). Η ουσία που αποµονώθηκε, µετά το χρωµατογραφικό καθαρισµό της, 

αποδείχθηκε ιδιαίτερα δυσδιάλυτη ακόµα και σε διθειάνθρακα (CS2), ενώ στο φάσµα 

µάζας της (MALDI-TOF) έδειξε µία κορυφή σε m/z = 799. Στο 1H NMR φάσµα του 

νέου παραγώγου εµφανίζεται µόνο µια απλή κορυφή στα 9.27 ppm. Επιπλέον, το 

πρωτόνιο που αντιστοιχεί σε αυτή την κορυφή ανταλλάσσεται µε D2O. Στο φάσµα 
13C NMR, εµφανίζονται δύο απορροφήσεις που αντιστοιχούν σε καρβονυλικά άτοµα 

άνθρακα, σε χηµικές µετατοπίσεις πολύ κοντά σε αυτές του προδρόµου 7. 

Συγκεκριµένα, η απορρόφηση που αντιστοιχεί στο κετονικό άτοµο άνθρακα του 7 

εµφανίζεται στα 190.2 ppm, ενώ για το νέο παράγωγο στα 191.2 ppm. Η απορρόφηση 

του λακταµικού ατόµου άνθρακα βρίσκεται στα 163.5 ppm για το 7 και στα 161.7 

ppm για το νέο παράγωγο. Περαιτέρω, ούτε από το FT-IR φάσµα του νέου 

παραγώγου διαπιστώθηκε κάποια σηµαντική µεταβολή για τα δυο καρβονύλια, µε το 

κετονικό να µετακινείται στα 1725 cm-1, από τα 1738 cm-1 για το πρόδροµο 7 και το 

λακταµικό στα 1694 cm-1 από τα 1695 cm-1. Tα παραπάνω φασµατοσκοπικά 

δεδοµένα οδηγούν στη δοµή 10 του Σχήµατος 27. Το φουλερενικό παράγωγο 10 έχει 

ένα ανοικτό δωδεκαµελή δακτύλιο στον ανθρακικό σκελετό και αποτελεί το πρώτο 

παράγωγο του C60 χωρίς οργανικές οµάδες στο χείλος του δακτυλίου. Επιπλέον, 

συµπεραίνεται ότι η εισαγωγή του ατόµου του θείου στη σφαίρα του φουλερενίου 

διαφοροποιεί σηµαντικά, άγνωστο πως, το µηχανισµό αποπροστασίας από την οµάδα 

ΜΕΜ. 
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Σχήµα 27 : Το παράγωγο ανοικτού δακτυλίου 10. 

 

 Αξίζει τέλος να σηµειώσουµε ότι, όπως ο Wudl και οι συνεργάτες του 

ανέφεραν στην πρώτη δηµοσίευση σχετικά µε παράγωγο ανοικτού κλωβού του C60,81 

η αφαίρεση των οργανικών οµάδων από το χείλος της οπής του ανοικτού παραγώγου 

2 ήταν ο στόχος, που τελικά τους οδήγησε στην αποµόνωση του 

αζα[60]φουλερενίου.88 Έπρεπε ωστόσο να περάσουν εννέα χρόνια έως ότου αυτή η 

επιδίωξη να γινόταν πραγµατικότητα, µε την αποµόνωση του 10, παρόλο που 

αντίστροφα, στόχος σε αυτή την περίπτωση ήταν η αποµόνωση της ρίζας του 

θειοαζα[60]φουλερενίου 8. 

 

B) Σύνθεση και χαρακτηρισµός τριών νέων παραγώγων ανοικτού κλωβού του 

φουλερενίου C60, που φέρουν ένα ανοικτό δεκαπενταµελή δακτύλιο στον 

ανθρακικό σκελετό. 

 Πρόσφατα, αναφέρθηκε η τοποεκλεκτική αντίδραση µεταξύ της 

φαινυλυδραζίνης και της α,β-ακόρεστης δικαρβονυλικής δοµής του φουλερενίου 

ανοικτού κλωβού 11, η οποία οδήγησε στην αποµόνωση του ανοικτού παραγώγου 

του φουλερενίου 12 (Σχήµα 28).89 Η αντίδραση πραγµατοποιείται µε µεταφορά δύο 

ατόµων υδρογόνου από την υδραζίνη στον ανθρακικό σκελετό του φουλερενίου, που 

έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενός µεθυλενικού ατόµου άνθρακα στο χείλος της 

οπής του παραγώγου ανοικτού κλωβού 12. Ο µηχανισµός µε τον οποίο λαµβάνει 

χώρα η αντίδραση, δεν έχει γίνει γνωστός έως σήµερα. 
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Σχήµα 28 : Τα παράγωγα ανοικτού κλωβού 11 και 12. 

 

 Σηµειώνοντας την οµοιότητα της α,β-ακόρεστης δικαρβονυλικής δοµής του 

11 µε αυτή του ανοικτού παραγώγου 2, το οποίο επίσης διαθέτει µια βουταδιενική 

οµάδα σε συζυγία µε δύο καρβονυλοµάδες, διερευνήσαµε τη δραστικότητα του 

έναντι των αρωµατικών υδραζινών 13-15 (Σχήµα 29).90
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Σχήµα 29 : Το παράγωγο ανοικτού κλωβού 2 και οι αρωµατικές υδραζίνες 13-15. 

 

 Οι αντιδράσεις µεταξύ του φουλερενικού παραγώγου 2 και των αρωµατικών 

υδραζινών 13-15 πραγµατοποιήθηκαν σε διαλύτη τολουόλιο, υπό ατµόσφαιρα αργού, 

χρησιµοποιώντας 5, 6 ή 10 ισοδύναµα της αντίστοιχης υποκατεστηµένης 

φαινυλυδραζίνης. Καθώς οι φαινυλυδραζίνες 14 και 15 είναι εµπορικά διαθέσιµες µε 

τη µορφή των υδροχλωρικών τους αλάτων, στις αντιδράσεις τους χρησιµοποιήθηκαν 
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δυο ισοδύναµα πυριδίνης προκειµένου να ενεργοποιηθούν. Τα νέα παράγωγα 

ανοικτού κλωβού του C60 που αποµονώθηκαν (16-18) παρουσιάζονται στο Σχήµα 

30.90

 

O
O

N
NH

X

H
H

N

O

O

O
O

N

O

O

NHNH2X

X= H, Br, OMe

2 16-18  
 

Υδραζίνη X Παράγωγο
Απόδοση

(%)a

Χρόνος 

αντίδρασης (h) 

Θ 

(oC) 

Ισοδύναµα 

υδραζίνης 

13 H 16 68 1 r.t. 5 

14 Br 17 37 4 60 6b

15 CH3O 18 26 4 60 10b

a Με βάση την ποσότητα του προϊόντος που αποµονώθηκε. b Προσετέθησαν 2 
ισοδύναµα πυριδίνης ως προς την αντίστοιχη υδραζίνη. 

 

Σχήµα 30 : Η αντίδραση προσθήκης των αρωµατικών υδραζινών 13-15 στο 

παράγωγο ανοικτού κλωβού 2. 

 

 Τα ανοικτά παράγωγα 16-18 χαρακτηρίσθηκαν µε φασµατοσκοπία πυρηνικού 

µαγνητικού συντονισµού (1H NMR, 13C NMR, πειράµατα ΝΟΕ -Nuclear Overhauser 

Effect- διαφοράς, όπως επίσης µε συζευγµένα και επιλεκτικά αποσυζευγµένα 

πειράµατα 13C NMR), φασµατοσκοπία µάζας (MALDI-TOF), φασµατοσκοπία 

υπερύθρου (FT-IR) και φασµατοσκοπία υπεριώδους-ορατου (UV-VIS). Επιπλέον, για 

την περαιτέρω διευκρίνιση της δοµής τους, διεξήχθησαν θεωρητικοί υπολογισµοί µε 

το πακέτο Cerius2 (έκδοση 4.2), µε βάση τη µεθοδολογία της θεωρίας συναρτησιακού 

της πυκνότητας των ηλεκτρονίων. 
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 Τα φάσµατα µάζας των νέων παραγώγων ανοικτού κλωβού 16-18 έδειξαν τα 

µοριακά ιόντα των 1/1 προϊόντων προσθήκης του 2 µε τις αντίστοιχες αρωµατικές 

υδραζίνες 13-15 σε m/z = 963, 1042 και 993 αντίστοιχα. Τα διαλύµατα των 16-18 σε 

όλους τους κοινούς διαλύτες είναι χρώµατος καφέ και τα UV-VIS φάσµατα τους 

διαθέτουν χαρακτηριστικές απορροφήσεις στα 257, 325, 395 και 558 nm. 

 Στο Σχήµα 31 παρουσιάζεται το φάσµα 1H NMR του παραγώγου 16, ως ένα 

αντιπροσωπευτικό πρωτονιακό φάσµα των νέων παραγώγων ανοικτού κλωβού 16-18. 

Οι δύο διπλές κορυφές στα 5.15 και 6.15 ppm αντιστοιχούν στα δύο µεθυλενικά 

πρωτόνια, που βρίσκονται συνδεδεµένα στο άτοµο άνθρακα του ανθρακικού 

σκελετού του C60, ενώ η απλή κορυφή στα 13.74 ppm, η οποία εξαφανίζεται µε 

προσθήκη D2O, στο ανταλλάξιµο ΝΗ πρωτόνιο του τµήµατος της φαινυλυδραζίνης. 

Τέλος, το ΑΒ σύστηµα στα 5.82 και 6.63 ppm αντιστοιχεί στα δυο διαστερεοτοπικά 

Ν-µεθυλενικά πρωτόνια Ηb και Hd. Στα φάσµατα 13C NMR, η απορρόφηση του 

κετονικού ατόµου άνθρακα µετατοπίζεται από τα 198.5 ppm, για το πρόδροµο 2, 

στην περιοχή των 188 ppm για τα ανοικτά παράγωγα 16-18. Η µετατόπιση του 

λακταµικού ατόµου άνθρακα είναι αµελητέα, µε τους άνθρακες τόσο του 2 όσο και 

των 16-18, να απορροφούν στη περιοχή των 163 ppm. 
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Σχήµα 31 : Φάσµα 1H NMR του παραγώγου 16 (CDCl3, 500 MHz). 
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 Η µεταβολή στο χηµικό περιβάλλον του κετονικού καρβονυλίου 

επιβεβαιώθηκε και από τα φάσµατα FT-IR των 16-18, µε την απορρόφηση C=O να 

µετατοπίζεται από τα 1727 cm-1, για το 2, στην περιοχή των 1670 cm-1 για τα ανοικτά 

παράγωγα 16-18, στην περιοχή δηλαδή του λακταµικού καρβονυλίου, το οποίο 

ουσιαστικά δε µετατοπίζεται. Οι παραπάνω παρατηρήσεις οδηγούν στο συµπέρασµα 

ότι ο διπλός δεσµός του προδρόµου 2, στον οποίο γίνεται η προσθήκη των 

αρωµατικών υδραζινών, είναι ένας εκ των διπλών δεσµών (i) ή (ii) που βρίσκονται σε 

συζυγία µε την κετονική οµάδα (Σχήµα 32). 
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Σχήµα 32 : Οι δύο διπλοί δεσµοί που βρίσκονται σε συζυγία µε την κετονική οµάδα 

του παραγώγου 2. 

 

 Η ενίσχυση της απορρόφησης του πρωτονίου Ha, που µετρήθηκε στα 

πειράµατα ΝΟΕ διαφοράς, κατά την ακτινοβόληση του πρωτονίου Hc, βρέθηκε 

σχεδόν διπλάσια από εκείνη που µετρήθηκε κατά τη διάρκεια της ακτινοβόλησης του 

πρωτονίου Hb (1.5 και 0.8 % αντίστοιχα). Επιπλέον, οι ενισχύσεις ΝΟΕ που 

µετρήθηκαν κατά τη διάρκεια των αντίστροφων ακτινοβολήσεων, παρατήρηση 

δηλαδή των Hb και Hc κατά την ακτινοβόληση του Ha, ήταν ουσιωδώς οι ίδιες, ενώ 

και στις αντίστοιχες µετρήσεις για τα 17 και 18 η ενίσχυση του µεθυλενικού 

πρωτονίου στον ανθρακικό σκελετό του C60 βρέθηκε διπλάσια αυτής για το Ν-

µεθυλενικό, κατά την ακτινοβόληση του ΝΗ. Στο Σχήµα 33 παρουσιάζονται 

ενδεικτικά τα φάσµατα ΝΟΕ διαφοράς, για την ενίσχυση της απορρόφησης που 

αντιστοιχεί στο πρωτόνιο Ηa κατά την ακτινοβόληση των Hb και Hc. 

 Προκειµένου να βρεθούν τα πιθανά διαµορφωµερή του ανοικτού παραγώγου 

16 και να ερµηνευθούν τα αποτελέσµατα των µετρήσεων από τα πειράµατα ΝΟΕ 

διαφοράς, πραγµατοποιήθηκαν θεωρητικοί υπολογισµοί µε το πρόγραµµα ανοικτού 

δυναµικού πεδίου (Open Force Field) του πακέτου Cerius2 (έκδοση 4.2).91 Στη 
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συνέχεια, τα σταθερότερα διαµορφωµερή επαναβελτιστοποιήθηκαν, µε βάση τη 

µεθοδολογία της θεωρίας συναρτησιακού της πυκνότητας των ηλεκτρονίων (Density 

Functional Theory), µε το πρόγραµµα AIMPRO. 
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Σχήµα 33 : H ενίσχυση της απορρόφησης που αντιστοιχεί στο πρωτόνιο Ηa του 

παραγώγου 16, κατά την ακτινοβόληση των Hb και Hc (CDCl3, 500 MHz). 

 

 Με βάση τους θεωρητικούς υπολογισµούς, προκύπτει ότι από το µεγάλο 

αριθµό διαµορφωµερών του 16, σταθερότερα (0-10 kcal/mol) είναι εκείνα για τα 

οποία το πρωτόνιο Ha βρίσκεται πλησιέστερα στο Hc από ότι στο Hb πρωτόνιο. Οι 

αποστάσεις Ha-Hc και Ha-Hb για το σταθερότερο διαµορφωµερές του 16, η δοµή 

βελτιστοποιηµένης γεωµετρίας του οποίου παρουσιάζεται στο Σχήµα 34, είναι 2.56 

και 3.64 Å αντίστοιχα. Σε αντιδιαστολή, για όλα τα διαµορφωµερή του ισοµερούς 

που αντιστοιχεί στην αντίδραση προσθήκης στο δεσµό (i), η απόσταση Ha-Hc είναι 

µεγαλύτερη της Ha-Hb, κάτι που δε συµφωνεί µε τις µετρήσεις των πειραµάτων 

διαφοράς ΝΟΕ. 
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Σχήµα 34 : To σταθερότερο διαµορφωµερές του ανοικτού παραγώγου 16. 

 

 Η προσθήκη στο διπλό δεσµό (ii), του Σχήµατος 32, τεκµηριώνεται επίσης 

από τη σύγκριση των 1Η-αποσυζευγµένων φασµάτων 13C NMR µε 1Η-συζευγµένα 

και επιλεκτικά 1Η-αποσυζευγµένα (ακτινοβολώντας στη συχνότητα συντονισµού ενός 

πρωτονίου κάθε φορά) φάσµατα 13C NMR. Αναλυτικότερα, το άτοµο του άνθρακα 

που αντιστοιχεί στην κορυφή στα 138.4 ppm (Σχήµα 35, Ca) είναι συζευγµένο τόσο 

µε τα πρωτόνια Hb και Hd, όσο και µε τα Hc και He. Αυτό φαίνεται καθαρά στην 

απλοποίηση της απορρόφησης που αντιστοιχεί στο συγκεκριµένο άτοµο άνθρακα, 

στα επιλεκτικά 1Η-αποσυζευγµένα φάσµατα 13C NMR, όταν ακτινοβολούνται τα 

πρωτόνια Hb, Hd, Hc και He (Σχήµατα 36 και 37). 
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Σχήµα 35 : Οι άνθρακες Ca και Cb του ανοικτού παραγώγου 16. 
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Σχήµα 36 : Από κάτω προς τα πάνω: α) 1Η-αποσυζευγµένο, β) 1Η-συζευγµένο και γ), 

δ) επιλεκτικά 1Η-αποσυζευγµένα φάσµατα 13C NMR µε ακτινοβόληση των Hb και Hd 

πρωτονίων του 16 αντίστοιχα. 

 

 Λαµβάνοντας υπ’ όψιν το γεγονός ότι σύζευξη µεταξύ ενός πυρήνα 13C και 

ενός πυρήνα 1H µπορεί να παρατηρηθεί µόνο για άτοµα C τα οποία βρίσκονται όχι 

περισσότερους από τρεις δεσµούς µακριά από ένα συγκεκριµένο άτοµο υδρογόνου, οι 

προτεινόµενες δοµές 16-18 (Σχήµα 30) είναι οι µόνες πιθανές. Σε αντίθετη 

περίπτωση, όπου δηλαδή η αντίδραση προσθήκης θα είχε υποθετικά λάβει χώρα στο 

δεσµό (i) (Σχήµα 38), τα πρωτόνια Ηb και Hd θα βρισκόταν σε απόσταση τεσσάρων 

δεσµών από το άτοµο του άνθρακα Cb και δε θα παρατηρούσαµε σύζευξη Cb-Ηb και 

Cb-Ηd. 

 Παρόλο που αδιαµφισβήτητα συµπεράσµατα για τη δοµή των 16-18 θα 

µπορούσαν να εξαχθούν κυρίως από κρυσταλλογραφική ανάλυση, η αποµόνωση ενός 

µονοκρυστάλλου που θα µας έδινε αυτή τη δυνατότητα δεν κατέστη δυνατή. 
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Σχήµα 37 : Από κάτω προς τα πάνω: α) 1Η-αποσυζευγµένο, β) 1Η-συζευγµένο και γ), 

δ) επιλεκτικά 1Η-αποσυζευγµένα φάσµατα 13C NMR µε ακτινοβόληση των Hc και He 

πρωτονίων του 16 αντίστοιχα. 

 

 

O
N

O

O

O

HbHd

CaCb

HcHe
O

N
O

i ii

O

O  
 

Σχήµα 38 : Η υποθετική δοµή που προκύπτει από προσθήκη στο δεσµό (i). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

A) Εισαγωγή στη χηµεία του αζαφουλερενίου (C59N)2

1. Ιστορική αναδροµή 

 Tα ετεροφουλερένια92 αποτελούν την τρίτη θεµελιώδη οµάδα των 

παραγοντοποιηµένων φουλερενίων, µαζί µε τα εξωεδρικά93 και τα ενδοεδρικά76-80,94 

παράγωγα του C60.95 Ωστόσο, οι γνώσεις που αφορούν τη χηµική τους δραστικότητα 

και τις µεθόδους παραγοντοποίησης τους είναι µάλλον περιορισµένες.96 Στα 

ετεροφουλερένια, ένα ή περισσότερα άτοµα του ανθρακικού σκελετού έχουν 

αντικατασταθεί από ετεροάτοµα όπως άζωτο,88 βόριο,97 πυρίτιο,98 ή ακόµη από 

µέταλλα όπως αρσενικό ή γερµάνιο.99 Στην περίπτωση των τρισθενών αζώτου και 

βορίου, η αντικατάσταση περιττού αριθµού ατόµων άνθρακα οδηγεί σε ρίζες οι 

οποίες διµερίζονται. Το 1995 οι ερευνητικές οµάδες των Hirsch100 και Mattay101 

βρήκαν µε φασµατοµετρία µάζας, σε συνθήκες FAB και DCI, ότι συγκεκριµένα 

επιµινοφουλερένια και αζαοµοφουλερένια αποτελούν πρόδροµα µόρια των ιµινιακών 

κατιόντων C59N+ και C69N+. Βασιζόµενοι σε αυτήν την παρατήρηση, οι οµάδες των 

Wudl88 και Hirsch,102 συνέθεσαν και αποµόνωσαν τα αζαφουλερένια C59N και C69N 

µε τη µορφή των διµερών τους (C59N)2 και (C69N)2. 

 

N
N

N

19
20  

 

Σχήµα 39 : ∆οµή του αζα[60]φουλερενίου 19 και του διµερούς του, 20. 
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 Τόσο η µέθοδος του Wudl, όσο και η εναλλακτική µέθοδος που δηµοσιεύθηκε 

από τον Hirsch, επιτρέπουν τη σύνθεση του αζαφουλερενίου σε επαρκείς ποσότητες 

για το χαρακτηρισµό και την εξέταση της χηµικής του δραστικότητας. Μέχρι σήµερα, 

το αζαφουλερένιο είναι το µοναδικό ετεροφουλερένιο που µπορεί να αποµονωθεί σε 

καθαρή µορφή. 

 

2. Σύνθεση και χαρακτηρισµός του αζαφουλερενίου (C59N)2

 Το πρώτο βήµα στη σύνθεση του αζα[60]φουλερενίου 20, σύµφωνα µε τη 

µέθοδο του Wudl, περιλλαµβάνει την 1,3-διπολική κυκλοπροσθήκη του 

µεθοξυαιθοξυµεθυλοαζιδίου (ΜΕΜ-Ν3) στο C60. To κύριο προϊόν, µετά τη θερµική 

αποβολή Ν2, είναι το [5,6]-αζαοµοφουλερένιο ανοικτού δακτυλίου 1 (Σχήµα 40).103

 

MEM-N3

N N N MEM N MEM

1

MEM = CH2OCH2CH2OCH3  
 

Σχήµα 40 : Το πρώτο στάδιο της σύνθεσης του αζα[60]φουλερενίου. 

 

 Στο επόµενο στάδιο, το 1 αυτοφωτοξειδώνεται, µέσω του ενδιαµέσου 1,2-

διοξετανίου, οδηγώντας αποκλειστικά στη C60-Ν-ΜΕΜ-κετολακτάµη 2.81 Η εξήγηση 

που δόθηκε για αυτήν τη µη αναµενόµενη τοποεκλεκτικότητα, στηρίχθηκε στον 

εναµινικό χαρακτήρα και τη συνακόλουθη πόλωση των γειτονικών στη Ν-ΜΕΜ 

οµάδα [6,6] δεσµών. ∆ηλαδή, το συγκεκριµένο τµήµα του παραγώγου 1 

συµπεριφέρεται ως µια ηλεκτρονιακά φτωχή εναµίνη.104 Αξίζει να σηµειωθεί, ότι η 

κετολακτάµη 2 ανήκει στην οµάδα συµµετρίας C1 και κατά συνέπεια αποµονώνεται 

ως ρακεµικό µίγµα των δύο εναντιοµερών, τα οποία διαχωρίστηκαν µε 

παρασκευαστικό HPLC σε στήλη µε χειρόµορφη στατική φάση, από τον Wudl και 

τους συνεργάτες του.105 Επιπλέον, όπως προαναφέρθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο, 
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αποτέλεσε το πρώτο παράγωγο του [60]φουλερενίου που διαθέτει έναν ανοικτό 

δακτύλιο πάνω στον ανθρακικό σκελετό. 
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Σχήµα 41 : Το δεύτερο στάδιο της σύνθεσης του αζα[60]φουλερενίου. 

 

 Τελικά, η κετολακτάµη 2 οδηγεί στο σχηµατισµό του διµερούς του 

αζα[60]φουλερενίου, 20, κατά την αντίδραση της µε περίσσεια p-τολουοσουλφονικού 

οξέως υπό ατµόσφαιρα αργού σε διαλύτη 1,2-διχλωροβενζόλιο (ODCB).88 Ο 

µηχανισµός που προτάθηκε για το σχηµατισµό του 20 (Σχήµα 42) αρχικά 

περιλαµβάνει την απόσπαση ενός µορίου 2-µεθοξυαιθανόλης, προς σχηµατισµό του 

αντίστοιχου Ν-µεθυλενικού καρβοκατιόντος. 
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Σχήµα 42: Το τελευταίο στάδιο της σύνθεσης του αζα[60]φουλερενίου. 
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Στη συνέχεια, µε κυκλοποίηση και διαδοχική απόσπαση ενός µορίου φορµαλδεΰδης 

και ενός µορίου µονοξειδίου του άνθρακα, προκύπτει το ιµινιακό κατιόν του 

αζαφουλερενίου. Το τελευταίο, αναγόµενο είτε από το νερό, που περιέχεται στο p-

τολουοσουλφονικό οξύ (p-TsOH), είτε από τη 2-µεθοξυαιθανόλη, οδηγεί στη ρίζα 

C59N• που διµερίζεται προς (C59N)2. Η παραπάνω µέθοδος, βελτιστοποιήθηκε στη 

συνέχεια από τον Hirsch και τους συνεργάτες του ώστε να δίνει επαναλαµβανόµενα 

αποτελέσµατα, καθιστώντας ταυτόχρονα τον καθαρισµό του διµερούς 20 µε 

παρασκευαστικό HPLC µη απαραίτητο.96b 

 Επιπλέον, η ερευνητική οµάδα του Hirsch πρότεινε µία εναλλακτική µέθοδο 

για τη παρασκευή του (C59N)2 (Σχήµα 43).102 Στο πρώτο στάδιο παρασκευάζεται το 

προϊόν διπλής προσθήκης του ΜΕΜ-Ν3 στο C60 (21) παρουσία περίσσειας του 

αζιδίου ΜΕΜ-Ν3. Αυτό στη συνέχεια αντιδρά µε n-βουτυλαµίνη και DBU σε διαλύτη 

τολουόλιο. Το αµινοπαράγωγο που προκύπτει αντιδρά µε περίσσεια p-TsOH σε 

διαλύτη ODCB υπό ατµόσφαιρα αργού, οδηγώντας στην αποµόνωση του διµερούς 

20. 
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Σχήµα 43 : Η µέθοδος του Hirsch για τη σύνθεση του (C59N)2. 

 

 Παρόλο που η σωστή [6,6]-κλειστή δοµή για το διµερές του αζαφουλερενίου 

20 είχε προβλεφθεί από τον Andreoni και τους συνεργάτες του µε βάση DFT 

θεωρητικούς υπολογισµούς,106 η πειραµατική απόδειξη, που στηρίχθηκε στο φάσµα 
13C NMR, άργησε αρκετά. Αυτό συνέβη εξαιτίας του ιδιαίτερα µεγάλου χρόνου 

αποδιέγερσης του sp3 άνθρακα, του οποίου το σήµα µπορεί να καταγραφεί για 

χρόνους καθυστέρησης τουλάχιστον 16 s,107 σε αντιδιαστολή µε τα περισσότερα 

παράγωγα του C60, για τα οποία αρκούν χρόνοι της τάξης των 6-8 s. Το φάσµα 13C 
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NMR του (C59N)2, το οποίο διαθέτει 30 απορροφήσεις στην περιοχή 124 έως 157 

ppm και µία απορρόφηση στα 90.4 ppm για τον sp3 άνθρακα µέσω του οποίου 

συνδέονται οι δύο σφαίρες, είναι ενδεικτικό για τη C2h συµµετρία του. Επιπλέον, τα 

δύο άτοµα αζώτου βρίσκονται σε trans διαµόρφωση, η οποία ελαχιστοποιεί τις 

ηλεκτροστατικές απώσεις.108 Η αντικατάσταση ενός ατόµου άνθρακα από ένα άτοµο 

αζώτου στη σφαίρα του φουλερενίου, οδηγεί σε µερική ανακατανοµή της 

ηλεκτρονιακής πυκνότητας στον πυροκυκλικό δακτύλιο γύρω από το δεσµό C-N, 

χωρίς ωστόσο να επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στα µοριακά τροχιακά του, όπως 

αποδείχθηκε θεωρητικά και πειραµατικά, ενώ το επιπλέον ηλεκτρόνιο στη ρίζα 19, 

εντοπίζεται κυρίως στο άτοµο του αζώτου.109

 Σύµφωνα µε θεωρητικούς υπολογισµούς, η ενέργεια του διαµοριακού δεσµού 

στο διµερές 20, είναι της τάξης των 18 kcal/mol,106 όση περίπου και η ενθαλπία 

σχηµατισµού των διµερών των ριζών RC60
•.110 Το ερώτηµα που έµενε να απαντηθεί, 

ήταν εάν η θερµική ή φωτοχηµική διάσπαση του δεσµού αυτού, θα µπορούσε να 

οδηγήσει στη δηµιουργία της ρίζας του αζαφουλερενίου 19. Πράγµατι, η ρίζα 

ανιχνεύθηκε µε φασµατοσκοπία EPR τόσο θερµικά, όσο και χρησιµοποιώντας 

ακτινοβόληση µε παλµικό laser στα 532 nm, ή µε λάµπα Xe σε διαλύτη 1-

χλωροναφθαλένιο.111

 

3. Παραγοντοποίηση του αζαφουλερενίου (C59N)2

 Ο σηµαντικότερος ίσως λόγος για τον περιορισµένο αριθµό δηµοσιευµένων 

µεθόδων παραγοντοποίησης του αζα[60]φουλερενίου, είναι η διµερής φύση µε την 

οποία αποµονώνεται. Αυτό σηµαίνει ότι όλες οι τυπικές αντιδράσεις των 

φουλερενίων µπορούν να συµβούν και στις δύο σφαίρες του διµερούς, µε αποτέλεσµα 

την παραγωγή µεγάλου αριθµού, δύσκολα αποµονώσιµων ισοµερών. Το πρόβληµα 

µπορεί να λυθεί µερικώς, µε τη χρήση µονοµερών παραγώγων του αζαφουλερενίου, 

αλλά και σε αυτήν την περίπτωση η παραγοντοποίηση δίνει περισσότερο πολύπλοκα 

µίγµατα από ότι για το C60, µιας και τα µονοµερή του αζαφουλερενίου ανήκουν σε 

οµάδα χαµηλότερης συµµετρίας (Cs) από αυτή του C60 (Ih). Το γεγονός αυτό οδηγεί 

σε 16 πιθανά ισοµερή, για µία µόνο προσθήκη σε κάποιο διπλό [6,6] δεσµό, εκ των 

οποίων µόνο τα τρία διαθέτουν Cs συµµετρία, ενώ όλα τα υπόλοιπα είναι µη 

συµµετρικά. 
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 Οι αντιδράσεις µέσω ριζών αποτελούν την πρώτη κατηγορία αντιδράσεων 

στις οποίες βρέθηκε ότι λαµβάνει µέρος το αζα[60]φουλερένιο. Η ρίζα 19 µπορεί να 

παραχθεί και να αντιδράσει περαιτέρω, µε θερµική ή φωτοχηµική διάσπαση του 

διµερούς 20. Με αυτόν τον τρόπο παράγεται το υδροαζα[60]φουλερένιο (22), το 

οποίο αποτελεί το απλούστερο παράγωγο του αζα[60]φουλερενίου (Σχήµα 44), κατά 

την αντίδραση παγίδευσης του 19 µε υδρίδιο του τριβουτυλο κασσιτέρου. Το ίδιο 

παράγωγο µπορεί να ληφθεί και µε προσθήκη περίσσειας υδροκινόνης στην 

τελευταία αντίδραση της συνθετικής πορείας του διµερούς, από το ενδιάµεσο 2. 
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Σχήµα 44 : Οι δύο εναλλακτικές µέθοδοι σύνθεσης του υδροαζα[60]φουλερενίου. 

 

 Επιπλέον, ο Wudl µε τους συνεργάτες του πέτυχαν ακόµη µία 

παραγοντοποίηση του αζα[60]φουλερενίου, θερµαίνοντας το διµερές 20 σε διαλύτη 

ODCB παρουσία διφαινυλοµεθανίου, αποµονώνοντας έτσι το παράγωγο 23.112 Ο 

µηχανισµός που προτάθηκε για αυτήν την αντίδραση παρουσιάζεται στο Σχήµα 45. 

 Η σηµαντικότερη ωστόσο κατηγορία αντιδράσεων του αζαφουλερενίου, 

περιλαµβάνει την αντίδραση του ιµινιακού κατιόντος του φουλερενίου 24 (Σχήµα 

46), µε διάφορα πυρηνόφιλα µόρια. Ο σχηµατισµός του ιµινιακού κατιόντος, το οποίο 

είναι ισοηλεκτρονιακό του C60, πραγµατοποιείται µε θέρµανση του διµερούς 20, σε 

διαλύτη ODCB, µε περίσσεια p-TsOH παρουσία οξυγόνου. Σύµφωνα µε τον Hirsch, 

το παραπάνω κατιόν σχηµατίζεται κατά την αντίδραση οξείδωσης της ενδιάµεσης 

ρίζας του αζαφουλερενίου 19 από το οξυγόνο, ενώ ο ρόλος του p-TsOH δεν έχει 

διευκρινιστεί, αλλά εικάζεται ότι είναι απαραίτητο προκειµένου να παγιδεύει τις 

δραστικές µορφές οξυγόνου που παράγονται.113 Το ιµινιακό κατιόν έχει αποδειχθεί 

ότι αντιδρά µε πλούσια αρένια,113,114 ενολοποιήσιµες καρβονυλικές ενώσεις115 και 
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αλκοόλες.116 Στο Σχήµα 47 συνοψίζονται οι παραπάνω αντιδράσεις 

παραγοντοποίησης του αζα[60]φουλερενίου. 
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Σχήµα 45 : Η σύνθεση του παραγώγου του αζα[60]φουλερενίου 23. 
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Σχήµα 46 : O σχηµατισµός του ιµινιακού κατιόντος του αζα[60]φουλερενίου 24. 

 

 Πρόσφατα, το ιµινιακό κατιον του αζα[60]φουλερενίου αποµονώθηκε ως το 

µετά αργύρου(Ι)-δις-καρβορανίου [Ag(CB11H6Cl6)2] άλας, που προκύπτει κατά την 

οξείδωση του sp3-sp3 C-C δεσµού του διµερούς 20, από 
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εξαβρωµο(φαινυλο)καρβαζόλιο.117 Η οξείδωση του (C59N)2 σε C59N+ αποδείχθηκε 

ότι είναι αντιστρεπτή, µε το C59N+ να ανάγεται ξανά στο διµερές µε αµάλγαµα Zn-

Hg. 
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Σχήµα 47 : Οι αντιδράσεις του ιµινιακού κατιόντος του αζα[60]φουλερενίου. 

 

 Οι αντιδράσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί πάνω στον ανθρακικό σκελετό 

του αζαφουλερενίου είναι µόνο δύο και έχουν ως προϊόντα πολυϋποκατεστηµένα 

παράγωγα υψηλής συµµετρίας, αρυλοπαραγώγων του αζαφουλερενίου (Σχήµα 48).118
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Σχήµα 48 : Πολυϋποκατεστηµένα παράγωγα του αζα[60]φουλερενίου. 
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 Τέλος, πρόσφατα αναφέρθηκε στη βιβλιογραφία η αποµόνωση του Ν-οξειδίου 

του υδροαζαφουλερενίου C59HNO (Σχήµα 49), η οποία επετεύχθη µε 

αυτοφωτοξείδωση του υδροαζαφουλερενίου C59HN (22).119
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Σχήµα 49 : Το Ν-οξείδιο του υδροαζαφουλερενίου. 

 

Β) Συνοπτική αναφορά στα κινητικά ισοτοπικά φαινόµενα 

 Στα κεφάλαια που ακολουθούν, µελετώνται µηχανιστικά: α) η µέσω 

ελευθέρων ριζών αντίδραση του C59N• µε αρυλοαλκάνια που διαθέτουν βενζυλικά 

άτοµα υδρογόνου, καθώς και β) η αντίδραση ηλεκτρονιόφιλης αρωµατικής 

υποκατάστασης µεταξύ του C59N+ και των ηλεκτρονιακά πλούσιων αρενίων 

τολουόλιο και ανισόλη. Η µελέτη αυτή πραγµατοποιήθηκε µέσω µετρήσεων 

κινητικών ισοτοπικών φαινοµένων H/D, και κατά συνέπεια κρίνεται σκόπιµο να 

αναφερθούν περιληπτικά οι βασικές αρχές της σχετικής θεωρίας  

 Ισοτοπικό φαινόµενο ονοµάζεται η εκδήλωση διαφορετικής χηµικής 

συµπεριφοράς µεταξύ ισοτόπων του ίδιου στοιχείου. Τα ισοτοπικά φαινόµενα 

διακρίνονται σε κινητικά ισοτοπικά φαινόµενα και σε ισοτοπικά φαινόµενα 

ισορροπίας.120 Η ισοτοπική επισήµανση, δηλαδή η αντικατάσταση του ατόµου ενός 

στοιχείου από κάποιο ισότοπο του, επιφέρει τη µικρότερη δυνατή αλλαγή που µπορεί 

να υποστεί ένα µόριο. Στα οργανικά µόρια η αλλαγή αυτή περιλαµβάνει συνήθως την 

αντικατάσταση ατόµων υδρογόνου (1Η) από άτοµα δευτερίου (2H ή D). O λόγος, για 

τον οποίο η αντικατάσταση των ατόµων υδρογόνου από άτοµα δευτερίου αποτελεί 

τον περισσότερο διαδεδοµένο τρόπο ισοτοπικής επισήµανσης, βρίσκεται κυρίως, 

εκτός του γεγονότος της ύπαρξης ατόµων υδρογόνου στις περισσότερες θέσεις των 

οργανικών µορίων, στη µεγάλη διαφορά µάζας ανάµεσα σε H και D (mD=2mH). 

 Με κατάλληλα επιλεγµένη ισοτοπική επισήµανση, σε στερεοηλεκτρονιακά 

ισοδύναµες θέσεις ενός (ενδοµοριακό ισοτοπικό φαινόµενο) ή δύο διαφορετικών 
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µορίων (διαµοριακό ισοτοπικό φαινόµενο), οι σταθερές ταχύτητας της 

επισηµασµένης και µη θέσης, ή του επισηµασµένου και µη µορίου όταν το ισοτοπικό 

φαινόµενο που µελετάται είναι διαµοριακό, είναι δυνατόν να διαφοροποιηθούν. Η 

θεωρία των ισοτοπικών φαινοµένων βασίζεται κυρίως στις παραδοχές ότι τα 

αντιδρώντα βρίσκονται σε ισορροπία µε το ενεργό σύµπλοκο (ή διαφορετικά 

µεταβατική κατάσταση), και στο ότι ένας από τους τρόπους δόνησης (vibration 

mode) της βασικής κατάστασης (αντιδρώντα) µετατρέπεται στη µεταβατική 

κατάσταση σε µεταφορική ενέργεια κατά µήκος της συντεταγµένης της αντίδρασης. 

Έτσι, η ισοτοπική επισήµανση σε ένα µόριο δε µεταβάλλει την ενεργειακή επιφάνεια 

του δυναµικού του συστήµατος. Η διαφοροποίηση στη χηµική δραστικότητα των 

ισοτόπων οφείλεται κυρίως στις διαφορές της δονητικής ενέργειας, ενώ η διαφορά 

της µεταφορικής και περιστροφικής ενέργειας είναι ασήµαντη. 

 Πρωτοταγή κινητικά ισοτοπικά φαινόµενα παρατηρούνται σε αντιδράσεις στις 

οποίες λαµβάνει χώρα διάσπαση του δεσµού C-H(D). Εάν ο συναγωνισµός είναι 

διαµοριακός, θα πρέπει, για την παρατήρηση πρωτοταγούς κινητικού ισοτοπικού 

φαινοµένου, η διάσπαση αυτή να λαµβάνει χώρα στο καθοριστικό για την ταχύτητα 

της αντίδρασης στάδιο (το πιο αργό στάδιο). Αντίθετα, στην περίπτωση 

ενδοµοριακού συναγωνισµού, η παρατήρηση πρωτοταγούς κινητικού ισοτοπικού 

φαινοµένου δε σηµαίνει απαραίτητα ότι το στάδιο που περιλαµβάνει τη διάσπαση του 

δεσµού C-H(D) είναι το αργό στάδιο του µηχανισµού. 

 

 

  Α-Η(D) + B              A---H(D)---B              A + B-H(D) f1 f2

                               Αντιδρώντα              Μεταβατική κατάσταση              Προϊόντα 

 

 Όταν η µεταβατική κατάσταση για τη µεταφορά του H(D) είναι γραµµική και 

συµµετρική, δηλαδή οι σταθερές δυνάµεως f1 και f2 είναι ίσες, η προβλεπόµενη από 

τη θεωρία τιµή του κινητικού ισοτοπικού φαινοµένου στους 25οC είναι kH/kD= 6.9. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις όµως, η τιµή των πρωτοταγών κινητικών ισοτοπικών 

φαινοµένων είναι µικρότερη από αυτή που προβλέπεται από τη θεωρία. Αυτό συχνά 

οφείλεται στο ότι συνήθως για τις οργανικές αντιδράσεις f1>f2, δηλαδή έχουµε 

γρήγορες µεταβατικές καταστάσεις (early transition state), οι οποίες µοιάζουν στα 
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αντιδρώντα.121 Ο άλλος σηµαντικός λόγος, για τη µέτρηση πρωτοταγών ισοτοπικών 

φαινοµένων µικρότερων από τη θεωρητικά προβλεπόµενη τιµή, εξηγείται από το 

µοντέλο του More O’ Ferrall, σύµφωνα µε το οποίο η τιµή του πρωτοταγούς 

κινητικού ισοτοπικού φαινοµένου µειώνεται µε τη µείωση της γωνίας µεταφοράς του 

H(D).122 Τέλος, υπάρχουν και περιπτώσεις στις οποίες το µέγεθος του πρωτοταγούς 

κινητικού ισοτοπικού φαινοµένου είναι µεγαλύτερο από αυτό που προβλέπεται από 

τη θεωρία. Αυτό συνήθως συµβαίνει είτε επειδή η µεταφορά του H(D) µπορεί να 

πραγµατοποιείται σε περισσότερα του ενός στάδια, οπότε το συνολικό κινητικό 

ισοτοπικό φαινόµενο είναι το γινόµενο των ισοτοπικών φαινοµένων των επιµέρους 

σταδίων,123 είτε εξαιτίας του κβαντοµηχανικού φαινοµένου της σήραγγας (tunneling 

effect).124

 ∆ευτεροταγή κινητικά ισοτοπικά φαινόµενα έχουµε σε εκείνες τις περιπτώσεις 

όπου η διαφορά στις σταθερές ταχύτητας, µεταξύ στερεοηλεκτρονιακά ισοδυνάµων 

θέσεων στο ίδιο (ενδοµοριακο δευτεροταγές ισοτοπικό φαινόµενο) ή σε διαφορετικά 

µόρια (διαµοριακό δευτεροταγές ισοτοπικό φαινόµενο), δεν οφείλεται στη διάσπαση 

του ισοτοπικά επισηµασµένου δεσµού, αλλά στην παρουσία του ισοτόπου κοντά στο 

κέντρο της αντίδρασης. Ανάλογα µε τη θέση της ισοτοπικής επισήµανσης, ως προς το 

κέντρο της αντίδρασης, τα ισοτοπικά φαινόµενα διακρίνονται σε α, β, γ, κ.λ.π. 

 

C C C X

H(D)

C C C X

H(D)

C C C X

H(D)

 
                    α-δευτεροταγές           β-δευτεροταγές            γ-δευτεροταγές 

 

 Όταν το ισότοπο, που προκαλεί τη διαφοροποίηση στη σταθερά ταχύτητας της 

αντίδρασης, είναι συνδεδεµένο σε α θέση ως προς το κέντρο της αντίδρασης, το 

ισοτοπικό φαινόµενο ονοµάζεται α-δευτεροταγές ισοτοπικό φαινόµενο ((kH/kD)α-

secondary). Σύµφωνα µε το µοντέλο του Streitweiser,125 η µεγαλύτερη διαφοροποίηση 

κατά την αλλαγή υβριδισµού sp3 → sp2 ή sp2 → sp3 του ατόµου C που αποτελεί το 

κέντρο της αντίδρασης, στο οποίο έχει γίνει η ισοτοπική επισήµανση H(D), από τη 

βασική στη µεταβατική κατάσταση, οφείλεται κυρίως στην εκτός επιπέδου δόνηση 

κάµψης του δεσµού C-H(D). 
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 Κατά την αλλαγή υβριδισµού sp3 → sp2, η εκτός επιπέδου δόνηση κάµψης 

του α δεσµού C-H(D) οδηγείται σε µια λιγότερο στερεοχηµικά παρεµποδισµένη 

µεταβατική κατάσταση, κάτι που µεταφράζεται µε την εκδήλωση ενός κανονικού 

ισοτοπικού φαινοµένου ((kH/kD)α-secondary > 1). Στην αντίθετη περίπτωση αλλαγής 

υβριδισµού (sp2 → sp3), η εκτός επιπέδου δόνηση κάµψης του α δεσµού C-H(D) 

οδηγείται σε µια περισσότερο παρεµποδισµένη µεταβατική κατάσταση και κατά 

συνέπεια στην εκδήλωση ενός αντίστροφου ισοτοπικού φαινοµένου ((kH/kD)α-secondary 

< 1). Οι τιµές τόσο των κανονικών, όσο και των αντίστροφων α-δευτεροταγών 

ισοτοπικών φαινοµένων, κυµαίνονται µεταξύ 5 και 15% ανά άτοµο δευτερίου. 

 

C

(D)H

X

 
 
Σχήµα 50 : Η εκτός επιπέδου δόνηση κάµψης του δεσµού C-H(D). 

 

 Στην περίπτωση που το σηµείο της ισοτοπικής επισήµανσης βρίσκεται σε β 

θέση ως προς το δεσµό που διασπάται στο καθορίζον την ταχύτητα της αντίδρασης 

στάδιο, το ισοτοπικό φαινόµενο που µετράται ονοµάζεται β-δευτεροταγές ((kH/kD)β-

secondary). Τα β-δευτεροταγή ισοτοπικά φαινόµενα ερµηνεύονται, ανάλογα µε την 

περίπτωση, είτε µέσω του φαινοµένου της υπερσυζυγίας (hyperconjugation effect),126 

είτε µέσω των απωστικών µη δεσµικών αλληλεπιδράσεων (non bonding 

interactions).127 Το υπερσυζυγιακό φαινόµενο υπαγορεύει µεγαλύτερη ικανότητα για 

σταθεροποίηση ενός καρβοκατιόντος (ή µερικώς αναπτυγµένου καρβοκατιόντος) 

µέσω του δεσµού C-H, παρά µέσω του δεσµού C-D, εξαιτίας της καλύτερης 

αλληλεπικάλυψης µε το κενό p τροχιακό, λόγω του µεγαλύτερου µήκους δεσµού του 

C-H. Συνήθως, τα β-δευτεροταγή κινητικά ισοτοπικά φαινόµενα κυµαίνονται γύρω 

στο 10% ανά άτοµο δευτερίου. 

 

(D)H H (D )

 
 

Σχήµα 51 : Το φαινόµενο της υπερσυζυγίας. 
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 Η αποµακρυσµένη ισοτοπική επισήµανση, όπως για παράδειγµα σε θέση γ ή 

και µακρύτερα από το κέντρο της αντίδρασης, έχει τις περισσότερες φορές ασήµαντη 

επίδραση στη διαφοροποίηση της ταχύτητας της αντίδρασης. Η σηµαντικότερη 

εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα είναι στην περίπτωση όπου η θέση της επισήµανσης 

είναι στερεοχηµικά παρεµποδισµένη, είτε στα αντιδρώντα, είτε στη µεταβατική 

κατάσταση.128 Το ισοτοπικό φαινόµενο που παρατηρείται τότε ονοµάζεται στερεο-

ισοτοπικό φαινόµενο και οφείλεται στο µεγαλύτερο µήκος για το δεσµό C-H από ότι 

για τον C-D. Αξίζει να σηµειωθεί τέλος, ότι εκτός από λόγους στερεοχηµικής 

παρεµπόδισης, στη βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί και αποµακρυσµένα δευτεροταγή 

κινητικά ισοτοπικά φαινόµενα που οφείλονται σε υπερσυζυγία.129
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ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΖΑ[60]ΦΟΥΛΕΡΕΝΙΟΥ ΜΕΣΩ ΡΙΖΩΝ: ΝΕΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

 

A) Σύνθεση, αποµόνωση και χαρακτηρισµός νέων µονοπαραγώγων του 

αζα[60]φουλερενίου 

 Έχει ήδη αναφερθεί η αντίδραση της αζα[60]φουλερένυλο ρίζας 19 µε δότες 

ατόµου υδρογόνου, προς σχηµατισµό του υδροαζα[60]φουλερενίου 22, καθώς και µε 

το διφαινυλοµεθάνιο προς σχηµατισµό του µονοπαραγώγου 23. Αυτά τα παράγωγα 

του αζαφουλερενίου, τα οποία σχηµατίζονται από τις µέσω ελευθέρων ριζών 

αντιδράσεις του, είναι και τα µοναδικά που έχουν αποµονωθεί έως σήµερα. 

 

N

23

N

22

H

 
 

Σχήµα 52 : Τα παράγωγα του αζα[60]φουλερενίου 22 και 23. 

 

 Κατά τη διάρκεια των προσπαθειών µας να µελετήσουµε µηχανιστικά τη 

µέσω ελευθέρων ριζών αντίδραση του 19, µε µετρήσεις κινητικών ισοτοπικών 

φαινοµένων, παρατηρήσαµε ότι εκτός του διφαινυλοµεθανίου κανένα από τα 

αλκυλιωµένα παράγωγα του 29a-29c (Σχήµα 58) δεν αντιδρά µε τη ρίζα 19. 

Αντίθετα, η αντίδραση του 19 µε το φλουορένιο (25a), όπως επίσης και τα 

αλκυλιωµένα παράγωγα του φλουορενίου 25b-25d, οδήγησε στην αποµόνωση και το 

χαρακτηρισµό των νέων µονοπαραγώγων του αζα[60]φουλερενίου 26a-26d.130 

Επιτυχής αποδείχθηκε επίσης η αντίδραση του 19 µε τα αρένια 27a-27b, καθώς 

αποµονώθηκαν τα παράγωγα του αζα[60]φουλερενίου 28a και 28b (Σχήµα 53). 
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X

R

R=H      25a
R=Me    25b
R=Et     25c
R=Ph    25d

X=CH2   27a
X=O       27b

N

R

N

X

X=CH2   28a
X=O      28b

R=H      26a
R=Me    26b
R=Et     26c
R=Ph    26d

+

+

C59N

C59N

 
 

Σχήµα 53 : Τα παράγωγα του αζα[60]φουλερενίου 26a-26d και 28a-28b. 

 

 Τα υποκατεστηµένα φλουορένια 25b-25d παρασκευάσθηκαν ποσοτικά από 

τις αντίστοιχες αλκοόλες µε αναγωγή από το σύµπλοκο του αιθερικού τριφθοριούχου 

βορίου µε τριαιθυλοσιλάνιο.131 Οι αλκοόλες, παρασκευάσθηκαν από την αντίδραση 

της 9-φλουορενόνης µε το κατάλληλο αντιδραστήριο Grignard (Σχήµα 54). Τα 

υποστρώµατα 25a, 27a και 27b είναι εµπορικά διαθέσιµα. 

 
O OH RR

RMgBr
BF3/Et2O
Et3SiH

R=Me, Et, Ph 25b-25d  

 

Σχήµα 54 : Παρασκευή των υποκατεστηµένων φλουορενίων 25b-25d. 
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 Τα υποκατεστηµένα αζα[60]φουλερένια 26a-26d και 28a-28b ελήφθησαν από 

την αντίδραση της αζαφουλερένυλο ρίζας 19 µε τα αντίστοιχα αρένια. Για το λόγο 

αυτό, απαερωµένα διαλύµατα του διµερούς 20, σε κάθε περίπτωση µαζί µε το 

αντίστοιχο αρένιο, σε διαλύτη 1,2-διχλωροβενζόλιο (ODCB), θερµάνθηκαν στους 

160 oC για 3-9 ώρες υπό ατµόσφαιρα αργού, ενώ για την παρακολούθηση της πορείας 

των αντιδράσεων χρησιµοποιήθηκε υγρή χρωµατογραφία υψηλής πίεσης (HPLC). 

Μετά την απόσταξη του ODCB, στο µίγµα κάθε αντίδρασης έγιναν 4-6 εκπλύσεις-

φυγοκεντρήσεις µε ακετονιτρίλιο ή/και ακετόνη, προκειµένου να αποµακρυνθεί το 

εναποµείναν αρένιο. Τα προϊόντα 26a-26d και 28a-28b αποµονώθηκαν µε στήλη 

χρωµατογραφίας µεσαίας πίεσης (SiO2, εξάνιο) ως στερεά µαύρου χρώµατος (Σχήµα 

55). 

 

N

X

X=CH2  28a
X=O       28b

N

R

R=H      26a
R=Me    26b
R=Et     26c
R=Ph 26d  

Παράγωγο R X Απόδοση (%)a Χρόνος 

αντίδρασης (h) 

26a H - 41 9 
26b Me - 30 8 
26c Et - 35 6 
26d Ph - 20 4 
28a - CH2 30 4 

28b - O 24 3 
a Με βάση το αποµονωµένο προϊόν. 

 

Σχήµα 55 : Παρασκευή των παραγώγων του αζα[60]φουλερενίου 26a-26d και 28a-

28b. 
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 Όλα τα µονοπαράγωγα χαρακτηρίσθηκαν µε φασµατοσκοπία NMR. 

Συγκεκριµένα, χρησιµοποιήθηκαν πειράµατα 1H, 13C, DEPT, COSY και HMQC. 

Επίσης, χαρακτηρίσθηκαν µε φασµατοσκοπία µάζας (FAB-MS), υπερύθρου (FT-IR) 

και υπεριώδους-ορατού (UV-VIS). Τα διαλύµατα των µονοπαραγώγων του 

αζα[60]φουλερενίου 26a-26d και 28a-28b είναι πράσινα, ενώ τα UV-VIS φάσµατα 

τους είναι σχεδόν πανοµοιότυπα µε αυτό του (C59N)2, κάτι που είναι σύνηθες για όλα 

τα παράγωγα του αζα[60]φουλερενίου που έχουν αναφερθεί έως σήµερα στη 

βιβλιογραφία. Οι απορροφήσεις που παρουσιάζουν είναι στα 380, 450, 595, 730 και 

817 nm. Τα φάσµατα υπερύθρου των 26a-26d και 28a-28b είναι παρόµοια, µε 

ισχυρές χαρακτηριστικές απορροφήσεις στους 524 και 1510 κυµατάριθµους (cm-1). 

Τέλος στα φάσµατα µάζας όλων των νέων παραγώγων εντοπίστηκαν οι κορυφές των 

αντίστοιχων µοριακών ιόντων. Στα Σχήµατα 56 και 57 παρατίθενται ενδεικτικά τα 

φάσµατα 1H NMR και 13C NMR των 26b και 26c αντίστοιχα. 
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Σχήµα 56 : Το φάσµα 1H NMR του 26b. 

 

 Όπως προαναφέρθηκε, έγιναν προσπάθειες και για τη σύνθεση παραγώγων 

του αζα[60]φουλερενίου, κατά την αντίδραση του µε τα αλκυλιωµένα παράγωγα του 

διφαινυλοµεθανίου 29a-29c (Σχήµα 58). Οι προσπάθειες αυτές απέβησαν άκαρπες, 

ενώ ταυτόχρονα παρατηρήθηκε σταδιακή καταστροφή του διµερούς 
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αζα[60]φουλερενίου. Το ίδιο παρατηρήθηκε, και µε τα υποστρώµατα 30a-30c που 

παρουσιάζονται στο Σχήµα 58. Σηµειώνεται ότι τα υποστρώµατα 29c και 30a-30c 

είναι εµπορικά διαθέσιµα. 
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Σχήµα 57 : Το φάσµα 13C NMR του 26c. 

 

 Η δραµατική διαφορά δραστικότητας, µεταξύ των υποκατεστηµένων 

διφαινυλοµεθανίων και των αντίστοιχων υποκατεστηµένων φλουορενίων, οφείλεται 

προφανώς στην επίπεδη δοµή των πρώτων, που είναι προτιµητέα για αντίδραση µε 

την αζαφουλερένυλο ρίζα. Αυτό, συµβαίνει τόσο για στερεοχηµικούς, µια και η 

προσέγγιση του 19 καθίσταται ευκολότερη, όσο και για ηλεκτρονικούς λόγους, 

καθώς οι σχηµατιζόµενες φλουορένυλο ρίζες είναι σταθερότερες από τις αντίστοιχες 

διφαίνυλο ρίζες, λόγω αποτελεσµατικότερης συζυγίας. Η άκαµπτη επίπεδη δοµή του 

φλουορενίου φαίνεται να είναι επίσης ο λόγος για τη µεγάλη διαφορά δραστικότητας 

µεταξύ του φλουορενίου και του διφαινυλοµεθανίου, µιας και το πρώτο αντιδρά πολύ 

γρηγορότερα (4 ώρες έναντι 48 για το διφαινυλοµεθάνιο), αλλά και σε χαµηλότερη 

θερµοκρασία (160 οC έναντι 180 οC), µε την αζα[60]φουλερένυλο ρίζα 19. 
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R

30b

30c

R=Me    29a
R=Et     29b
R=Ph    29c

30a

 
 

Σχήµα 58 : Τα υποστρώµατα 29a-29c και 30a-30c. 

 

 Επιπλέον, η αργή καταστροφή του διµερούς 20, κατά τις προσπάθειες 

παραγοντοποίησης του µε τα υποστρώµατα 29a-29c και 30a-30c, θα πρέπει να 

αποδοθεί σε πολλαπλές προσθήκες ελευθέρων ριζών στους [6,6] διπλούς δεσµούς του 

ανθρακικού σκελετού του αζα[60]φουλερενίου. Είναι άλλωστε γνωστό ότι οι 

ελεύθερες ρίζες δίνουν προϊόντα πολλαπλής προσθήκης µε τα φουλερένια, τα οποία 

λειτουργούν ως «σφουγγάρια ελευθέρων ριζών».132 Προφανώς, οι ιδίου τύπου 

ανεπιθύµητες αντιδράσεις προσθήκης πραγµατοποιούνται και στην περίπτωση των 

25a-25d και 27a-27b, αλλά αυτή τη φορά η σύζευξη του 19 µε τη ρίζα του αρενίου 

στο α άτοµο άνθρακα ως προς το άτοµο αζώτου, υπερισχύει. Περαιτέρω, η µη 

αποµόνωση παραγώγου του αζα[60]φουλερενίου, κατά την αντίδραση του µε τα 

υποστρώµατα 30a-30c, µπορεί να εξηγηθεί από την µεγάλη δραστικότητα και κατά 

συνέπεια χαµηλή εκλεκτικότητα για σύζευξη στην α θέση, σε σχέση µε προσθήκη σε 

οποιονδήποτε [6,6] διπλό δεσµό του ανθρακικού σκελετου του 19, των βενζυλικών 

ριζών που προκύπτουν, σε σχέση µε τις διβενζυλικές ρίζες για τα 25a-25d, 27a-27b 

αλλά και για το διφαινυλοµεθάνιο. 

 Τέλος, οι µικρότεροι χρόνοι καθώς και οι χαµηλότερες θερµοκρασίες που 

απαιτούνται στις αντιδράσεις παρασκευής των 26a-26d και 28a-28b, σε σχέση µε το 

παράγωγο 23, καθιστούν µη απαραίτητη τη χρήση παρασκευαστικού HPLC για τον 

καθαρισµό τους, µια και τα παραπροϊόντα των αντιδράσεων είναι σαφώς 

περιορισµένα. Το σηµαντικότερο παραπροϊόν όλων των παραπάνω αντιδράσεων είναι 

το παράγωγο 31 (Σχήµα 59), που προκύπτει κατά την αντίδραση του 19 µε το ODCB 

και είναι αδύνατον να διαχωριστεί από τα προϊόντα της αντίδρασης χωρίς 

παρασκευαστικό HPLC. Σηµειώνεται, ότι το 31 δεν έχει αναφερθεί εως σήµερα στη 

βιβλιογραφία, ενώ ο µηχανισµός σχηµατισµού του είναι άγνωστος. 
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N
Cl

31  
 

Σχήµα 59 : Το παραπροϊόν της αντίδρασης του αζα[60]φουλερενίου κατά τις µέσω 

ελευθέρων ριζών αντιδράσεις του σε διαλύτη ODCB. 

 

Β) Μηχανιστική µελέτη της µέσω ελευθέρων ριζών αντίδρασης του 

αζα[60]φουλερενίου µε αρένια 

 Τα ενδοµοριακά και διαµοριακά κινητικά ισοτοπικά φαινόµενα, αποτελούν 

ένα ισχυρό µέσο για τη µελέτη της δοµής της µεταβατικής κατάστασης µιας 

αντίδρασης.120 Προκειµένου να µελετηθεί µηχανιστικά η µέσω ελευθέρων ριζών 

αντίδραση της αζαφουλερένυλο ρίζας 19 µε αρένια, µε τη βοήθεια Η/D κινητικών 

ισοτοπικών φαινοµένων, παρασκευάσθηκαν τα υποστρώµατα: διφαινυλοµεθάνιο-1-d1 

(32-d1) και διφαινυλοµεθάνιο-1,1-d2 (32-d2).133 Παρασκευάσθηκαν επίσης τα 9-

µεθυλο-9H-φλουορένιο (25b), 9-µεθυλο(1,1,1-d3)-9H-φλουορένιο 25b-d3 και 9-

µεθυλο(1,1,1-d3)-9D-φλουορένιο 25b-d4. Για την παρασκευή των υποστρωµάτων 

25b-d3 και 25b-d4 χρησιµοποιήθηκε η ίδια µεθοδολογία που παρουσιάστηκε στο 

Σχήµα 54. Και για τα δύο χρησιµοποιήθηκε CD3MgI, αντί για CH3MgI, ενώ για το 

δεύτερο χρησιµοποιήθηκε EtSiD αντί για EtSiH, στο δεύτερο βήµα της παρασκευής. 

Για τον προσδιορισµό του πρωτοταγούς ενδοµοριακού κινητικού ισοτοπικού 

φαινοµένου χρησιµοποιήθηκε το υπόστρωµα 32-d1, ενώ για τον προσδιορισµό των 

πρωτοταγών, α- και β-δευτεροταγών διαµοριακών ισοτοπικών φαινοµένων 

χρησιµοποιήθηκα τα ισοµοριακά µίγµατα 32/32-d2, 25b/25b-d3 και 25b/25b-d4. Για 

την προετοιµασία των ισοµοριακών µιγµάτων χρησιµοποιήθηκε φασµατοσκοπία 1Η 

NMR, µε ολοκλήρωση των κατάλληλων απορροφήσεων. 

 Όλες οι αντιδράσεις µεταξύ του διµερούς 20 και των κατάλληλα ισοτοπικά 

επισηµασµένων υποστρωµάτων, πραγµατοποιήθηκαν σε διαλύτη απαερωµένο ODCB 

µε 100-πλάσια µοριακή περίσσεια υποστρώµατος, στις ίδιες πειραµατικές συνθήκες 
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που αναφέρθηκαν και προηγουµένως. Για τις αντιδράσεις των διφαινυλοµεθανίων 

χρησιµοποιήθηκαν 40 ώρες θέρµανσης στους 180 οC, ενώ για αυτές των 

υποκατεστηµένων φλουορενίων 4 ώρες θέρµανσης στους 160 οC. Ο καθαρισµός των 

προϊόντων έγινε µε χρωµατογραφία στήλης µεσαίας πίεσης. Τα ενδοµοριακά και 

διαµοριακά ισοτοπικά φαινόµενα, τα οποία µετρήθηκαν µε ολοκλήρωση των 

κατάλληλων απορροφήσεων στα φάσµατα 1Η NMR (500 MHz) των προϊόντων, 

παρουσιάζονται στο Σχήµα 60. Στο Σχήµα 61 παρουσιάζεται ενδεικτικά το φάσµα 1Η 

NMR για τον διαµοριακό συναγωνισµό 25b/25b-d3. 
 
 

X Y X Y

32   X=H, Y=H

32-d1   X=H, Y=D

32-d2   X=D, Y=D

25b   X=CH3, Y=H

25b-d3   X=CD3, Y=H

25b-d4   X=CD3, Y=D
 

Υπόστρωµα Χρόνος (h) Θερµοκρασία (oC) kH/kD

32/32-d2 40 180 2.30 ± 0.04 

32-d1 40 180 2.00 ± 0.04 

25b/25b-d4 4 160 3.85 ± 0.08 

25b/25b-d3 4 160 1.06 ± 0.02 

 

Σχήµα 60 : Τα ενδοµοριακά και διαµοριακά ισοτοπικά φαινόµενα που µετρήθησαν. 

 

 Το ισοτοπικό φαινόµενο για το διαµοριακό συναγωνισµό 25b/25b-d3 

υπολογίστηκε µε ολοκλήρωση των κορυφών που αντιστοιχούν στα αρωµατικά 

πρωτόνια που απορροφούν στα 8.30 ή 7.97, ή 7.60 ppm (2kH + 2kD) και στα µεθυλικά 

πρωτόνια που απορροφούν στα 2.95 ppm (3kH). Το συνολικό διαµοριακό κινητικό 

ισοτοπικό φαινόµενο, το οποίο αποτελεί β-δευτεροταγές ισοτοπικό φαινόµενο, 

βρέθηκε (kH/kD)obs = 1.06 ± 0.02. Το ισοτοπικό φαινόµενο που µετρήθηκε οφείλεται 

στο συναγωνισµό τριών ατόµων υδρογόνου µε τρία άτοµα δευτερίου και κατά 
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συνέπεια το β-δευτεροταγές ισοτοπικό φαινόµενο ανά άτοµο H/D υπολογίζεται σε 

(kH/kD)β-secondary = {(kH/kD)obs}-3 = 1.02. 
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Σχήµα 61 : Το φάσµα 1Η NMR (500 MHz) για τον διαµοριακό συναγωνισµό 

25b/25b-d3. 

 

 Αντίστοιχα, το ισοτοπικό φαινόµενο για τον διαµοριακό συναγωνισµό 

25b/25b-d4 υπολογίστηκε µε ολοκλήρωση των κορυφών που αντιστοιχούν στα 

αρωµατικά πρωτόνια που απορροφούν στα 8.30 ή 7.97, ή 7.60 ppm (2kH + 2kD) και 

στα µεθυλικά πρωτόνια που απορροφούν στα 2.95 ppm (3kH). Το συνολικό 

διαµοριακό κινητικό ισοτοπικό φαινόµενο, το οποίο στη συγκεκριµένη περίπτωση 

εµπεριέχει το πρωτοταγές, (kH/kD)primary, εκτός του β-δευτεροταγούς ισοτοπικού 

φαινοµένου, βρέθηκε (kH/kD)obs = 3.85 ± 0.08. Υποθέτοντας ότι η συνεισφορά του β-

δευτεροταγούς ισοτοπικού φαινοµένου είναι ίδια µε αυτήν στην περίπτωση του 

συναγωνισµού 25b/25b-d3, χρησιµοποιώντας την Εξίσωση (1) που ακολουθεί, 

βρέθηκε ότι (kH/kD)primary = 3.63. 
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(kH/kD)obs = (kH/kD)primary • {(kH/kD)β-secondary}3 = 3.85  (1) 

 

Εργαζόµενοι ανάλογα για τον ενδοµοριακό και διαµοριακό συναγωνισµό, 32-d1 και 

32/32-d2 αντίστοιχα, καταλήγουµε στα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στο Σχήµα 

62. 

 

Υποστρώµατα που 

χρησιµοποιήθηκαν 

Τύπος ισοτοπικού 

φαινοµένου 
kH/kD

32, 32-d1, 32-d2 πρωτοταγές 2.14 

32, 32-d1, 32-d2 α-δευτεροταγές 1.07 

25b, 25b-d3, 25b-d4 πρωτοταγές 3.63 

25b, 25b-d3, 25b-d4 β- δευτεροταγές 1.02 

 

Σχήµα 62 : Τα πρωτοταγή καθώς και τα α- και β-δευτεροταγή ισοτοπικά φαινόµενα 

που υπολογίστηκαν για τη µέσω ελευθέρων ριζών αντίδραση του C59N• µε αρένια. 

 

 Τόσο τα πρωτοταγή, όσο και τα δευτεροταγή ισοτοπικά φαινόµενα που 

υπολογίστηκαν, υποδεικνύουν ότι η µέσω ελευθέρων ριζών αντίδραση του C59N• µε 

το διφαινυλοµεθάνιο και το 9-µεθυλο-9Η-φλουορένιο λαµβάνει χώρα µέσω ενός 

σταδιακού µηχανισµού, στον οποίο η απόσπαση του ατόµου υδρογόνου 

πραγµατοποιείται στο καθορίζον την ταχύτητα της αντίδρασης στάδιο, µε τη σύζευξη 

της ρίζας του αρενίου µε το C59N• να ακολουθεί στο δεύτερο, γρήγορο στάδιο της 

αντίδρασης. Αναλυτικότερα: 

 α) Η ύπαρξη πρωτοταγούς κινητικού ισοτοπικού φαινοµένου (2.14 και 3.63 

για διφαινυλοµεθάνια και φλουορένια αντίστοιχα) αποδεικνύει την διάσπαση του 

δεσµού C-H(D) στο αργό (καθορίζον την ταχύτητα της αντίδρασης) στάδιο. Αν η 

διάσπαση αυτή συνέβαινε στο γρήγορο στάδιο δεν θα παρατηρούσαµε ισοτοπικό 

φαινόµενο, δηλαδή αυτό θα ήταν ίσο µε τη µονάδα. 

 β) Η ύπαρξη του κανονικού (µεγαλύτερου της µονάδας) α-δευτεροταγούς 

ισοτοπικού φαινοµένου (1.07), εξηγείται µε βάση τη µεταβολή του υβριδισµού από 
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sp3 σε sp2 για το ατόµου C από το οποίο αποσπάται το άτοµο του υδρογόνου 

(δευτερίου) στο αργό στάδιο της αντίδρασης. Και σε αυτήν την περίπτωση απόσπαση 

στο γρήγορο στάδιο θα σήµαινε ισοτοπικό ίσο µε τη µονάδα. 

 γ) Το β-δευτεροταγές ισοτοπικό φαινόµενο εµφανίζεται συνήθως εξαιτίας της 

υπερσυζυγίας που παρατηρείται, όταν στο καθοριστικό για την ταχύτητα της 

αντίδρασης στάδιο αναπτύσσεται κάποιο κατιόν ή ρίζα σε β-θέση ως προς τα ισότοπα 

H/D που συναγωνίζονται.127 Συνεπώς και εδώ η ύπαρξη του β-δευτεροταγούς 

ισοτοπικού φαινοµένου (1.02 ανά άτοµο υδρογόνου) δικαιολογείται µε βάση τη 

δηµιουργία της ρίζας του 9-µεθυλο-9Η-φλουορενίου στο καθορίζον την ταχύτητα της 

αντίδρασης στάδιο. Το προτεινόµενο ενεργειακό διάγραµµα για την αντίδραση 

παρουσιάζεται στο Σχήµα 63. 

 

N H(D) C

R2

R3

R1
N

C

R2

R3

R1

rds fast step  

Πορεία αντίδρασης

R1= H, Me 
R2, R3 = Ph, 9-fluorene 

 

E

 

Σχήµα 63 : Το προτεινόµενο ενεργειακό διάγραµµα για τη µέσω ελευθέρων ριζών 

αντίδραση του C59N• µε αρένια. 

 

 Η µέτρηση πρωτοταγών ισοτοπικών φαινοµένων µε τιµές µικρότερες αυτών 

που προβλέπονται από τη θεωρία, µπορεί να οφείλεται στην ύπαρξη µιας µη 

γραµµικής µεταβατικής κατάστασης (µη γραµµική µεταφορά υδρογόνου),123 ή στην 

 56



Αζα[60]φουλερένιο                                                                                       Κεφάλαιο 2 

ύπαρξη µιας γραµµικής µεταβατικής κατάστασης που µοιάζει στα αντιδρώντα (early 

transition state).127 Επιπλέον, η µέτρηση µεγαλύτερου πρωτοταγούς κινητικού 

ισοτοπικού φαινοµένου για το 9-µεθυλο-9Η-φλουορένιο, από ότι για το 

διφαινυλοµεθάνιο (3.63 και 2.14 αντίστοιχα), µπορεί να οφείλεται είτε σε µια 

περισσότερο γραµµική µεταβατική κατάσταση, είτε σε µια περισσότερο συµµετρική 

µεταβατική κατάσταση για το πρώτο, σε σχέση µε το δεύτερο. 

 57



Αζα[60]φουλερένιο                                                                                       Κεφάλαιο 3 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΜΗΧΑΝΙΣΤΙΚH ΜΕΛΕΤH ΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΏΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΧΗΜΙΚΏΝ 

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ IΜΙΝΙΑΚΟΥ ΚΑΤΙΟΝΤΟΣ ΤΟΥ 

ΑΖΑ[60]ΦΟΥΛΕΡΕΝΙΟΥ C59N+

 

Α) Μηχανιστική µελέτη της αντίδρασης ηλεκτρονιόφιλης αρωµατικής 

υποκατάστασης ηλεκτρονιακά πλούσιων αρενίων από το C59N+

 Παρόλο που οι αντιδράσεις του ιµινιακού κατιόντος του αζα[60]φουλερενίου 

αποτελούν τη σηµαντικότερη µέθοδο παραγοντοποίησης του (C59N)2, ουσιαστικά δεν 

υπάρχουν πληροφορίες σχετικά µε τo µηχανισµό τους. Μοναδική αναφορά σε κάποιο 

πιθανό µηχανισµό για την αντίδραση του C59N+ µε ηλεκτρονιακά πλούσια αρένια, 

αποτελεί η πρόταση που έγινε από το Hirsch µε βάση τα προϊόντα της αντίδρασης, ότι 

πρόκειται για µια αντίδραση ηλεκτρονιόφιλης αρωµατικής υποκατάστασης.113 

Προκειµένου να εξετάσουµε τη βασιµότητα αυτής της υπόθεσης και να 

εντρυφήσουµε περισσότερο στις µηχανιστικές λεπτοµέρειες της παραπάνω 

αντίδρασης, πραγµατοποιήσαµε µετρήσεις πρωτοταγών και δευτεροταγών κινητικών 

ισοτοπικών φαινοµένων, χρησιµοποιώντας κατάλληλα ισοτοπικά επισηµασµένα 

υποστρώµατα.134 Συγκεκριµένα, χρησιµοποιήσαµε την εµπορικά διαθέσιµη ανισόλη 

(33-d0), τα δευτεριωµένα της ανάλογα 33-d3 και 33-d5, τα εµπορικά διαθέσιµα 

τολουόλιο (34-d0) και τολουόλιο-d5 (34-d5), καθώς επίσης και το τολουόλιο-d3 (34-

d3). Η παρασκευή των 33-d3, 33-d5 και 34-d3 παρουσιάζεται συνοπτικά στο Σχήµα 64. 

 Στις περισσότερες αντιδράσεις ηλεκτρονιόφιλης αρωµατικής υποκατάστασης 

η προσβολή του ηλεκτρονιόφιλου, που οδηγεί στην δηµιουργία του ενδιαµέσου 

καρβοκατιόντος, αποτελεί το αργό, καθορίζον την ταχύτητα της αντίδρασης 

στάδιο.135 Το δεύτερο, γρήγορο στάδιο, το οποίο συνήθως είναι η απώλεια ενός 

πρωτονίου ή µιας αποχωρούσας οµάδας όπως το Br-, το H2O ή το OTs-, οδηγεί στα 

προϊόντα µε ταυτόχρονη αποκατάσταση της αρωµατικότητας του µορίου. Για τη 

µηχανιστική µελέτη των αντιδράσεων ηλεκτρονιόφιλης αρωµατικής υποκατάστασης 

έχουν χρησιµοποιηθεί στο παρελθόν µελέτες κινητικών ισοτοπικών φαινοµένων, 

καθώς και η αποµόνωση ενδιαµέσων. 
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Σχήµα 64 : Η παρασκευή των 33-d3, 33-d5 και 34-d3. 

 

 Πρωτοταγή κινητικά ισοτοπικά φαινόµενα, αναµένονται στην περίπτωση των 

αντιδράσεων στις οποίες η απόσπαση του πρωτονίου γίνεται στο καθορίζον την 

ταχύτητα της αντίδρασης στάδιο. Σηµαντικά πρωτοταγή κινητικά ισοτοπικά 

φαινόµενα έχουν µετρηθεί στο παρελθόν σε αντιδράσεις αρωµατικής ακυλίωσης, 

σουλφονίωσης και νίτρωσης.136 Επιπλέον, σε ορισµένες περιπτώσεις 

ηλεκτρονιόφιλης αρωµατικής υποκατάστασης, έχει αποδειχθεί η δηµιουργία ενός π-

συµπλόκου, ή συµπλόκου µεταφοράς φορτίου (π- or charge transfer complex), αλλά ο 

ρόλος του δεν έχει ακόµα διευκρινιστεί. ∆ηλαδή δεν είναι ακόµα σαφές εάν το 

σύµπλοκο αυτό αποτελεί ένα ενδιάµεσο της αντίδρασης, ή απλά συνυπάρχει και ο 

σχηµατισµός του δε βρίσκεται στη βασική πορεία της αντίδρασης (Σχήµα 65).137 

Επίσης, πρόσφατα δηµοσιεύθηκε η πρόταση ενός ενοποιηµένου µηχανισµού, που 

περιλαµβάνει τρία διαφορετικά ενδιάµεσα, αναφορικά µε την αντίδραση της 

νίτρωσης.138

 

? E
H E-H+

E

E
 

 

Σχήµα 65 : Ο γενικός µηχανισµός των αντιδράσεων ηλεκτρονιόφιλης αρωµατικής 

υποκατάστασης. 
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 Τα πειράµατα που πραγµατοποιήθηκαν, προκειµένου να µετρηθούν τα 

διαµοριακά κινητικά ισοτοπικά φαινόµενα, κατά την αντίδραση του C59N+ µε 

ηλεκτρονιακά πλούσια αρένια, συνοψίζονται στο Σχήµα 66. 
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Σχήµα 66 : H αντίδραση του C59N+ µε ηλεκτρονιακά πλούσια αρένια. 

 

 Προκειµένου να µετρηθούν τα πρωτοταγή κινητικά ισοτοπικά φαινόµενα, το 

αζα[60]φουλερένιο, µαζί µε 100-πλάσια περίσσεια των ισοµοριακών µιγµάτων 33-

d0/33-d5 και 34-d0/34-d5 σε ξεχωριστά πειράµατα, διαλύθηκε σε ODCB. Το µίγµα 

κάθε αντίδρασης, αφού προσετέθη 20-πλάσια περίσσεια p-TsOH, θερµάνθηκε στους 

130 οC, υπό συνεχή, αργή ροή αέρα, για περίπου µια ώρα, ενώ οι αντιδράσεις 

παρακολουθήθηκαν µε αναλυτική χρωµατογραφία HPLC. Μετά την ψύξη των 

διαλυµάτων των αντιδράσεων σε θερµοκρασία δωµατίου, προσετέθη 100-πλάσια 

περίσσεια τριαιθυλαµίνης, και το ODCB αποµακρύνθηκε µε απόσταξη υπό υψηλό 

κενό. Σηµειώνεται, ότι η προσθήκη της τριαιθυλαµίνης απεδείχθη επιβεβληµένη, 

προκειµένου να εξουδετερωθεί το p-TsOH, καθώς σε αντίθετη περίπτωση η 

αποµόνωση των παραγώγων του C59N καθίσταται αδύνατη, µια και κατά τη φάση της 

συµπύκνωσης του διαλύµατος της αντίδρασης αυτά αποσυντίθενται. Τα 

εναποµείναντα από τις αντιδράσεις στερεά πλύθηκαν και φυγοκεντρήθηκαν 

επανειληµµένα (3-5 φορές) µε ακετονιτρίλιο. Τα ισοτοπικά φαινόµενα µετρήθηκαν 

από την ολοκλήρωση των κατάλληλων για κάθε αντίδραση κορυφών, στα φάσµατα 
1H NMR των παραγώγων του C59N. 
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 Για το διαµοριακό συναγωνισµό 33-d0/33-d5, το πρωτοταγές κινητικό 

ισοτοπικό φαινόµενο είναι ανάλογο του πηλίκου 35-d0/35-d4 (Σχήµα 67). Οι κορυφές, 

των οποίων οι ολοκληρώσεις χρησιµοποιήθηκαν προκειµένου να υπολογιστεί το 

κινητικό ισοτοπικό φαινόµενο, είναι εκείνες των ortho (Ha) ή meta (Hb) πρωτονίων 

του αρωµατικού δακτυλίου του παραγώγου 35-d0 στα 7.78 και 7.41 ppm αντίστοιχα, 

όπως επίσης η κορυφή στα 4.08 ppm, η οποία αντιστοιχεί στα µεθόξυ πρωτόνια των 

35-d0 και 35-d4 (35-d0/35-d4 = kH/kD, Σχήµα 67). Τα κινητικά ισοτοπικά φαινόµενα, 

που µετρήθηκαν για τους διαµοριακούς συναγωνισµούς 33-d0/33-d5 και 34-d0/34-d5, 

βρέθηκαν ίσα µε kH/kD = 1.18 ± 0.04 και 1.52 ± 0.05 αντίστοιχα, όπως 

παρουσιάζονται στον Πίνακα του Σχήµατος 68. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 67 : Ενδεικτικό φάσµα 1H NMR για τη µέτρηση του ισοτοπικού φαινοµένου 

κατά το διαµοριακό συναγωνισµό 33-d0/33-d5. 
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Υπόστρωµα kH/kD
a

33-d0/33-d5 1.18 ± 0.04 

34-d0/34-d5 1.52 ± 0.05 
 
a Τα ισοτοπικά φαινόµενα µετρήθηκαν από τα φάσµατα 1H NMR των προϊόντων των 

αντιδράσεων µε ολοκλήρωση των κατάλληλων απορροφήσεων (σφάλµα ± 3%). 

 

Σχήµα 68 : Τα κινητικά ισοτοπικά φαινόµενα, που µετρήθηκαν για τους 

διαµοριακούς συναγωνισµούς 33-d0/33-d5 και 34-d0/34-d5. 

 

 Σε αντίθεση µε την πλειοψηφία των αντιδράσεων ηλεκτρονιόφιλης 

αρωµατικής υποκατάστασης που αναφέρθησαν προηγουµένως, τα πρωτοταγή 

κινητικά ισοτοπικά φαινόµενα που µετρήθηκαν για τους διαµοριακούς 

συναγωνισµούς των 33-d0/33-d5 και 34-d0/34-d5 µε το ιµινιακό κατιόν του 

αζα[60]φουλερενίου C59N+, δείχνουν ότι στο καθοριστικό για την ταχύτητα της 

αντίδρασης στάδιο συµβαίνει, σε σηµαντικό βαθµό, διάσπαση του δεσµού C-H που 

οδηγεί σε επαναφορά της αρωµατικότητας του δακτυλίου του ηλεκτρονιακά 

πλούσιου αρενίου (Σχήµα 69). Επιπλέον, από τις ίδιες αυτές µετρήσεις, αποκλείεται η 

περίπτωση της δηµιουργίας του ενδιαµέσου καρβοκατιόντος στο καθοριστικό για την 

ταχύτητα της αντίδρασης στάδιο. Σε αυτήν την περίπτωση, το κινητικό ισοτοπικό 

φαινόµενο που θα µετρούσαµε θα ήταν ίσο µε τη µονάδα, εφόσον στο στάδιο αυτό 

δεν υπάρχει σχάση C-H δεσµού. 

 

N

R

H Base

TSI  
 

Σχήµα 69 : H µεταβατική κατάσταση που οδηγεί στα προϊόντα των αντιδράσεων των 

ηλεκτρονιακά πλούσιων αρενίων µε το C59N+. 
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 Ο λόγος για τον οποίο τα πρωτοταγή ισοτοπικά φαινόµενα που µετρήθηκαν 

δεν είναι ιδιαίτερα µεγάλα,120 µπορεί να οφείλεται σε δύο λόγους: α) µια µη γραµµική 

µεταβατική κατάσταση,122 µια µεταβατική κατάσταση δηλαδή, στην οποία η 

µεταφορά του Η/D γίνεται υπό γωνία, και β) η ύπαρξη µιας γρήγορης µεταβατικής 

κατάστασης (early transition state) στην οποία η διάσπαση του δεσµού C-H δεν έχει 

προχωρήσει αρκετά.121 Σηµειώνεται επίσης, ότι η αντίδραση του C59N+ µε την 

ηλεκτρονιακά πλούσια ανισόλη είναι αρκετά γρηγορότερη από ότι µε το τολουόλιο. 

Συνεπώς, η µικρότερη τιµή για το ισοτοπικό φαινόµενο που µετρήθηκε κατά την 

αντίδραση του C59N+ µε το περισσότερο πυρηνόφιλο ζεύγος 33-d0/33-d5, 

συγκρινόµενο µε το 34-d0/34-d5, µπορεί να εξηγηθεί µε την ανάπτυξη µιας 

γρηγορότερης µεταβατικής κατάστασης για την ανισόλη (earlier transition state) από 

ότι για το τολουόλιο. 

 Προκειµένου να µελετήσουµε περαιτέρω το µηχανισµό της αντίδρασης, 

µετρήσαµε το αποµεµακρυσµένο ε-δευτεροταγές (ε-secondary) κινητικό ισοτοπικό 

φαινόµενο κατά την αντίδραση του C59N+ µε το ισοµοριακό µίγµα 34-d0/34-d3. Ο 

λόγος των προϊόντων 36-d0/36-d3 ισούται µε το δευτεροταγές κινητικό ισοτοπικό 

φαινόµενο kH/kD. Με ολοκλήρωση του εµβαδού των κορυφών των Ha ή Hb 

πρωτονίων (Σχήµα 70), στα 8.76 ή 7.71 ppm αντίστοιχα (kH + kD), και των τριών 

βενζυλικών πρωτονίων του µεθυλίου, στα 2.70 ppm (kH), βρέθηκε ότι δεν υπάρχει ε-

δευτεροταγές κινητικό ισοτοπικό φαινόµενο, δηλαδή είναι ίσο µε τη µονάδα. Το ίδιο 

ακριβώς αποτέλεσµα πήραµε και κατά τη µέτρηση του διαµοριακού συναγωνισµού 

33-d0/33-d3. Και σε αυτή την περίπτωση το ισοτοπικό φαινόµενο ισούται µε τη 

µονάδα. 

 Η απουσία δευτεροταγούς κινητικού ισοτοπικού φαινοµένου (kH/kD = 1.00 ± 

0.03), κατά το διαµοριακό συναγωνισµό 34-d0/34-d3, αποκλείει την ύπαρξη της 

θετικά φορτισµένης µεταβατικής κατάστασης ΙΙ (Σχήµα 70, TSII) στο καθοριστικό για 

την ταχύτητα της αντίδραση στάδιο. Εάν το πρώτο βήµα της αντίδρασης, δηλαδή η 

µεταβατική κατάσταση ΙΙ, ήταν το αργό, καθορίζον την ταχύτητα της αντίδρασης 

στάδιο, το ε-δευτεροταγές ισοτοπικό φαινόµενο που θα αναµέναµε να µετρήσουµε 

κατά το διαµοριακό συναγωνισµό 34-d0/34-d3, λόγω της υπερσυζυγίας,129 θα ήταν της 

τάξης του kH/kD = 1.05 µε 1.10 ανά H/D. Αυτό έχει επιβεβαιωθεί και κατά την 

αντίδραση κυκλοπροσθήκης του τετρακυανοαιθυλενίου (TCNE) µε το 2,5-διµεθυλο-

2,4-εξαδιένιο (TSIII, Σχήµα 70).129b Από την απουσία ισοτοπικού φαινοµένου, κατά το 
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διαµοριακό συναγωνισµό 33-d0/33-d3, δεν προκύπτει κάποιο σηµαντικό συµπέρασµα, 

µιας και η ύπαρξη του ατόµου του οξυγόνου µεταξύ του µεθυλίου και του 

αρωµατικού δακτυλίου καθιστά την εµφάνιση υπερσυζυγίας αδύνατη. 
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Σχήµα 70 : Τα προϊόντα κατά το διαµοριακό συναγωνισµό των 34-d0/34-d3 για 

αντίδραση µε το C59N+ καθώς και οι πιθανές µεταβατικές καταστάσεις TSΙΙ και TSΙΙΙ. 

 

 Ανακεφαλαιώνοντας, τα πρωτοταγή και δευτεροταγή κινητικά ισοτοπικά 

φαινόµενα που µετρήθηκαν κατά την αντίδραση ηλεκτρονιόφιλης αρωµατικής 

υποκατάστασης του ιµινιακού κατιόντος του αζαφουλερενίου C59N+ µε τα 

ηλεκτρονιακά πλούσια αρένια ανισόλη και τολουόλιο, καταδεικνύουν την ύπαρξη 

ενός µηχανισµού κατά τον οποίο ο σχηµατισµός του ενδιάµεσου καρβοκατιόντος στο 

πρώτο βήµα της αντίδρασης, ακολουθείται από το δεύτερο, αργό στάδιο 

επανααρωµατοποίησης του αρενίου. Αυτό είναι και το καθορίζον την ταχύτητα της 

αντίδρασης στάδιο. Το προτεινόµενο ενεργειακό διάγραµµα για την αντίδραση 

παρουσιάζεται στο Σχήµα 71. 
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Σχήµα 71 : To προτεινόµενο ενεργειακό διάγραµµα για την αντίδραση του C59N+ µε 

τα ηλεκτρονιακά πλούσια αρένια ανισόλη και τολουόλιο. 

 

B) Αντίδραση φωτοεπαγόµενης µεταφοράς ηλεκτρονίου µεταξύ του ιµινιακού 

κατιόντος του αζαφουλερενίου C59N+ και ηλεκτρονιακά πλούσιων αρενίων 

 Οι αρχές που αποτελούν τη βάση της θεωρίας των αντιδράσεων 

φωτοεπαγόµενης µεταφοράς ηλεκτρονίου (photoinduced electron transfer - PET), 

προέρχονται από µελέτες «χαλαρών» συµπλόκων διεγερµένης κατάστασης (excimer 

ή exciplex),139 ενώ είναι πλέον γενικά αποδεκτό ότι η µεταφορά ηλεκτρονίου 

αποτελεί ένα σταθεροποιητικό παράγοντα140 αυτών των «χαλαρών» συµπλόκων 

(εκτενέστερη αναφορά στις αντιδράσεις ΡΕΤ γίνεται στο επόµενο κεφάλαιο). Η 

αποδιέγερση των «χαλαρών» συµπλόκων διεγερµένης κατάστασης µπορεί να γίνει 

είτε µε τη δηµιουργία ιοντικών ριζών, κάτι που ευνοείται σε πολικούς διαλύτες όταν 

υπάρχουν παράγοντες που σταθεροποιούν τα δηµιουργούµενα φορτία και τις 

ελεύθερες ρίζες, είτε µε άλλους µηχανισµούς, συµπεριλαµβανοµένων της εκποµπής 

ακτινοβολίας και των άµεσων χηµικών αντιδράσεων.141
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 Τόσο τα ιµινιακά κατιόντα (37) όσο και τα ετεροαρωµατικά τους ανάλογα 

(38) (Σχήµα 72), επιτελούν σηµαντικό ρόλο στην οργανική χηµεία, αφενός µεν ως 

ενώσεις µε ενδιαφέρουσες ηλεκτρονικές ιδιότητες, αφετέρου δε ως δραστικά 

ενδιάµεσα. Οι αντιδράσεις φωτοεπαγόµενης αναγωγής των ιµινιακών κατιόντων, από 

ουδέτερους δότες ηλεκτρονίων, οδηγούν στη δηµιουργία σταθεροποιηµένων α-άµινο 

ριζών,142 οι οποίες στη συνέχεια µπορούν να πάρουν µέρος σε τυπικές αντιδράσεις 

ελευθέρων ριζών, όπως για παράδειγµα στη δηµιουργία δεσµών C-C. 
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Σχήµα 72 : Η δοµή των ιµινιακών κατιόντων και των ετεροαρωµατικών τους 

αναλόγων. 

 

 Αντιδράσεις που προκύπτουν από PET µεταξύ ιµινιακών κατιόντων και 

ουδετέρων δοτών ηλεκτρονίου πραγµατοποιούνται σε πολικούς κυρίως διαλύτες, είτε 

µε διέγερση του ιµινιακού κατιόντος, είτε µε διέγερση του δότη. Το δηµιουργούµενο 

κατιόν 39 και η ουδέτερη α-άµινο ρίζα 40 µπορούν να εµπλακούν σε µια σειρά 

δευτερευόντων αντιδράσεων, οι οποίες περιλαµβάνουν: α) σύζευξη των δύο ριζών, β) 

α-C-H αποπρωτονίωση του 39, και γ) σε περίπτωση που το 39 φέρει έναν α-

τριαλκυλοσίλυλο ή τριαλκυλοκασσίτερο υποκαταστάτη (-SiR3 ή -SnR3), αποχώρηση 

της -SiR3 ή -SnR3 οµάδας (Σχήµα 73). 

 Η αποτελεσµατικότητα των παραπάνω αντιδράσεων µπορεί να µειωθεί 

εξαιτίας ανταγωνιστικών αντιδράσεων ελευθέρων ριζών (αποσπάσεις ατόµων Η, 

αντιδράσεις διµερισµού, κτλ) των ριζικών ενδιαµέσων που διαχέονται από τον κλωβό 

του διαλύτη (solvent cage) του αρχικού ζεύγους. Όπως είναι αναµενόµενο, όταν οι 

αντιδράσεις ΡΕΤ πραγµατοποιούνται ενδοµοριακά, δηλαδή τόσο το ιµινιακό κατιόν 

όσο και ο ουδέτερος δότης ηλεκτρονίου βρίσκονται στο ίδιο µόριο, αυτές οι 

ανταγωνιστικές διεργασίες δεν είναι δυνατόν να λάβουν χώρα και κατά συνέπεια οι 

αντιδράσεις µεταξύ των δύο κέντρων της αντίδρασης είναι συνήθως περισσότερο 

αποτελεσµατικές. 
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Σχήµα 73 : Οι πιθανές αντιδράσεις κατά την φωτοεπαγόµενη µεταφορά ηλεκτρονίου 

µεταξύ ιµινιακών κατιόντων και ουδετέρων δοτών ηλεκτρονίου. 

 

 Οι φωτοεπαγόµενες αντιδράσεις µεταφοράς ηλεκτρονίου που 

πραγµατοποιούνται µεταξύ ιµινιακών κατιόντων και ουδετέρων δοτών ηλεκτρονίου, 

όπως είναι τα τριαλκυλοσίλυλο υποκατεστηµένα σε βενζυλική θέση αρένια ή οι 

αλλυλο-υποκατεστηµένες τριαλκυλοπυριτικές ενώσεις, αποτελούν πολύ συχνά 

εµφανιζόµενες αντιδράσεις ΡΕΤ στη βιβλιογραφία (Σχήµα 74).143
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Σχήµα 74 : Αντιδράσεις PET ιµινιακών κατιόντων µε τριαλκυλοσίλυλο 

υποκατεστηµένα σε βενζυλική θέση αρένια και αλλυλο-υποκατεστηµένες 

τριαλκυλοπυριτικές ενώσεις. 
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 Ο µηχανισµός που έχει προταθεί, για τη φωτοεπαγόµενη αντίδραση 

µεταφοράς ηλεκτρονίου µεταξύ του ιµινιακού κατιόντος 41 και των αλλυλοσιλανίων, 

περιλαµβάνει την αποσιλυλίωση των ενδιαµέσων β-σίλυλοκαρβοκατιόντων, η οποία 

τελικά οδηγεί στη φωτοεπαγόµενη προσθήκη των παραγοµένων αλλυλικών ριζών στα 

ιµινιακά κατιόντα (Σχήµα 75).144
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Σχήµα 75 : Ο µηχανισµός της φωτοεπαγόµενης προσθήκης των αλλυλικών 

τριαλκυλοσιλανίων στα ιµινιακά κατιόντα. 

 

 Οι αντιδράσεις ΡΕΤ ιµινιακών κατιόντων έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιµες 

σε µεθοδολογίες σύνθεσης αλκαλοειδών και Ν-ετεροκυκλικών µορίων γενικότερα. Η 

ερυθρινάνη145 (42) και η στυλοπίνη146 (43) αποτελούν δύο αντιπροσωπευτικά 

παραδείγµατα µορίων, η σύνθεση των οποίων περιλαµβάνει ως «βήµα-κλειδί» την 

παραπάνω µεθοδολογία (Σχήµα 76). 
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Σχήµα 76 : Τα αλκαλοειδή ερυθρινάνη 42 και στυλοπίνη 43. 

 

 Όπως προαναφέρθηκε, η ρίζα του αζα[60]φουλερενίου, C59N•, παρουσία 

οξυγόνου και περίσσειας p-TsOH οξειδώνεται στο ιµινιακό κατιόν C59N+ (24). Στα 
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πλαίσια της παρούσας διατριβής εξετάστηκε η φωτοχηµική δραστικότητα του 24 

παρουσία των ηλεκτρονιακά πλουσίων αρενίων 34 και 44-46, όπως επίσης και µε τον 

αλλυλοτριβουτυλο κασσίτερο 47 (Σχήµα 77), προκειµένου να διαπιστωθεί εάν το 

C59N+ µπορεί να λάβει µέρος σε αντιδράσεις φωτοεπαγόµενης µεταφοράς 

ηλεκτρονίου. Τα υποστρώµατα 34, 44 και 47 είναι εµπορικά διαθέσιµα, ενώ τα 45 και 

46 παρασκευάστηκαν µε αντιδράσεις Grignard των βενζυλοµαγνησιο βρωµιδίου και 

p-µεθοξυβενζυλοµαγνησιο βρωµιδίου µε τα χλωροτριµεθυλο κασσίτερο και 

χλωροτριµεθυλο σιλάνιο, αντίστοιχα. 
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Σχήµα 77 : Τα υποστρώµατα 34 και 44-47. 

 

 Επιπλέον, προκειµένου να συγκριθεί η φωτοχηµική µε τη θερµική 

δραστικότητα του C59N+ έναντι των συγκεκριµένων υποστρωµάτων, αρχικά 

πραγµατοποιήθηκαν οι θερµικές αντιδράσεις µε τα υποστρώµατα 44-47. Οι 

πειραµατικές συνθήκες που εφαρµόσθηκαν είναι ίδιες µε αυτές που αναφέρθηκαν 

στην προηγούµενη Παράγραφο για τις θερµικές αντιδράσεις του C59N+ µε το 

τολουόλιο και την ανισόλη. Το µοναδικό προϊόν του αζα[60]φουλερενίου που 

κατέστη δυνατό να αποµονωθεί από τις θερµικές αυτές αντιδράσεις του C59N+, είναι 

το παράγωγο 48 (Σχήµα 78), που προκύπτει από την αντίδραση ηλεκτρονιόφιλης 

αρωµατικής υποκατάστασης του 44 µε το ιµινιακό κατιόν του αζα[60]φουλερενίου. 

Στις υπόλοιπες αντιδράσεις παρατηρήθηκε σταδιακή αποικοδόµηση του 

αζα[60]φουλερενίου, χωρίς ταυτόχρονα να παρατηρείται σχηµατισµός κάποιου 

παραγώγου. Το νέο παράγωγο 48 χαρακτηρίστηκε µε πειράµατα 1H, 13C, DEPT, 
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COSY και HMQC-NMR, φασµατοσκοπία µάζας (FAB-MS), υπερύθρου (FT-IR) και 

υπεριώδους-ορατού (UV-VIS). 
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Σχήµα 78 : Το νέο παράγωγο του αζα[60]φουλερενίου 48. 

 

 Στο φάσµα µάζας του νέου παραγώγου παρατηρήθηκε το µοριακό του ιόν, 

που προκύπτει από 1/1 προσθήκη του 44 στο 24, σε m/z = 886 (ΜΗ+). Τα διαλύµατα 

του 48 σε όλους τους κοινούς διαλύτες είναι πράσινα και το UV-VIS φάσµα του 

διαθέτει χαρακτηριστικές απορροφήσεις στα 256, 320, 446, 600, 730 και 818 nm. Το 

φάσµα υπερύθρου του 48 χαρακτηρίζεται από ισχυρές απορροφήσεις στους 523, 752, 

847, 1183, 1244, 1412, 1420 και 1504 κυµατάριθµους (cm-1). Τέλος, στα Σχήµατα 79 

και 80 παρουσιάζονται τα 1Η και 13C NMR φάσµατα του νέου παραγώγου (500 ΜΗz, 

CDCl3/CS2 : 2/1). 
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Σχήµα 79 : Το φάσµα 1H NMR του ν
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έου παράγωγου του αζα[60]φουλερενίου 48. 
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Σχήµα 80 : Το φάσµα 13C NMR του
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HMQC-NMR, φασµατοσκοπία µάζας (FAB-MS), υπερύθρου (FT-IR) και 

υπεριώδους-ορατού (UV-VIS). 
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Σχήµα 81 : Το νέο παράγωγο του αζα[60]φουλερενίου 49. 

 

 Στο φάσµα µάζας του νέου παραγώγου παρατηρήθηκε το µοριακό ιόν που 

προκύπτει από 1/1 προσθήκη της βενζυλικής ρίζας στο 24, σε m/z = 830 (ΜΗ+). Τα 

διαλύµατα του 49 σε όλους τους κοινούς διαλύτες είναι πράσινα και το UV-VIS 

φάσµα του διαθέτει χαρακτηριστικές απορροφήσεις στα 260, 322, 438, 602 και 728 

nm. Το φάσµα υπερύθρου του 49 χαρακτηρίζεται από ισχυρές απορροφήσεις στα 

523, 697, 752, 800, 1023, 1093, 1261, 1421, 1458, 2845, 2913 και 2957 cm-1. Τέλος, 

στα Σχήµατα 82 και 83 παρουσιάζονται τα 1Η και 13C NMR φάσµατα του νέου 

παραγώγου (500 ΜΗz, CDCl3/CS2 : 2/1). 
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Σχήµα 83 : Το φάσµα 13C NMR του νέου παράγωγου του αζα[60]φουλερενίου 49. 

 

 Ο µηχανισµός που προτείνεται για την φωτοεπαγόµενη αντίδραση µεταφοράς 

ηλεκτρονίου µεταξύ του ιµινιακού κατιόντος του αζα[60]φουλερενίου και του 

βενζυλοτριµεθυλο σιλανίου (44), σε συµφωνία µε όσα έχουν προταθεί για τις 

αντιδράσεις µεταφοράς ηλεκτρονίου στις οποίες συµµετέχουν ιµινιακά κατιόντα,147 

περιλαµβάνει αρχικά τη µεταφορά ενός ηλεκτρονίου από το 44 στο C59N+, που οδηγεί 

στο σχηµατισµό της ρίζας C59N• και της κατιοντικής ρίζας του 44 (Σχήµα 84). 
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Σχήµα 84 : Ο προτεινόµενος µηχανισµός της φωτοεπαγόµενης αντίδρασης 

µεταφοράς ηλεκτρονίου µεταξύ του C59N+ και του βενζυλοτριµεθυλο σιλανίου. 
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Στη συνέχεια, η κατιονική ρίζα του βενζυλοτριµεθυλο σιλανίου υφίσταται 

αποσιλυλίωση προς τη βενζυλική ρίζα, η οποία συζεύγνυται µε τη ρίζα του 

αζα[60]φουλερενίου. Ταυτόχρονα, η παρουσία οξυγόνου, το οποίο υπενθυµίζεται ότι 

είναι απαραίτητο προκειµένου η ρίζα C59N• να οξειδωθεί σε C59N+ στο πρώτο βήµα 

της αντίδρασης, οδηγεί στην αυτοφωτοξείδωση του παραγώγου του αζαφουλερενίου, 

προς σχηµατισµό του 49 (Σχήµα 85). 
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Σχήµα 85 : Ο προτεινόµενος µηχανισµός της φωτοεπαγόµενης αντίδρασης 

µεταφοράς ηλεκτρονίου µεταξύ του C59N+ και του 44. 

 

 Στις φωτοχηµικές αντιδράσεις του C59N+ µε τα υποστρώµατα 34-d0 και 45-47 

παρατηρήθηκε σταδιακή αποικοδόµηση του αζα[60]φουλερενίου, χωρίς να 

παρατηρηθεί σχηµατισµός κάποιου παραγώγου. Ωστόσο, όπως ήδη αναφέρθηκε, η 

δραστικότητα των συγκεκριµένων υποστρωµάτων σε αντιδράσεις φωτοεπαγόµενης 

µεταφοράς ηλεκτρονίου µε κοινά ιµινιακά κατιόντα είναι δεδοµένη, ενώ τα προϊόντα 

των εν λόγω αντιδράσεων αποµονώνονται συνήθως µε ικανοποιητικές αποδόσεις.143-

147,148 Το αίτιο της σταδιακής καταστροφής του αζα[60]φουλερενίου, αντί της 

αποµόνωσης των επιθυµητών µονοπαραγώγων του, εντοπίζεται στη χηµική 

δραστικότητα του ανθρακικού σκελετού του C59N (βλέπε εισαγωγή στη χηµεία του 

 74



Αζα[60]φουλερένιο                                                                                       Κεφάλαιο 3 

φουλερενίου), που προφανώς οδηγεί σε ανεπιθύµητες αντιδράσεις προσθήκης. Η 

αποικοδόµηση αυτή του αζα[60]φουλερενίου δε µελετήθηκε περαιτέρω. 

 Συµπερασµατικά, στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, αποδείχθηκε ότι το 

ιµινιακό κατιόν του αζαφουλερενίου C59N+, εκτός της έως σήµερα γνωστής του 

δραστικότητας µε πυρηνόφιλα (ηλεκτρονιακά πλούσια αρένια, αλκοόλες, 

ενολοποιήσιµες καρβονυλικές ενώσεις), λαµβάνει µέρος και σε αντιδράσεις 

φωτοεπαγόµενης µεταφοράς ηλεκτρονίου. Αυτό µπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα 

σηµαντικό, όχι µόνο προς την κατεύθυνση της παρασκευής νέων παραγώγων του 

αζα[60]φουλερενίου, αλλά και για την περαιτέρω κατανόηση των φυσικοχηµικών 

ιδιοτήτων τόσο του αζα[60]φουλερενίου, όσο και ολόκληρης της οικογένειας των 

φουλερενίων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

A) Φωτοφυσικές και φωτοχηµικές ιδιότητες του C60

 Οι πρώτες µελέτες σχετικά µε τις βασικές φωτοφυσικές ιδιότητες των 

φουλερενίων διεξήχθησαν το 1991 από τον Foote και τους συνεργάτες του,149 ενώ 

ακολούθησαν αρκετές ερευνητικές οµάδες, προερχόµενες από διάφορα ερευνητικά 

πεδία.150 Οι φωτοφυσικές ιδιότητες των φουλερενίων συνοψίζονται στο Σχήµα 86. 
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Σχήµα 86 : Φωτοφυσικές διεργασίες των C60 και C70. 

 

 Ακτινοβόληση του φουλερενίου C60 µε ορατό (VIS) ή υπεριώδες (UV) φως, 

το οδηγεί σε διέγερση και στη µετάβαση από τη βασική στην απλή του διεγερµένη 

κατάσταση (1C60).151 Ο χρόνος ζωής αυτής της ενδιάµεσης κατάστασης είναι σχετικά 

µικρός και γρήγορα µετατρέπεται στη µεγαλύτερου χρόνου ζωής, τριπλή διεγερµένη 

κατάσταση (3C60), µε κβαντική απόδοση (ΦISC) κοντά στο 100%.152 Αυτή η 

διαδικασία είναι µια σπιν-απαγορευµένη διασυστηµική διασταύρωση (Intersystem 

Crossing - ISC). H τριπλή διεγερµένη κατάσταση, που έχει βρεθεί ότι έχει ενέργεια 

36 ± 0.6 kcal/mol,152 είναι χαµηλότερη ενεργειακά από την απλή διεγερµένη, η οποία 
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έχει ενέργεια ίση µε 46.1 kcal/mol.149 Ο χρόνος ζωής της τριπλής διεγερµένης 

κατάστασης του C60 σε διάλυµα κυµαίνεται µεταξύ 40 και 280 µs,153 ενώ αυτός της 

απλής (1C60) είναι 33 ps σε τολουόλιο.153a Επίσης, η συγκέντρωση του C60 παίζει 

σηµαντικό ρόλο στο χρόνο ζωής του 3C60, καθώς η τριπλή διεγερµένη κατάσταση 

υφίσταται αυτοαπενεργοποίηση (self quenching) από το C60 βασικής κατάστασης.152

 Το ηλεκτρονιακό φάσµα απορρόφησης του C60 παρουσιάζει ισχυρές ταινίες 

απορρόφησης στη υπεριώδη περιοχή, εξαιτίας των επιτρεπτών 1T1u-1Ag µεταπτώσεων 

(εmax ~ 105 M-1•cm-1; λmax= 211, 256, 328 nm), και ασθενέστερες απορροφήσεις στην 

περιοχή του ορατού (εmax ~ 710 M-1•cm-1; λmax= 540 nm), µε αποτέλεσµα τα αραιά 

διαλύµατα του C60 να παρουσιάζουν ένα έντονο ιώδες χρώµα.154 Το µεγαλύτερο 

µήκος κύµατος στο οποίο το C60 παρουσιάζει απορρόφηση είναι τα 620 nm.153a Το 

C60 παρουσιάζει πολύ ασθενή φθορισµό µε χαµηλή κβαντική απόδοση (Φfluor ~ 10-5-

10-4).155 Ο ασθενής φθορισµός του C60 αποδίδεται κυρίως στο µικρό χρόνο ζωής της 

απλής διεγερµένης κατάστασης. Παρά την υψηλή απόδοση σχηµατισµού της τριπλής 

διεγερµένης κατάστασης του, το C60 δεν παρουσιάζει φωσφορισµό. 

 Καθώς τα φουλερένια απορροφούν σε όλο το εύρος της UV-VIS περιοχής του 

ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος, για τη διέγερση τους µπορεί να χρησιµοποιηθούν 

ακτινοβολίες µε διάφορα µήκη κύµατος. Επιπλέον, στις διεγερµένες τους 

καταστάσεις έχουν ενισχυµένες αναγωγικές και οξειδωτικές δυνατότητες. Τα 

δυναµικά οξείδωσης και αναγωγής των διεγερµένων και της βασικής κατάστασης του 

C60 παρουσιάζονται στο Σχήµα 87.156

 Γενικά, τόσο η απλή (1C60), όσο και η τριπλή (3C60) διεγερµένη κατάσταση 

του φουλερενίου, µπορούν να πάρουν µέρος σε αντιδράσεις µεταφοράς ηλεκτρονίου. 

Ωστόσο, εξαιτίας του µικρού χρόνου ζωής της κατάστασης 1C60 και του πολύ 

αποτελεσµατικού ISC, οι διαµοριακές αντιδράσεις µεταφοράς ηλεκτρονίου 

λαµβάνουν χώρα µε τη µακροβιότερη, τριπλή κατάσταση. Η απόσβεση της τριπλής 

διεγερµένης κατάστασης του φουλερενίου, από ηλεκτρονιακούς δότες, 

πραγµατοποιείται κυρίως σε πολικούς διαλύτες όπως το βενζονιτρίλιο, παρέχοντας την 

ανιοντική ρίζα του φουλερενίου (C60
•-) και την κατιοντική ρίζα του δότη (D•+). Η 

οξείδωση του φουλερενίου έχει επιτευχθεί µέσω της αντίδρασης µεταφοράς 

ηλεκτρονίου στο ιόν του Ν-µεθυλοακριδινίου,150a όπως και µέσω της 

φωτοεπαγόµενης µεταφοράς ηλεκτρονίου, από την τριπλή διεγερµένη κατάσταση 

του, στο τετρακυανοαιθυλένιο.157
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Κατάσταση 

Αναγωγικό ∆υναµικό/ 

Ηλεκτρονιακή Συγγένεια 

(σε βενζονιτρίλιο) 

Οξειδωτικό ∆υναµικό 

(σε βενζονιτρίλιο) 

C60 -0.43 V vs SCE +1.76 V vs SCE 
1C60 +1.56 V vs SCE -0.23 V vs SCE 
3C60 +1.13 V vs SCE +0.19 V vs SCE 

 

Σχήµα 87 : Αναγωγικά και οξειδωτικά δυναµικά της βασικής και των διεγερµένων 

καταστάσεων του C60. 

 

 Αποδιέγερση της τριπλής κατάστασης του φουλερενίου (3C60) µπορεί να 

συµβεί, εκτός της οξείδωσης και της αναγωγής του, µέσω µεταφοράς ενέργειας. Η 

µεταφορά ενέργειας, σε αντίθεση µε τη µεταφορά ηλεκτρονίου, δεν εξαρτάται 

σηµαντικά από την πολικότητα του διαλύτη.158 Το περισσότερο µελετηµένο σύστηµα 

µεταφοράς ενέργειας, αναφορικά µε τα φουλερένια, είναι αυτό της µεταφοράς 

ενέργειας στη βασική κατάσταση του οξυγόνου (3Ο2), που έχει ώς αποτέλεσµα τη 

δηµιουργία οξυγόνου απλής κατάστασης (singlet oxygen, 1Ο2).159 Η απόδοση της 

δηµιουργίας 1Ο2 µετράται από την ένταση της φωταύγειας του 1Ο2 στα 1270 nm, µε 

βάση την οποία βρέθηκε ότι η κβαντική απόδοση για τη δηµιουργία 1Ο2 από το C60 

προσεγγίζει τη µονάδα.160 Η σταθερά ταχύτητας για την απόσβεση του 3C60, από το 

οξυγόνο στη βασική του κατάσταση (Σχήµα 88), είναι 1.4×109 M-1•s-1.161 H 

αντίστροφη διεργασία είναι επίσης πιθανή και το 1Ο2 αποσβένεται από το C60 

βασικής κατάστασης µε σταθερά ταχύτητας (5 ± 2) ×105 M-1•s-1.162

 Τα παράγωγα του C60 διατηρούν τις ηλεκτροχηµικές ιδιότητες του, µε τη 

διαφορά ότι, όσον αφορά τα δυναµικά αναγωγής, συνήθως παρατηρείται µια 

µετατόπιση σε χαµηλότερες τιµές. Επιπλέον, παρουσιάζουν µικρές διαφοροποιήσεις 

στις φωτοφυσικές τους ιδιότητες, σε σχέση µε αυτές του C60, που οφείλονται στη 

διαταραχή του π-ηλεκτρονιακού συστήµατος, ενώ ο βαθµός της διαφοροποίησης 

εξαρτάται από την ηλεκτρονιακή φύση, τον αριθµό, και την τοπολογία των 

προστιθέµενων οµάδων. Τα χαρακτηριστικά του φάσµατος απορρόφησης στην 

περιοχή του UV δεν επηρεάζονται σηµαντικά από την παραγοντοποίηση,162,163 σε 

αντίθεση µε την περιοχή του ορατού που παρουσιάζει αρκετές διαφοροποιήσεις, µε 

καινούριες ταινίες να εµφανίζονται και άλλες να µειώνονται ή να εξαφανίζονται 
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εντελώς.164 Επιπλέον, έχει βρεθεί ότι ο διαλύτης επηρεάζει τα ηλεκτρονιακά φάσµατα 

απορρόφησης, µε την ανάλυση (resolution) να αυξάνει σε κορεσµένους 

υδρογονάνθρακες και να µειώνεται στην περιοχή κυρίως των 600-700 nm, σε 

πολικούς διαλύτες όπως το βενζονιτρίλιο.165 Η τριπλή διεγερµένη κατάσταση των 

παραγώγων του C60, όπως και το µη παραγοντοποιηµένο C60, µπορεί να αποσβεστεί 

από το µοριακό οξυγόνο δίνοντας οξυγόνο απλής κατάστασης.165 Τα παράγωγα του 

C60 που φέρουν ισχυρά ηλεκτρονιοδοτικές οµάδες υφίστανται, σε πολικούς διαλύτες, 

φωτοεπαγόµενη ενδοµοριακή µεταφορά ηλεκτρονίου, µε αποτέλεσµα να 

παρατηρείται µια σηµαντική µείωση στο ISC που οδηγεί στην τριπλή διεγερµένη 

κατάσταση του παραγώγου.166

3C60

C60

1Ο2

Ο2

46.1 kcal 

36 kcal

22.5 kcal 

1C60 

 

Σχήµα 88 : Ο µηχανισµός παραγωγής οξυγόνου απλής κατάστασης (1Ο2). 

 

 Το C60, λόγω της ιδιαίτερης στερεοηλεκτρονικής του δοµής, είναι ουσιαστικά 

αδιάλυτο σε πολικούς και πρωτικούς διαλύτες όπως ακετόνη, τετραϋδροφουράνιο, 

ακετονιτρίλιο, αιθανόλη και µεθανόλη, ενώ παρουσιάζει ελάχιστη διαλυτότητα σε 

αλκάνια όπως το πεντάνιο, το εξάνιο και το δεκάνιο, στα οποία η διαλυτότητα 

αυξάνεται µε την αύξηση των ατόµων C του διαλύτη.167 Στους αρωµατικούς διαλύτες 

και στο διθειάνθρακα παρατηρούνται γενικά καλές διαλυτότητες, µε τη µεγαλύτερη 

διαλυτότητα να επιτυγχάνεται στα ναφθαλένια. Συγκεκριµένα, στο 1-µεθυλο- και στο 

1-χλωροναφθαλένιο, κορεσµός επιτυγχάνεται µε διαλυτοποίηση 33 και 51 mg 

φουλερενίου αντίστοιχα, ανά ml διαλύτη.167 Ωστόσο, εξαιτίας του µεγάλου µοριακού 

βάρους του, όταν η διαλυτότητα του φουλερενίου εκφράζεται σε µονάδες 

γραµµοµοριακού κλάσµατος, το C60 παρουσιάζει πολύ µικρή διαλυτότητα ακόµα και 

στους αποτελεσµατικότερους διαλύτες. Προκειµένου να αρθεί το πρόβληµα της 
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µικρής διαλυτότητας του φουλερενίου, όπως επίσης και για να επιτευχθεί η 

διαλυτοποίηση του στο νερό, έχουν εφαρµοσθεί διάφορες µέθοδοι, όπως ο 

σχηµατισµός πολικών παραγώγων του,168 ο σχηµατισµός µικκυλιακών διαλυµάτων 

του µε τη χρήση επιφανειοδραστικών,169 η χρήση υδατοδιαλυτών πολυµερών του,170 

και ο σχηµατισµός υδατοδιαλυτών συµπλόκων του µε τη γ-κυκλοδεξτρίνη.171

 

Β) Οξυγόνο απλής κατάστασης (1Ο2) 

 Το µοριακό οξυγόνο έχει την ηλεκτρονική διαµόρφωση: (1σg)2, (1σu)2, (2σg)2, 

(2σu)2, (3σg)2, (1πu)4, (1πg
*)2, (3σu)0. Στη βασική του κατάσταση (3Σg

-) είναι 

παραµαγνητικό, καθώς έχει δύο ασύζευκτα ηλεκτρόνια µε παράλληλο σπιν στα π 

αντιδεσµικά τροχιακά. Η δραστική µορφή του Ο2 είναι εκείνη στην οποία το οξυγόνο 

βρίσκεται στην πρώτη διεγερµένη του κατάσταση (1∆g) και ονοµάζεται οξυγόνο 

απλής κατάστασης (singlet oxygen, 1O2).172 Τo 1O2 συνεισφέρει στη δηµιουργία του 

φωτοχηµικού νέφους και στη µετατροπή του ΝΟ σε ΝΟ2 στην ατµόσφαιρα,173 στους 

ζωντανούς οργανισµούς οξειδώνει λιπίδια, ένζυµα, πεπτίδια και νουκλεϊκά οξέα,174 

ενώ οξειδώνει επίσης τα συνθετικά πολυµερή αλλοιώνοντας τις µηχανικές τους 

ιδιότητες.175 Η διαφορά ενέργειας της βασικής από την πρώτη διεγερµένη κατάσταση 

του οξυγόνου είναι 22.5 kcal/mol. Τα δύο ηλεκτρόνια σθένους του 1O2 βρίσκονται 

συζευγµένα στο ένα από τα δυο π αντιδεσµικά τροχιακά. Η ενεργειακή διαφορά της 

επόµενης διεγερµένης κατάστασης του οξυγόνου (1Σg
+), από τη βασική του, είναι 

37.5 kcal/mol. Οι τρεις προαναφερθείσες καταστάσεις του οξυγόνου περιγράφονται 

στο Σχήµα 89, όπου παρουσιάζονται και τα ηλεκτρόνια σθένους της κάθε 

κατάστασης. To 1O2 µπορεί να παρασκευασθεί είτε χηµικά,172,176 είτε φωτοχηµικά. Η 

φωτοχηµική µέθοδος παρασκευής του 1O2 πλεονεκτεί της χηµικής, λόγω των ήπιων 

συνθηκών που απαιτούνται. Οι ενώσεις που χρησιµοποιούνται για τη φωτοχηµική 

παραγωγή του 1O2 ονοµάζονται φωτοευαισθητοποιητές (sensitizers), και είναι µόρια 

µε εκτεταµένα συζυγιακά συστήµατα, όπως πολυκυκλικοί αρωµατικοί 

υδρογονάνθρακες και χρωστικές. Οι ενώσεις αυτές, προκειµένου να µεταφέρουν την 

ενέργεια διέγερσης τους στο οξυγόνο, πρέπει στη διεγερµένη τους κατάσταση να 

διαθέτουν υψηλότερη ενέργεια από αυτήν του 1Ο2.177 Εκτός των φουλερενίων, 

αποτελεσµατικοί φωτοευαισθητοποιητές είναι επίσης το methylene blue (MB), τo 

rose bengal (RB), και η tetraphenylporphine (TPP). 
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 Σχετική 
ενέργεια 

 Φασµατοσκοπικός 
όρος 

Ηλεκτρονιακή δοµή
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πχ*

πχ* 1Σg
+ +37.5 kcal/mol 

 

 

 +22.5 kcal/mol 1∆g
 

 

 3Σg
-

 

 

Σχήµα 89 : Οι ηλεκτρονικές καταστάσεις του µοριακού οξυγόνου. 

 

 Ο χρόνος ζωής του 1O2 σε διάλυµα κυµαίνεται από µsec έως msec, ανάλογα 

µε το διαλύτη. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε νερό ο χρόνος ζωής του είναι 2 µsec, σε 

µεθανόλη 7 µsec, σε χλωροφόρµιο 60 µsec και σε τετραχλωράνθρακα 80 msec. Η 

αποδιέγερση των διεγερµένων καταστάσεων του οξυγόνου µπορεί να γίνει µε φυσικό 

ή χηµικό τρόπο. Φυσική αποδιέγερση (physical quenching) συµβαίνει είτε µε 

εκποµπή ακτινοβολίας, είτε µέσω συγκρούσεων του διεγερµένου οξυγόνου µε άλλα 

µόρια. Η αποτελεσµατικότητα των συγκρούσεων αυτών, είναι που καθορίζει και το 

χρόνο ζωής των διεγερµένων µορφών οξυγόνου στους διάφορους διαλύτες. Η χηµική 

αποδιέγερση (chemical quenching) περιλαµβάνει τη χηµική αντίδραση της 

διεγερµένης µορφής του οξυγόνου µε κάποιο(α) µόριο(α), προς σχηµατισµό νέων 

προϊόντων. Επιπλέον, υπάρχουν ενώσεις που χρησιµοποιούνται ως αποσβέστες του 
1O2 στα βιολογικά συστήµατα, αλλά και in vitro, όταν η παρουσία του είναι 

ανεπιθύµητη. Τέτοιες είναι τα καροτενοειδή, διάφορες αµίνες όπως το DABCO και η 

νικοτίνη,178 οι νιτρόνες,179 διάφορες αλκοόλες,180 όπως επίσης και κάποια ανόργανα 

άλατα.181

 Η 1∆g κατάσταση του µοριακού οξυγόνου είναι ισοηλεκτρονική µε αυτή του 

αιθυλενίου και έχει ηλεκτρονιόφιλο χαρακτήρα. Στις αντιδράσεις του, µεταξύ άλλων, 

λειτουργεί ως διενόφιλο και ανάλογα µε την ακόρεστη οργανική ένωση στην οποία 

προστίθεται, οδηγεί σε ενδοϋπεροξείδια, αλλυλικά υδροϋπεροξείδια και 1,2-

διοξετάνια (Σχήµα 90, Ι, ΙΙ και ΙΙΙ αντίστοιχα). Η αντίδραση εισαγωγής της 

υπεροξειδικής οµάδας στα ακόρεστα οργανικά υποστρώµατα είναι µεγάλης 
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συνθετικής αξίας, καθώς εύκολα µπορεί να µετατραπεί σε άλλες λειτουργικές οµάδες, 

ενώ η παρουσία της στις βιολογικές οξειδώσεις και στις ιατρικές εφαρµογές, όπως η 

φωτοδυναµική θεραπεία, είναι ιδιαίτερα συχνή.182 Επιπλέον, το 1O2 οξειδώνει τα 

σουλφίδια σε σουλφοξείδια,183 τις φωσφίνες και τους εστέρες του φωσφορώδους 

οξέος στα αντίστοιχα φωσφοροοξείδια,184 τις φαινόλες προς υπεροξυ κινόνες,185 και 

τα διαζω αλκάνια προς σχηµατισµό καρβονυλοξειδίων.186

 

O
O

OOH
O O

I II III  
 

Σχήµα 90 : Τα προϊόντα µερικών εκ των αντιδράσεων του 1O2 µε ακόρεστα οργανικά 

µόρια. 

 

 Τα ενδοϋπεροξείδια σχηµατίζονται µέσω της [4+2] κυκλοπροσθήκης του 1O2 

µε συζυγιακά διένια, ενώ η αντίδραση αυτή είναι ανάλογη της Diels-Alder 

αντίδρασης (Σχήµα 91).187 Στην περίπτωση της αντίδρασης του 1O2 µε ανθρακένια, 

αυτά αντιδρούν στη ηλεκτρονιακά πιο πλούσια θέση. Επειδή η ενέργεια 

ενεργοποίησης του 1O2 είναι πολύ µικρή, οι σταθερές της ταχύτητας για αυτές τις 

[4+2] κυκλοπροσθήκες είναι κατά πολύ µεγαλύτερες από τις συνήθεις Diels-Alder 

αντιδράσεις. 

 

O
O + O O

 

 

Σχήµα 91 : Η [4+2] αντίδραση κυκλοπροσθήκης του 1O2. 

 

 Τα αλλυλικά υδροϋπεροξείδια σχηµατίζονται µέσω µιας σιγµατροπικής 

αντίδρασης του 1O2 µε αλκένια που διαθέτουν αλλυλικά υδρογόνα, η οποία 

ονοµάζεται αντίδραση ενίου (ene reaction) και παρουσιάζεται στο Σχήµα 92.188
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Σχήµα 92 : Η αντίδραση ενίου του 1O2. 

 

 Τα 1,2-διοξετάνια σχηµατίζονται µέσω της [2+2] αντίδρασης 

κυκλοπροσθήκης του 1O2 µε αιθέρες, εναµίνες, ή αλκένια, που είτε δε διαθέτουν 

αλλυλικά άτοµα υδρογόνου, είτε λόγω στερεοχηµικής παρεµπόδισης δε δίνουν 

αντίδραση ενίου (Σχήµα 93).189
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Σχήµα 93 : Η [2+2] αντίδρασης κυκλοπροσθήκης του 1O2 µε ακόρεστα οργανικά 

υποστρώµατα. 

 

Γ) Μηχανισµός µεταφοράς ηλεκτρονίου 

 Η αντίδραση κατά την οποία ένα ηλεκτρόνιο µεταπηδά από ένα κατειληµµένο 

µοριακό τροχιακό του ενός αντιδρώντος σε ένα κενό τροχιακό του άλλου, µε 

αποτέλεσµα να σχηµατίζεται ένα ριζικό ιοντικό ζεύγος, ονοµάζεται αντίδραση 

µεταφοράς ηλεκτρονίου.190 Στις αντιδράσεις µεταφοράς ηλεκτρονίου το ένα, ή και τα 

δύο µόρια, βρίσκεται (ή βρίσκονται) σε διεγερµένη κατάσταση µε αποτέλεσµα να 

επιδεικνύει (ή να επιδεικνύουν) αυξηµένες οξειδωτικές ή/και αναγωγικές ιδιότητες. 

Σε αυτή τη διαδικασία, αρχικά δε δηµιουργούνται ούτε καταστρέφονται δεσµοί, αλλά 

επάγεται µια σηµαντική αλλαγή στη χηµική δραστικότητα των µορίων που 

συµµετέχουν. Συνήθως, πριν την αντίδραση µεταφοράς του ηλεκτρονίου, προηγείται 

ο σχηµατισµός ενός «χαλαρού» συµπλόκου το οποίο µπορεί να θεωρηθεί ως µια 

διαµοριακή ένωση µεταξύ των δύο µορίων που συµµετέχουν στην αντίδραση. Εάν 

στη συνέχεια λάβει χώρα µεταφορά ηλεκτρονίου, δηµιουργείται ένα ζεύγος ιοντικών 
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ριζών οι οποίες, ανάλογα µε την πολικότητα του διαλύτη, µπορούν είτε να 

παραµείνουν ως ένα στενά συνδεδεµένο ζεύγος, είτε να χωρίσουν σε δύο ελεύθερες 

ιοντικές ρίζες. Στην περίπτωση που η αλληλεπίδραση µεταξύ των δύο µορίων πριν τη 

µεταφορά του ηλεκτρονίου είναι αρκετά ισχυρή, τότε από το αρχικό «χαλαρό» 

σύµπλοκο σχηµατίζεται ένα νέο ενδιάµεσο µε ισχυρή ενέργεια πρόσδεσης (5-20 

kcal/mol) και µεγάλη διπολική ροπή, που µπορεί να έχει αρκετό χρόνο ζωής και 

ονοµάζεται exciplex. 

 Οι φωτοξειδώσεις µεταφοράς ηλεκτρονίου εκκινούνται µε µεταφορά ενός 

ηλεκτρονίου από ένα ακόρεστο µόριο προς την απλή διεγερµένη κατάσταση του 

φωτοευαισθητοποιητή, ο οποίος συνήθως είναι µια φθορίζουσα αρωµατική ένωση. Οι 

ιοντικές ρίζες που παράγονται µπορούν είτε να επανέλθουν στις βασικές τους 

καταστάσεις µε επιστροφή του ηλεκτρονίου (back electron transfer), είτε να δώσουν 

νέα προϊόντα. Η πραγµατοποίηση µιας φωτοχηµικής αντίδρασης µεταφοράς 

ηλεκτρονίου, µεταξύ της διεγερµένης κατάστασης του ευαισθητοποιητή και της 

βασικής κατάστασης του αποσβέστη, εξαρτάται από την ολική µεταβολή της 

ελεύθερης ενέργειας (∆G) που συνοδεύει την αντίδραση. Οι ευαισθητοποιητές που 

χρησιµοποιούνται συνήθως, ως δέκτες ηλεκτρονίων, στις φωτοεπαγόµενες 

αντιδράσεις µεταφοράς ηλεκτρονίου, είναι το τετραφθοροβορικό 2,4,6-

τριφαινυλοπυρύλιο (TPP+BF4
-), το 2,6,9,10-τετρακυανοανθρακένιο (TCA), το 9,10-

δικυανοανθρακένιο (DCA), και το 1-κυανοναφθαλένιο. Επιπλέον, υπάρχουν και 

ανόργανοι ευαισθητοποιητές, που είναι συνήθως σύµπλοκα των µεταβατικών 

µετάλλων, όπως το σύµπλοκο του ρουθηνίου Ru(bpy)3
+2 και του χρωµίου Cr(bpy)3

+3. 

Οι φωτοευαισθητοποιητές παραγωγής 1O2, όπως το MB και το RB, δεν έχουν αυτή τη 

δυνατότητα, λόγω του χαµηλού δυναµικού αναγωγής τους (π.χ., για το MB: Ered = -

0.25 V ως προς SCE). 

 Το 9,10-δικυανοανθρακένιο (DCA, Σχήµα 94) είναι µια κυανοαρωµατική 

ένωση µε υψηλό δυναµικό αναγωγής (-0.89 V ως προς SCE, σε ακετονιτρίλιο) που 

παρουσιάζει έντονο φθορισµό.191 Όταν βρίσκεται στην απλή διεγερµένη κατάσταση 

του αντιδρά µε δότες ηλεκτρονίων, όπως για παράδειγµα οι ηλεκτρονιακά πλούσιες 

ολεφίνες (D), δίνοντας τo ζεύγος των ιοντικών ριζών (DCA•-) και (D•+). Παρουσία 

οξυγόνου, η ανιοντική ρίζα DCA•- µπορεί να δώσει µια δεύτερη αντίδραση 

µεταφοράς ηλεκτρονίου, µε το οξυγόνο βασικής κατάστασης, παρέχοντας το ανιόν 

σουπεροξειδίου Ο2
•-. Τελικά, η κατιοντική ρίζα του δότη (D•+) αντιδρά µε το ανιόν 

σουπεροξειδίου, παρέχοντας οξυγονωµένα προϊόντα. 
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CN

CN  
 

Σχήµα 94 : Το 9,10-δικυανοανθρακένιο (DCA). 

 

 Τα ηλεκτρονιακά πλούσια υποστρώµατα που λαµβάνουν µέρος στις 

παραπάνω αντιδράσεις µεταφοράς ηλεκτρονίου, είναι κυρίως παράγωγα του 

στιλβενίου, το ινδένιο, καθώς και υποκατεστηµένα ακετυλένια. Χαρακτηριστικό 

παράδειγµα αποτελεί η οξείδωση του τετραφαινυλοαιθυλενίου, που λαµβάνει χώρα 

σε πολικούς διαλύτες, και η οποία, ενώ παρουσία DCA οδηγεί στο σχηµατισµό 

βενζοφαινόνης και του εποξειδίου του τετραφαινυλοαιθυλενίου, είναι αδύνατον να 

πραγµατοποιηθεί µε τους φωτοευαισθητοποιητές MB και RB.191 

 Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι κυανοαρωµατικές ενώσεις δίνουν, εκτός από τις 

αντιδράσεις µεταφοράς ηλεκτρονίου, και αντιδράσεις που περιλαµβάνουν 1O2.192 

Στην περίπτωση που η αντίδραση ενός υποστρώµατος πραγµατοποιείται και µε τους 

δύο µηχανισµούς τα προϊόντα της αντίδρασης είναι δύσκολο να προβλεφθούν. 

Επιπλέον, ο µηχανισµός της αντίδρασης του DCA µε ακόρεστα υποστρώµατα που 

µπορούν να αντιδράσουν και µε τους δύο τρόπους, εξαρτάται σε σηµαντικό βαθµό 

από τις συγκεντρώσεις τόσο του υποστρώµατος, όσο και του οξυγόνου.193 Έτσι, ο 

µηχανισµός µεταφοράς ηλεκτρονίου υπερισχύει σε υψηλές συγκεντρώσεις 

υποστρώµατος και χαµηλές συγκεντρώσεις οξυγόνου, και αντίστροφα. Τέλος, σε 

υποστρώµατα που µπορούν να δώσουν αντιδράσεις µόνο µε το οξυγόνο απλής 

κατάστασης, ο µηχανισµός µεταφοράς ενέργειας είναι αποτελεσµατικός για υψηλές 

συγκεντρώσεις οξυγόνου και χαµηλή συγκέντρωση υποστρώµατος. Οι υψηλές 

συγκεντρώσεις του υποστρώµατος είναι απευκταίες, µια και οδηγούν στην απόσβεση 

του ευαισθητοποιητή και κατά συνέπεια στη µη αποτελεσµατική παραγωγή 1O2. 

 Προκειµένου να αποσαφηνισθεί εάν µια αντίδραση φωτοοξείδωσης ακολουθεί 

το µηχανισµό µεταφοράς ηλεκτρονίου (αντίδραση τύπου Ι), ή το µηχανισµό 

µεταφοράς ενέργειας, δηλαδή µέσω 1O2 (αντίδραση τύπου ΙΙ), έχουν αναπτυχθεί 

διάφορες µεθοδολογίες.190a Για παράδειγµα, στην περίπτωση των αντιδράσεων τύπου 

Ι, τα ριζικά ενδιάµεσα µπορούν να ανιχνευθούν µε φασµατοσκοπία EPR (electron 
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spin resonance), ή και να παγιδευτούν από µια κατάλληλα επιλεγµένη ένωση. Για το 

λόγο αυτό υπάρχουν εκλεκτικοί παγιδευτές για κατιοντικές και ανιοντικές ρίζες. 

Σχετικά συµπεράσµατα µπορούν επίσης να εξαχθούν από τη δοµή των προϊόντων της 

αντίδρασης, που συχνά υποδεικνύουν το µηχανισµό της, όπως είναι για παράδειγµα 

πιθανές µεταθέσεις ή ρακεµιώσεις. Επιπλέον, η προσθήκη διαφόρων ουσιών που 

λειτουργούν ως επιλεκτικοί αποσβέστες, κάποιου από τα σηµαντικά ενδιάµεσα του 

ενός ή του άλλου πιθανού µηχανισµού, µπορεί να αποσαφηνίσει σε σηµαντικό βαθµό 

το µηχανισµό της αντίδρασης. Τέλος, καθώς η µεταβολή της φύσης του διαλύτη 

µπορεί να έχει καθοριστική επιρροή όχι µόνο στην ταχύτητα αλλά και στο 

σχηµατισµό ή όχι κάποιων από τα πιθανά προϊόντα και ενδιάµεσα, οι αντίστοιχες 

µελέτες έχουν συχνά καθοριστική σηµασία. Ως αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα 

µπορούν να αναφερθούν η αύξηση της κβαντικής απόδοσης 

φωτοευαισθητοποιηµένων αντιδράσεων µεταφοράς ηλεκτρονίου (τύπου Ι), µε την 

αύξηση της πολικότητας του διαλύτη, καθώς και η αύξηση της ταχύτητας των 

αντιδράσεων που πραγµατοποιούνται µέσω οξυγόνου απλής κατάστασης (τύπου ΙΙ), 

µε χρήση δευτεριωµένων διαλυτών. Αυτό συµβαίνει επειδή ο χρόνος ζωής του 1O2 

έχει αποδειχθεί ότι είναι µεγαλύτερος στους δευτεριωµένους, από ότι στους 

αντίστοιχους πρωτονιωµένους διαλύτες.194
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ C60/Al2O3 ΚΑΙ C60/SiO2 ΣΤΗΝ 

ΕΤΕΡΟΓΕΝΗ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΣΗ 

 

Α) Κινητικές µελέτες της ετερογενούς φωτοκαταλυτικής δράσης νέων 

επιφανειών C60 προσροφηµένου σε Al2O3 και SiO2

 Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή του παρόντος Κεφαλαίου, η διαλυτότητα 

του φουλερενίου C60 στους περισσότερους κοινούς διαλύτες είναι ιδιαίτερα χαµηλή, 

κάτι που καθιστά τη χρήση του σε οµογενείς φωτοκαταλυτικές αντιδράσεις 

προβληµατική. Επιπλέον, ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα της οµογενούς 

κατάλυσης, είναι η αποµάκρυνση του καταλύτη από το µίγµα, µετά το πέρας της 

αντίδρασης. Η ετερογενοποίηση των φωτοκαταλυτικών αντιδράσεων του C60, που 

όπως θα αναλυθεί παρακάτω επιτεύχθηκε µε την εναπόθεση του στα πορώδη υλικά 

σίλικα και γ-αλουµίνα, στοχεύει ακριβώς στην άρση αυτών των προβληµάτων. 

 Η σύνθεση και η µελέτη των φυσικοχηµικών χαρακτηριστικών των 

ετερογενών καταλυτικών επιφανειών του C60, πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια 

συνεργασίας µε το Τµήµα Χηµείας του Πανεπιστήµιο Πατρών. Η εναπόθεση του 

[60]φουλερενίου στην επιφάνεια των πορωδών φορέων σίλικα (SiO2), γ-αλουµίνα (γ-

Al2O3) και τιτανία (TiO2), πραγµατοποιήθηκε µε τη µέθοδο του ξηρού εµποτισµού. 

Συγκεκριµένα, η επιθυµητή προς εναπόθεση ποσότητα φουλερενίου διαλύθηκε σε 

1,2-διχλωροβενζόλιο (ODCB), όγκου ίσου µε τον όγκο των πόρων της πορώδους 

ουσίας. Σηµειώνεται, ότι ο λόγος για τον οποίο επιλέχθηκε το ODCB είναι κυρίως η 

διαλυτότητα του φουλερενίου σε αυτό (27 mg/ml), η οποία είναι αρκετά υψηλότερη 

από ότι σε άλλους κοινούς διαλύτες όπως το βενζόλιο και το τολουόλιο. Ακολούθησε 

η ανάµειξη του διαλύµατος υπό έντονη ανάδευση και η ξήρανση στους 180 οC για 4 

ώρες. Κατά τη διάρκεια της παρασκευής των µεικτών υλικών παρατηρήθηκαν 

χρωµατικές αλλαγές. Για παράδειγµα, η αλουµίνα είναι λευκή, το στερεό φουλερένιο 

µαύρο, και το διάλυµα εµποτισµού (φουλερένιο διαλυµένο σε ODCB) ιώδες, µε 

αποτέλεσµα αρχικά να λαµβάνεται ένα ιώδες στερεό. Αυτό, κατά τη διάρκεια της 

ξήρανσης, λαµβάνει ένα κιτρινωπό χρώµα, ενώ µετά την έξοδο από το πυραντήριο 

και την ψύξη σε θερµοκρασία δωµατίου, το µεικτό υλικό έχει καφέ χρώµα. Οι 
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χρωµατικές αλλαγές είναι µια πρώτη ένδειξη αλληλεπιδράσεων µεταξύ του 

φουλερενίου και της επιφάνειας της πορώδους ουσίας. 

 Από τη φυσικοχηµική µελέτη των νέων φωτοκαταλυτικών υλικών, προέκυψε 

ότι αναπτύσσονται έντονες αλληλεπιδράσεις µεταξύ των στηριγµένων φουλερενίων 

και των επιφανειακών υδροξυλοµάδων των φορέων.195 Οι αλληλεπιδράσεις αυτές 

έχουν ως αποτέλεσµα την µετατόπιση της απορρόφησης των στηριγµένων 

φουλερενίων, από την περιοχή του υπεριώδους στην περιοχή του ορατού φωτός. Το 

γεγονός αυτό αναµένεται να αποδειχθεί πολύ σηµαντικό για τις φωτοκαταλυτικές 

ιδιότητες των µικτών υλικών. 

 Προκειµένου να διαπιστωθεί η καταλληλότητα των νέων µικτών επιφανειών 

για χρήση τους στην ετερογενή φωτοκατάλυση, αρχικά ελέγθηκε η φωτοκαταλυτική 

δραστικότητα των τριών πορωδών φορέων (SiO2, Al2O3 και TiO2), απουσία 

στηριγµένου φουλερενίου, χρησιµοποιώντας δείγµατα που προήλθαν από τις ίδιες 

συσκευασίες πορωδών υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για την παρασκευή των 

φωτοκαταλυτικών επιφανειών (τυφλά πειράµατα). Το υπόστρωµα που 

χρησιµοποιήθηκε για το λόγο αυτό ήταν το εµπορικά διαθέσιµο 2,3-διµεθυλο-2-

βουτένιο, το οποίο επιλέχθηκε κυρίως επειδή παρουσιάζει υψηλή δραστικότητα στην 

αντίδραση ενίου µε το 1Ο2. Για τη µελέτη των φωτοχηµικών αυτών αντιδράσεων 

χρησιµοποιήθηκε αέρια χρωµατογραφία σε συνδυασµό µε φασµατοσκοπία µάζας 

(GC-MS), µετά την αναγωγή των υδροϋπεροξειδίων στις αντίστοιχες αλκοόλες. Κατά 

την ακτινοβόληση των διαλυµάτων που περιείχαν SiO2 και Al2O3, η µετατροπή του 

2,3-διµεθυλο-2-βουτενίου στο αντίστοιχο υδροϋπεροξείδιο ήταν αµελητέα και 

περίπου ίση µε την αντίστοιχη µετατροπή στην αντίδραση που δεν περιείχε κανένα 

πορώδη φορέα. Αντίθετα, η επιφάνεια TiO2 επέδειξε µη αµελητέα φωτοχηµική 

δραστικότητα και για αυτό το λόγο κρίθηκε ακατάλληλη για τις περαιτέρω µελέτες. Η 

φωτοχηµική δραστικότητα της επιφάνειας του TiO2 δεν µελετήθηκε παραπέρα, καθώς 

βρίσκεται έξω από τα ερευνητικά ενδιαφέροντα µας. Παρόµοια συµπεριφορά των 

τριών πορωδών φορέων παρατηρήθηκε και για τα υπόλοιπα ακόρεστα υποστρώµατα 

που χρησιµοποιήθηκαν στα πειράµατα που περιγράφονται παρακάτω. 

 Προκειµένου να µελετηθεί η επίδραση στη φωτοκαταλυτική δράση του C60, 

κατά τη στήριξη του στους πορώδεις φορείς SiO2 και Al2O3, πραγµατοποιήθηκαν 

ετερογενείς αντιδράσεις φωτοοξείδωσης του 2-µεθυλο-2-επτενίου (50), το οποίο 

παρασκευάσθηκε µε αντίδραση Wittig ανάµεσα στο ισοπροπυλενο-

τριφαινυλοφωσφονιακό υλίδιο και την πεντανάλη. Η φωτοξείδωση του 50 
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πραγµατοποιείται αποκλειστικά µέσω της αντίδρασης ενίου µε το 1Ο2, παρέχοντας τα 

αντίστοιχα υδροϋπεροξείδια (Σχήµα 95). Ο λόγος για τον οποίο χρησιµοποιήθηκε το 

συγκεκριµένο αλκένιο, εκτός της υψηλής του δραστικότητας µε το 1Ο2,188a είναι η 

χαµηλή πτητικότητα του και κατά συνέπεια η αξιοπιστία των µετρήσεων κατά τη 

διάρκεια των παρατεταµένων φωτοχηµικών αντιδράσεων. 

 Κατά τη διάρκεια της ετερογενούς φωτοοξείδωσης του 50 σε ακετονιτρίλιο, 

ελήφθησαν τα δύο αλλυλικά υδροϋπεροξείδια σε ποσοστό περίπου 1/1 (Σχήµα 95), 

αναλογία ίδια µε αυτή που ελήφθη και από τη φωτοοξείδωση µε τους γνωστούς 

ευαισθητοποιητές rose bengal (RB) και τετραφαινυλοπορφυρίνης (TPP). Η αναλογία 

των δύο παραγοµένων υδροϋπεροξειδίων είναι ανεξάρτητη του πορώδους φορέα 

(SiO2 ή Al2O3) που χρησιµοποιήθηκε για τη στήριξη του C60. Αυτό αποτελεί, όπως θα 

δούµε και παρακάτω που θα ασχοληθούµε εκτενέστερα µε το µηχανισµό δράσης των 

νέων φωτοκαταλυτικών επιφανειών, µια ένδειξη ότι η στήριξη του C60 στις εν λόγω 

επιφάνειες δε µεταβάλει το µηχανισµό της δράσης του παραγοµένου 1Ο2. 

 

Catalyst
O2, hv

+
OOHOOH

50  
 

Σχήµα 95 : Η αντίδραση φωτοξείδωσης του 2-µεθυλο-2-επτενίου. 

 

 Στο Σχήµα 96 παρουσιάζονται τα ποσοστά αντίδρασης (ή διαφορετικά 

ποσοστά µετατροπής) του 50 που επετεύχθη παρουσία και µη φωτοκαταλυτικής 

επιφάνειας, καθώς και κατά την παρουσία µη στηριγµένου σε πορώδη επιφάνεια C60, 

κατά την ακτινοβόληση των αντιστοίχων µιγµάτων αντίδρασης για 150 λεπτά στους 0 
οC. Και εδώ, όπως και στην περίπτωση του 2,3-διµεθυλο-2-βουτενίου, διαπιστώθηκε 

αµελητέα µετατροπή του υποστρώµατος παρουσία του πορώδους φορέα χωρίς την 

ύπαρξη στηριγµένου C60. Η σηµαντικότερη παρατήρηση ωστόσο έχει να κάνει µε τη 

δραµατική αύξηση της φωτοκαταλυτικής δραστικότητας του C60 µε τη στήριξη του 

στις πορώδεις επιφάνειες. 
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Στερεό που χρησιµοποιήθηκε 

ως φωτοκαταλύτης a xb

Κανένα στερεό 0.004 

SiO2 0.030 

Al2O3 0.060 

C60 0.180 

C60/SiO2 1.000 

C60/Al2O3 1.000 

a 3.6 mg στερεού χρησιµοποιήθηκαν σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός από την 

περίπτωση του µη στηριγµένου φουλερενίου, κατά την οποία χρησιµοποιήθηκε 

συγκέντρωση φουλερενίου ίδια µε την αντίστοιχη του στηριγµένου C60 (10-4 Μ). 
b ∆ιαλύτης: ακετονιτρίλιο. 

 

Σχήµα 96 : Η µετατροπή (x) του 50, µετά από ετερογενή φωτοξείδωση 150 λεπτών. 

 

 Επιπλέον, προκειµένου να πάρουµε περισσότερες πληροφορίες για τη 

φωτοκαταλυτική δράση των νέων επιφανειών, διεξαγάγαµε κινητικές µελέτες για τη 

φωτοξείδωση του 50. Θεωρώντας ότι κατά τη διάρκεια των καταλυτικών 

φωτοξειδώσεων η συγκέντρωση του οξυγόνου παραµένει σταθερή, κάτι που 

εξασφαλίζεται από τη συνεχή ροή ξηρού οξυγόνου µέσω του µίγµατος της 

αντίδρασης, και υποθέτοντας µια πρώτης τάξης κινητική για την αντίδραση, ως προς 

τη συγκέντρωση του αλκενίου, παίρνουµε την εξίσωση: 

 

k • t = - ln(1 - x) 

 

Όπου k, t, και x αντιπροσωπεύουν τη σταθερά της ταχύτητας της αντίδρασης, το 

χρόνο της αντίδρασης και τη µετατροπή του αλκενίου αντίστοιχα. Σύµφωνα µε την 

εξίσωση, προβλέπεται µια γραµµική εξάρτηση του όρου -ln(1-x) µε το χρόνο, κάτι 

που επιβεβαιώνεται από τα γραφήµατα που παρουσιάζονται στο Σχήµα 97. Τα 

γραφήµατα αυτά επιβεβαιώνουν επίσης τις δύο υποθέσεις που κάναµε πριν και 

καταδεικνύουν το γεγονός ότι η κινητική της αντίδρασης είναι ανεξάρτητη από τη 

στήριξη του C60 στις πορώδεις επιφάνειες. 
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Σχήµα 97 : Γραφική αναπαράσταση των τιµών του -ln(1-x) µε το χρόνο της 

αντίδρασης, για την ετερογενή φωτοξείδωση του 2-µεθυλο-2-επτενίου. 

 

 Επίσης, υπολογίστηκαν οι τιµές των σταθερών της ταχύτητας των 

αντιδράσεων από τις κλίσεις των αντιστοίχων ευθειών του Σχήµατος 97. Τα 

αποτελέσµατα, που παρουσιάζονται στο Σχήµα 98, δείχνουν µια αύξηση δύο τάξεων 

µεγέθους για τη σταθερά της ταχύτητας της αντίδρασης, όταν το C60 εναποτίθεται 

στους πορώδεις φορείς SiO2 και Al2O3. Αυτή η αύξηση είναι ελαφρά µεγαλύτερη 

όταν ως φορέας χρησιµοποιείται η Al2O3. Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι η 

φωτοκαταλυτική δράση και των δυο επιφανειών παραµένει ουσιαστικά ανεπηρέαστη 

µετά από διήθηση και αποµάκρυνση, µέσω υψηλού κενού, των πτητικών ουσιών των 

διαλυµάτων των αντιδράσεων. 

 

 

Καταλύτης k(min-1•molC60
-1) 

C60 2.4×103

C60/SiO2 3.0×105

C60/Al2O3 4.0×105

 

Σχήµα 98 : Σταθερά της ταχύτητας της φωτοξείδωσης του 2-µεθυλο-2-επτενίου. 
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 Η αποτελεσµατικότητα των νέων φωτοκαταλυτικών επιφανειών C60/SiO2 και 

C60/Al2O3 επιβεβαιώθηκε επίσης, εκτός των υποστρωµάτων που αναφέρονται στην 

επόµενη Παράγραφο, µε τη φωτοξείδωση µιας σειράς ακόρεστων ενώσεων, όπως το 

2,4-διµεθυλοπεντένιο, το 1-φαινυλοκυκλοεξένιο, το 1-φαινυλοκυκλοπεντένιο και το 

1,1-διµεθυλο-2,2-διφαινυλοαιθυλένιο. 

 Ανακεφαλαιώνοντας, οι προαναφερθείσες µελέτες καταδεικνύουν σαφέστατα 

την καταλληλότητα των SiO2 και Al2O3, ως πορωδών φορέων για τη στήριξη του C60, 

καθώς όχι µόνο δεν επιδεικνύουν καµία ουσιαστική φωτοκαταλυτική δράση απουσία 

στηριγµένου C60, αλλά επιπλέον προκαλούν µια αύξηση δύο τάξεων µεγέθους για τη 

σταθερά της ταχύτητας της αντίδρασης φωτοξείδωσης των αλκενίων µέσω του 1Ο2 

που παράγεται από το C60. Η σταθερά της ταχύτητας της αντίδρασης είναι ελαφρά 

υψηλότερη όταν ως φορέας χρησιµοποιείται η γ-Al2O3, ενώ η φύση του φορέα δεν 

επηρεάζει το µηχανισµό δράσης του 1Ο2. Ο κύριος λόγος για τον οποίο έχουµε αυτή 

την αύξηση στη σταθερά της ταχύτητας της αντίδρασης είναι η υψηλή διασπορά του 

στηριγµένου φουλερενίου στις πορώδεις επιφάνειες, κάτι που οδηγεί σε αύξηση της 

«επιφάνειας επαφής» του µίγµατος της αντίδρασης µε το φωτοκαταλύτη, σε σχέση µε 

την αντίστοιχη «επιφάνεια επαφής» του µη στηριγµένου φουλερενίου.195

 

Β) Μελέτες του µηχανισµού της ετερογενούς φωτοκαταλυτικής δράσης των νέων 

επιφανειών του προσροφηµένου C60 σε Al2O3 και SiO2

 Οι ετερογενείς φωτοξειδώσεις των ακόρεστων υποστρωµάτων που 

περιγράφονται παρακάτω πραγµατοποιήθηκαν σε κυψελίδες pyrex χωρητικότητας 4 

ml, χρησιµοποιώντας 0.003 Μ συγκέντρωση υποστρώµατος και 3.6 mg του στερεού 

καταλύτη (2% C60 σε Al2O3 ή 2% C60 σε SiO2, 10-4 Μ σε C60), σε 1 ml διαλύτη, στους 

0 οC. Για την ακτινοβόληση των διαλυµάτων χρησιµοποιήθηκε λάµπα Ξένου ισχύος 

300W, διαβιβάζοντας ταυτόχρονα ένα αργό ρεύµα ξηρού οξυγόνου µέσω του 

µίγµατος της αντίδρασης. Η εξέλιξη των αντιδράσεων παρακολουθήθηκε µε αέρια 

χρωµατογραφία σε συνδυασµό µε φασµατοσκοπία µάζας (GC-MS) και τα προϊόντα 

των αντιδράσεων ταυτοποιήθηκαν µε GC-MS και φασµατοσκοπία πυρηνικού 

µαγνητικού συντονισµού (NMR).196

 Τα αποτελέσµατα της φωτοξείδωσης του 50 για 30 λεπτά σε διάφορους 

διαλύτες, συνοψίζονται στο Σχήµα 99. Όπως προαναφέρθηκε, τα δύο αλλυλικά 
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υδροϋπεροξείδια ελήφθησαν σε ποσοστό περίπου 1/1, αναλογία ίδια µε αυτή που 

ελήφθη και από τη φωτοξείδωση του 50 από τους γνωστούς ευαισθητοποιητές 

δηµιουργίας οξυγόνου απλής κατάστασης RB και TPP, ανεξαρτήτως του πορώδους 

φορέα (SiO2 ή Al2O3) που χρησιµοποιήθηκε για τη στήριξη του C60. 

 

+ HOO
OOH

50a 50b50  

Καταλύτης ∆ιαλύτης %Μετατροπήa, b 50a/50bd

C60/SiO2 Εξάνιο 46 46/54 

C60/Al2O3 Εξάνιο 24 46/54 

C60/SiO2 CH3CN 16 52/48 

C60/Al2O3 CH3CN 38 52/48 

C60/SiO2 CH3OH 7 47/53 

C60/Al2O3 CH3OH 30 47/53 

C60/SiO2 DMSO 15 54/46 

C60/Al2O3 DMSO 21 54/46 

C60/SiO2
 c H2O 65 43/57 

C60/Al2O3
 c H2O 76 43/57 

C60/SiO2
 c D2O 94 43/57 

C60/Al2O3
 c D2O 100 43/57 

RB CH3CN 100 50/50 

TPP Εξάνιο 100 52/48 

a Όλες οι µετρήσεις ελήφθησαν µετά από ακτινοβόληση 30 λεπτών. b Μετρήθηκε µε 
GC-MS µετά από αναγωγή των αλλυλικών αλκοολών µε τριφαινυλοφωσφίνη: 
σφάλµα ± 1%. c Μια µικρή ποσότητα CH3CN (H2O ή D2O /CH3CN: 15/1) 
χρησιµοποιήθηκε ως συνδιαλύτης προκειµένου να διαλυθεί το αλκένιο στο H2O και 
το D2O. d Μετρήθηκε µε φασµατοσκοπία 1H NMR: σφάλµα ± 3%. 

 

Σχήµα 99 : Η φωτοξείδωση του 2-µεθυλο-2-επτενίου σε διάφορες συνθήκες. 

 

 Επιπλέον, όπως γίνεται αντιληπτό από τον πίνακα του Σχήµατος 99, το 

ποσοστό µετατροπής του 50 είναι υψηλότερο σε D2O από ότι σε H2O. Σηµειώνεται, 
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ότι ο χρόνος ζωής του οξυγόνου απλής κατάστασης είναι σηµαντικά µεγαλύτερος σε 

δευτεριωµένους διαλύτες, προκαλώντας µεγάλα ισοτοπικά φαινόµενα διαλύτη στις 

αντιδράσεις του 1Ο2, κάτι που στο παρελθόν έχει χρησιµοποιηθεί ως ισχυρή ένδειξη 

για τη µεσολάβηση του 1Ο2 σε αντιδράσεις. Οι δύο προαναφερθείσες παρατηρήσεις 

οδηγούν στο συµπέρασµα ότι η φωτοξείδωση του 50 από τις δύο καταλυτικές 

επιφάνειες, σε όλες τις συνθήκες που συνοψίζονται στον πίνακα του Σχήµατος 99, 

πραγµατοποιείται µέσω οξυγόνου απλής κατάστασης. 

 Τα αποτελέσµατα, των υπό διαφόρων συνθηκών ετερογενών φωτοοξειδώσεων 

του 1-(Ε)-1-µεθυλο-1-προπενυλοβενζολίου (51), συνοψίζονται στον Πίνακα του 

Σχήµατος 100. Οι νέες φωτοκαταλυτικές επιφάνειες του ακινητοποιηµένου C60, σε 

Al2O3 ή SiO2, φωτοευαισθητοποιούν αποτελεσµατικά την οξείδωση του 51 τόσο σε 

εξάνιο όσο και σε ακετονιτρίλιο. Στο εξάνιο παρατηρήθηκε µόνο ο σχηµατισµός των 

αλλυλικών υδροϋπεροξειδίων 51a και 51b, µε λόγο 9/1, ενώ στο ακετονιτρίλιο 

σχηµατίσθηκαν επίσης, εκτός των 51a και 51b, µικρές ποσότητες ακετοφαινόνης 

(51c) και 1-φαινυλο-1,2-διµεθυλοοξιρανίου (51d). Για λόγους σύγκρισης, 

πραγµατοποιήθηκαν επίσης οι φωτοευαισθητοποιηµένες οξειδώσεις του 51 µε τους 

ευαισθητοποιητές RB, MB και DCA. Οι δύο πρώτοι δρουν µέσω δηµιουργίας 

οξυγόνου απλής κατάστασης, ενώ το DCA, όπως έχει προαναφερθεί, δρα τόσο µέσω 

δηµιουργίας 1Ο2 όσο και µέσω µηχανισµού µεταφοράς ηλεκτρονίου, ανάλογα µε το 

υπόστρωµα και την πολικότητα του διαλύτη.191 Η ακτινοβόληση των διαλυµάτων που 

περιέχουν 51, παρουσία RB και MB, οδηγεί αποκλειστικά και µόνο στο σχηµατισµό 

των δυο υδροϋπεροξειδίων 51a και 51b, τα οποία είναι τυπικά προϊόντα της δράσης 

του 1Ο2. Τα αποτελέσµατα αυτά οδηγούν στο συµπέρασµα ότι η δράση των 

φωτοκαταλυτικών επιφανειών του στηριγµένου φουλερενίου σε εξάνιο 

πραγµατοποιείται µέσω 1Ο2. Όταν στο µίγµα της αντίδρασης προσετέθη DABCO, το 

οποίο αποσβένει την τριπλή κατάσταση του C60 καθώς και το οξυγόνο απλής 

κατάστασης, δε σχηµατίσθηκε κανένα προϊόν οξείδωσης. Η ακετοφαινόνη 51c 

προκύπτει από το ενδιάµεσο 1,2-διµεθυλο-2-φαινυλο-1,2-διοξετάνιο, το οποίο υπό τις 

συνθήκες της αντίδρασης αποσυντίθεται σε ακετοφαινόνη και ακεταλδεΰδη (Σχήµα 

101). 
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HOO

OOH

O O

51 51a 51b 51c 51d  
 

 

51a+51bc,d 51cc 51dc

Ευαισθητοποιητήςb ∆ιαλύτης 
Χρόνος 

ακτινοβόλησης 
(λεπτά) 

%Μετα
-τροπήc (Σχετικά ποσοστά %) 

Methylene Blue CHCl3 30 97 100 - - 

Rose Bengal CH3CN 30 93 100 - - 

DCA CH3CN 30 99 80 20 - 

C60/SiO2 Εξάνιο 20 100 100 - - 

C60/SiO2 CH3CN 60 100 89 7 4 

C60/SiO2 (DABCO) CH3CN 80 0 - - - 

C60/Al2O3 Εξάνιο 60 100 100 - - 

C60/Al2O3 CH3CN 60 100 94 4 2 

C60/Al2O3(DABCO) CH3CN 80 0 - - - 

a Συγκέντρωση 0.03 M. b Συγκέντρωση of 10-4 M. c Η πορεία των αντιδράσεων 
παρακολουθήθηκε µε GC-MS (σφάλµα ± 1%). d Ο λόγος των προϊόντων 51a/51b 
είναι, εντός του πειραµατικού σφάλµατος, 9/1. 

 

Σχήµα 100 : Τα αποτελέσµατα από τις φωτοξειδώσεις του 1-(Ε)-1-µεθυλο-1-

προπενυλοβενζολίου. 

 

 

 

C CPh
O O

        +        CH3CHO
O

51c  
 
Σχήµα 101 : Ο προτεινόµενος µηχανισµός για το σχηµατισµό της ακετοφαινόνης. 
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 Το εποξείδιο 51d πιθανολογείται ότι προκύπτει µέσω του µηχανισµού που 

παρουσιάζεται στο Σχήµα 102, ο οποίος είναι ανάλογος µε εκείνον που προτάθηκε 

από τους Bartlett και Landis.197 Παρόµοια µηχανιστική ερµηνεία έχει επίσης δοθεί 

αναφορικά µε την φωτοευαισθητοποιηµένη οξείδωση του διφαινυλοαιθυλενίου από 

το DCA.191 Το γεγονός της παραγωγής του 51c, εκτός των 51a και 51b που 

προέρχονται από την δράση του 1Ο2, από τους φωτοκαταλύτες C60/Al2O3 και 

C60/SiO2 στις αντιδράσεις σε ακετονιτρίλιο, οδηγεί στο συµπέρασµα ότι, εκτός του 

µηχανισµού 1Ο2, λειτουργεί επίσης και µηχανισµός µεταφοράς ηλεκτρονίου. 

 

sens hv sens* subs [sens    +    subs   ]
3O2 [sens + subs   + O2    ]

subs

O2

O
O

O
O

O
O

-O2
O

O

51d

2 2

 
 
Σχήµα 102 : Ο προτεινόµενος µηχανισµός για τη δηµιουργία του 51d. 

 

 Προκειµένου να µελετήσουµε το µηχανισµό δράσης των επιφανειών 

C60/Al2O3 και C60/SiO2 περαιτέρω και να εξάγουµε περισσότερα συµπεράσµατα 

αναφορικά µε την αποτελεσµατικότητα τους σε αντιδράσεις µεταφοράς ηλεκτρονίου, 

τις χρησιµοποιήσαµε στην ετερογενή φωτοευαισθητοποιηµένη αντίδραση οξείδωσης 

του 1-µεθοξυ-4-[1-(4-µεθοξυφαινυλο)βινυλο]-βενζολίου, 52. Το υπόστρωµα αυτό 

είναι κατάλληλο για επιβεβαίωση του µηχανισµού µεταφοράς ηλεκτρονίου, καθώς 

είναι µια ηλεκτρονιακά πλούσια ολεφίνη, η οποία είναι µη δραστική υπό συνθήκες 
1Ο2. Όπως παρουσιάζεται στο Σχήµα 103, η φωτοξείδωση του 52 και µε τις δυο 

φωτοκαταλυτικές επιφάνειες έδωσε αποκλειστικά το κυκλικό ενδοϋπεροξείδιο 52a. 

Επιπλέον βρέθηκε ότι, υπό τις ίδιες πειραµατικές συνθήκες, το µη προσροφηµένο 

φουλερένιο δε οδηγεί σε αντίστοιχο ανιχνεύσιµο προϊόν. Το ίδιο φυσικά συµβαίνει 
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και µε τις πορώδεις επιφάνειες όταν σε αυτές δεν έχει στηριχθεί C60. Σηµειώνεται 

επίσης ότι το 1984 οι Gollnick και Schnatterer είχαν αποδείξει τον αποκλειστικό 

σχηµατισµό του 52a, όταν για την φωτοευαισθητοποιούµενη αντίδραση του 52, ως 

φωτοευαισθητοποιητής είχε χρησιµοποιηθεί το DCA.198

 

MeO

MeO

CH3CN/hv/O2 O
O

OMe

OMe

MeO

MeO

52 52a

C60 on SiO2 or Al2O3

 
 

Σχήµα 103 : Η αντίδραση φωτοξείδωσης του 52. 

 

 Είναι γνωστό ότι µόρια-δότες ηλεκτρονίων, µε δυναµικά οξείδωσης 

χαµηλότερα από το δυναµικό του οξειδούµενου αλκενίου, παρεµβαίνουν στο 

µηχανισµό µεταφοράς ηλεκτρονίου αποσβένοντας τη µεταφορά ηλεκτρονίου από το 

αλκένιο στο DCA.191 Όταν στο µίγµα της αντίδρασης προσετέθη ένα µικρό ποσοστό 

(10% της συγκέντρωσης του 52) 1,2,4-τριµεθοξυβενζολίου, το οποίο έχει δυναµικό 

αναγωγής ως προς SCE 1.12 V, η παραγωγή του 52a αποσβέστηκε πλήρως. Τα 

παραπάνω αποτελέσµατα είναι σε συµφωνία µε ένα µηχανισµό µεταφοράς 

ηλεκτρονίου µεταξύ του 52 και του προσροφηµένου στην πορώδη επιφάνεια C60, 

αρχικά προς τη δηµιουργία της κατιοντικής ρίζας του 52 και της ανιοντικής ρίζας του 

προσδεµένου C60. Η κατιοντική ρίζα του 52 συνδέεται στη συνέχεια µε ένα ακόµα 

µόριο 52, και ένα µόριο οξυγόνου, παρέχοντας το διµερές 52a, όπως παρουσιάζεται 

στο Σχήµα 104. 

 Ο λόγος για τον οποίο η µεταφορά ηλεκτρονίου, από το υπόστρωµα 52 στο 

φουλερένιο C60, πραγµατοποιείται µόνο όταν το C60 βρίσκεται προσδεµένο στις 

πορώδεις επιφάνειες, δεν έχει ακόµα διευκρινιστεί. Ωστόσο, είναι αναµενόµενο 

σηµαντικό ρόλο σε αυτή τη διαφοροποίηση να έχουν η υψηλή διασπορά του 

στηριγµένου φουλερενίου στις πορώδεις επιφάνειες, που οδηγεί σε µία αυξηµένη 

ενεργό φωτοκαταλυτική επιφάνεια, όπως επίσης και η ανάπτυξη ειδικών 
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αλληλεπιδράσεων µεταξύ του στηριγµένου C60 και των πορωδών επιφανειών, που 

µπορεί να διαφοροποιούν τις ηλεκτρονικές ιδιότητες του C60. 

 

C60
hv 3C60

52 3C60 52+

52

CAr2Ar2C
O2CAr2Ar2C

O O  
 

Σχήµα 104 : Ο προτεινόµενος µηχανισµός δηµιουργίας του 52a. 

 

 Συνοψίζοντας, µε τις µελέτες που διεξήχθησαν,196 απεδείχθη ότι το 

στηριγµένο στις πορώδεις επιφάνειες Al2O3 και SiO2 φουλερένιο C60, φωτοκαταλύει 

αποτελεσµατικά την ετερογενή φωτοοξείδωση διαφόρων ακόρεστων ενώσεων. Με 

απλά αλκένια, που µπορούν να λάβουν µέρος µόνο σε αντιδράσεις 1Ο2, η 

φωτοξείδωση τους οδηγεί στην αποµόνωση των αντίστοιχων αλλυλικών 

υδροϋπεροξειδίων. Με ηλεκτρονικά πλούσια αρυλο αλκένια, που µπορούν να λάβουν 

µέρος σε αντιδράσεις µεταφοράς ηλεκτρονίου, τόσο ο µηχανισµός µεταφοράς 

ενέργειας (1Ο2), όσο και ο µηχανισµός µεταφοράς ηλεκτρονίου µπορούν να είναι 

αποτελεσµατικοί. Ποιος από τους δύο µηχανισµούς κυριαρχεί, εξαρτάται από το 

υπόστρωµα και την πολικότητα του διαλύτη. 

 Τέλος, οι νέες αυτές φωτοκαταλυτικές επιφάνειες µπορούν να αποδειχθούν 

ιδιαίτερα χρήσιµες για γενικότερη εργαστηριακή χρήση, καθώς εκτός του ότι 

µπορούν να φωτοευαισθητοποιούν την οξείδωση ενός µεγάλου αριθµού ακόρεστων 

υποστρωµάτων, λόγω της ετερογενούς φύσης τους µπορούν να διαχωρίζονται εύκολα 

από το µίγµα της αντίδρασης µε απλή διήθηση και ακόµη και να 

ξαναχρησιµοποιούνται, µια και είναι σταθερές στις συνθήκες των φωτοξειδώσεων. 

Επιπλέον, µε τη χρήση των επιφανειών αυτών, παρακάµπτονται τα προβλήµατα 

διαλυτότητας και καθίσταται δυνατή η χρήση των φουλερενίων σε όλους τους 

κοινούς διαλύτες. 
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

Α) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

 Η λήψη των φασµάτων 1Η NMR, 13C NMR, DEPT, COSY και HMQC έγινε 

στα φασµατόµετρα 300 MHz MSL Brucker και 500 MHz AΜX Bruker του 

Τµήµατος Χηµείας του Πανεπιστηµίου Κρήτης και του Τµήµατος Χηµείας του 

Πανεπιστηµίου του Sussex. 

 Τα φάσµατα FT-IR ελήφθησαν σε φασµατόµετρο Perkin-Elmer 1760X 

Fourier transform infrared spectrometer, χρησιµοποιώντας δισκία KBr. Τα φάσµατα 

UV-VIS ελήφθησαν σε φασµατόµετρο Hitachi U-2001 UV/Visible spectrometer. Η 

µέτρηση των σηµείων τήξεως πραγµατοποιήθηκε σε συσκευή Electrothermal melting 

point apparatus. 

 Οι αναλύσεις αέριας χρωµατογραφίας έγιναν µε αέριο χρωµατογράφο 5890 

Series II της Hewlett-Packard, µε ανιχνευτή FID και τριχοειδή στήλη φαινυλο µεθυλο 

σιλικόνης 30 και 60 µέτρων. 

 Τα φάσµατα µάζας ελήφθησαν σε συσκευή αέριας χρωµατογραφίας-

φασµατοµετρίας µάζας (GC-MS), µοντέλο Shimadzu GCMS-QP5050, εφοδιασµένη 

µε τριχοειδή στήλη Supelco (SPB-5, 30m x 0.25mm) και ανιχνευτή µάζας χηµικού 

ιονισµού. 

 Οι φωτοχηµικές αντιδράσεις πραγµατοποιήθηκαν µε λυχνία Xe Cermax 300 

W µεταβλητής έντασης. 

 Ο καθαρισµός των µη πτητικών υποστρωµάτων, καθώς και των παραγώγων 

του [60]φουλερενίου και αζα[60]φουλερενίου, έγινε µε χρωµατογραφία στήλης 

µεσαίας πίεσης199 (flash column chromatography) χρησιµοποιώντας ως υλικό 

πλήρωσης SiO2 (silica gel) 230-300 mesh ASTM. Οι χρωµατογραφικές αναλύσεις 

λεπτής στοιβάδας (TLC) έγιναν σε πλακίδια επικαλυµµένα µε SiO2 (F254). H ξήρανση 

των οργανικών εκχυλισµάτων πραγµατοποιήθηκε µε άνυδρα MgSO4 και Na2SO4, ενώ 

η απόσταξη των διαλυτών, από τα διαλύµατα των διαφόρων ουσιών, έγινε µε τη 

βοήθεια περιστροφικού αποστακτήρα κενού (rotary evaporator). 

 Οι αντιδράσεις του C60 παρακολουθήθηκαν µε υγρό χρωµατογράφο υψηλής 

πίεσης (HPLC) Marathon III, εφοδισµένο µε κολώνα Cosmosil 5C18-MS (4.6 ID x 
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250 mm) αντίστροφης φάσεως. Ως διαλύτης έκλουσης χρησιµοποιήθηκε µίγµα 

ακετονιτριλίου/τολουολίου = 1/1. Ο ανιχνευτής που χρησιµοποιήθηκε ήταν ο Fasma 

500 UV-VIS ανιχνευτής απορρόφησης υπεριώδους ορατού και η ανίχνευση του C60 

και των παραγώγων του έγινε στα 329 nm. Ο διαλύτης έκλουσης που 

χρησιµοποιήθηκε για τις αντιδράσεις του (C59N)2 ήταν µίγµα 

ακετονιτριλίου/τολουολίου = 45/55, ενώ η ανίχνευση του έγινε στα 326 nm. 

 

Β) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΛΥΤΩΝ 

 Ο καθαρισµός και η ξήρανση των διαλυτών πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε 

τις µεθόδους που περιγράφονται στο Chemist Companion 180.200 Ο διαίθυλο αιθέρας 

και το τετραϋδροφουράνιο (THF) αποστάχθηκαν από Na παρουσία βενζοφαινόνης, 

υπό αδρανή ατµόσφαιρα. Το διχλωροµεθάνιο και το χλωροφόρµιο αποστάχθηκαν 

παρουσία P2O5 και διατηρήθηκαν σε MS 4Å. Το εξάνιο χρησιµοποιήθηκε µετά από 

απλή απόσταξη. Τέλος, το CH3CN και η Εt3N χρησιµοποιήθηκαν αφού ξηράθηκαν µε 

MS 4 Å. 

 Τα αντιδραστήρια προµηθεύθηκαν από τις εταιρίες Aldrich, Merck, Fluka, 

Wiley και Lancaster, ενώ η καθαρότητα τους εξετάστηκε µε φασµατοσκοπία 1Η 

NMR πριν από τη χρήση τους. 

 

Γ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

 
1) Αντίδραση εστεροποίησης κατά Fischer201

 Σε µονόλαιµη σφαιρική φιάλη, εφοδιασµένη µε κάθετο ψυκτήρα και 

µαγνητικό αναδευτήρα, τοποθετούνται 30 mmoles οργανικού οξέος, 100 ml 

µεθανόλης και καταλυτική ποσότητα πυκνού H2SO4. Το µίγµα της αντίδρασης 

αφήνεται υπό βρασµό για περίπου 12 ώρες και στη συνέχεια το µεγαλύτερο µέρος της 

µεθανόλης αποµακρύνεται στο ρότορα. Ακολουθεί προσθήκη 200 ml αιθέρα και 

εκχύλιση της οργανικής στιβάδας µε υδατικό διάλυµα 15% NaHCO3, µε νερό και 

τέλος µε κορεσµένο υδατικό διάλυµα NaCl. Μετά την ξήρανση της οργανικής 

στιβάδας, µε MgSO4, ο διαλύτης αποµακρύνεται µε απόσταξη υπό κενό. Αν κριθεί 

αναγκαίο, ο παραγόµενος εστέρας καθαρίζεται περαιτέρω είτε µε απόσταξη, είτε µε 
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χρωµατογραφία στήλης µεσαίας πίεσης. Η απόδοση της αντίδρασης κυµαίνεται από 

60% έως 95%. 

 

2) Aναγωγή καρβονυλικών ενώσεων, εστέρων και οξέων µε LiAlH4 ή LiAlD4
202

 Σε προξηραµένη δίλαιµη σφαιρική φιάλη, εφοδιασµένη µε µαγνητικό 

αναδευτήρα, προσθετική χοάνη και κάθετο ψυκτήρα, τοποθετούνται υπό αδρανή 

ατµόσφαιρα αζώτου 10 mmoles (40 ισοδύναµα, ~ 25% περίσσεια ισοδυνάµων 

υδριδίου σε σχέση µε το καρβονυλικό υπόστρωµα) LiAlH4 (ή LiAlD4) µαζί µε 30 ml 

άνυδρου αιθέρα και αναδεύονται ισχυρά για περίπου 15 λεπτά. Η φιάλη ψύχεται 

στους 0 oC και ακολουθεί η στάγδην προσθήκη, υπό ισχυρή ανάδευση, 30 mmoles 

της καρβονυλικής ένωσης, ή 20 mmoles εστέρα, ή 10 mmoles οξέος διαλυµένα σε 30 

ml απόλυτου αιθέρα. Το µίγµα της αντίδρασης είτε αφήνεται σε θερµοκρασία 

δωµατίου, είτε θερµαίνεται µέχρι βρασµού και η πορεία της αντίδρασης 

παρακολουθείται µε χρωµατογραφία λεπτής στιβάδας ή µε αέρια χρωµατογραφία. 

 Μετά το τέλος της αντίδρασης, ακολουθεί ψύξη στους 0 oC και επεξεργασία 

του συµπλόκου του αλουµινίου ως εξής: Προσθήκη n ml H2O (όπου n η ποσότητα 

του αναγωγικού που είχε προστεθεί σε gr), βρασµός του µίγµατος της αντίδρασης για 

15 λεπτά, ψύξη στους 0 oC, προσθήκη n ml διαλύµατος 15% NaOH, βρασµός για 15 

λεπτά, ψύξη στους 0 oC, προσθήκη 3n ml H2O και βρασµός µέχρι να καταβυθιστεί 

λευκό ίζηµα. Τα στερεά άλατα του Li και του Al αποµακρύνονται µε διήθηση. Το 

µίγµα της αντίδρασης εκχυλίζεται µε διάλυµα 5% NaHCO3 και στη συνέχεια µε 

κορεσµένο διάλυµα NaCl. 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 95%. 

 

3) Παρασκευή βρωµιδίων από αλκοόλες, µε το άλας τριφαίνυλοφωσφίνης/ 

βρωµίου203

 Σε ξηρή δίλαιµη σφαιρική φιάλη, εφοδιασµένη µε κάθετο ψυκτήρα, 

προσθετική χοάνη και υπό ρεύµα αζώτου, τοποθετούνται 30 mmoles PPh3 και 30 ml 

ξηρού CH2Cl2. Στη συνέχεια προστίθενται στάγδην, στους 0 oC, 30 mmoles Br2 (2 M 

σε CH2Cl2) οπότε παρατηρείται ο σχηµατισµός του υποκίτρινου άλατος PPh3Br2. Το 
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µίγµα αναδεύεται σε θερµοκρασία δωµατίου για µια ώρα και ακολουθεί στάγδην 

προσθήκη 29 mmoles της αλκοόλης (1M σε CH2Cl2) στους 0 oC, µε ταυτόχρονη 

έκλυση HBr. Η αντίδραση ολοκληρώνεται αµέσως µετά το τέλος της προσθήκης. 

Αποµακρύνεται όσο δυνατόν περισσότερη ποσότητα CH2Cl2, µε απόσταξη υπό κενό 

και προστίθεται πεντάνιο ή εξάνιο για την καταβύθιση του παραγόµενου 

τριφαινυλοφωσφινοξειδίου. Μετά από 2-3 εκπλύσεις του ιζήµατος, ανακτάται σχεδόν 

όλο το βρωµίδιο και ο διαλύτης αποµακρύνεται µε απόσταξη υπό κενό. Το βρωµίδιο 

αποµονώνεται σε καθαρή κατάσταση είτε µε χρωµατογραφία στήλης µεσαίας πίεσης, 

είτε µε απόσταξη σε κενό βρύσης ή αντλίας, ενώ η απόδοση κυµαίνεται από 60 έως 

80%. 

 

4) Σύνθεση ολεφινών µε αντίδραση Wittig204

 Σε δίλαιµη φιάλη των 100 ml, προξηραµένη µε φλόγα και εφοδιασµένη µε 

κάθετο ψυκτήρα, µαγνητικό αναδευτήρα και προσθετική χοάνη, τοποθετούνται 10 

mmoles του άλατος της τριφαινυλοφωσφίνης µε το κατάλληλο βρωµίδιο ή ιωδίδιο, 

υπό αδρανή ατµόσφαιρα Ν2 ή Ar (τα άλατα της PPh3 µε τα αλκυλαλογονίδια 

παρασκευάζονται κατά την ισοµοριακή ανάµιξη των δύο αντιδραστηρίων σε σωλήνα 

υψηλής πίεσης (Rotaflo gas tight tube), συνήθως χωρίς διαλύτη, µε θέρµανση στους 

150 οC για 2-24 ώρες). 

 Μετά την προσθήκη 15 ml ξηρού αιθέρα, προστίθενται στάγδην στους 0 οC, 

µέσω της προσθετικής χοάνης, 10 mmoles n-BuLi ή MeLi ή PhLi (διαλύµατα 1.6 Μ 

σε εξάνιο ή αιθέρα). Με την ολοκλήρωση της προσθήκης της οργανολιθικής βάσης 

ακολουθεί ανάδευση σε θερµοκρασία δωµατίου για 1-2 ώρες, έως ότου αντιδράσει 

όλο το φωσφονιακό άλας. Το µίγµα της αντίδρασης αποκτά έντονο κόκκινο χρώµα, 

που οφείλεται στο φωσφονιακό υλίδιο που σχηµατίστηκε. Το διάλυµα του υλιδίου 

ψύχεται στους 0 οC, οπότε 9-10 mmoles κετόνης ή αλδεΰδης, διαλυµένα σε 10 ml 

ξηρού αιθέρα, προστίθενται στάγδην. Το έντονο χρώµα του υλιδίου αρχίζει σταδιακά 

να εξαφανίζεται. Εάν το διάλυµα δεν αποχρωµατιστεί πλήρως, ακολουθεί θέρµανση 

µέχρι βρασµού, έως ότου αντιδράσει όλο το υλίδιο. Προσθήκη 20 ml πεντανίου, ή 

πετρελαϊκού αιθέρα, καταβυθίζει το αδιάλυτο τριφαινυλοφωσφινοξείδιο και τα 

ανόργανα άλατα, οπότε η οργανική στιβάδα αποµονώνεται από τα στερεά µε απλή 

διήθηση. Ο διαλύτης αποµακρύνεται σε ελαττωµένη πίεση και ο καθαρισµός της 
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ολεφίνης πραγµατοποιείται είτε µε χρωµατογραφία στήλης µεσαίας πίεσης, είτε µε 

απόσταξη υπό κενό. Η απόδοση της αντίδρασης κυµαίνεται από 40 έως 70%. 

 

5) Αντίδραση Grignard205

 Σε δίλαιµη φιάλη των 150 ml, ξηραµένη µε φλόγα και εφοδιασµένη µε 

προσθετική χοάνη, τοποθετούνται, υπό αδρανή ατµόσφαιρα, 12 mmoles 

λεπτοκοµµένου Mg και 20 ml άνυδρου αιθέρα. Κατόπιν, προστίθενται 10 mmoles 

αλκυλαλογονιδίου, διαλυµένα σε 10 ml αιθέρα, σταδιακά, µέχρι να γίνει η έναρξη της 

αντίδρασης, που διαπιστώνεται από θόλωµα που λαµβάνει χώρα µέσα στη φιάλη του 

αντιδρώντος µίγµατος. Σε περίπτωση µη δραστικών αλκυλαλογονιδίων, όπως το 

νεοπεντυλο βρωµίδιο ή το βρωµοβενζόλιο, προστίθεται µικρή ποσότητα 

ιωδοµεθανίου ή ένας κρύσταλλος ιωδίου, προκειµένου να βοηθήσει την έναρξη 

σχηµατισµού της οργανοµαγνησιακής ένωσης. Το διάλυµα θερµαίνεται µέχρι 

βρασµού για 0.5-1 ώρα, οπότε το µεγαλύτερο µέρος του Mg έχει καταναλωθεί. Μετά 

από ψύξη στους 0 οC, 9-10 mmoles της αλδεΰδης ή της κετόνης, µαζί µε 10 ml 

αιθέρα. Ακολουθεί ανάδευση σε θερµοκρασία δωµατίου για 1-12 ώρες, µέχρι 

πλήρους εξαφάνισης της καρβονυλικής ένωσης (έλεγχος µε TLC ή GC). Το διάλυµα 

επαναψύχεται µε παγόλουτρο και προστίθεται 1 ml H2O στάγδην. Τα άλατα του Mg 

καθιζάνουν και η οργανική στιβάδα, που διαυγάζει, εκχυλίζεται µε 30 ml κορεσµένου 

διαλύµατος NaCl και ξηραίνεται µε MgSO4. Η υπό κενό αποµάκρυνση του διαλύτη 

αποδίδει την αλκοόλη. 

 Η προσθήκη οργανολιθικών ενώσεων σε κετόνες, προς σχηµατισµό 

τριτοταγών καρβινολών, πραγµατοποιείται προσθέτοντας 12 mmoles της 

οργανοµεταλλικής ένωσης σε διάλυµα 10 mmoles της καρβονυλικής ένωσης σε 

άνυδρο αιθέρα στους -78 οC. Σε πολλές περιπτώσεις, λόγω της δράσης της 

οργανολιθιακής ένωσης ως βάση, µε το τέλος της αντίδρασης ανακτώνται σηµαντικά 

ποσά της αρχικής καρβονυλικής ένωσης. 

 

6) Aναγωγή αρυλοαλκοολών και κετονών µε Et3SiH και BF3/Et2O131 

 Σε ξηρή δίλαιµη φιάλη των 150 ml, εφοδιασµένη µε κάθετο ψυκτήρα και 

µαγνητικό αναδευτήρα, τοποθετούνται υπό ατµόσφαιρα αργού 5 mmoles της αρυλο 

αλκοόλης σε άνυδρο διχλωροµεθάνιο. Αφού το διάλυµα της αντίδρασης ψυχθεί στους 
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0 οC, προστίθενται στάγδην 20 mmoles Et3SiH και στη συνέχεια 10 mmoles 

διαλύµατος BF3/Et2O. Το µίγµα αφήνεται να έρθει σε θερµοκρασία δωµατίου, µε 

συνεχή ανάδευση, οπότε αρχίζει η αντίδραση που είναι αρκετά εξώθερµη. Μετά από 

30 λεπτά έως και µία ώρα, η αντίδραση ψύχεται στους 0 οC και προστίθενται 2.5 ml 

υδατικού διαλύµατος NaOH 10%, µε ταυτόχρονη ισχυρή ανάδευση. Μετά από 10-15 

λεπτά προστίθενται 50 ml αιθέρα και πραγµατοποιείται µία εκχύλιση µε κορεσµένο 

υδατικό διάλυµα NaHCO3 και µία µε κορεσµένο υδατικό διάλυµα NaCl. Ακολουθεί 

ξήρανση µε MgSO4 και αποµάκρυνση του διαλύτη στο ρότορα, οπότε αποµονώνεται 

ο κορεσµένος υδρογονάνθρακας. 

 

7) Γενική µέθοδος θερµικών αντιδράσεων του (C59N)2 (µέσω ελευθέρων ριζών) 

 Σε ξηρή δίλαιµη σφαιρική φιάλη 100 ml, εφοδιασµένη µε κάθετο ψυκτήρα και 

µαγνητικό αναδευτήρα, τοποθετούνται 20 mg (C59N)2 (13.8•10-3 mmoles) µαζί µε 

300-πλάσια µοριακή περίσσεια από το προς αντίδραση υπόστρωµα, σε διαλύτη 40 ml 

ODCB. Το µίγµα της αντίδρασης αναδεύεται και απαερώνεται µε πέντε κύκλους 

αργού-κενού, προκειµένου να αποµακρυνθεί πλήρως το Ο2. Αυτό είναι απαραίτητο 

προκειµένου να αποφευχθεί η οξείδωση της ρίζας C59N• στο ιµινιακό κατιόν του, 

C59N+. Στη συνέχεια, το διάλυµα της αντίδρασης θερµαίνεται στους 160 oC για 3-9 

ώρες, ενώ η πορεία της αντίδρασης παρακολουθείται µε υγρή χρωµατογραφία HPLC. 

Μετά την ψύξη του διαλύµατος της αντίδρασης, το ODCB αποµακρύνεται υπό 

χαµηλή πίεση στους 55 oC και τα στερεά πλένονται και φυγοκεντρούνται µε 

ακετονιτρίλιο ή/και ακετόνη 4-6 φορές, προκειµένου να αποµακρυνθούν τα 

εναποµείναντα υπόστρωµα και ODCB που έχουν εγκλωβιστεί στα στερεά της 

αντίδρασης. Τέλος, το προϊόν της αντίδρασης καθαρίζεται µε χρωµατογραφία στήλης 

µεσαίας πίεσης και διαλύτη εξάνιο. Το εναποµείναν (C59N)2 εκλούεται πρώτο, 

ακολουθούµενο από τα πολικότερα παράγωγα του. Η απόδοση των αντιδράσεων, ως 

προς το παράγωγο που αποµονώνεται, κυµαίνεται από 20 έως 41%. 

 

8) Γενική µέθοδος θερµικών αντιδράσεων του ιµινιακού κατιόντος C59N+ 

(Αντιδράσεις ηλεκτρονιόφιλης αρωµατικής υποκατάστασης) 

 Σε δίλαιµη σφαιρική φιάλη 50 ml, εφοδιασµένη µε κάθετο ψυκτήρα και 

µαγνητικό αναδευτήρα, τοποθετούνται 15 mg (C59N)2 (9.2•10-3 mmoles), µαζί µε 3.75 
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ml βενζυλοτριµεθυλο σιλανίου και 11.25 ml ODCB. Για τη µέτρηση των ισοτοπικών 

φαινοµένων, µε τα ισοµοριακά µίγµατα των δευτεριωµένων και µη ανισόλης και 

τολουολίου, χρησιµοποιήθηκαν 2.1 ml ισοµοριακού µίγµατος και 10.5 ml ODCB. 

Στο διάλυµα, το οποίο διατηρείται υπό ένα πολύ αργό ρεύµα αέρα (1 φυσαλίδα ανά 

δευτερόλεπτο), προστίθενται 22.5 mg p-TsOH [20 ισοδύναµα ως προς το (C59N)2]. 

Στη συνέχεια, το διάλυµα της αντίδρασης θερµαίνεται στους 150 oC για 1-2.5 ώρες, 

ενώ η πορεία της αντίδρασης παρακολουθείται µε υγρή χρωµατογραφία HPLC. Μετά 

την ψύξη του διαλύµατος της αντίδρασης σε θερµοκρασία δωµατίου, προστίθενται 

100-πλάσια περίσσεια τριαιθυλαµίνης, και το µίγµα αρενίου-ODCB αποµακρύνεται 

µε απόσταξη στους 55 oC υπό υψηλό κενό. Σηµειώνεται, ότι η προσθήκη της 

τριαιθυλαµίνης απεδείχθη επιβεβληµένη, προκειµένου να εξουδετερωθεί το p-TsOH, 

καθώς σε αντίθετη περίπτωση η αποµόνωση των παραγώγων του C59N καθίσταται 

αδύνατη, µια και κατά τη φάση της συµπύκνωσης του διαλύµατος της αντίδρασης 

αυτά καταστρέφονται. Στη συνέχεια, τα στερεά πλένονται και φυγοκεντρούνται µε 

ακετονιτρίλιο ή/και ακετόνη 4-6 φορές, προκειµένου να αποµακρυνθούν τα 

εναποµείναντα υπόστρωµα και ODCB που έχουν εγκλωβιστεί στα στερεά της 

αντίδρασης. Τέλος, το προϊόν της αντίδρασης καθαρίζεται µε χρωµατογραφία στήλης 

µεσαίας πίεσης και διαλύτη εξάνιο. Στην περίπτωση της αντίδρασης µε το 

βενζυλοτριµεθυλο σιλάνιο, το παράγωγο καθαρίστηκε περαιτέρω µε ηµι-

παρασκευαστικό HPLC, καθώς είναι αδύνατον να διαχωριστεί από το (C59N)2 µόνο 

µε χρωµατογραφία στήλης µεσαίας πίεσης. Η απόδοση των αντιδράσεων, ως προς το 

παράγωγο που αποµονώνεται, κυµαίνεται από 30%, για την περίπτωση της 

αντίδρασης του βενζυλοτριµεθυλο σιλανίου, έως 50% για το τολουόλιο και την 

ανισόλη. 

 

9) Γενική µέθοδος φωτοχηµικών αντιδράσεων του ιµινιακού κατιόντος C59N+ 

(Αντιδράσεις φωτοεπαγόµενης µεταφοράς ηλεκτρονίου) 

 Σε κυψελίδα Pyrex 20 ml τοποθετούνται 10 mg (C59N)2 (6.13•10-3 mmoles), 

µαζί µε 2.5 ml βενζυλοτριµεθυλο σιλανίου και 7.5 ml ODCB. Η περίσσεια των 

υποστρωµάτων στα υπόλοιπα πειράµατα που πραγµατοποιήθηκαν κυµαίνεται από 80 

ισοδύναµα, έως και την περίπτωση όπου το εκάστοτε υπόστρωµα χρησιµοποιήθηκε 

ως συνδιαλυτής (υπόστρωµα/ODCB = 1/3, v/v). Στο διάλυµα, το οποίο διατηρείται 

υπό ένα πολύ αργό ρεύµα αέρα (1 φυσαλίδα ανά δευτερόλεπτο), προστίθενται 15 mg 
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p-TsOH [20 ισοδύναµα ως προς το (C59N)2]. Στη συνέχεια, το διάλυµα της 

αντίδρασης ακτινοβολείται για 10-40 λεπτά, ενώ η πορεία της αντίδρασης 

παρακολουθείται µε υγρή χρωµατογραφία HPLC. Μετά την προσθήκη 100-πλάσιας 

περίσσειας τριαιθυλαµίνης, το µίγµα αρενίου-ODCB αποµακρύνεται µε απόσταξη 

στους 55 oC υπό υψηλό κενό. Στη συνέχεια, τα στερεά πλένονται και 

φυγοκεντρούνται µε ακετονιτρίλιο ή/και ακετόνη 4-6 φορές, προκειµένου να 

αποµακρυνθούν τα εναποµείναντα υπόστρωµα και ODCB που έχουν εγκλωβιστεί στα 

στερεά της αντίδρασης. Το προϊόν της αντίδρασης καθαρίζεται µε χρωµατογραφία 

στήλης µεσαίας πίεσης (διαλύτης: εξάνιο) και τέλος µε ηµι-παρασκευαστικό HPLC. 

Η απόδοση της αντίδρασης, ως προς το παράγωγο που αποµονώνεται, είναι 15%. 

 

10) Γενική µέθοδος ετερογενών φωτοκαταλυτικών οξειδώσεων 

 Οι ετερογενείς φωτοκαταλυτικές οξειδώσεις πραγµατοποιούνται σε κυψελίδες 

Pyrex χωρητικότητας 4 ml. Για το λόγο αυτό χρησιµοποιείται συγκέντρωση 

υποστρώµατος 0.003 Μ και 3.6 mg του στερεού καταλύτη (2% C60 σε Al2O3 ή 2% 

C60 σε SiO2, 10-4 Μ σε C60), σε 1 ml διαλύτη. Οι αντιδράσεις πραγµατοποιούνται 

στους 0 οC, µε χρήση παγόλουτρου από Pyrex, σε απόσταση 10 cm από την λυχνία 

Ξένου 300W. Ταυτόχρονα, ένα αργό ρεύµα ξηρού οξυγόνου διαβιβάζεται µέσω του 

µίγµατος της αντίδρασης. Η εξέλιξη των αντιδράσεων παρακολουθείται µε αέρια 

χρωµατογραφία σε συνδυασµό µε φασµατοσκοπία µάζας (GC-MS) και τα προϊόντα 

των αντιδράσεων ταυτοποιούνται µε GC-MS και φασµατοσκοπία 1Η NMR. Οι 

καταλύτες, µετά το τέλος των φωτοχηµικών αντιδράσεων, αποµακρύνονται από το 

µίγµα της αντίδρασης µε απλή διήθηση, προκειµένου να αποµονωθούν τα προϊόντα 

φωτοοξείδωσης. 

 

11) Γενική µέθοδος φωτοευαισθητοποιηµένων οξειδώσεων 

 Οι φωτοευαισθητοποιηµένες οξειδώσεις πραγµατοποιούνται σε κυψελίδες 

Pyrex χωρητικότητας 4 ml. Χρησιµοποιείται 0.003 Μ συγκέντρωση υποστρώµατος 

και καταλυτική ποσότητα του φωτοευαισθητοποιητή (RB, MB, TPP ή DCA), σε 1 ml 

διαλύτη. Οι αντιδράσεις πραγµατοποιούνται στους 0 οC, µε χρήση παγόλουτρου από 

Pyrex, σε απόσταση 10 cm από την λυχνία Ξένου 300W. Ταυτόχρονα, ένα αργό 

ρεύµα ξηρού οξυγόνου διαβιβάζεται µέσω του µίγµατος της αντίδρασης. Η εξέλιξη 
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των αντιδράσεων παρακολουθείται µε αέρια χρωµατογραφία σε συνδυασµό µε 

φασµατοσκοπία µάζας (GC-MS) και τα προϊόντα των αντιδράσεων ταυτοποιούνται 

µε GC-MS και φασµατοσκοπία 1Η NMR. 

 

∆) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 C60-Ν-ΜΕΜ-κετολακτάµη 2 

 H παρασκευή της C60-Ν-ΜΕΜ-κετολακτάµης 2 περιγράφεται στο αναλυτικό 

πειραµατικό µέρος του επόµενου Κεφαλαίου. 

 Παράγωγο ανοικτού κλωβού του [60]φουλερενίου 7 

 Σε σφαιρική δίλαιµη φιάλη 25 ml τοποθετήθηκαν 17.1 mg (0.02 mmoles) C60-

Ν-ΜΕΜ-κετολακτάµης 2, 5 mg στοιχειακού θείου (S8, 0.02 mmol) και 10 ml ODCB. 

Το διάλυµα της αντίδρασης απαερώθηκε υπό ανάδευση, µε πέντε κύκλους αργού-

κενού, προκειµένου να αποµακρυνθεί πλήρως το Ο2. Στη συνέχεια, το διάλυµα 

θερµάνθηκε στους 180 oC και προσετέθη τετρακις(διµεθυλαµινο)αιθυλένιο (4.75 µL, 

0.02 mmoles). Η θέρµανση συνεχίστηκε για 30 λεπτά υπό αδρανή ατµόσφαιρα αργού. 

Μετά την ψύξη του διαλύµατος της αντίδρασης σε θερµοκρασία δωµατίου, το µίγµα 

συµπυκνώθηκε έως τελικού όγκου 2 ml και προσετέθη, υπό έντονη ανάδευση, σε 20 

ml πεντανίου, οπότε καταβυθίστηκαν στερεά χρώµατος καφέ. Μετά από διήθηση, τα 

στερεά διαλύθηκαν σε ODCB (2 ml) και καθαρίστηκαν µε χρωµατογραφία στήλης 

µεσαίας πίεσης και διαλύτη 5% οξικού αιθυλεστέρα (EtOAc) σε τολουόλιο. Το 

προϊόν εκπλύθηκε και φυγοκεντρήθηκε µε ακετονιτρίλιο 2-3 φορές, ενώ τελικά 

αποµονώθηκαν 12.8 mg (72 % απόδοση) του 7 ως ένα καφέ στερεό. IR (KBr): v (cm-

1)= 1738, 1695, 1557, 1495, 1385, 1356, 1250, 1209, 1103, 1079, 1006, 908, 792, 

748, 728, 662, 625, 598, 556, 534, 522; UV-VIS (CHCl3): λmax (nm)= 256, 320; MS 

(MALDI): m/z 887 (M+); 1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 6.84 (d, J= 10 Hz, 1H), 6.27 

(d, J= 10 Hz, 1H), 4.10 (m, 2H), 3.66 (m, 2H), 3.37 (s, 3H); 13C NMR (125 MHz, 

CDCl3): δ 190.19, 163.48, 149.71, 149.25, 149.05, 148.58, 147.73, 147.67, 147.40, 

147.24, 147.21, 147.05, 146.87, 146.77, 146.68, 146.34, 146.29, 145.94, 145.87, 
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145.83, 145.67, 145.60, 145.39, 145.33, 145.23, 145.04, 144.89, 143.50, 143.29, 

142.94, 142.89, 142.49, 142.19, 141.46, 141.03, 140.77, 140.65, 140.36, 140.22, 

140.12, 139.62, 139.12, 138.22, 138.16, 137.83, 137.67, 136.55, 135.76, 134.70, 

134.12, 131.58, 128.82, 128.23, 126.18, 82.09, 71.98, 70.34, 59.43. 

 Παράγωγο ανοικτού κλωβού του [60]φουλερενίου 10 

 Σε σφαιρική δίλαιµη φιάλη 25 ml τοποθετήθηκαν 16 mg (0.02 mmoles) του 

παραγώγου ανοικτού δακτυλίου του [60]φουλερενίου 7, µαζί µε 16 ml ODCB. Το 

διάλυµα της αντίδρασης απαερώθηκε υπό ανάδευση, µε πέντε κύκλους αργού-κενού, 

προκειµένου να αποµακρυνθεί πλήρως το Ο2. Στη συνέχεια, το διάλυµα θερµάνθηκε 

στους 150 oC και προσετέθησαν 102 mg (0.6 mmoles, 30 ισοδύναµα) p-TsOH. Η 

θέρµανση συνεχίστηκε για 2 ώρες υπό αδρανή ατµόσφαιρα αργού. Μετά την ψύξη 

του διαλύµατος της αντίδρασης σε θερµοκρασία δωµατίου, ακολούθησε καθαρισµός 

µε χρωµατογραφία στήλης µεσαίας πίεσης και διαλύτη 10% EtOAc σε τολουόλιο. Το 

προϊόν εκπλύθηκε και φυγοκεντρήθηκε µε ακετονιτρίλιο 2-3 φορές, ενώ τελικά 

αποµονώθηκαν 9.3 mg (58 % απόδοση) του 10 ως ένα καφέ στερεό. IR (KBr): v (cm-

1)= 1725, 1694, 1504, 1385, 1340, 1079, 705, 615, 522; UV-VIS (ODCB/Benzene: 

6/1): λmax (nm)= 295, 320, 406; MS (MALDI): m/z 799 (M+); 1H NMR (500 MHz, 

ODCB-d4): δ 9.27 (s, 1H); 13C NMR (125 MHz, ODCB/Benzene-d6: 6/1): δ 191.21, 

161.70, 149.10, 148.98, 148.93, 148.70, 148.33, 147.83, 147.34, 146.93, 146.69, 

146.63, 146.52, 146.39, 146.38, 146.27, 146.16, 145.93, 145.90, 145.75, 145.47, 

145.30, 145.19, 145.14, 145.11, 145.00, 144.92, 144.55, 144.39, 143.93, 143.42, 

143.02, 142.87, 142.51, 141.67, 141.52, 140.71, 140.61, 140.40, 140.07, 139.80, 

138.96, 138.95, 138.59, 138.36, 137.73, 136.85, 132.67, 136.42, 135.75, 135.57, 

135.13, 134.65, 134.50, 133.50. 

 Παράγωγο ανοικτού κλωβού του [60]φουλερενίου 16 

 Σε σφαιρική δίλαιµη φιάλη 10 ml τοποθετήθηκαν 17.1 mg (0.02 mmoles) C60-

Ν-ΜΕΜ-κετολακτάµης 2, µαζί µε 6 ml τολουόλιο. Το διάλυµα της αντίδρασης 

απαερώθηκε υπό ανάδευση, µε πέντε κύκλους αργού-κενού, προκειµένου να 

αποµακρυνθεί πλήρως το Ο2. Στο διάλυµα προσετέθησαν 10.8 mg (0.1 mmoles, 5 

ισοδύναµα) φαινυλυδραζίνης και η ανάδευση συνεχίστηκε για 1 ώρα υπό αδρανή 

ατµόσφαιρα αργού σε θερµοκρασία δωµατίου. Ακολούθησε καθαρισµός του 
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προϊόντος µε χρωµατογραφία στήλης µεσαίας πίεσης και διαλύτη 2% EtOAc σε 

τολουόλιο. Το προϊόν εκπλύθηκε και φυγοκεντρήθηκε µε ακετονιτρίλιο 2-3 φορές, 

ενώ τελικά αποµονώθηκαν 13.1 mg (68 % απόδοση) του 16 ως ένα καφέ στερεό. IR 

(KBr): v (cm-1)= 2963, 2919, 1672, 1596, 1537, 1480, 1385, 1261, 1092, 1020, 804, 

751, 692, 598, 518, 407; UV-VIS (CHCl3): λmax (nm)= 257, 330, 397, 558; MS 

(MALDI): m/z 963 (M+); 1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 13.74 (s, 1H), 7.81 (d, J= 7 

Hz, 2H), 7.62 (t, J= 7 Hz, 2H), 7.31 (t, J= 7 Hz, 1H), 6.63 (d, J= 11 Hz, 1H), 6.13 (d, 

J= 18 Hz, 1H), 5.82 (d, J= 11 Hz, 1H), 5.13 (d, J= 18 Hz, 1H), 3.90 (m, 2H), 3.55 (m, 

2H), 3.33 (s, 3H); 13C NMR (125 MHz, CDCl3): δ 187.46, 164.38, 156.16, 154.32, 

152.46, 150.35, 149.41, 149.40, 149.01, 148.99, 148.96, 147.94, 147.20, 146.73, 

146.45, 146.37, 146.34, 146.33, 146.24, 146.11, 146.09, 146.00, 145.90, 145.66, 

145.38, 145.08, 144.74, 144.73, 144.31, 144.21, 143.96, 143.88, 143.69, 143.25, 

143.11, 142.54, 141.70, 141.51, 139.87, 139.67, 139.49, 139.38, 139.37, 139.17, 

138.59, 138.51, 138.19, 137.88, 137.83, 137.60, 135.56, 133.21, 132.50, 131.63, 

130.88, 130.13, 129.92, 127.72, 126.58, 125.14, 115.66, 82.55, 71.50, 69.34, 59.06, 

42.07. 

 Παράγωγα ανοικτού κλωβού του [60]φουλερενίου 17 και 18 

 Σε σφαιρική δίλαιµη φιάλη 10 ml τοποθετήθηκαν 17.1 mg (0.02 mmoles) C60-

Ν-ΜΕΜ-κετολακτάµης 2, µαζί µε 6 ml τολουόλιο. Το διάλυµα της αντίδρασης 

απαερώθηκε υπό ανάδευση, µε πέντε κύκλους αργού-κενού, προκειµένου να 

αποµακρυνθεί πλήρως το Ο2. Στο διάλυµα προσετέθη η υποκατεστηµένη 

φαινυλυδραζίνη 14•HCl ή 15•HCl (0.12 mmoles ή 0.2 mmoles αντίστοιχα), µαζί µε 2 

ισοδύναµα πυριδίνης ως προς την αντίστοιχη υδραζίνη. Η ανάδευση συνεχίστηκε, 

υπό αδρανή ατµόσφαιρα αργού, για 4 ώρες στους 60 οC. Μετά την ψύξη του 

διαλύµατος στους 0 οC, έγιναν δύο εκπλύσεις µε υδατικό διάλυµα 2N HCl, δύο µε 

κορεσµένο υδατικό διάλυµα NaCl, και τελικά η οργανική στιβάδα ξηράθηκε µε 

Na2SO4. Ακολούθησε καθαρισµός του προϊόντος µε χρωµατογραφία στήλης µεσαίας 

πίεσης και διαλύτη 2% EtOAc σε τολουόλιο. Τα προϊόντα εκπλύθηκαν και 

φυγοκεντρήθηκαν µε ακετονιτρίλιο 2-3 φορές, ενώ τελικά αποµονώθηκαν 7.7 mg 

(37% απόδοση) του 17 ή 5.2 mg (26% απόδοση) του 18, ως µαύρα στερεά. 17: IR 

(KBr): v (cm-1)= 2915, 1669, 1535, 1476, 1398, 1253, 1085, 1068, 1018, 819, 746, 

602, 518; UV-VIS (CHCl3): λmax (nm)= 256, 322, 392, 556; MS (MALDI): m/z 1042 
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(M+); 1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 13.68 (s, 1H), 7.70 (m, 4H), 6.61 (d, J= 10 Hz, 

1H), 6.08 (d, J= 18 Hz, 1H), 5.81 (d, J= 10 Hz, 1H), 5.11 (d, J= 18 Hz, 1H), 3.89 (m, 

2H), 3.54 (m, 2H), 3.33 (s, 3H); 13C NMR (125 MHz, CDCl3): δ 187.31, 164.12, 

155.76, 153.96, 152.16, 150.08, 149.16, 149.13, 148.72, 148.69, 147.64, 146.98, 

146.48, 146.14, 146.11, 146.08, 145.94, 145.89, 145.84, 145.62, 145.55, 145.39, 

145.09, 144.81, 144.46, 144.04, 143.82, 143.59, 143.40, 142.95, 142.83, 142.34, 

141.43, 141.16, 139.70, 139.35, 139.12, 138.52, 138.25, 137.89, 137.74, 137.66, 

137.60, 137.32 137.23, 133.16, 132.66, 132.61, 132.27, 132.10, 131.32, 130.93, 

130.61, 129.86, 128.36, 127.39, 126.42, 117.40, 116.78, 82.30, 71.24, 69.11, 58.83, 

41.83. 18: IR (KBr): v (cm-1)= 2913, 1669, 1532, 1507, 1496, 1457, 1398, 1244, 

1160, 1085, 1018, 825, 759, 515; UV-VIS (CHCl3): λmax (nm)= 256, 325, 560; MS 

(MALDI): m/z 993 (M+); 1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 13.88 (s, 1H), 7.77 (d, J= 9 

Hz, 2H), 7.14 (d, J= 9 Hz, 2H), 6.63 (d, J= 11 Hz, 1H), 6.15 (d, J= 18 Hz, 1H), 5.82 

(d, J= 11 Hz, 1H), 5.11 (d, J= 18 Hz, 1H), 3.95 (s, 3H), 3.90 (m, 2H), 3.55 (m, 2H), 

3.33 (s, 3H); 13C NMR (125 MHz, CDCl3): δ 187.62, 164.81, 159.50, 158.16, 156.67, 

155.76, 154.77, 152.86, 150.76, 149.97, 149.86, 149.78, 149.46, 149.44, 149.34, 

149.30, 148.40, 147.50, 147.15, 146.92, 146.88, 146.82, 146.79, 146.63, 146.59, 

146.55, 146.43, 146.35, 146.12, 145.85, 145.43, 145.19, 145.17, 144.79, 144.74, 

144.32, 144.16, 143.71, 143.55, 142.83, 142.12, 141.96, 140.15, 140.12, 140.02, 

139.99, 139.80, 139.55, 138.87, 138.64, 138.25, 138.18, 138.05, 136.61, 136.35, 

136.16, 133.24, 132.86, 132.08, 130.52, 128.20, 126.69, 117.66, 115.74, 82.97, 71.93, 

69.75, 59.47, 56.21, 42.50. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 Αζα[60]φουλερένιο (C59N)2 (20) 

α) 2-Μεθοξυαιθοξυµεθυλο αζίδιο (ΜΕΜ-Ν3) 

 Σε ξηρή σφαιρική δίλαιµη φιάλη 250 ml, εφοδιασµένη µε κάθετο ψυκτήρα και 

µαγνητικό αναδευτήρα, τοποθετήθηκαν 4.39 g (4 ml, 35 mmoles) 2-

µεθοξυαιθοξυµεθυλο χλωριδίου, 4.55 g (70 mmoles, 2 ισοδύναµα ως προς το 

χλωρίδιο) NaN3 και 100 ml ξηρού ακετονιτριλίου, υπό αδρανή ατµόσφαιρα αργού. 

Το διάλυµα της αντίδρασης θερµάνθηκε µέχρι βρασµού, υπό συνεχή ανάδευση, για 3 
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ώρες. Μετά την ψύξη του διαλύµατος σε θερµοκρασία δωµατίου, προσετέθησαν 100 

ml αιθέρα (Et2O), η οργανική στιβάδα εκχυλίστηκε µε κορεσµένο υδατικό διάλυµα 

NaCl και ξηράνθηκε µε άνυδρο MgSO4. Η συµπύκνωση τέλος της οργανικής 

στιβάδας, παρείχε 3.74 g (81% απόδοση) του ΜΕΜ-Ν3 ως ένα υποκίτρινο έλαιο, το 

οποίο χρησιµοποιήθηκε στη συνέχεια χωρίς περαιτέρω καθαρισµό. 1H NMR (500 

MHz, CDCl3): δ 4.70 (s, 2H), 3.76 (m, 2H), 3.58 (m, 2H), 3.39 (s, 3H). 

β) [5,6]-Αζαοµοφουλερένιο ανοικτού δακτυλίου (1) 

 Σε σφαιρική δίλαιµη φιάλη 250 ml τοποθετήθηκαν 1.44 g (2 mmoles) C60 και 

100 ml ODCB. Ακολούθησε διάλυση του C60 µε υπέρηχους για 15 λεπτά, 

προσετέθησαν 656 mg (5 mmoles, 2.5 ισοδύναµα) ΜΕΜ-Ν3 και η φιάλη εφοδιάστηκε 

µε κάθετο ψυκτήρα και µαγνητικό αναδευτήρα. Το διάλυµα της αντίδρασης 

απαερώθηκε υπό ανάδευση, µε πέντε κύκλους αργού-κενού. Στη συνέχεια, το µίγµα 

της αντίδρασης θερµάνθηκε µέχρι βρασµού (σηµείο ζέσεως ODCB: 180 oC), υπό 

αδρανή ατµόσφαιρα αργού, ενώ ολόκληρος ο αντιδραστήρας ήταν καλυµµένος µε 

λεπτό φύλο αλουµινίου προκειµένου να αποκλείεται η έκθεση του αντιδρώντος 

µίγµατος στο φως του εργαστηρίου. Ο βρασµός συνεχίστηκε για 4 ώρες και στη 

συνέχεια, πάντα απουσία φωτός, αφέθηκε να έρθει σε θερµοκρασία δωµατίου. 

Ακολούθησε καθαρισµός µε στήλη χρωµατογραφίας µεσαίας πίεσης, στην οποία το 

µίγµα της αντίδρασης χρωµατογραφήθηκε ως είχε, χωρίς δηλαδή να συµπυκνωθεί 

πρωτύτερα. Η αποφυγή έκθεσης του µίγµατος και ακολούθως των προϊόντων της 

αντίδρασης στο φως ήταν συνεχής, σε όλη τη διάρκεια του διαχωρισµού. Ως διαλύτης 

έκλουσης χρησιµοποιήθηκε ODCB, µέχρις ότου σταµάτησε να εξέρχεται το 

εναποµείναν C60, κάτι που διαπιστώθηκε, χωρίς να είναι απαραίτητη η 

παρακολούθηση της πορείας του διαχωρισµού µε TLC, µε βάση το χρώµα του 

εξερχόµενου από τη στήλη διαλύµατος, καθώς είναι γνωστό ότι τα διαλύµατα του C60 

είναι έντονα ιώδη. Ο διαχωρισµός συνεχίστηκε µε τολουόλιο, οπότε εξήλθαν ακόµη 

δύο προϊόντα µε πολύ παραπλήσιους χρόνους ανάκτησης, εκ των οποίων το προϊόν 1 

εξήλθε πρώτο. Τελικά αποµονώθηκαν 246 mg (15% απόδοση) του 1 ως ένα µαύρο 

στερεό. 1H NMR (500 MHz, CS2/CDCl3): δ 5.36 (s, 2H), 4.25 (m, 2H), 3.79 (m, 2H), 

3.50 (s, 3H). 
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γ) C60-Ν-ΜΕΜ-κετολακτάµη (2) 

 Σε σφαιρική µονόλαιµη φιάλη Pyrex 500 ml, εφοδιασµένη µε µαγνητικό 

αναδευτήρα, τοποθετήθηκαν 164 mg (0.2 mmoles) του [5,6]-αζαοµοφουλερενίου 

ανοικτού δακτυλίου 1, 80 ml τολουολίου και 320 ml ODCB. Ακολούθησε πλήρης 

διάλυση του αντιδρώντος µε υπέρηχους για 15 λεπτά. Στη συνέχεια, το διάλυµα 

ακτινοβολήθηκε υπό συνεχή ανάδευση και αργή ροή οξυγόνου (1 

φυσαλίδα/δευτερόλεπτο), µέσω φίλτρου Kapton ή K2Cr2O7 1% (w/w). Η αντίδραση 

διατηρήθηκε σε θερµοκρασία δωµατίου σε όλη τη διάρκεια της ακτινοβόλησης, ενώ η 

πορεία της παρακολουθήθηκε µε υγρή χρωµατογραφία HPLC. Η ακτινοβόληση 

συνεχίστηκε για 15 ώρες και ακολούθησε καθαρισµός µε στήλη χρωµατογραφίας 

µεσαίας πίεσης, στην οποία το µίγµα της αντίδρασης «φορτώθηκε» ως είχε, χωρίς 

δηλαδή να συµπυκνωθεί πρωτύτερα. Ως διαλύτης έκλουσης χρησιµοποιήθηκε αρχικά 

τολουόλιο, έως ότου εκλούστηκε το ελάχιστο αντιδρών που δεν έχει 

αυτοφωτοοξειδωθεί. Έπειτα, ακολούθησε η έκλουση του προϊόντος µε 10% EtOAc 

σε τολουόλιο και τελικά αποµονώθηκαν 144 mg (85% απόδοση) του 2 ως µαύρο 

στερεό. 1H-NMR (500 MHz, CS2/CDCl3): δ 6.38 (d, J= 10 Hz, 1H), 6.00 (d, J= 10 

Hz, 1H), 4.03 (m, 2H), 3.60 (m, 2H), 3.36 (s, 3H). 

δ) Αζα[60]φουλερένιο (C59N)2 (20) 

 Σε δίλαιµη σφαιρική φιάλη 500 ml τοποθετήθηκαν 352 mg (0.412 mmoles) 

της C60-Ν-ΜΕΜ-κετολακτάµης 2, µαζί µε 350 ml ODCB. Το διάλυµα της αντίδρασης 

απαερώθηκε υπό ανάδευση, µε πέντε κύκλους αργού-κενού. Ακολούθως, τo διάλυµα 

θερµάνθηκε στους 150 οC, υπό αδρανή ατµόσφαιρα αργού, και σε αυτό 

προσετέθησαν 1.174 g (6.18 mmoles, 15 ισοδύναµα) p-TsOH. Η θέρµανση, υπό 

ανάδευση και αδρανή ατµόσφαιρα αργού, συνεχίστηκε για 2 ώρες. Μετά την ψύξη 

του διαλύµατος σε θερµοκρασία δωµατίου, το µίγµα της αντίδρασης 

χρωµατογραφήθηκε ως είχε σε στήλη χρωµατογραφίας µεσαίας πίεσης. Ως διαλύτης 

έκλουσης χρησιµοποιήθηκε τολουόλιο, µε το οποίο το αζα[60]φουλερένιο 

εκλούστηκε αµέσως. Ακολούθησε απόσταξη του µίγµατος διαλυτών, αρχικά στον 

περιστροφικό αποστακτήρα κενού (αποµάκρυνση του τολουολίου) και στη συνέχεια 

υπό υψηλό κενό στους 55 οC, ενώ τελικά, αποµονώθηκαν 236 mg (80% απόδοση) 

(C59N)2 ως ένα µαύρο στερεό. 13C NMR (125 MHz, ODCB-d4): δ 156.42, 149.01, 

148.27, 148.13, 147.98, 147.85, 147.10, 147.04, 146.76, 146.30, 146.26, 145.62, 
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145.44, 145.31, 145.10, 144.80, 144.44, 143.70, 143.30, 142.64, 142.29, 142.17, 

141.80, 141.47, 141.39, 140.54, 138.33, 136.76, 125.34, 90.66. 

 9-Μεθυλο-9Η-φλουορένιο (25b) 

 Η σύνθεση του 25b πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια της διδακτορικής 

διατριβής του Ιωάννη Λυκάκη, Τµήµα Χηµείας, Πανεπιστήµιο Κρήτης, 2003. 

 9-Αιθυλο-9Η-φλουορένιο (25c) 

α) Παρασκευή της 9-αιθυλο-9Η-φλουορενόλης 

 Η αντίδραση πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε την µέθοδο Grignard που 

περιγράφηκε στο γενικό πειραµατικό µέρος. Χρησιµοποιήθηκαν 4.51 g (25 mmoles) 

φλουορενόνης, 4.68 g (30 mmoles) CH3CH2I και 911 mg (37.5 mmoles) Mg. Η 

πορεία της αντίδρασης ελέγχθηκε µε αέρια χρωµατογραφία. Μετά από ανάδευση 12 

ωρών σε θερµοκρασία δωµατίου, αποµονώθηκαν 4.86 g (92% απόδοση) της 

τριτοταγούς αλκοόλης, ως στερεό χρώµατος πορτοκαλί, το οποίο χρησιµοποιήθηκε 

χωρίς περαιτέρω καθαρισµό. 1Η NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.65 (d, J= 7.4 Hz, 2H), 

7.59 (d, J= 7.3 Hz, 2H), 7.39 (t, J= 7.3 Hz, 2H), 7.34 (t, J= 7.3 Hz, 2H), 2.22 (q, J= 

7.5 Hz, 2H), 2.09 (s, OH), 0.58 (t, J= 7.5 Hz, 3H). 

β) Αναγωγή της 9-αιθυλο-9Η-φλουορενόλης 

 Η 9-αιθυλο-9Η-φλουορενόλη ανάχθηκε στο αντίστοιχο αλκάνιο σύµφωνα µε 

την γενική µέθοδο αναγωγής µε Et3SiΗ και BF3/Et2O. Χρησιµοποιήθηκαν 4.86 g 

(23.09 mmoles) της αλκοόλης, 7.38 ml (46.19 mmoles) Et3SiΗ και 5.85 ml (46.19 

mmoles) διαλύµατος BF3/Et2O. Τελικά, µετά από ανάδευση για 1 ώρα στους 0 οC και 

χρωµατογραφικό καθαρισµό, αποµονώθηκαν 3.24 g του αλκανίου 25c (73% 

απόδοση). 1Η NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.80 (d, J= 7.4 Hz, 2H), 7.55 (d, J= 7.3 Hz, 

2H), 7.40 (t, J=7.3 Hz, 2H), 7.36 (t, J= 7.3 Hz, 2H), 4.00 (t, J= 7.4 Hz, 1H), 2.13 (m, 

2H), 0.93 (t, J= 7.5 Hz, 3H); 13C NMR (125 MHz, CDCl3): δ 147.72, 141.85, 127.38, 

127.30, 124.82, 120.27, 49.00, 26.24, 10.28. 
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 9-Φαινυλο-9Η-φλουορένιο (25d) 

 Η σύνθεση του φλουορενίου 25d πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια της 

διδακτορικής διατριβής του Ιωάννη Λυκάκη, Τµήµα Χηµείας, Πανεπιστήµιο Κρήτης, 

2003. 

 9-Αζαφουλερενυλο-9Η-φλουορένιο (26a) 

 Η αντίδραση πραγµατοποιήθηκε, σύµφωνα µε τη µέθοδο που περιγράφηκε 

στο γενικό πειραµατικό µέρος, µεταξύ του (C59N)2 και 300-πλάσιας περίσσειας του 

φλουορενίου 25a. To διάλυµα θερµάνθηκε µέχρι βρασµού για 9 ώρες και η απόδοση 

της αντίδρασης ήταν 41%. m.p. > 360 oC; IR (KBr): v (cm-1)= 2914, 1510, 1446, 

1421, 1183, 1091, 1021, 806, 738, 576, 523; UV-VIS (CS2): λmax (nm)= 378, 450, 

595, 730, 817; MS (FAB): m/z 888 (M+), 722 (C59N+); 1H NMR (500 MHz, CS2-

CDCl3): δ 8.47 (d, J= 7.6 Hz, 2H), 8.01 (d, J= 7.6 Hz, 2H), 7.65 (m, 2H), 7.55 (m, 

2H), 6.13 (s, 1H); 13C NMR (125 MHz, CDCl3): δ 156.29, 150.74, 148.52, 148.49, 

148.39, 147.95, 147.87, 147.18, 147.09, 146.84, 146.30, 145.67, 145.51, 144.82, 

144.58, 143.69, 143.59, 143.35, 142.69, 142.39, 141.70, 141.50, 139.74, 138.03, 

135.18, 129.46, 128.64, 127.74, 126.44, 125.17, 121.04, 85.38, 58.44. 

 9-Αζαφουλερενυλο-9-µεθυλοφλουορένιο (26b) 

 Η αντίδραση πραγµατοποιήθηκε, σύµφωνα µε τη µέθοδο που περιγράφηκε 

στο γενικό πειραµατικό µέρος, µεταξύ του (C59N)2 και 300-πλάσιας περίσσειας 9-

µεθυλο-9Η-φλουορενίου 25b. To διάλυµα θερµάνθηκε µέχρι βρασµού για 8 ώρες και 

η απόδοση της αντίδρασης ήταν 30%. mp > 360 oC; IR (KBr): v (cm-1)= 2920, 1510, 

1441, 1422, 1185, 1083, 983, 761, 740, 672, 577, 524, 483; UV-VIS (CS2): λmax 

(nm)= 379, 450, 593, 730, 816; MS (FAB): m/z 902 (M+), 722 (C59N+); 1H NMR (500 

MHz, CS2-CDCl3): δ 8.30 (d, J= 7.5 Hz, 2H), 7.96 (d, J= 7.5 Hz, 2H), 7.60 (m, 2H), 

7.53 (m, 2H), 2.95 (s, 3H); 13C NMR (125 MHz, CDCl3): δ 156.62, 148.89, 148.32, 

148.07, 147.94, 147.93, 147.72, 147.12, 147.03, 146.99, 146.80, 146.45, 146.25, 

145.62, 145.48, 144.82, 144.76, 143.69, 143.34, 142.68, 142.41, 141.89, 141.49, 

141.34, 139.34, 137.90, 135.23, 129.41, 127.86, 127.23, 125.22, 121.04, 88.91, 59.80, 

20.05. 
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 9-Αζαφουλερενυλο-9-αιθυλοφλουορένιο (26c) 

 Η αντίδραση πραγµατοποιήθηκε, σύµφωνα µε τη µέθοδο που περιγράφηκε 

στο γενικό πειραµατικό µέρος, µεταξύ του (C59N)2 και 300-πλάσιας περίσσειας 9-

αιθυλο-9Η-φλουορενίου 25c. To διάλυµα θερµάνθηκε µέχρι βρασµού για 6 ώρες και 

η απόδοση της αντίδρασης ήταν 35%. m.p. > 360 oC; IR (KBr): v (cm-1)= 2917, 1510, 

1443, 1423, 1185, 1088, 1007,, 965, 841, 761, 742, 679, 577, 523, 483; UV-VIS 

(CS2): λmax (nm)= 384, 451, 596, 731, 817; MS (FAB): m/z 916 (M+), 722 (C59N+); 1H 

NMR (500 MHz, CS2-CDCl3): δ 8.24 (d, J= 7.5 Hz, 2H), 7.96 (d, J= 7.6 Hz, 2H), 7.61 

(m, 2H), 7.54 (m, 2H), 3.89 (q, J= 6.9 Hz, 2H), 0.91 (t, J= 7.2 Hz, 3H); 13C NMR (125 

MHz, CDCl3): δ 156.59, 148.17, 147.90, 147.70, 147.12, 146.46, 146.24, 145.63, 

145.50, 144.78, 144.76, 144.53, 143.54, 142.44, 141.89, 141.51, 141.40, 141.34, 

137.86, 129.38, 127.82, 127.30, 121.11, 89.04, 65.27, 26.02, 9.32. 

 9-Αζαφουλερενυλο-9-φαινυλοφλουορένιο (26d) 

 Η αντίδραση πραγµατοποιήθηκε, σύµφωνα µε τη µέθοδο που περιγράφηκε 

στο γενικό πειραµατικό µέρος, µεταξύ του (C59N)2 και 300-πλάσιας περίσσειας 9-

φαινυλο-9Η-φλουορενίου 25d. To διάλυµα θερµάνθηκε µέχρι βρασµού για 4 ώρες και 

η απόδοση της αντίδρασης ήταν 20%. m.p. > 360 oC; IR (KBr): v (cm-1)= 2915, 1490, 

1449, 1421, 1186, 1091, 1080, 903, 845, 737, 696, 581, 524, 482; UV-VIS (CS2): λmax 

(nm)= 384, 450, 595, 728, 813; MS (FAB): m/z 964 (M+), 722 (C59N+); 1H NMR (500 

MHz, CS2-CDCl3): δ 8.68 (d, J= 7.6 Hz, 2H), 8.62 (d, J= 7.5 Hz, 2H), 7.98 (d, J= 7.7 

Hz, 2H), 7.58 (m, 6H), 7.47 (t, J= 7.7 Hz, 1H); 13C NMR (125 MHz, CDCl3): δ 

156.71, 147.66, 147.53, 147.03, 147.01, 146.75, 146.46, 146.45, 146.24, 145.48, 

144.81, 144.47, 143.70, 143.36, 142.86, 142.73, 142.50, 141.83, 141.54, 141.34, 

138.92, 137.65, 130.56, 129.94, 129.57, 129.25, 128.57, 127.83, 121.04, 30.53. 

 9-Αζαφουλερενυλο-9,10-διϋδροανθρακένιο (28a) 

 Η αντίδραση πραγµατοποιήθηκε, σύµφωνα µε τη µέθοδο που περιγράφηκε 

στο γενικό πειραµατικό µέρος, µεταξύ του (C59N)2 και 300-πλάσιας περίσσειας του 

διϋδροανθρακενίου 27a. To διάλυµα θερµάνθηκε µέχρι βρασµού για 4 ώρες και η 

απόδοση της αντίδρασης ήταν 30%. m.p. > 360 oC; IR (KBr): v (cm-1)= 2914, 1510, 

1449, 1419, 1184, 1091, 1004, 953, 881, 744, 725, 649, 577, 523, 484, 448; UV-VIS 

(CS2): λmax (nm)= 386, 452, 599, 739, 827; MS (FAB): m/z 902 (M+), 722 (C59N+); 1H 
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NMR (500 MHz, CS2-CDCl3): δ 8.06 (m, 2H), 7.57 (m, 2H), 7.51 (m, 4H), 6.13 (s, 

1H), 4.59 (d, J= 20 Hz, 1H), 4.28 (d, J= 20 Hz, 1H); 13C NMR (125 MHz, CDCl3): δ 

155.83, 149.24, 148.41, 148.22, 148.12, 147.89, 147.80, 147.20, 147.02, 146.81, 

146.46, 146.25, 145.64, 145.51, 144.90, 144.82, 144.59, 143.64, 143.30, 142.63, 

142.32, 141.93, 141.60, 141.39, 141.37, 139.74, 138.71, 138.09, 134.94, 133.51, 

132.21, 129.17, 128.62, 126.91, 125.00, 58.92, 37.35. 

 9-Αζαφουλερενυλοξανθένιο (28b) 

 Η αντίδραση πραγµατοποιήθηκε, σύµφωνα µε τη µέθοδο που περιγράφηκε 

στο γενικό πειραµατικό µέρος, µεταξύ του (C59N)2 και 300-πλάσιας περίσσειας 

ξανθενίου (27b). To διάλυµα θερµάνθηκε µέχρι βρασµού για 3 ώρες και η απόδοση 

της αντίδρασης ήταν 24%. m.p. > 360 oC; IR (KBr): v (cm-1)= 2953, 2917, 2846, 

1510, 1475, 1456, 1421, 1252, 1177, 1091, 1084, 898, 857, 746, 719, 690, 650, 577, 

523, 482; UV-VIS (CS2): λmax (nm)= 448, 596, 741, 824; MS (FAB): m/z 904 (M+), 

722 (C59N+); 1H NMR (500 MHz, CS2-CDCl3): δ 8.01 (m, 2H), 7.54 (m, 2H), 7.37 (m, 

4H), 6.09 (s, 1H); 13C NMR (125 MHz, CDCl3): δ 155.89, 154.53, 148.37, 148.25, 

148.20, 147.82, 147.19, 147.04, 146.43, 145.46, 144.86, 144.80, 143.31, 142.63, 

141.91, 141.47, 141.44, 141.40, 139.76, 138.09, 135.21, 132.29, 130.20, 124.83, 

123.88, 119.49, 117.62, 87.78, 52.82. 

 Μεθυλο-διφαινυλοµεθάνιο (29a) 

α) Παρασκευή της µεθυλοδιφαινυλοµεθανόλης 

 Η αντίδραση πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε τη µέθοδο Grignard που 

περιγράφηκε στο γενικό πειραµατικό µέρος. Χρησιµοποιήθηκαν 3.64 g (20 mmoles) 

της βενζοφαινόνης, 2.88 g (22 mmoles) CH3I και 729 mg (30 mmoles) Mg. Η πορεία 

της αντίδρασης ελέγχθηκε µε αέρια χρωµατογραφία. Μετά από ανάδευση 12 ωρών σε 

θερµοκρασία δωµατίου, αποµονώθηκαν 3.39 g (85% απόδοση) της τριτοταγούς 

αλκοόλης, ως ένα λευκό στερεό, το οποίο χρησιµοποιήθηκε χωρίς περαιτέρω 

καθαρισµό. 1Η NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.44 (d, J= 7.4 Hz, 4H), 7.34 (t, J= 7.3 

Hz, 4H), 7.26 (d, J= 7.3 Hz, 2H), 2.19 (s, OH), 1.98 (s, 3H). 
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β) Αναγωγή της µεθυλοδιφαινυλοµεθανόλης 

 Η µεθυλοδιφαινυλοµεθανόλη ανάχθηκε στο αντίστοιχο αλκάνιο σύµφωνα µε 

τη γενική µέθοδο αναγωγής µε Et3SiΗ και BF3/Et2O. Χρησιµοποιήθηκαν 1.983 g (10 

mmoles) της αλκοόλης, 3.19 ml (20 mmoles) Et3SiΗ και 2.53 ml (20 mmoles) 

διαλύµατος BF3/Et2O. Τελικά, µετά από ανάδευση για 1 ώρα στους 0 οC και 

χρωµατογραφικό καθαρισµό, αποµονώθηκαν 1.35 g του αλκανίου 29a (74% 

απόδοση). 1Η NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.37 (t, J= 7.4 Hz, 4H), 7.31 (d, J= 7.3 Hz, 

4H), 7.27 (d, J= 7.3 Hz, 2H), 4.24 (q, J= 7.0 Hz, 1H), 1.73 (d, J= 7.0 Hz, 3H). 

 Αιθυλοδιφαινυλοµεθάνιο (29b) 

α) Παρασκευή της αιθυλοδιφαινυλοµεθανόλης 

 Η αντίδραση πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε τη µέθοδο Grignard που 

περιγράφηκε στο γενικό πειραµατικό µέρος. Χρησιµοποιήθηκαν 3.64 g (20 mmoles) 

της βενζοφαινόνης, 3.43 g (22 mmoles) CH3CH2I και 729 mg (30 mmoles) Mg. Η 

πορεία της αντίδρασης ελέγχθηκε µε αέρια χρωµατογραφία. Μετά από ανάδευση 12 

ωρών σε θερµοκρασία δωµατίου, αποµονώθηκαν 3.25 g (80% απόδοση) της 

τριτοταγούς αλκοόλης, ως ένα λευκό στερεό, το οποίο χρησιµοποιήθηκε χωρίς 

περαιτέρω καθαρισµό. 1Η NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.43 (d, J= 7.4 Hz, 4H), 7.33 

(t, J= 7.3 Hz, 4H), 7.26 (d, J= 7.3 Hz, 2H), 2.22 (q, J= 7.5 Hz, 2H), 2.09 (s, OH), 0.58 

(t, J= 7.5 Hz, 3H). 

β) Αναγωγή της αιθυλοδιφαινυλοµεθανόλης 

 Η αιθυλοδιφαινυλοµεθανόλη ανάχθηκε στο αντίστοιχο αλκάνιο σύµφωνα µε 

τη γενική µέθοδο αναγωγής µε Et3SiΗ και BF3/Et2O. Χρησιµοποιήθηκαν 2.08 g (10 

mmoles) της αλκοόλης, 3.19 ml (20 mmoles) Et3SiΗ και 2.53 ml (20 mmoles) 

διαλύµατος BF3/Et2O. Τελικά, µετά από ανάδευση για 1 ώρα στους 0 οC και 

χρωµατογραφικό καθαρισµό, αποµονώθηκαν 1.32 g του αλκανίου 29b (68% 

απόδοση). 1Η NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.37 (t, J= 7.4 Hz, 4H), 7.31 (d, J= 7.3 Hz, 

4H), 7.27 (d, J= 7.3 Hz, 2H), 4.00 (t, J= 7.4 Hz, 1H), 2.13 (m, 2H), 0.93 (t, J= 7.5 Hz, 

3H). 
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 ∆ιφαινυλοµεθάνιο (32) και δευτεριωµένα ανάλογα του 32-d1 και 32-d2 

 Η σύνθεση των 32, 32-d1 και 32-d2, όπως επίσης και οι µετρήσεις των 

ισοτοπικών φαινοµένων κατά τις αντιδράσεις τους µέσω ριζών µε το 

αζα[60]φουλερένιο, πραγµατοποιήθηκαν στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής της 

Μαρίας Χατζηµαρινάκη, Τµήµα Χηµείας, Πανεπιστήµιο Κρήτης, 2002. 

 ∆ευτεριωµένα ανάλογα του 9-µεθυλο-9Η-φλουορενίου 25b-d3 και 25b-d4 

 Η σύνθεση των 25b-d3 και 25b-d4 πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια της 

διδακτορικής διατριβής του Ιωάννη Λυκάκη, Τµήµα Χηµείας, Πανεπιστήµιο Κρήτης, 

2003. 

 ∆ιαµοριακά κινητικά ισοτοπικά φαινόµενα κατά το συναγωνισµό των 

ισοµοριακών µιγµάτων 25b/25b-d4 και 25b/25b-d3, στις αντιδράσεις τους µε την 

ελεύθερη ρίζα του (C59N)2 

 Οι αντιδράσεις πραγµατοποιήθηκαν, σύµφωνα µε τη γενική µέθοδο θερµικών 

αντιδράσεων του (C59N)2 µέσω ελευθέρων ριζών που περιγράφηκε στο γενικό 

πειραµατικό µέρος, µε 10, 50 και 300 ισοδύναµα των ισοµοριακών µιγµάτων 

25b/25b-d4 και 25b/25b-d3. 

α) ∆ιαµοριακό κινητικό ισοτοπικό φαινόµενο κατά το συναγωνισµό 25b/25b-d4

 Φάσµα 1Η NMR του ισοµοριακού µίγµατος 25b/25b-d4 (500 MHz, CDCl3): δ 

7.80 (d, J= 7.4 Hz, 2H του 25b + 2H του 25b-d4), 7.55 (d, J= 7.3 Hz, 2H του 25b + 

2H του 25b-d4), 7.40 (t, J= 7.3 Hz, 2H του 25b + 2H του 25b-d4), 7.36 (t, J= 7.3 Hz, 

2H του 25b + 2H του 25b-d4), 3.99 (q, J= 7.4 Hz, 1H του 25b), 1.57 (d, J= 7.5 Hz, 3H 

του 25b). 

 Φάσµα 1Η NMR του µίγµατος 26b/26b-d3 (500 MHz, CS2-CDCl3): δ 8.30 (d, 

J= 7.5 Hz, 2H του 26b + 2H του 26b-d3), 7.96 (d, J= 7.5 Hz, 2H του 26b + 2H του 

26b-d3), 7.60 (m, 2H του 26b + 2H του 26b-d3), 7.53 (m, 2H του 26b + 2H του 26b-

d3), 2.95 (s, 3H του 26b). Το κινητικό ισοτοπικό φαινόµενο µετρήθηκε µε 

ολοκλήρωση των µεθυλικών πρωτονίων στα 2.95 ppm (3kH) και των αρωµατικών στα 

8.30 ή 7.96 ή 7.60 ή 7.53 ppm (2kH + 2kD). 
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β) ∆ιαµοριακό κινητικό ισοτοπικό φαινόµενο κατά το συναγωνισµό 25b/25b-d3

 Φάσµα 1Η NMR του ισοµοριακού µίγµατος 25b/25b-d3 (500 MHz, CDCl3): δ 

7.80 (d, J= 7.4 Hz, 2H του 25b + 2H του 25b-d3), 7.55 (d, J= 7.3 Hz, 2H του 25b + 

2H του 25b-d3), 7.40 (t, J= 7.3 Hz, 2H του 25b + 2H του 25b-d3), 7.36 (t, J= 7.3 Hz, 

2H του 25b + 2H του 25b-d3), 3.99 (q, J= 7.4 Hz, 1H του 25b + 1H του 25b-d3), 1.57 

(d, J= 7.5 Hz, 3H του 25b). 

 Φάσµα 1Η NMR του µίγµατος 26b/26b-d3 (500 MHz, CS2-CDCl3): δ 8.30 (d, 

J= 7.5 Hz, 2H του 26b + 2H του 26b-d3), 7.96 (d, J= 7.5 Hz, 2H του 26b + 2H του 

26b-d3), 7.60 (m, 2H του 26b + 2H του 26b-d3), 7.53 (m, 2H του 26b + 2H του 26b-

d3), 2.95 (s, 3H του 26b). Το κινητικό ισοτοπικό φαινόµενο µετρήθηκε µε 

ολοκλήρωση των µεθυλικών πρωτονίων στα 2.95 ppm (3kH) και των αρωµατικών στα 

8.30 ή 7.96 ή 7.60 ή 7.53 ppm (2kH + 2kD). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 Ανισόλη-d3 (33-d3) 

 Σε ξηρή δίλαιµη σφαιρική φιάλη 50 ml, εφοδιασµένη µε µαγνητικό 

αναδευτήρα, τοποθετήθηκαν 1.88 g (20 mmoles) φαινόλης µαζί µε 20 ml ξηρού Ν,Ν-

διµεθυλοφορµαµιδίου (DMF), υπό αδρανή ατµόσφαιρα αργού. Μετά από ψύξη στους 

0 οC, στο διάλυµα προσετέθησαν τµηµατικά, υπό ανάδευση, 960 mg (24 mmoles, 1.2 

ισοδύναµα) ΝaΗ (60% σε παραφινέλαιο). Το διάλυµα αφέθηκε να φτάσει σε 

θερµοκρασία δωµατίου, όπου έµεινε για 30 λεπτά. Ακολούθησε ψύξη ξανά στους 0 
οC και στη συνέχεια προσετέθησαν 2.49 ml (40 mmoles, 2 ισοδύναµα) CD3I. Το 

διάλυµα της αντίδρασης αφέθηκε να ξαναφθάσει σε θερµοκρασία δωµατίου, όπου 

έµεινε για ακόµα 30 λεπτά. Ακολούθησε προσθήκη 40 ml αιθέρα, η οργανική 

στιβάδα εκχυλίστηκε µε κορεσµένο υδατικό διάλυµα NaCl και ξηράνθηκε µε άνυδρο 

Na2SO4. Στη συνέχεια, ο αιθέρας αποµακρύνθηκε µε τη βοήθεια περιστροφικού 

αποστακτήρα κενού στους 0 οC και η ανισόλη 33-d3 καθαρίστηκε περαιτέρω µε 

απόσταξη υπό χαµηλή πίεση (κενό βρύσης, 60 οC). Τελικά, αποµονώθηκαν 1.23 g 

ανισόλης 33-d3 (55% απόδοση). 1Η NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.38 (t, J= 8.0 Hz, 
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2H), 7.04 (t, J= 7.0 Hz, 1H), 7.00 (d, J =8.0 Hz, 2H); 13C NMR (125 MHz, CDCl3): δ 

160.07, 129.94, 121.11, 114.38, 54.74 (CD3, επταπλή, J= 21.7 Hz). 

 Ανισόλη-d5 (33-d5) 

 Ακολουθήθηκε η ίδια πειραµατική διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω 

για την παρασκευή της ανισόλης 33-d3. Συγκεκριµένα, χρησιµοποιήθηκαν 12 ml 

ξηρού DMF, 1.23 g φαινόλης-d6 (12.28 mmoles), 589 mg NaH (14.74 mmoles, 1.2 

ισοδύναµα) και 1.54 ml (24.56 mmoles, 2 ισοδύναµα). Τελικά, αποµονώθηκαν 895 

mg ανισόλης 33-d5 (64% απόδοση). 1Η NMR (500 MHz, CDCl3): δ 3.88 (s, 3H); 13C 

NMR (125 MHz, CDCl3): δ 159.99, 129.44 (t, J= 24.1 Hz), 120.62 (t, J= 24.1 Hz), 

114.01 (t, J= 24.1 Hz), 55.57. 

 Τολουόλιο-d3 (34-d3) 

 Το πρώτο βήµα σύνθεσης του τολουολίου-d3 πραγµατοποιήθηκε µε την 

εστεροποίηση κατά Fischer του βενζοϊκού οξέoς που περιγράφεται στο γενικό 

πειραµατικό µέρος. Συγκεκριµένα, χρησιµοποιήθηκαν 12.21 g (100 mmoles) 

βενζοϊκού οξέoς και 140 ml µεθανόλης, ενώ αποµονώθηκαν 10.211 g (75% απόδοση) 

βενζοϊκού µεθυλεστέρα. Στη συνέχεια, πραγµατοποιήθηκε αναγωγή του βενζοϊκού 

µεθυλεστέρα σύµφωνα µε τη µέθοδο αναγωγής µε µικτό υδρίδιο του λιθίου αργιλίου 

που περιγράφεται στο γενικό πειραµατικό µέρος. Συγκεκριµένα, χρησιµοποιήθηκαν 

6.8 g (50 mmoles) του εστέρα και 787 mg (18.75 mmoles, 1.5 ισοδύναµα υδριδίου) 

LiAlD4, ενώ τελικά αποµονώθηκαν 4.82 g (88% απόδοση) της βενζυλικής αλκοόλης-

d2. 1Η NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.35 (m, 5H), 2.83 (s, OH). Στο επόµενο βήµα, 

πραγµατοποιήθηκε η βρωµίωση της βενζυλικής αλκοόλης-d2, προς το 

βενζυλοβρωµίδιο-d2, µε το σύµπλοκο Br2-PhP3, σύµφωνα µε τη µέθοδο που 

περιγράφεται στο γενικό πειραµατικό µέρος. Συγκεκριµένα, χρησιµοποιήθηκαν 4.82 

g (43.75 mmoles) αλκοόλης, 11.97 g (45.5 mmoles, 1.04 ισοδύναµα) Ph3P και 2.33 

ml (45.5 mmoles, 1.04 ισοδύναµα) Br2, ενώ αποµονώθηκαν 6.18 g υποκίτρινου 

δακρυγόνου ελαίου που χρησιµοποιήθηκε στο επόµενο βήµα χωρίς περαιτέρω 

καθαρισµό. Το τελευταίο στάδιο σύνθεσης του 34-d3, πραγµατοποιήθηκε κατά 

αναγωγή του βενζυλοβρωµιδίου-d2, µε µικτό υδρίδιο του λιθίου αργιλίου. Σε ξηρή 

σφαιρική δίλαιµη φιάλη 100 ml, εφοδιασµένη µε κάθετο ψυκτήρα και µαγνητικό 

αναδευτήρα, τοποθετήθηκαν 937 mg (22.31 mmoles) LiAlD4 σε 40 ml ξηρού αιθέρα 
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υπό αδρανή ατµόσφαιρα αργού. Το διάλυµα ψύχθηκε υπό ανάδευση στους 0 οC και 

ακολούθησε προσθήκη 6.18 g (35.7 mmoles) του βρωµιδίου σε 20 ml απόλυτου 

αιθέρα. Η αντίδραση αφέθηκε υπό ανάδευση για 12 ώρες και στη συνέχεια 

πραγµατοποιήθηκε επεξεργασία της σύµφωνα µε την διαδικασία που περιγράφεται 

στο γενικό πειραµατικό µέρος για την αναγωγή καρβονυλικών ενώσεων, εστέρων και 

οξέων µε LiAlΗ4 και LiAlD4. Στην τελική φάση της αποµόνωσης του 34-d3, ο 

αιθέρας αποµακρύνθηκε µε τη βοήθεια περιστροφικού αποστακτήρα κενού στους 0 
οC και το 34-d3 καθαρίστηκε περαιτέρω µε απλή απόσταξη. Αποµονώθηκαν 1.01 g 

τολουολίου-d3 (30% απόδοση). 1Η NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.30 (t, J= 7.5 Hz, 

2H), 7.21 (m, 3H). 

 ∆ιαµοριακά κινητικά ισοτοπικά φαινόµενα κατά το συναγωνισµό των 

ισοµοριακών µιγµάτων 33-d0/33-d5, 33-d0/33-d3, 34-d0/33-d5 και 34-d0/34-d3, στις 

θερµικές αντιδράσεις τους µε τo ιµινιακό κατιόν C59N+ 

 Οι αντιδράσεις πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε τη γενική µέθοδο θερµικών 

αντιδράσεων του C59N+ που περιγράφηκε στο γενικό πειραµατικό µέρος. Οι 

ποσότητες των ισοµοριακών µιγµάτων 33-d0/33-d5, 33-d0/33-d3, 34-d0/33-d5 και 34-

d0/34-d3 που χρησιµοποιήθηκαν στα διάφορα πειράµατα, ως προς το C59N+, 

κυµαίνονται από 100 ισοδύναµα έως και την περίπτωση όπου το ισοµοριακό µίγµα 

χρησιµοποιήθηκε ως συνδιαλύτης µε το ODCB (ισοµοριακό µίγµα/ODCB = 15/85). 

α) ∆ιαµοριακό κινητικό ισοτοπικό φαινόµενο κατά το συναγωνισµό 33-d0/33-d5

 Φάσµα 1Η NMR του ισοµοριακού µίγµατος 33-d0/33-d5 (500 MHz, CDCl3): δ 

7.34 (t, J= 7.5 Hz, 2H του 33-d0), 6.99 (t, 1H του 33-d0), 6.95 (d, 2H του 33-d0), 3.45 

(s, 3H του 33-d0 + 3H του 33-d5). 

 Φάσµα 1Η NMR του µίγµατος 35-d0/35-d4 (500 MHz, CS2-CDCl3): δ 8.79 (d, 

J= 9.0 Hz, 2H του 35-d0), 7.42 (d, J= 9.0 Hz, 2H του 35-d0), 4.41 (s, 3H του 35-d0 + 

3H του 35-d4). Το κινητικό ισοτοπικό φαινόµενο µετρήθηκε µε ολοκλήρωση των 

µεθυλικών πρωτονίων στα 4.41 ppm (3kH + 3kD) και των αρωµατικών στα 8.79 ή 7.42 

ppm (2kH). 
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β) ∆ιαµοριακό κινητικό ισοτοπικό φαινόµενο κατά το συναγωνισµό 33-d0/33-d3

 Φάσµα 1Η NMR του ισοµοριακού µίγµατος 33-d0/33-d3 (500 MHz, CDCl3): δ 

7.34 (t, J= 7.5 Hz, 2H του 33-d0 + 2H του 33-d3), 6.99 (t, 1H του 33-d0 + 1H του 33-

d3), 6.95 (d, 2H του 33-d0 + 2H του 33-d3), 3.45 (s, 3H του 33-d0). 

 Φάσµα 1Η NMR του µίγµατος 35-d0/35-d3 (500 MHz, CS2-CDCl3): δ 8.79 (d, 

J= 9.0 Hz, 2H του 35-d0 + 2H του 35-d3), 7.42 (d, J= 9.0 Hz, 2H του 35-d0 + 2H του 

35-d3), 4.41 (s, 3H του 35-d0). Το κινητικό ισοτοπικό φαινόµενο µετρήθηκε µε 

ολοκλήρωση των µεθυλικών πρωτονίων στα 4.41 ppm (3kH) και των αρωµατικών στα 

8.79 ή 7.42 ppm (2kH + 2kD). 

γ) ∆ιαµοριακό κινητικό ισοτοπικό φαινόµενο κατά το συναγωνισµό 34-d0/34-d5

 Φάσµα 1Η NMR του ισοµοριακού µίγµατος 34-d0/34-d5 (500 MHz, CDCl3): δ 

7.29 (t, J= 7.5 Hz, 2H του 34-d0), 7.20 (m, 3H του 34-d0), 2.39 (s, 3H του 34-d0 + 3H 

του 34-d5). 

 Φάσµα 1Η NMR του µίγµατος 36-d0/36-d4 (500 MHz, CS2-CDCl3): δ 8.75 (d, 

J= 8.0 Hz, 2H του 36-d0), 7.71 (d, J= 8.0 Hz, 2H του 36-d0), 2.84 (s, 3H του 36-d0 + 

3H του 36-d4). Το κινητικό ισοτοπικό φαινόµενο µετρήθηκε µε ολοκλήρωση των 

µεθυλικών πρωτονίων στα 2.84 ppm (3kH + 3kD) και των αρωµατικών στα 8.75 ή 7.71 

ppm (2kH). 

δ) ∆ιαµοριακό κινητικό ισοτοπικό φαινόµενο κατά το συναγωνισµό 34-d0/34-d3

 Φάσµα 1Η NMR του ισοµοριακού µίγµατος 34-d0/34-d3 (500 MHz, CDCl3): δ 

7.29 (t, J= 7.5 Hz, 2H του 34-d0 + 2H του 34-d3), 7.20 (m, 3H του 34-d0 + 3H του 34-

d3), 2.39 (s, 3H του 34-d0). 

 Φάσµα 1Η NMR του µίγµατος 36-d0/36-d3 (500 MHz, CS2-CDCl3): δ 8.75 (d, 

J= 8.0 Hz, 2H του 36-d0 + 2H του 36-d3), 7.71 (d, J= 8.0 Hz, 2H του 36-d0 + 2H του 

36-d3), 2.84 (s, 3H του 36-d0). Το κινητικό ισοτοπικό φαινόµενο µετρήθηκε µε 

ολοκλήρωση των µεθυλικών πρωτονίων στα 2.84 ppm (3kH) και των αρωµατικών στα 

8.75 ή 7.71 ppm (2kH + 2kD). 

 Βενζυλοτριµεθυλο κασσίτερος (45) 

 Το υπόστρωµα 45 παρασκευάσθηκε µε in situ αντίδραση Grignard του 

βενζυλοµαγνησιο βρωµιδίου µε τετραµεθυλοκασσιτερο χλωρίδιο. Σε ξηρή σφαιρική 

δίλαιµη φιάλη 50 ml, εφοδιασµένη µε µαγνητικό αναδευτήρα, προσθετική χοάνη και 
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κάθετο ψυκτήρα, τοποθετήθηκαν 1.99 gr (10 mmoles) τετραµεθυλοκασσιτερο 

χλωριδίου, 316 mg (13 mmoles, 1.3 ισοδύναµα) Mg και 10 ml ξηρού THF, υπό 

αδρανή ατµόσφαιρα αργού. Το διάλυµα θερµάνθηκε µέχρι βρασµού και στη συνέχεια 

προσετέθησαν στάγδην 1.19 ml (10 mmoles, 1 ισοδύναµο) βενζυλοβρωµιδίου 

διαλυµένα σε 10 ml ξηρού THF. Η προσθήκη διήρκεσε 30 λεπτά και το µίγµα της 

αντίδρασης αφέθηκε υπό βρασµό για ακόµη µία ώρα. Μετά την ψύξη του 

αντιδρώντος µίγµατος σε θερµοκρασία δωµατίου, ακολούθησε επεξεργασία όµοια µε 

αυτή που περιγράφεται για την αντίδραση Grignard στο γενικό πειραµατικό µέρος, 

οπότε αποµονώθηκε ένα κίτρινο έλαιο. Ακολούθησε χρωµατογραφικός καθαρισµός 

µε στήλη χρωµατογραφίας µεσαίας πίεσης µε διαλύτη έκλουσης εξάνιο και τελικά 

αποµονώθηκαν 1.46 g (57% απόδοση) του 45 ως ένα άχρωµο έλαιο. 1Η NMR (500 

MHz, CDCl3): δ 7.30 (t, J= 8.5 Hz, 2H), 7.11 (m, 3H), 2.44 (s, 2H), 0.18 (s, 9H); 13C 

NMR (125 MHz, CDCl3): δ 143.64, 128.84, 127.30, 123.62, 20.73, -9.52. 

 p-Μεθοξυβενζυλοτριµεθυλο σιλάνιο (46) 

α) Παρασκευή του p-µεθοξυβενζυλο βρωµιδίου 

 Στο πρώτο βήµα, πραγµατοποιήθηκε η βρωµίωση της εµπορικά διαθέσιµης p-

µεθοξυβενζυλικής αλκοόλης, προς το αντίστοιχο βενζυλο βρωµίδιο, µε το σύµπλοκο 

Br2-PhP3, σύµφωνα µε τη µέθοδο που περιγράφεται στο γενικό πειραµατικό µέρος. 

Συγκεκριµένα, χρησιµοποιήθηκαν 5.15 g (37.3 mmoles) αλκοόλης, 10.78 g (41 

mmoles, 1.1 ισοδύναµα) Ph3P και 2.1 ml (41 mmoles, 1.1 ισοδύναµα) Br2, ενώ 

αποµονώθηκαν 6.78 g υποκίτρινου ελαίου (67% απόδοση) που χρησιµοποιήθηκε στο 

επόµενο βήµα χωρίς περαιτέρω καθαρισµό. 1Η NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.36 (m, 

2H), 6.91 (m, 2H), 4.54 (s, 2H), 3.83 (s, 3H); 13C NMR (125 MHz, CDCl3): δ 160.13, 

130.91, 130.42, 114.68, 55.78, 34.49. 

β) Παρασκευή του p-µεθoξυβενζυλοτριµεθυλο σιλανίου 

 Η πειραµατική διαδικασία που ακολουθήθηκε για την παρασκευή του 46 είναι 

ίδια µε αυτή που περιγράφεται παραπάνω για το υπόστρωµα 45. Συγκεκριµένα, 

χρησιµοποιήθηκαν 6.20 gr (30.81 mmoles) p-µεθοξυβενζυλο βρωµιδίου, 1.12 g 

(46.22 mmoles, 1.5 ισοδύναµα) Mg και 7.82 ml (61.63 mmoles, 2 ισοδύναµα) 

χλωροτριµεθυλο σιλανίου. Μετά από χρωµατογραφικό καθαρισµό, µε στήλη 

χρωµατογραφίας µεσαίας πίεσης και διαλύτη έκλουσης εξάνιο, αποµονώθηκαν 5.06 g 

(84% απόδοση) p-µεθοξυβενζυλοτριµεθυλο σιλανίου ως ένα άχρωµo έλαιο. 1Η NMR 
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(500 MHz, CDCl3): δ 6.98 (d, J= 8.5 Hz, 2H), 6.85 (d, J= 8.5 Hz, 2H), 3.83 (s, 3H), 

2.08 (s, 2H), 0.06 (s, 9H); 13C NMR (125 MHz, CDCl3): δ 157.00, 132.75, 129.26, 

114.13, 55.63, 26.17, -1.45. 

 4-Αζαφουλερενυλοβενζυλο τριµεθυλο σιλάνιο (48) 

 Η αντίδραση πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε τη γενική µέθοδο θερµικών 

αντιδράσεων του ιµινιακού κατιόντος του αζα[60]φουλερενίου που περιγράφεται στο 

γενικό πειραµατικό µέρος. Φασµατοσκοπικά δεδοµένα για το 48: m.p. > 360 oC; IR 

(KBr): v (cm-1)= 523, 752, 847, 1183, 1244, 1412, 1420, 1504; UV-VIS (CHCl3): λmax 

(nm)= 256, 320, 446, 600, 730, 818; MS (FAB): m/z 886 (M+), 722 (C59N+); 1Η NMR 

(500 MHz, CS2-CDCl3): δ 8.70 (d, J= 8.0 Hz, 2H), 7.52 (d, J= 8.0 Hz, 2H), 2.41 (s, 

2H), 0.24 (s, 9H); 13C NMR (125 MHz, CS2-CDCl3): δ 155.09, 149.69, 148.44, 

148.29, 148.25, 147.92, 147.90, 147.25, 147.04, 146.87, 146.52, 146.48, 146.30, 

145.68, 145.21, 144.95, 144.65, 143.78, 143.39, 143.03, 142.72, 142.45, 142.21, 

142.06, 141.63, 141.52, 140.42, 138.22, 137.33, 133.60, 130.04, 127.84, 124.81, 

83.51, 28.12, -1.10. 

 N-Οξείδιο του αζαφουλερενυλοφαινυλο µεθανίου (49) 

 Η αντίδραση πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε τη γενική µέθοδο φωτοχηµικών 

αντιδράσεων του ιµινιακού κατιόντος του αζα[60]φουλερενίου που περιγράφεται στο 

γενικό πειραµατικό µέρος. Φασµατοσκοπικά δεδοµένα για το 49: m.p. > 360 oC; IR 

(KBr): v (cm-1)= 523, 697, 752, 800, 1023, 1093, 1261, 1421, 1458, 2845, 2913, 

2957; UV-VIS (CHCl3): λmax (nm)= 260, 322, 438, 602, 728; MS (FAB): m/z 830 

(M+), 722 (C59N+); 1Η NMR (500 MHz, CS2-CDCl3): δ 7.85 (d, J= 7.5 Hz, 2H), 7.55 

(t, J= 7.5 Hz, 2H), 7.45 (t, J= 7.5 Hz, 1H), 5.98 (s, 2H); 13C NMR (125 MHz, CS2-

CDCl3): δ 154.32, 147.70, 147.48, 147.44, 147.42, 146.51, 146.48, 146.34, 146.04, 

146.02, 145.88, 145.43, 145.22, 145.13, 144.61, 144.36, 143.74, 143.40, 143.25, 

142.73, 142.63, 142.01, 141.88, 141.65, 141.44, 140.01, 137.67, 137.38, 136.06, 

129.27, 128.73, 125.76, 69.04, 30.45. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 2-Μεθυλο-2-επτένιο (50) 

 Η σύνθεση του 50 πραγµατοποιήθηκε µε τη µέθοδο Wittig που περιγράφεται 

αναλυτικά στο γενικό πειραµατικό µέρος. Συγκεκριµένα, χρησιµοποιήθηκαν: 1.72 g 

(20 mmoles) πεντανάλης, 8.86 g (23 mmoles, 1.15 ισοδύναµα) 

τριφαινυλοφωσφονιακού άλατος του ισοπροπυλο βρωµιδίου και 14.38 ml (23 

mmoles, 1.15 ισοδύναµα) n-BuLi (διάλυµα 1.6 Μ σε εξάνιο). Μετά από απλή 

απόσταξη αποµονώθηκαν 1.46 g 2-µεθυλο-2-επτενίου (65% απόδοση) ως ένα 

άχρωµο υγρό. 1H NMR (500 ΜΗz, CDCl3): δ 5.14 (t, J= 7.0 Hz, 1H), 1.99 (m, 2H), 

1.71 (s, 1H), 1.62 (s, 3H), 1.32 (m, 4H), 0.91 (m, 3H); 13C NMR (500 ΜΗz, CDCl3) : 

δ 131.39, 125.31, 32.54, 28.15, 26.02, 22.78, 17.92, 14.34; MS: m/z 112 (M+), 97, 83, 

69 (100), 56, 41. 

 1-(Ε)-1-Μεθυλο-1-προπενυλοβενζόλιο (51) 

 1-Μεθοξυ-4-[1-(4-µεθοξυφαινυλο)βινυλο] βενζόλιο (52) 

 Η παρασκευή των 51 και 52 πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια του 

µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης της Λεµονιάς Μπιρικάκη, Τµήµα Χηµείας, 

Πανεπιστήµιο Κρήτης, 2002. 

 ∆ιµερές ενδοϋπεροξείδιο του 1-µεθοξυ-4-[1-(4-µεθοξυφαινυλο)βινυλο] βενζολίου 

(52a) 

 Σε κυψελίδα Pyrex 4 ml, εφοδιασµένη µε µαγνητικό αναδευτήρα, 

τοποθετήθηκαν 7.2 mg φωτοκαταλύτη 2% C60/SiO2 ή 2% C60/Al2O3 (2•10-4 Μ σε 

C60), 5.9 mg 1-µεθοξυ-4-[1-(4-µεθοξυφαινυλο)βινυλο] βενζολίου και 1 ml 

ακετονιτριλίου. Το διάλυµα, προκειµένου να καταστεί κορεσµένο σε οξυγόνο 

βασικής κατάστασης, αναδεύτηκε για 5 λεπτά στους 0 οC υπό συνεχή ροή ξηρού 

οξυγόνου. Στη συνέχεια, ακτινοβολήθηκε για 25 λεπτά σε θερµοκρασία δωµατίου και 

σε απόσταση 10 εκατοστών από τη λυχνία Ξένου. Ακολούθησε διήθηση, 

προκειµένου να αποµακρυνθεί ο ετερογενής φωτοκαταλύτης, και στη συνέχεια το 

διάλυµα αφέθηκε στους 4 οC. Μερικές ώρες αργότερα (2 έως 12 κατά περίπτωση) 

παρατηρήθηκε σχηµατισµός λευκών κρυστάλλων οι οποίοι ελήφθησαν από το 
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διάλυµα µε απόχυση. Τέλος, οι κρύσταλλοι ξηράνθηκαν υπό υψηλό κενό και 

ακολούθησε ο φασµατοσκοπικός χαρακτηρισµός τους. Tο ίδιο προϊόν ελήφθη κατά 

την φωτοευαισθητοποιούµενη αντίδραση του 52 µε DCA.198 1H NMR (500 ΜΗz, 

CDCl3): δ 7.49 (s, broad, 4H), 6.90 (m, broad, 12H), 3.81 (s, broad, 12H), 2.51 (s, 

broad, 4H); 13C NMR (500 ΜΗz, CDCl3): δ 128.64 (broad, 2C), 113.89 (broad, 2C), 

85.96, 55.62, 31.29. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΦΑΣΜΑΤΑ NMR, MS, FT-IR, UV-VIS ΚΑΙ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 

 

 Νέο ανοικτό παράγωγο του [60]φουλερενίου 7 
 

1) Φάσµα MALDI-TOF, m/z (M+) = 887 

 

 
 

2) Φάσµα 1Η NMR (500 MHz, CDCl3) 
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3) Φάσµα 13C NMR (125 MHz, CDCl3) 
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5) Φάσµα UV-VIS (CHCl3) 

 

 

 

Νέο ανοικτό παράγωγο του [60]φουλερενίου 10 

 

1) Φάσµα MALDI-TOF, m/z (M+) = 799 
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2) Φάσµα 1Η NMR (500 MHz, CS2-CDCl3) 
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4) Φάσµα FT-IR (KBr) 

) Φάσµα UV-VIS (ODCB/Benzene-d6: 6/1) 
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 έο ανοικτό παράγωγο του [60]φουλερενίου 16 

) Φάσµα MALDI-TOF, m/z (M+) = 963 
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ppm (t1)
405060708090100110120130140150160170180190

 

3) Φάσµα 13C NMR (125 MHz, CS2-CDCl3) 
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5) Φάσµα UV-VIS (CHCl3) 

αραγώγου 16 
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C  4.5400  3.5770  0.2800 
C  3.7120  4.560
C  3.0100  5.443

0  1.0470 
0  0.0620 

  1.6520  5.8850  0.3200 C
C  0.6400  5.8890 -0.7840 
C -0.6810  5.4870 -0.2050 
C -1.5860  4.6460 -0.9710 
C -1.1810  4.1580 -2.3310 
C -1.6610  2.7490 -2.4790 
C -0.8230  1.7410 -3.1130 
C  0.4710  2.1730 -3.7060 
C  1.4310  1.0500 -3.5500 
C  2.8400  1.3580 -3.3880 
C  3.6180  0.5200 -2.4500 
C  3.0100 -0.6350 -1.8630 
C  1.6170 -1.0720 -2.2090 
C  1.4290 -2.3220 -1.4130 
N  0.4620 -3.3100 -1.5130 
N -0.5810 -3.0040 -2.4140 
C -1.9090 -3.4680 -2.0210 
C -2.0190 -4.3960 -0.9530 
C -3.2840 -4.6410 -0.3660 
C -4.4270 -3.9310 -0.8450 
C -4.3050 -2.9940 -1.9210 
C -3.0380 -2.7600 -2.5250 
H -2.8280 -1.9270 -3.3250 
H -5.2470 -2.3920 -2.3000 
H -5.4330 -4.1340 -0.3000 
H -3.3540 -5.3450  0.5390 
H -1.0390 -4.8030 -0.5350 
H -0.6000 -1.9670 -2.8080 
C  2.5320 -2.4230 -0.3660 
O  2.8710 -3.5490  0.3360 
C  3.3220 -1.0930 -0.4780 
C  0.7550 -0.1100 -2.8800 
C -0.6800  0.3430 -2.5780 
C -1.5030 -0.0200 -1.4480 
C -2.3100  1.0280 -0.7640 
C -2.4000  2.3900 -1.2450 
C -2.3430  3.5490 -0.2970 
C -2.1580  3.3100  1.1230 
C -1.2020  4.1520  1.9040 
C -0.4850  5.2340  1.2580 
C  0.9590  5.4710  1.5800 
C  1.6390  4.6080  2.5280 
C  3.0350  4.1400  2.2580 
C  3.1430  2.7220  2.7250 
C  3.9330  1.7620  1.9730 
C  4.6360  2.2050  0.7390 
C  1.8240  2.3090  3.2670 
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C  0.9010  3.4760  3.1630 
C -0.4910  3.2500  2.8630 
C -0.9890  1.8550  2.6660 
C -2.0550  1.9110  1.6330 
C -2.1830  0.7980  0.7140 
C -1.4160 -0.4250  0.9210 
C -0.4280 -0.5060  1.9610 
C -0.0980  0.6970  2.7800 
C  1.3610  0.9390  3.0760 
C -1.1810 -1.0970 -0.4180 
H -1.8340 -2.0590 -0.5640 
H -0.0600 -1.3800 -0.4840 
H  0.9480 -3.6520  1.4940 
H -0.6040 -3.0530  0.6670 
C -1.4040 -4.8950  2.3420 
C -2.8700 -4.9650  2.6370 
O -3.4730 -6.3140  2.1700 
C -4.9590 -5.9070  2.1070 
H -5.6470 -6.8270  1.8980 
H -5.1120 -5.1430  1.2760 
H -5.2600 -5.3860  3.1040 
H -3.1060 -4.8050  3.7740 
H -3.4030 -4.1170  2.0590 
H -0.8420 -5.7870  2.8730 
H -1.2590 -4.9830  1.2140 
 

 υ [60]φουλερενίου 17 

/z (M+) = 1042 

Νέο ανοικτό παράγωγο το
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ppm (t1)
405060708090100110120130140150160170180

 

2) Φάσµα 1Η NMR (500 MHz, CS2-CDCl3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Φάσµα 13C NMR (125 MHz, CS2-CDCl3) 
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4) Φάσµα FT-IR (KBr) 

) µα UV-VIS (CHCl ) 
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 έο ανοικτό παράγωγο του [60]φουλερενίου 18 

) Φάσµα MALDI-TOF, m/z (M+) = 993 
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2) Φάσµα 1Η NMR (500 MHz, CS -CDCl2 3) 
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ppm (f1)
405060708090100110120130140150160170180190

3) Φάσµα 13C NMR (125 MHz, CS2-CDCl3) 
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5) Φάσµα UV-VIS (CHCl3) 
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2) Φάσµα 1Η NMR (500 MHz, CS2-CDCl3) 
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 Νέο παράγωγο του αζα[60]φουλερενίου 26b 

 

1) Φάσµα FAB-MS, m/z (MH+) = 902 
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3) Φάσµα 13C NMR (125 MHz, CS2-CDCl3) 

 

ppm (f1)
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 έο παράγωγο του αζα[60]φουλερενίου 26c 

 

1) Φάσµα FAB-MS, m/z (MH+) = 916 
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2) Φάσµα 1Η NMR (500 MHz, CS2-CDCl3) 
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3) Φάσµα 13C NMR (125 MHz, CS2-CDCl3) 
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 έο παράγωγο του αζα[60]φουλερενίου 26d 

 

1) Φάσµα FAB-MS, m/z (MH+) = 964 
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3) Φάσµα 13C NMR (125 MHz, CS2-CDCl3) 

 

ppm (f1)
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 Νέο παράγωγο του αζα[60]φουλερενίου 28a 

 

1) Φάσµα FAB-MS, m/z (MH+) = 902 
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2) Φάσµα 1Η NMR (500 MHz, CS2-CDCl3) 
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3) Φάσµα 13C NMR (125 MHz, CS2-CDCl3) 
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 έο παράγωγο του αζα[60]φουλερενίου 28b 

 

1) Φάσµα FAB-MS, m/z (MH+) = 904 
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3) Φάσµα 13C NMR (125 MHz, CS2-CDCl3) 
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 µό του ισοτοπικού φαινοµένου κατά το 

διαµοριακό συναγωνισµό 34-d0/34-d5 

 1 µό του ισοτοπικού φαινοµένου κατά το 

διαµοριακό συναγωνισµό 34-d0/34-d3 
 

1H NMR φάσµα για τον υπολογισ

 

H NMR φάσµα για τον υπολογισ
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 Φάσµα FAB-MS (m/z (MH+) = 886) του νέου παραγώγου του αζα[60]-

φουλερενίου 48 
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Φάσµα FAB-M S (m/z (MH+) = 830) του νέου παραγώγου του αζα[60]-

ουλερενίου 49 
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