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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 Η ερευνητική αυτή εργασία περιλαµβάνει τη µελέτη της φωτοκαταλυτικής 

δράσης του φουλερενίου C60, υπό τη µορφή του υδατοδιαλυτού συµπλόκου  του µε 

τη γ-κυκλοδεξτρίνη (στοιχειοµετρίας 2 µόρια γ-κυκλοδεξτρίνης προς 1 µόριο C60, 

γCD/C60). Προς αυτόν το σκοπό πραγµατοποιήθηκαν φωτοοξειδώσεις αλκενίων και 

αρωµατικών αλκανίων µε φωτοευαισθητοποιητή το σύµπλοκο γCD/C60 σε πολικούς 

διαλύτες. Τα συµπεράσµατα που προέκυψαν µπορούν να συνοψισθούν ως εξής: 

 Το υδατοδιαλυτό σύµπλοκο γ-κυκλοδεξτρίνη/C60 φωτοευαισθητοποιεί τη 

φωτοοξείδωση αλκενίων και αρωµατικών αλκανίων σε πολικούς  διαλύτες και σε 

πολύ µικρή συγκέντρωση (~ 10-5 M).  

Στις φωτοοξείδώσεις των άρυλο-υποκατεστηµένων αλκενίων παρατηρήθηκαν 

προϊόντα, που προέρχονται από αντίδραση µε το οξυγόνο απλής κατάστασης 

(µηχανισµός µεταφοράς ενέργειας), καθώς και προϊόντα που πιθανώς να προέρχονται 

από µηχανισµό µεταφοράς ηλεκτρονίου. Στα αλκυλο-υποκατεστηµένα αλκένια 

παρατηρούνται µόνο τα προϊόντα που προέρχονται από το οξυγόνο απλής 

κατάστασης. Στη βιβλιογραφία αυτή η διπλή δράση έχει παρατηρηθεί µε τη χρήση 

φωτοευαισθητοποιητών όπως τα κυανοανθρακένια. 

 To σύµπλοκο γCD/C60 φωτοοξειδώνει τα αρωµατικά αλκάνια, παρουσία του 

δέκτη ηλεκτρονίων MV2+ (methyl viologen), µέσω µηχανισµού µεταφοράς 

ηλεκτρονίου. 

 Με βάση τα παραπάνω το σύµπλοκο  γCD/C60 µπορεί να συγκριθεί µε τον 

ηλεκτρονιακά φτωχό ευαισθητοποιητή DCA (9,10-δικυανοανθρακένιο), που είναι 

γνωστό ότι δρα µέσω και των δύο µηχανισµών των φωτοοξειδώσεων (Τύπου Ι και ΙΙ). 



SUMMARY 

 

 In this dissertation, the photosensitizing properties of the water-soluble 

inclusion complex of C60 with two molecules of γ-cyclodextrine (γ-CD/C60) will be 

described. To this purpose, photooxidation of several alkenes and aromatic alkanes 

were performed in polar solvents with the γ-CD/C60 complex as photosensitizer. 

 The most important findings are summarized as follows: 

 The γ-CD/C60 complex photosensitizes the oxidation of alkenes and also 

aromatic alkanes in polar solvents and in very low concentrations (~ 10-5 M). 

 The photooxygenation of aryl-substituted alkenes produces both, singlet 

oxygen and electron transfer induced products. With the alkyl-substituted alkenes 

only the ene products (via singlet oxygen) were obtained. It is known that the 

cyanoaromatic sensitizers sensitize the photooxidations of alkenes by these two 

distinct mechanisms. 

 The γ-CD/C60 complex photosensitizes the oxidation of aromatic compounds 

in the presence of methyl viologen (MV+2) to produce oxygenated compounds via an 

electron transfer process. 

The photocatalytic properties of γ-CD/C60 complex are comparable with those 

of the electron-deficient sensitizer 9,10-dicyanoanthracene. 
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1. EΙΣΑΓΩΓΗ 
  
 

1.1 Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΦΟΥΛΕΡΕΝΙΩΝ 
 

 Η εντυπωσιακή ανακάλυψη του φουλερενίου C60 συχνά χαρακτηρίζεται 

τυχαία, λόγω της συγκυρίας των γεγονότων που οδήγησαν σ’αυτήν. Τα πειράµατα 

που αποκάλυψαν την ύπαρξη της τρίτης αλλοτροπικής µορφής του άνθρακα έγιναν µε 

αστροφυσικά κίνητρα. Το Σεπτέµβριο του 1985 δύο ερευνητικές οµάδες από τα 

πανεπιστήµια Sussex και Rice συνεργάστηκαν στη µελέτη των συσσωµατωµάτων του 

άνθρακα.1 Τα πειράµατά τους είχαν στόχο την προσοµοίωση των συνθηκών κάτω από 

τις οποίες ο C σχηµατίζει µακριές αλυσίδες και κυρίως κυανοπολυύνια, HC7N και 

HC9N, στην ατµόσφαιρα των ψυχρών γιγάντιων ερυθρών αστέρων. Κατά τη διάρκεια 

αυτών των πειραµάτων και κάτω από κάποιες συγκεκριµένες συνθήκες η ένταση της 

κορυφής 720 u στο φάσµα µαζών ήταν εξαιρετικά ισχυρή (Σχήµα 1).2 Οι ερευνητές 

ξεκινώντας από γραφίτη είχαν καταφέρει να σχηµατίσουν συσσωµατώµατα του 

άνθρακα που αποτελούνταν κυρίως από 60 και 70 άτοµα άνθρακα. 

 

   

Με βάση το σήµα 

(60×12=720) έκαναν την υ

συµµετρίας Ih.  

∆εν ήταν όµως οι πρ

C60. Το µόριο αυτό είχε προ

 

Σχήµα 1. Το πρώτο φάσµα µάζας των συσσωµατωµάτων του C που

σχηµατίστηκαν µε εξάχνωση γραφίτη µε ακτινοβολία laser  
στο φάσµα µάζας που αντιστοιχούσε σε 60 άτοµα C 

πόθεση ότι ο C60 είναι ένα ψευδοσφαιρικό εικοσάεδρο, 

ώτοι που πρότειναν την εικοσαεδρική γεωµετρία για τον 

βλεφθεί το 1970 από τον Osawa σε ένα προφητικό άρθρο. 
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Το 1971 στο βιβλίο “aromaticity” µαζί µε τον Yoshida υποστήριξαν ότι ένα µόριο 

τέτοιας δοµής θα ήταν αρωµατικό και ως εκ τούτου σταθερό. Ακόµα νωρίτερα, το 

1966 σ’ένα εξίσου προφητικό άρθρο, o Jones αναφέρεται στην πιθανότητα του 

σχηµατισµού κλειστών σφαιρικών µορίων από φύλλα γραφίτη που κατά κάποιον 

τρόπο θα ενώνονται κυκλικά. Ο ίδιος µάλιστα είχε αντιληφθεί ότι πεντάγωνα σε ένα 

κατά τα άλλα εξαγωνικό πλέγµα θα ήταν αναγκαία για να αποκτηθεί η σφαιρικότητα. 

Το 1974 οι Ρώσοι Bochvar και Gal’pern έκαναν τους σχετικούς υπολογισµούς Hückel 

και βρήκαν ότι ο C60 θα είναι ένα κλειστό µόριο µε µεγάλη διαφορά HOMO-LUMO 

και άρα σηµαντικής χηµικής σταθερότητας.2 

Ένα πολύ σηµαντικό πείραµα έγινε το 1984 από τους Rohlfing και 

συνεργάτες,3 οι οποίοι βρήκαν ότι µε εξάχνωση του γραφίτη δηµιουργούνται µεγάλα 

συµπλέγµατα ατόµων C (Cn µε n=30-190). Tο φάσµα µάζας που λάβανε και στο 

οποίο ανιχνεύτηκαν για πρώτη φορά αυτά τα συσσωµατώµατα, έδειξε ότι µόνο 

συσσωµατώµατα µε άρτιο αριθµό ατόµων είναι σταθερά. Το σήµα του C60 ήταν 

περίπου 20% πιο ισχυρό από τα υπόλοιπα σήµατα, όµως κανείς εκείνη την εποχή δεν 

αναρωτήθηκε το γιατί. 

Το κατάλληλο πείραµα έγινε λοιπόν το 1985 από τους ερευνητές που 

µοιράστηκαν τελικά και το βραβείο Nobel της Χηµείας το 1996.4 Το πείραµα τους 

είχε ως εξής: Mια ισχυρή δέσµη ακτινοβολίας laser εστιάστηκε πάνω σε µια 

επιφάνεια γραφίτη, µε αποτέλεσµα την εξάχνωση του άνθρακα. Ο C στη συνέχεια 

συµπυκνώθηκε σε ατµόσφαιρα He και τα άτοµα ενώθηκαν µεταξύ τους 

σχηµατίζοντας συσσωµατώµατα που έφταναν και τα εκατοντάδες άτοµα. Σε χώρο 

υπό κενό έγινε διαστολή και ψύξη λίγο πάνω από το απόλυτο µηδέν και τα 

συσσωµατώµατα στη συνέχεια αναλύθηκαν µε φασµατοµετρία µάζας. 

 

    
  

Σχήµα 2. Το εικοσαεδρικής συµµετρίας φουλερένιο C60 
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O επόµενος µεγάλος σταθµός στη χηµεία των φουλερενίων ήταν το 1990 όταν 

δηµοσιεύτηκε ο τρόπος παρασκευής και η ταυτοποίηση της δοµής τους µε 

φασµατοσκοπικές µεθόδους.5 Το φουλερένιο σύµφωνα µε τη διαδικασία των 

Krätschmer-Huffman παράγεται µέσω της εξάτµισης ηλεκτροδίων γραφίτη σε 

ατµόσφαιρα He και σε πίεση ~100 mm Hg. Αυτό που αποµένει το ονόµασαν 

“αιθάλη” (soot) παρόλο που δεν είναι προϊόν καύσης. Η αιθάλη διαλύεται σε 

βενζόλιο και το προκύπτον πορφυρό-καφέ διάλυµα διαχωρίζεται από την αιθάλη. Με 

ελαφρά θέρµανση εξατµίζεται ο διαλύτης αφήνοντας ένα σκούρο καφέ ως µαύρο 

κρυσταλλικό υλικό.  

Εκτός από την παραπάνω διαδικασία της διάλυσης και µετέπειτα διαχωρισµός 

µε διήθηση, τα φουλερένια µπορούν να διαχωριστούν από την αιθάλη µε συνεχείς 

εκχυλίσεις χρησιµοποιώντας συσκευή Soxhlet.6 Μια εναλλακτική διαδικασία είναι η 

θέρµανση της αιθάλης µέχρι τους 400 ºC υπό κενό ή σε ατµόσφαιρα αδρανούς 

αερίου και έτσι εξαχνώνεται ο C60. Έτσι σχηµατίζονται εκτός από τα φουλερένια C60 

και C70 και µεγαλύτερα φουλερένια, όπως C76, C78, C84, C90, C96 καθώς και 

ενδοεδρικά φουλερένια, νανοσωλήνες και άµορφος άνθρακας. 

 Για το διαχωρισµό και καθαρισµό των φουλερενίων χρησιµοποιούνται κυρίως 

χρωµατογραφικές µέθοδοι.7 Έχει χρησιµοποιηθεί η χρωµατογραφία στήλης µε 

στατική φάση αλουµίνα και κινητή φάση εξάνιο8 ή µείγµα εξανίου-τολουολίου 

(95:5).9 Όµως επειδή τα φουλερένια έχουν µικρή διαλυτότητα σε εξάνιο απαιτούνται 

µεγάλες ποσότητες αλουµίνας και διαλύτη. Μια πιο αποτελεσµατική µέθοδος είναι η 

χρησιµοποίηση χρωµατογραφίας µεσαίας πίεσης (flash) µε στατική φάση µείγµα 

silica gel και ενεργού άνθρακα και κινητή φάση τολουόλιο.10 

 

 

1.2 ∆ΟΜΗ ΤΟΥ C60 
 

 Οι φασµατοσκοπικές και κρυσταλλογραφικές µελέτες που έχουν γίνει για τοv 

C60 επιβεβαίωσαν την εικοσαεδρική δοµή του. Το φάσµα 13C-NMR αποτελείται από 

µία κορυφή στα 143,2 ppm, που επιβεβαιώνει την εικοσαεδρική συµµετρία του 

µορίου (Ih). Τα µόρια που ανήκουν στην οµάδα σηµείου Ιh έχουν την υψηλότερη 

συµµετρία από οποιοδήποτε άλλο γνωστό µόριο (120 διεργασίες συµµετρίας). Λόγω 

αυτής της υψηλής συµµετρίας το φάσµα υπερύθρου (IR) εµφανίζει µόνο τέσσερις 

κορυφές στα 527, 577, 1183 και 1429 cm-1. Το φάσµα υπεριώδους-ορατού (UV-Vis) 
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του καθαρού C60 σε διαλύτη εξάνιο8 χαρακτηρίζεται από ισχυρές απορροφήσεις 

µεταξύ 200 και 400 nm. Οι κορυφές εµφανίζουν µέγιστα στα 211, 256 και 328 nm 

και έναν ώµο στα 227 nm. Μεταξύ 400 – 625 nm εµφανίζονται ασθενέστερες 

απορροφήσεις που οφείλονται σε απαγορευµένες µεταβάσεις µεταξύ των απλών 

καταστάσεων. 

 Κάθε φουλερένιο αποτελείται από 12 πεντάγωνα και από Μ εξάγωνα έτσι 

ώστε Μ=(Cn – 20)/2, όπως προκύπτει από το θεώρηµα του Euler για τα πολύεδρα. 

Συγκεκριµένα το φουλερένιο C60 περιέχει εκτός από τα 12 πεντάγωνα και (60-

20)/2=20 εξάγωνα. 

Μετά από την αποµόνωση και τις πρώτες φασµατοσκοπικές µετρήσεις των 

φουλερενίων, είχε υποτεθεί ότι ο C60 θα είναι ένα εξαιρετικά σταθερό αρωµατικό 

µόριο. Αυτή η άποψη είχε ενισχυθεί από θεωρητικούς υπολογισµούς, οι οποίοι 

πρότειναν 12.500 πιθανές δοµές συντονισµού για το µόριο του C60. Όµως από αυτές 

τις δοµές συντονισµού, όλες εκτός από µία έχουν διπλό δεσµό σε έναν τουλάχιστο 

πενταµελή δακτύλιο. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι αποσταθεροποιητικό επειδή ήδη 

τα πεντάγωνα που είναι δίπλα σε βενζολικούς δακτυλίους έχουν µεγάλη τάση. Η 

ύπαρξη του διπλού δεσµού αυξάνει ακόµη περισσότερο αυτή την τάση. Η θερµότητα 

σχηµατισµού για τον C60 είναι περίπου 10,15 kcal/mol ανά άτοµο C,11 άρα είναι 

θερµοδυναµικά πιο ασταθές από το γραφίτη και το διαµάντι.  Περίπου το 80% αυτής  

της θερµότητας σχηµατισµού οφείλεται στη τάση και η προσθήκη ενός διπλού 

δεσµού σε ένα πεντάγωνο αυξάνει την τάση περίπου κατά 8 kcal/mol. Έτσι λοιπόν 

υπάρχει µόνο µια δοµή για τον C60 όπου αποφεύγεται η ύπαρξη διπλών δεσµών στα 

πεντάγωνα και αυτό έχει δύο σηµαντικές συνέπειες. Πρώτον, ο απεντοπισµός των 

ηλεκτρονίων είναι µικρός µε αποτέλεσµα ο C60 να είναι πολύ πιο δραστικός από ότι 

αρχικά πιστευόταν. Σήµερα ο C60 δεν θεωρείται ένα αρωµατικό µόριο, αλλά ένα 

µεγάλων διαστάσεων αλκένιο, φτωχό σε ηλεκτρόνια.12 

Στον C60 το µήκος του δεσµού µεταξύ δύο εξαγώνων (που συχνά αναφέρεται 

ως δεσµός 6-6) είναι ~1,38 Å. Το µήκος µεταξύ ενός πενταγώνου και ενός εξαγώνου 

(5-6 δεσµός) είναι ~1,45 Å. Αυτές οι τιµές προήλθαν από θεωρητικούς υπολογισµούς 

καθώς και από κρυσταλλογραφικές µελέτες. 

H διάµετρος του µορίου C60 βρέθηκε πειραµατικά ότι είναι 7,10 ± 0,07 Å, µε 

υπολογισµούς NMR.13 Αν ληφθεί υπόψη το νέφος των π-ηλεκτρονίων των ατόµων 

άνθρακα η εξωτερική διάµετρος του µορίου υπολογίζεται ότι είναι 10,34 Å. Η 
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γεωµετρική απαίτηση του σφαιρικού σκελετού είναι τέτοια που όλοι οι διπλοί δεσµοί 

παρεκκλίνουν από την επιπεδότητα. Η πυραµιδική διαµόρφωση των sp2 

υβριδισµένων ατόµων άνθρακα παρέχει µία επιπλέον τάση  στο µόριο, γι’αυτό 

υπάρχει αυξηµένη δραστικότητα στα φουλερένια. Στις περισσότερες χηµικές 

αντιδράσεις των φουλερενίων ο υβριδισµός µεταβάλλεται από sp2 σε  sp3, οπότε 

απελευθερώνεται η τάση αυτή. 

 

 

1.3 ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ C60 
 

Η έντονη ερευνητική δραστηριότητα στο πεδίο των φουλερενίων σίγουρα δεν 

οφείλεται απλά σε λόγους αισθητικούς! Αυτό που κάνει τα φουλερένια τόσο 

µοναδικά είναι ο συνδυασµός πολλών ιδιοτήτων µε µεγάλο ενδιαφέρον, τόσο σε 

στερεά κατάσταση όσο και σε διάλυµα. Μία από τις πλέον ενδιαφέρουσες περιοχές 

ανάπτυξης της χηµείας των φουλερενίων αφορά στις ιδιότητες των διεγερµένων 

καταστάσεων. 

Η ακτινοβόληση του C60 µε υπεριώδες ή ορατό φως οδηγεί στη διέγερση του 

µορίου και στη µετάβαση του από τη βασική κατάσταση (S0) στη διεγερµένη απλή 

κατάσταση (S1) (σχήµα 3).14 
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Σχήµα 3. Βασική και διεγερµένες καταστάσεις των φουλερενίων 
 

O χρόνος ζωής αυτής της ενδιάµεσης κατάστασης είναι σχετικά µικρός και 

γορα µετατρέπεται στη µεγαλύτερης διάρκειας ζωής τριπλή διεγερµένη 

άσταση (Τ1). Αυτή η διαδικασία είναι µία σπιν-απαγορευµένη διασυστηµική 

σταύρωση (ISC – intersystem crossing). Σε αυτό το σηµείο να θυµίσουµε ότι µία 

κτρονική στάθµη ενέργειας ενός µορίου χαρακτηρίζεται ως απλή (singlet) και 

βολίζεται µε το S, όταν το συνολικό σπιν είναι µηδέν (αντιπαράλληλα σπιν σε 

 τα ζεύγη ηλεκτρονίων). Όταν αυτό είναι διαφορετικό από µηδέν, η στάθµη 
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χαρακτηρίζεται ως τριπλή (triplet) και συµβολίζεται µε το Τ. Μία κατάσταση Τ είναι 

φτωχότερη σε ενέργεια από την αντίστοιχη κατάσταση S. 

Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, ο C60 παρουσιάζει ισχυρές απορροφήσεις στην 

περιοχή του UV (εmax ~ 105 Μ-1 cm-1) και ασθενέστερες αλλά σηµαντικές ζώνες στην 

ορατή περιοχή (λmax 540 nm, εmax ~ 740 Μ-1 cm-1). Το µεγαλύτερο µήκος κύµατος 

όπου ο C60 παρουσιάζει µέγιστο απορρόφησης είναι στα 620 nm, που αντιστοιχεί σε 

ενέργεια απλής κατάστασης (ES) 46,1 kcal/mol.15 Αρχικά δεν παρατηρήθηκε 

φθορισµός από την απλή κατάσταση του C60 σε θερµοκρασία δωµατίου, είτε σε 

εξάνιο (διέγερση UV), είτε σε βενζόλιο (διέγερση ορατού). Σε µετέπειτα έρευνες 

παρατηρήθηκε πολύ λίγος φθορισµός (ΦF ~ 10-5-10-4, όπου ΦF η κβαντική απόδοση 

για το φθορισµό). Επίσης δεν έχει παρατηρηθεί φωσφορισµός. Η απλή κατάσταση S1, 

έχει χρόνο ζωής ~1,3 ns. Η τριπλή του κατάσταση σχηµατίζεται σε υψηλή απόδοση. 

Το επίπεδο ενέργειας της τριπλής κατάστασης (ET) βρέθηκε αρχικά να είναι 37,5 ± 

4,5 kcal/mol. Η τιµή αυτή βρέθηκε µε συγκριτικά πειράµατα µεταφοράς ενέργειας. Ο 

C60 αποσβένει αργά τη τριπλή κατάσταση του ανθρακενίου (EANT = 42 kcal/mol) και 

πολύ γρήγορα την τριπλή κατάσταση της τετραφαινυλοπορφυρίνης (ΕTPP = 33 

kcal/mol). Αργότερα η ενέργεια της τριπλής κατάστασης του C60 υπολογίστηκε µε 

µεγαλύτερη ακρίβεια µε τη µέθοδο της φωτοακουστικής θερµιδοµετρίας και βρέθηκε 

να είναι 36,0 ± 0,6 kcal/mol.16 Η µικρή διαφορά µεταξύ των καταστάσεων S και T 

(∆ΕS,T ≈ 10  kcal/mol) οφείλεται πιθανόν στη µεγάλη διάµετρο του µορίου και ως εκ 

τούτου στη µικρή απωστική ενέργεια ηλεκτρονίου - ηλεκτρονίου. Η µικρή 

ενεργειακή διαφορά, η πολύ µικρή σταθερά ταχύτητας φθορισµού και η αναµενόµενη 

µεγάλη αλληλεπίδραση σπιν-τροχιακό στο σφαιρικό C60 εξηγούν γιατί η 

διασυστηµική διασταύρωση (ISC, intersystem crossing) είναι µια κύρια διεργασία. 

  Οι χρόνοι ζωής της τριπλής κατάστασης του C60 σε διάλυµα που έχουν 

αναφερθεί, κυµαίνονται από 40 έως 280 µs.17,18 Η τριπλή κατάσταση του C60 

αποσβένεται αποτελεσµατικά από το 3O2. Σε κορεσµένα µε αέρα διαλύµατα 

βενζολίου, ο χρόνος ζωής της τριπλής κατάστασης είναι 330 ± 25 ns. Η σταθερά 

ταχύτητας της απόσβεσης από το οξυγόνο kq(O2) είναι 2 × 109 M-1s-1, µία τιµή τυπική 

για  αρωµατικούς  υδρογονάνθρακες.  Ο  χαµηλός  συντελεστής  απόσβεσης (≥  750  

M-1cm-1) στο φάσµα απορρόφησης του C60 µεταξύ 492 και 620 nm δείχνει ότι αυτή η 

ζώνη, πιθανότατα S0 → S1
* αφορά µια ισχυρά απαγορευµένη µετάβαση.  
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Ο C60 παράγει οξυγόνο απλής κατάστασης όπως µετρήθηκε µε τη φωταύγεια 

του 1O2 στα 1268 nm. Η κβαντική απόδοση (Φ1O2) αρχικά υπολογίστηκε ότι είναι 

0,76 ± 0,05 (355 nm) και 0,96 ± 0,04 (532 nm). Αργότερα βρέθηκε ότι και στα δύο 

µήκη κύµατος η κβαντική απόδοση φτάνει τη µονάδα.19 To 1O2 σχηµατίζεται µέσω 

µεταφοράς ενέργειας, από την τριπλή κατάσταση του C60 στη βασική κατάσταση του 

οξυγόνου. 

 

 

 

                       

C60 (S0) 

C60 (S1) 
C60 (T1) 

 46,1 kcal  
 

 

Σχήµα 4. Ενεργειακό διάγραµµα του C60 και η αλλ

µοριακό οξυγόνο 

 

Ηλεκτροχηµικές µελέτες (κυκλική βολταµετρία

ανάγεται εύκολα. Μέχρι 6 ηλεκτρόνια µπορούν να προσ

σχηµατιστούν τα ιόντα C60
n-, µε n=1-6.20-23 To πρώτο δυνα

-0,21 V και -0,33 V σε σχέση µε το ηλεκτρόδιο Ag/A

βενζονιτρίλιο20 αντίστοιχα και -0,42 V σε σχέση µε 

καλοµέλανος, (SCE) σε βενζονιτρίλιο.21 Τα παράγωγ

ηλεκτροχηµικές ιδιότητες του, µε τη διαφορά ότι συ

µετατόπιση σε αρνητικότερες τιµές όσον αφορά στα δυναµ

Έχει δειχθεί σε διάφορες µελέτες ότι τα φουλερέ

µεταφοράς φορτίου µε αµίνες.24 Ανάγεται από δότες ηλ

µεταφοράς ηλεκτρονίου, όπως είναι το τετράκις(διµ

δυναµικό αναγωγής του 3C60 είναι υψηλότερο από αυτό

κατά το ποσό της ενέργειας της τριπλής κατάστασης. Α

δυναµικό αναγωγής είναι κοντά στα 1,14 V ως προς το SC

τριπλή κατάσταση ανάγεται εύκολα µέσω µεταφοράς

ηλεκτρονίου µε χαµηλότερο δυναµικό οξείδωσης, όπως

µεταφορά ηλεκτρονίου µε την τριτολυλαµίνη.26 
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36 kcal 
22,5 kcal
O2 (3Σ) 

ηλεπίδραση του µε το 

) έχουν δείξει ότι ο C60 

τεθούν αντιστρεπτά και να 

µικό αναγωγής είναι Ε1/2 = 

gCl σε διαλύτη THF και 

το κορεσµένο ηλεκτρόδιο 

α του C60 διατηρούν τις 

νήθως υπάρχει µια µικρή 

ικά αναγωγής. 

νια σχηµατίζουν σύµπλοκα 

εκτρονίων σε αντιδράσεις 

εθυλαµινο)αιθυλένιο.25 Το 

 της βασικής κατάστασης 

υτό σηµαίνει ότι το πρώτο 

E σε βενζονιτρίλιο. Άρα η 

 ηλεκτρονίου από δότες 

 κατά την φωτοεπαγώµενη 
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 Η οξείδωση του C60 χωρεί δυσκολότερα σε σχέση µε την αναγωγή του. Το 

δυναµικό οξείδωσης είναι +1,76 V ως προς το SCE σε βενζονιτρίλιο. Η οξείδωση του 

έχει επιτευχθεί µε την αντίδραση µεταφοράς ηλεκτρονίου από τον C60 στο ιόν του Ν-

µεθυλακριδινίου,24 οπότε σχηµατίζεται η κατιοντική ρίζα C60
+˙. Επίσης έχει γίνει η 

φωτοεπαγώµενη µεταφορά ηλεκτρονίου από την τριπλή κατάσταση του C60 στο 

τετρακυανοαιθυλένιο.27  

 

1.4 ∆ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ C60 ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΟΥΣ ∆ΙΑΛΥΤΕΣ 
 

 Η διαλυτότητα του C60 στους οργανικούς διαλύτες παίζει κρίσιµο ρόλο στην 

αποµόνωση του µέσω εκχύλισης, στο χρωµατογραφικό διαχωρισµό και φυσικά στις 

αντιδράσεις του. Μάλιστα, η χαµηλή διαλυτότητα του C60 στους περισσότερους 

οργανικούς διαλύτες ήταν αρχικά ένα από τα κυριότερα εµπόδια στη µελέτη των 

ιδιοτήτων του. Στον πίνακα 1 φαίνεται η διαλυτότητα του C60 σε διάφορους 

οργανικούς διαλύτες, σε θερµοκρασία δωµατίου.28,29 

 

Πίνακας 1: διαλυτότητα του C60 σε διάφορους διαλύτες 

διαλύτης [C60], mg/ml γραµµοµ. κλάσµα (×104) 

n-πεντάνιο 0,005 0,008 

n-εξάνιο 0,043 0,073 

διχλωροµεθάνιο 0,26 0,27 

χλωροφόρµιο 0,16 0,22 

ακετόνη 0,001 0,001 

µεθανόλη 0,0 0,0 

αιθανόλη 0,001 0,001 

ακετονιτρίλιο 0,0 0,0 

βενζόλιο 1,7 2,1 

τολουόλιο 2,8 4,0 

1,2-διχλωροβενζόλιο       27,0 53,0 

διθειάνθρακας 7,9 6,6 

τετραϋδροφουράνιο 0,0 0,0 

  

 Ο C60 είναι ένα άπολο µόριο γι’αυτό και είναι ουσιαστικά αδιάλυτο σε 

πολικούς και πρωτικούς διαλύτες όπως ακετόνη, τετραϋδροφουράνιο, ακετονιτρίλιο, 
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νιτροµεθάνιο, µεθανόλη και αιθανόλη. Είναι ελάχιστα διαλυτό σε αλκάνια όπως το 

πεντάνιο, εξάνιο και δεκάνιο, όπου η διαλυτότητα αυξάνεται µε την αύξηση των 

ατόµων C του διαλύτη. Στους αρωµατικούς διαλύτες και στο διθειάνθρακα 

παρατηρούνται γενικά καλές διαλυτότητες. Η µεγαλύτερη διαλυτότητα του C60 

µπορεί να επιτευχθεί στα ναφθαλένια. Και συγκεκριµένα, στα 1-µεθυλoναφθαλένιο 

και 1-χλωροναφθαλένιο όπου ο κορεσµός επιτυγχάνεται στα 33 και 51 mg/ml 

αντίστοιχα. Πάντως αν εκφραστεί η διαλυτότητα σε µονάδες γραµµοµοριακού 

κλάσµατος είναι φανερό ότι ο C60 είναι πολύ λίγο διαλυτό ακόµη και στους 

καλύτερους διαλύτες.  

Για να αρθεί αυτό το εµπόδιο της δυσδιαλυτότητας των φουλερενίων έχουν 

εφαρµοστεί διάφορες µέθοδοι για τη διαλυτοποίηση του C60 στο νερό. Οι µέθοδοι 

αυτοί περιλαµβάνουν α) το σχηµατισµό υδατοδιαλυτών παραγώγων του C60, β) το 

σχηµατισµό υδατικών µικκυλιακών διαλυµάτων µε τη χρήση “απορρυπαντικών” και 

την ενσωµάτωση του C60 σε τεχνητές µεµβράνες λιπιδίων, γ) τη χρήση ενός 

υδατοδιαλυτού πολυµερούς, της πολυ-(βινυλοπυρρολιδόνης) και δ) το σχηµατισµό 

υδατοδιαλυτού συµπλόκου µε τη γ-κυκλοδεξτρίνη.  

 

1.4.1 Xηµικά τροποποιηµένα παράγωγα του C60 

 

 O σχηµατισµός παραγώγων του C60 έχει επιτευχθεί µε τη σύνδεση πολικών 

λειτουργικών οµάδων, όπως υδροξύλια, αµίνες, εστέρες, αµίδια, στο σκελετό του.30,31 

Πολλά από αυτά τα παράγωγα έχουν αυξηµένη διαλυτότητα σε πολικούς διαλύτες και 

πέρα από το καθαρά συνθετικό ενδιαφέρον, σχηµατίστηκαν µε σκοπό τη µελέτη των 

βιολογικών ιδιοτήτων τους.32 Για παράδειγµα, τα πολυϋδροξυλιωµένα φουλερένια 

(φουλερενόλες ή φουλερόλες), περιέχουν 13 έως 20 οµάδες υδροξυλίου στο σκελετό 

του C60 ανάλογα µε τον τρόπο παρασκευής τους. 33,34 

 

                    

HO

OH

                  

HO

OH

 C60 C60 
   

Σχήµα 5. Φουλερενόλες  
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 Οι φουλερενόλες είναι πολύ διαλυτές σε όξινα υδατικά µέσα, όχι όµως σε 

διαλύµατα όπου το pH είναι πάνω από 9.35 Επίσης είναι καλά διαλυτά σε ΤΗF, 

ακετόνη και πολλούς ακόµη οργανικούς διαλύτες. Έχει δειχθεί ότι παγιδεύουν τις 

ελεύθερες ρίζες και έτσι εξαλείφουν τα δραστικά είδη οξυγόνου, που είναι υπεύθυνα 

για το οξειδωτικό στρες σε ανθρώπους και ζώα. Επίσης έχουν γίνει βιολογικές 

µελέτες όσον αφορά στην αναστολή της οξειδωτικής καταστροφής των νεύρων του 

εγκεφάλου που επάγεται από το H2O2. 

 Αύξηση της υδατοδιαλυτότητας των φουλερενίων έχει επίσης επιτευχθεί µε 

την εισαγωγή αρνητικά φορτισµένων καρβοξυλικών οµάδων.36 Tα παράγωγα του 

µηλονικού οξέος  είναι πολύ διαλυτά σε πολικούς διαλύτες όπως ακετόνη, THF και 

υδατικές βάσεις αλλά αδιάλυτα σε υδατικά οξέα. Η αντίδραση πυρηνόφιλης 

προσθήκης του ανιόντος του βρωµοµηλονικού αιθυλεστέρα στον C60 δηµιουργεί το 

κυκλοπροπανικό παράγωγο του µηλονικού αιθυλεστέρα, που µε τις κατάλληλες 

συνθήκες υδρολύεται προς το αντίστοιχο οξύ.37  

 

     

HOOC COOHEtOOC COOEt

 

  NaH, 60 ºC,  
   τολουόλιο 

  

Σχήµα 6. Σχηµατισµός του δι(καρβοξυ)µεθυλένο παραγώγου του C60 

 

Ο σχηµατισµός του µονο-παραγώγου οδηγεί αµέσως στο σχηµατισµό 

µικκυλιακών συσσωµατωµάτων σε υδατικό διάλυµα.38 Αυτό οφείλεται στο γεγονός 

ότι παραµένουν οι ισχυρές δυνάµεις προσρόφησης µεταξύ των υδρόφοβων 

φουλερενίων όταν βρίσκονται σε πολικό περιβάλλον. Συνέπεια του σχηµατισµού των 

συσσωµατωµάτων είναι η µείωση της διεγερµένης τριπλής κατάστασης κατά µία 

τάξη µεγέθους. Επίσης, τα αρνητικά φορτισµένα συσσωµατώµατα των φουλερενίων 

προστατεύονται αποτελεσµατικά έναντι της αναγωγής µέσω µεταφοράς ηλεκτρονίου. 

Με τις κατάλληλες πειραµατικές συνθήκες έχει επιτευχθεί η σύνθεση υψηλότερων 

δι(καρβοξυ)µεθυλένο παραγώγων (δις, τρις, κλπ.).39 Με την αύξηση των 

λειτουργικών οµάδων στο σκελετό των φουλερενίων µειώνεται η υδροφοβική 

επιφάνεια τους µε αποτέλεσµα την εµπόδιση του σχηµατισµού συσσωµατωµάτων. 
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 HOOC COOH

HOOC

HOOC

HOOC

COOH

 
 Σχήµα 7. Υδατοδιαλυτό πολυπαράγωγο του C60 

 

Το υδατοδιαλυτό και βιολογικά ενεργό διφαινυλοµεθυλένο παράγωγο του 

σχήµατος 840 σχεδιάστηκε ειδικά για την αναστολή συγκεκριµένων HIV ενζύµων, 

µιας HIV πρωτεάσης41 και τις αντίστροφες µεταγραφάσες HIV-1 και HIV-2.42 

Εµφανίζει εκλεκτική δράση έναντι του HIV-1 και δεν έχει παρατηρηθεί 

κυτοτοξικότητα σε συγκεντρώσεις έως και 100 µM. Το παράγωγο αυτό είναι διαλυτό 

σε H2O µε pH ≥ 7. 

 
RR

 

Όπου R = (CH2)2NHC(O)(CH2)2COOH 

Σχήµα 8. Υδατοδιαλυτό µεθυλενοπαράγωγο του C60 

  

Το υδατοδιαλυτό προπανοφουλερένιο (σχήµα 9) είναι ικανό να κόβει το DNA 

και να αναστέλλει την αύξηση των κυττάρων και τη δραστικότητα ενζύµων υπό 

φωτολυτικές συνθήκες. Θεωρήθηκε ότι το παραγόµενο οξυγόνο απλής κατάστασης 

είναι υπεύθυνο γι’αυτές τις ιδιότητες.43 

 

 

O
OH

O O

O

 

 

 
Σχήµα 9. Υδατοδιαλυτό προπανοφουλερένιο 
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 Για τη δράση του ως παγιδευτής ελευθέρων ριζών έχει µελετηθεί και το 

υδατοδιαλυτό εξα(σουλφοβουτυλο)φουλερένιο, C60(CH2CH2CH2CH2SO3H)6.44 

 Λόγω της υψηλής πυρηνοφιλικότητας τους, οι πρωτοταγείς και δευτεροταγείς 

αλειφατικές αµίνες προστίθενται στον ηλεκτρονιόφιλο C60. Η αντίδραση του C60 µε 

προπυλαµίνη, δωδεκυλαµίνη και µορφολίνη οδηγεί σε υδατοδιαλυτά προϊόντα 

(σχήµα 10). Μέχρι και δώδεκα οµάδες προπυλαµίνης προστίθενται στο σκελετό του 

C60, ενώ στην περίπτωση της ογκωδέστερης µορφολίνης προστίθενται έξι οµάδες.45 

Το προϊόν της προσθήκης περίσσειας αιθυλενοδιαµίνης είναι επίσης υδατοδιαλυτό. 

  

 

H

NR2

 
Σχήµα 10. Αµινοπαράγωγο του C60 

 

Επίσης είναι δυνατόν να αντιδράσουν οι αµινοµάδες των αµινοξέων µε τον 

C60.46 Για παράδειγµα, κατά την αντίδραση του C60 µε τη β-αλανίνη παρουσία NaOH  

σχηµατίζεται ένα υδατοδιαλυτό προϊόν. H πρόσδεση οµάδων του τεταρτοταγούς 

αµµωνίου στο σκελετό του C60 επίσης αυξάνει την διαλυτοποίηση του στο νερό 

(σχήµα 11).  

Ένα ακόµη υδατοδιαλυτό παράγωγο σχηµατίζεται µε την πρόσδεση των µη 

φορτισµένων οµάδων της αιθυλενογλυκόλης (σχήµα 11) στο σκελετο του C60.47 Και 

σ’ αυτήν την περίπτωση, σε υδατικό διάλυµα οι υδροφοβικές επιφάνειες των 

φουλερενίων προσκολλούνται µεταξύ τους, µε αποτέλεσµα τον σχηµατισµό 

συσσωµατωµάτων. 

 

 

NH3C

H3C +
N CH3

CH3+

      

CO2(CH2CH2O)3CH3

CO2(CH2CH2O)3CH3

 
 

Σχήµα 11. Υδατοδιαλυτά παράγωγα του C60 
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1.4.2 Ενσωµάτωση του C60 σε µικκύλια και τεχνητές µεµβράνες λιπιδίων 

 

Τα µικκύλια θεωρούνται συχνά µοντέλα των πολύπλοκων βιολογικών 

συστηµάτων, όπως τις µεµβράνες και άλλα οργανίδια του κυττάρου, λόγω της 

αµφίφιλης φύσης τους και της ιδιότητας που έχουν να ενσωµατώνουν στο υδρόφοβο 

µέρος τους αδιάλυτα στο νερό µόρια. Ένα τέτοιο υδατικό µικκυλιακό σύστηµα είναι 

το ουδέτερο Triton X-100 (σχήµα 12), που αποτελείται από ένα υδρόφιλο και ένα 

υδρόφοβο µέρος.  

 

(OCH2CH2)nOH

 

n = 9 – 10 

 Σχήµα 12. TritonX-100 

 

Το Triton X-100 ως απορρυπαντικό είναι ικανό να επιδιαλυτώνει τον C60 µε 

το υδρόφοβο µέρος του,48 χωρίς ωστόσο να αποκλείεται και η αλληλεπίδραση της 

πολικής οµάδας της πολυαιθυλενογλυκόλης µε το π-σύστηµα του C60.49 Το υδρόφιλο 

µέρος της ένωσης είναι υπεύθυνο για τη διάλυση του συσσωµατώµατος σε πολικούς 

οργανικούς διαλύτες και το Η2Ο. Το διάλυµα του C60 στο υδατικό µικκυλιακό 

σύστηµα του Triton X-100 έχει καφέ χρώµα και είναι ένα παχύρρευστο υγρό. Η 

µέθοδος παρασκευής είναι πολύ απλή και περιλαµβάνει την ανάµειξη κορεσµένου 

διαλύµατος C60 σε τολουόλιο µε το Triton X-100, και τη µετέπειτα αποµάκρυνση του 

διαλύτη. H ανηγµένη µορφή του Triton X-100 µπορεί επίσης να διαλυτοποιήσει τον 

C60. Στα µικκυλιακά διαλύµατα ο χρόνος ζωής της τριπλής κατάστασης του C60 είναι 

αυξηµένος σε σχέση µε τον ελεύθερο C60 σε τολουόλιο.50 

Ο C60 µπορεί να ενσωµατωθεί και σε τεχνητές µεµβράνες λιπιδίων, οπότε 

σχηµατίζονται κυστιδιακά διαλύµατα. Τέτοιες τεχνητές µεµβράνες είναι το θετικά 

φορτισµένο DODAB (βρωµιούχο διοκταδεκυλοδιµεθυλοαµµώνιο), το αρνητικά 

φορτισµένο DHP (διεξαδέκυλο όξινος φωσφορικός εστέρας) και το αµφοτερικό ιόν, 

λεκιθίνη. Η µέθοδος παρασκευής αυτών των υδατοδιαλυτών διαλυµάτων βασίζεται 

στην ανάµειξη του C60 µε τις παραπάνω ενώσεις σε χλωροφόρµιο και τη µετέπειτα 

εξάτµιση του διαλύτη.49 
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1.4.3 ∆ιαλυτοποίηση του C60 µε χρήση της πολυβινυλοπυρρολιδόνης 

 

 Η πολυ(βινυλοπυρρολιδόνη) (PVP) χρησιµοποιείται ευρύτατα ως µέσο 

διασποράς και ως ρυθµιστικός παράγοντας του ιξώδους σε φάρµακα και καλλυντικά. 

Έχει βρεθεί ότι o C60 και ο C70 µπορούν να διαλυθούν στο H2O µε τη βοήθεια της 

πολυ(βινυλοπυρρολιδόνης).51 Η µέθοδος που ακολουθείται είναι η εξής: διάλυµα C60 

σε τολουόλιο προστίθεται σε CHCl3 που περιέχει PVP. Μετά από καλή ανάδευση 

εξατµίζεται ο διαλύτης υπό κενό και το στερεό υπόλοιπο διαλύεται σε νερό. Η 

διαλυτότητα του C60 στο νερό µε τη χρήση της PVP είναι ~ 5,6 × 10-4 mol/l (~ 400 

µg/ml). 

 

1.4.4 Σχηµατισµός υδατοδιαλυτού συµπλόκου µε τη γ-κυκλοδεξτρίνη 

 

Η γ-κυκλοδεξτρίνη (γ-CD) είναι ένας κυκλικός ολιγοσακχαρίτης 

αποτελούµενος από 8 µονάδες D-γλυκόζης, οι οποίες ενώνονται µεταξύ τους µε α-

1,4-γλυκοζιτικό δεσµό. Έχει το σχήµα κόλουρου κώνου. Τα δευτεροταγή υδροξύλια 

βρίσκονται στην ευρεία περιοχή του κώνου, ενώ τα πρωτοταγή στη στενή. Το 

αποτέλεσµα είναι ότι η περιφέρεια του µορίου είναι υδρόφιλη, ενώ η εσωτερική 

κοιλότητα που αποτελείται από τα αιθερικά οξυγόνα και αλειφατικά υδρογόνα είναι 

υδρόφοβη (σχήµα 13). Οι κυκλοδεξτρίνες έχουν την ικανότητα ως υποδοχείς, να 

εγκλωβίζουν στην κοιλότητα τους πληθώρα χηµικών ενώσεων, ουδέτερων και 

ιονικών, που ονοµάζονται φιλοξενούµενα µόρια. Έτσι σχηµατίζονται σύµπλοκα 

έγκλεισης που είναι διαλυτά στο H2O και σε υψηλής πολικότητας οργανικούς 

διαλύτες.  

Αυτή η ιδιότητα πέρα από την εργαστηριακή εφαρµογή έχει και µεγάλο 

βιοµηχανικό ενδιαφέρον. Οι κυκλοδεξτρίνες είναι µη τοξικές και γι’αυτό 

χρησιµοποιούνται στη σταθεροποίηση και βελτιστοποίηση της βιοδιαθεσιµότητας 

των φαρµάκων, στα καλλυντικά, στη διατήρηση τροφίµων και στην προστασία 

φυτών. Γενικά προσφέρουν προστασία έναντι της χηµικής και φωτοχηµικής 

αποικοδόµησης. 

Επειδή οι κυκλοδεξτρίνες είναι χειρόµορφα µόρια λειτουργούν ως χειρόµορφο 

µικροπεριβάλλον και είναι ικανές για την εισαγωγή ασυµµετρίας. Χρησιµοποιούνται 

ως πρόσθετα της κινητής φάσης στην τριχοειδή ηλεκτροφόρηση και επίσης ως 
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στατική φάση σε διάφορους τύπους χρωµατογραφίας, επιτυγχάνοντας έτσι το 

χειρόµορφο χρωµατογραφικό διαχωρισµό εναντιοµερών ενώσεων. 
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  Σχήµα 13. Σχηµατική αναπαράσταση της γ-κυκλοδεξτρίνης  

 

Το φουλερένιο C60 σχηµατίζει ένα υδατοδιαλυτό σύµπλοκο µε τη γ-

κυκλοδεξτρίνη. Η διάµετρος του C60 είναι 7 Å και η γ-κυκλοδεξτρίνη µε διάµετρο 9 

Å, είναι ικανή να τον ενσωµατώσει στην κοιλότητα της. Οι µικρότερες 

κυκλοδεξτρίνες, α- και β-, είναι πολύ µικρές για να ενσωµατώσουν στη κοιλότητα 

τους τον C60 γιατί έχουν διάµετρο 5 και 6 Å αντίστοιχα. Οι α- και β- κυκλοδεξτρίνες 

είναι κυκλικοί ολιγοσακχαρίτες που περιέχουν 5 και 6 µονάδες D-γλυκόζης, 

αντίστοιχα. Ο C70 από την άλλη, λόγω του µεγαλύτερου µεγέθους του, δεν 

ενσωµατώνεται στην κοιλότητα της γ-κυκλοδεξτρίνης. Η πρώτη παρασκευή του 

υδατοδιαλυτού συµπλόκου γ-CD/C60 επιτεύχθηκε µε βρασµό για 18-48 ώρες, ενός 

υδατικού διαλύµατος γ-CD µε C60.52 Με αυτήν τη µέθοδο έχουν εισαχθεί 

συγκεντρώσεις του C60 µέχρι και 8 × 10-5 mol/l στο υδατικό µέσο. Το σύµπλοκο γ-

CD/C60 έχει στοιχειοµετρία 2:1 (σχήµα 14). Η δοµή επιβεβαιώθηκε µε FAB/LSIMS 

φασµατοσκοπία, καθώς εµφανίστηκε κορυφή σε m/z = 3314.53 Ενώ αντίθετα η 

κορυφή σε m/z = 2014 (που αντιστοιχεί σε 1:1 σύµπλοκο) είχε πολύ µικρή ένταση 

(σχετική ένταση 2 ως προς την ένταση του θορύβου). Η υψηλότερη δυνατή 

συµµετρία για το 2:1 γ-CD/C60 είναι D2. 
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     Σχήµα 14. Μοντέλο του συµπλόκου γ-CD/C60 (2:1) 
 

Η ειδική αλληλεπίδραση που οδηγεί στη σταθερότητα του συµπλόκου είναι η 

µεταφορά φορτίου από τους n-δότες (το άτοµο Ο του υδροξυλίου στον C3 και το 

αιθερικό οξυγόνο του γλυκοζιτικού δεσµού) στο C60 (σχήµα 15).54 Οι λόγοι είναι οι 

εξής: 

Tο φουλερένιο δεν δρα σαν π βάση όπως το βενζόλιο αλλά ως ένας εξαιρετικά 

ισχυρός δέκτης ηλεκτρονίων (ηλεκτρονιακή συγγένεια: 2,65 eV). Τα αιθερικά και 

υδροξυλικά οξυγόνα είναι γνωστά ότι λειτουργούν ως n-δότες κατά το σχηµατισµό 

συµπλόκων µεταφοράς φορτίου µε το ιώδιο (ηλεκτρονιακή συγγένεια: 2,5 eV). 

∆ιαµοριακοί δεσµοί υδρογόνου µεταξύ οµάδων ΟΗ και π-ηλεκτρονιακών 

συστηµάτων δεν έχουν παρατηρηθεί ακόµη και για βενζόλια ή αλκάνια µε 

ηλεκτραρνητική υποκατάσταση (όπως το βενζυλονιτρίλιο και το ακρυλονιτρίλιο 

αντίστοιχα). 

Μοριακά µοντέλα και δοµές ακτίνων-Χ της γ-κυκλοδεξτρίνης και του C60 

δείχνουν ότι τα αιθερικά οξυγόνα και τα οξυγόνα στον C3 βρίσκονται σε ευνοϊκή 

θέση για µεταφορά φορτίου στον C60. Στη γ-κυκλοδεξτρίνη σχηµατίζονται ισχυροί 

δεσµοί υδρογόνου C3OH…..OC2 µεταξύ των γειτονικών µονάδων γλυκόζης.  

            

  Σχήµα 15. Οι αλλ

 

ηλεπιδράσεις στο σύµπλοκο γ-CD/C60 
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Όταν ενσωµατώνεται ένα µόριο στην κοιλότητα ενός µεγαλύτερου υποδοχέα  

συχνά διαφοροποιούνται οι ιδιότητες της βασικής και των διεγερµένων καταστάσεων 

του, η χηµική δραστικότητα και η διαλυτότητα του. 

Ο χρόνος ζωής της απλής κατάστασης βρέθηκε περίπου 1 ns, ενώ αυτός της  

τριπλής κατάστασης βρέθηκε 64 ± 5 µs σε κορεσµένο µε N2 διάλυµα.55 Άλλοι 

ερευνητές βρήκαν το χρόνο ζωής να είναι 83 µs.52 Η τριπλή κατάσταση αποσβένεται 

από το Ο2 µε µία σταθερά ταχύτητας 8 × 108 l mol-1 s-1. Ο ρυθµός αυτός είναι 

χαµηλότερος σε σχέση µε τον ελεύθερο C60. Επίσης µειώνεται η τριπλή-τριπλή 

απόσβεση κατά 4 περίπου φορές. Σε ένα σύµπλοκο γ-CD/C60 ένα µεγάλο µέρος της 

επιφάνειας του C60 είναι καλυµµένο, αποτρέποντας έτσι τη “σύγκρουση” του 3C60 µε 

το οξυγόνο και άλλα µόρια 3C60. 

 Μία άλλη µέθοδος παρασκευής του συµπλόκου γίνεται σε διφασικό σύστηµα. 

Η γ-κυκλοδεξτρίνη διαλύεται σε νερό κι ο C60 σε τολουόλιο.54 Το µείγµα αυτών των 

δύο υγρών φάσεων θερµαίνεται στους 118 ºC υπό συνθήκες βρασµού για 30 ώρες και  

ισχυρή ανάδευση, οπότε σχηµατίζεται στην υδατική φάση το σύµπλοκο γ-CD/C60. Η 

µέθοδος αυτή εκµεταλλεύεται τη µεγάλη µείωση της διαλυτότητας του C60 στο 

τολουόλιο στους 118 ºC. 

 Μία πολύ εύκολη παρασκευή µπορεί να λάβει χώρα σε µεθανολικό διάλυµα.55 

Η γ-κυκλοδεξτρίνη και ο C60 προστίθενται σε µεθανόλη και µετά από ανάδευση µιας 

ώρας σε θερµοκρασία δωµατίου διαχωρίζεται ένα αδιάλυτο στερεό. Η γ-

κυκλοδεξτρίνη διαλύεται στη µεθανόλη, ενώ το σύµπλοκο όχι. Με αυτή τη µέθοδο 

µπορούν να ληφθούν συγκεντρώσεις έως 1,0 × 10-4 mol/l στο H2O. 

 Με όλες τις προηγούµενες µεθόδους παρασκευής σχηµατίζεται το 2:1 

σύµπλοκο, που όπως έχει δειχτεί και µε µοριακούς υπολογισµούς είναι το πλέον 

σταθερό. Ωστόσο µε µία άλλη µέθοδο σχηµατίζεται το 1:1 σύµπλοκο.56 Η µέθοδος 

αυτή περιλαµβάνει την εκχύλιση ενός διαλύµατος C60 σε CS2, µε διάλυµα H2O/EtOH 

σχεδόν κορεσµένο σε γ-CD. 

Το σύµπλοκο γ-CD/C60 έχει µελετηθεί και θεωρητικά, µε µοριακή µηχανική 

και ηµιεµπειρικές µεθόδους.57 

 Με µελέτες κυκλικής βολταµετρίας έχουν υπολογιστεί τρεις 

ηλεκτροαναγωγές. Η πρώτη ηλεκτροαναγωγή (γ-CD/C60
0)/(γ-CD/C60

¯) είναι 

αντιστρεπτή και η τιµή του δυναµικού αναγωγής, Ε1/2 είναι –0,57 V.55 Η τιµή αυτή 
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είναι αρνητικά µετατοπισµένη περίπου κατά 200 mV σε σχέση µε την τιµή Ε1/2 της 

ηλεκτροαναγωγής C60
0/C60

¯ σε απρωτικούς διαλύτες.  

 Τα ανιονικά σύµπλοκα γ-CD/C60
1- και γ-CD/C60

2- είναι σταθερά και µπορούν 

να σχηµατιστούν µε µεταφορά ηλεκτρονίου από το Na2S2O4 στον C60 που βρίσκεται 

µέσα στο σύµπλοκο.58 Έχουν µελετηθεί οι φωτοεπαγώµενες αντιδράσεις µεταφοράς 

ηλεκτρονίου µεταξύ του συµπλόκου γ-CD/C60 και διάφορες αµίνες σε υδατικό 

διάλυµα µε την τεχνική ESR.59 Οι αµίνες που χρησιµοποιήθηκαν ως δότες 

ηλεκτρονίου ήταν µεταξύ άλλων η διαιθυλαµίνη, η προπυλαµίνη, η αµµωνία, η 

πυριδίνη καθώς και αµινοξέα όπως η αλανίνη, η τυροσίνη και η ιστιδίνη. 

Ανιχνεύτηκαν τα ιόντα C60
1- και C60

2-. Στην περίπτωση των αµινοξέων όµως οι 

αµινοοµάδες δεν είναι ικανές να δώσουν ηλεκτρόνιο στο γ-CD/C60. 

Σε όλες τις παραπάνω αναφορές τονίζεται ότι µόνο η γ-κυκλοδεξτρίνη 

σχηµατίζει σύµπλοκο µε τον C60 και οι απόπειρες σχηµατισµού συµπλόκου µε τις 

µικρότερες κυκλοδεξτρίνες ήταν ανεπιτυχείς. Σε ένα πρόσφατο άρθρο ωστόσο 

αναφέρεται ο σχηµατισµός υδατοδιαλυτού συµπλόκου µε τη β-κυκλοδεξτρίνη.60 Οι 

συγγραφείς υποστηρίζουν ότι οι αποτυχηµένες προσπάθειες των προηγούµενων 

ερευνητών δεν οφείλονται τόσο στο µέγεθος της β-κυκλοδεξτρίνης όσο στις συνθήκες 

των αντιδράσεων τους. Η µέθοδος που ακολουθούν είναι η ανάδευση σε θερµοκρασία 

δωµατίου ενός διαλύµατος β-κυκλοδεξτρίνης και C60 σε διαλύτη DMF/τολουόλιο που 

έπειτα αποµακρύνεται. Η στοιχειοµετρία για το σύµπλοκο αυτό είναι επίσης 2 µόρια 

β-κυκλοδεξτρίνης προς ένα µόριο C60. 

 Έχει παρασκευαστεί επίσης το σύµπλοκο έγκλεισης του C60 µε ένα παράγωγο 

της β-κυκλοδεξτρίνης, συγκεκριµένα την επτακις(2,6-δι-Ο-µεθυλο)-β-

κυκλοδεξτρίνη.61 To µέγεθος της κοιλότητας, στο παράγωγο αυτό, είναι µεγαλύτερο 

από ότι στη β-κυκλοδεξτρίνη. Η µέγιστη συγκέντρωση του C60 που διαλύεται µέσω 

του συµπλόκο αυτού στο υδατικό διάλυµα είναι 2 × 10-4 mol/l. Τα ηλεκτροχηµικά 

χαρακτηριστικά του συµπλόκου έχουν µελετηθεί µε την κυκλική βολταµετρία.62 

 

 

 

 

 

 

 18



1.5 ΟΞΥΓΟΝΟ ΑΠΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

  

 Το µοριακό οξυγόνο έχει ηλεκτρονική δοµή (1σg)2, (1σu)2, (2σg
*)2, (2σu)2, 

(3σg)2, (1πu)4, (1πg
*)2, (3σu)0. Η βασική του κατάσταση 3Σg

- είναι παραµαγνητική, 

καθώς έχει δύο ασύζευκτα ηλεκτρόνια µε παράλληλο σπιν στα π αντιδεσµικά 

τροχιακά. Η δραστική µορφή του οξυγόνου είναι αυτή στο οποίο το οξυγόνο 

βρίσκεται στη χαµηλότερη απλή ηλεκτρονική κατάσταση (S1). Σε αυτήν την 

κατάσταση, που συµβολίζεται µε το φασµατοσκοπικό όρο 1∆g, το οξυγόνο έχει µια 

διαφορά ενέργειας µόνο 22,5 kcal/mol ως προς τη βασική κατάσταση. Τα δύο 

ηλεκτρόνια σθένους είναι συζευγµένα σε ένα τροχιακό, ένα π* αντιδεσµικό τροχιακό, 

αφήνοντας το άλλο κενό. Η επόµενη διεγερµένη κατάσταση είναι η 1Σg που έχει 

διαφορά ενέργειας 37,5 kcal/mol ως προς τη βασική κατάσταση. Η κατάσταση 1∆g 

έχει µεγαλύτερο χρόνο ζωής από την κατάσταση 1Σg. Το οξυγόνο βασικής 

κατάστασης επειδή είναι µια σταθερή δίρριζα µπορεί να γραφεί .Ο-Ο.. Αντίθετα το 

οξυγόνο απλής κατάστασης µπορεί να γραφεί Ο=Ο, λόγω της δοµικής του 

οµοιότητας µε το αιθυλένιο.63,64 Στο σχήµα που ακολουθεί περιγράφονται οι τρεις 

χαµηλότερες ενεργειακά καταστάσεις του οξυγόνου και φαίνονται τα δύο ηλεκτρόνια 

σθένους που βρίσκονται στα δύο ισοδύναµα π αντιδεσµικά τροχιακά (πx
* και πy

*).65 

   

Καταστάσεις του οξυγόνου:                                 πx
*   πy

* 

 ∆εύτερη διεγερµένη κατάσταση          1Σg
+                                 +37,5 kcal 

 

 Πρώτη διεγερµένη κατάσταση            1∆g        +22,5 kcal 

 

 Βασική κατάσταση                               3Σg
-      

  

Σχήµα 16. Οι ηλεκτρονικές καταστάσεις των τριών χαµηλότερων  

                  ενεργειακών καταστάσεων του οξυγόνου  
 

Ο χρόνος ζωής του οξυγόνου απλής κατάστασης 1Ο2, κυµαίνεται από µsec σε 

msec ανάλογα µε το διαλύτη.66,67 Και αυτός είναι ένας λόγος που το οξυγόνο απλής 

κατάστασης µπορεί να πραγµατοποιεί αντιδράσεις µε οργανικά υποστρώµατα. 
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1.5.1 Αντιδράσεις του οξυγόνου απλής κατάστασης 

 

 Η 1∆g κατάσταση του µοριακού οξυγόνου είναι ισοηλεκτρονική µε αυτή του 

αιθυλενίου και έχει ηλεκτρονιόφιλο χαρακτήρα. Λειτουργεί ως διενόφιλο και 

ανάλογα µε την ακόρεστη οργανική ένωση στην οποία προστίθεται οδηγεί σε 

ενδοϋπεροξείδια (α), αλλυλικά υδροϋπεροξείδια (β) και 1,2-διοξετάνια (γ).  

 

 

O

O OOH
O O

 
                 α                      β                        γ 

 

Τα ενδοϋπεροξείδια σχηµατίζονται µέσω [4+2]-κυκλοπροσθήκης του 1Ο2 µε 

συζυγή διένια ή ανθρακένια (εξίσωση 1). Η αντίδραση αυτή είναι ανάλογη της Diels-

Alder αντίδρασης, στην περίπτωση όµως του οξυγόνου απλής κατάστασης η σταθερά 

αντίδρασης είναι πολύ µεγαλύτερη σε σχέση µε τις αντίστοιχες της “κανονικής” 

Diels-Alder αντίδρασης. Αυτό οφείλεται κυρίως στη µικρότερη ενέργεια 

ενεργοποίησης για το 1Ο2. Για παράδειγµα το οξυγόνο απλής κατάστασης µπορεί να 

προστεθεί στο α-τερπινένιο και να δώσει την ασκαριδόλη (εξ. 2). Η αντίδραση του 

9,10-διµεθυλανθρακενίου µε το 1Ο2 οδηγεί στο αντίστοιχο ενδοϋπεροξείδιο (εξ. 3). 

Στην περίπτωση των ανθρακενίων η προσθήκη του οξυγόνου γίνεται στην 

ηλεκτρονιακά πλουσιότερη θέση. 

 

O

O
C

C
C

O

O
C

C

C
C

+

 

εξ. 1 

 

O
O

1O2

 

εξ. 2 
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O
O

1O2

 

εξ. 3 

 

 Τα υδροϋπεροξείδια σχηµατίζονται µέσω µιας σιγµατροπικής αντίδρασης του 
1Ο2 µε αλκένια που διαθέτουν αλλυλικά υδρογόνα (εξ. 4). Η αντίδραση αυτή 

ονοµάζεται αντίδραση ενίου. Για παράδειγµα, η αντίδραση προσθήκης του οξυγόνου 

απλής κατάστασης στο τετραµεθυλαιθυλένιο (εξ. 5). 

 

C2

C3
H

C1 O

O

C2

C3
H

O

O
C1

+

 

εξ. 4 

 

OOH
1O2

 
εξ. 5 

 

 Με την [2+2]-κυκλοπροσθήκη του οξυγόνου απλής κατάστασης σε 

ενολαιθέρες, εναµίνες και αλκένια που ή δεν διαθέτουν αλλυλικά Η ή που λόγω 

στερεοχηµικής παρεµπόδισης δεν δίνουν την παραπάνω αντίδραση ενίου, 

σχηµατίζονται τα 1,2-διοξετάνια. Η αντίδραση προσθήκης του 1Ο2 στο 1,2-

διαιθοξυαιθυλένιο (εξ. 6) και στο δινορβυλιδένιο (εξ. 7) οδηγεί στα αντίστοιχα 1,2-

διοξετάνια. 

 

EtO H

HEtO C

C
EtO H

HEtO
O

O

1O2

 

εξ. 6 

 

O

O

1O2

 

εξ. 7 
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 Η αντίδραση εισαγωγής της υπεροξειδικής οµάδας στα οργανικά 

υποστρώµατα είναι µεγάλης συνθετικής αξίας, γιατί η οµάδα αυτή µπορεί να 

µετατραπεί σε άλλες λειτουργικές οµάδες. Η παρουσία τους στις βιολογικές 

οξειδώσεις και οι ιατρικές εφαρµογές τους (φωτοθεραπεία) είναι οι λόγοι για την 

εκτεταµένη έρευνα που έχει γίνει από το 1960 και µετά στις οξυγονώσεις οργανικών 

ενώσεων µε 1Ο2. 

 

 1.5.2 Πηγές παραγωγής του οξυγόνου απλής κατάστασης 

 

 Η µεσολάβηση του οξυγόνου απλής κατάστασης σε πολλές χηµικές και 

βιοχηµικές διεργασίες οδήγησε στην εκτεταµένη µελέτη των πηγών παραγωγής του. 

Το 1Ο2 µπορεί να σχηµατιστεί χηµικά µε ποικίλους τρόπους.68 Κατά την αντίδραση 

του Η2Ο2 µε τα υποχλωριούχα ιόντα (ClO) σε υδατικό µέσο ελευθερώνεται 1Ο2. Η 

χηµειοφωταύγεια που εκπέµπεται παρατηρήθηκε από τον Seliger (1960) και λίγο 

αργότερα (1964) αποδόθηκε στις καταστάσεις Σ και ∆ του διεγερµένου οξυγόνου. 

Χρησιµοποιώντας ΜeOH ως διαλύτη, ο σχηµατισµός της 1∆g κατάστασης του Ο2 

µπορεί να φτάσει σε απόδοση 80%. Η µέθοδος αυτή έχει το µειονέκτηµα ότι δεν 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε οξυγονώσεις όπου το υπόστρωµα αντιδρά µε το Η2Ο2. 

Επίσης απαιτείται αρκετά αλκαλικό διάλυµα και τέλος το σύστηµα Η2Ο2/ClO έχει 

περιορισµένη διαλυτότητα σε οργανικούς διαλύτες. To 1Ο2 που παράγεται από το 

σύστηµα Η2Ο2/ClO έχει χρησιµοποιηθεί στην οξυγόνωση αλκενίων.69 

 Ένα σύστηµα παρόµοιο µε το παραπάνω είναι το Βr2/Η2Ο2. To 1Ο2 που 

παράγεται κατά αυτόν τον τρόπο, έχει χρησιµοποιηθεί στην οξυγόνωση αρωµατικών 

υδρογονανθράκων τύπου ανθρακενίου.63 Άλλες µέθοδοι είναι η διάσπαση οργανικών 

υπεροξέων σε αλκαλικά διαλύµατα, οπότε σχηµατίζονται τα αντίστοιχα οξέα καθώς 

και διεγερµένο οξυγόνο.63 To 1Ο2 παράγεται επίσης κατά τη διαµοριακή αντίδραση 

υπερόξυ ριζών. Το δευτεροταγές βούτυλο υδροϋπεροξείδιο οξειδώνεται από το ιόν 

Ce (IV) οπότε παράγεται 1Ο2 που αντιδρά στη συνέχεια µε το 9,10-

διφαινυλανθρακένιο δίνοντας το αντίστοιχο ενδοϋπεροξείδιο.70 Κατά τη διάσπαση 

οξυγονούχων συµπλόκων των µεταβατικών µετάλλων σχηµατίζεται 1Ο2, όπως για 

παράδειγµα η αποσύνθεση του άλατος Κ3CrO8 σε υδατικό διάλυµα.65 Μία ακόµη 

πηγή σχηµατισµού 1Ο2 είναι η διάσπαση οζονιδίων του φωσφόρου, που 

σχηµατίζονται κατά την αντίδραση του όζοντος σε τριαλκόξυ ενώσεις του φωσφόρου 

(ΙΙΙ). 
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 (RO)3P + O3        (RO)3PO3         (RO)3P=O + 1Ο2   

 

 Πέρα από το χηµικό τρόπο παρασκευής του, το 1Ο2 δηµιουργείται κατά την 

ηλεκτρική εκκένωση χρησιµοποιώντας ραδιοκύµατα (1-50 MHz) ή µικροκύµατα 

(2450 ΜΗz), µε τα τελευταία να χρησιµοποιούνται περισσότερο για τεχνικούς 

λόγους. Η µέθοδος αυτή, αν και δεν είναι εύχρηστη, έχει χρησιµοποιηθεί ως πηγή 1Ο2 

για την οξυγόνωση αλκενίων.71 

 Το 1Ο2 µπορεί να σχηµατιστεί επίσης φωτοχηµικά. Η µέθοδος αυτή 

χρησιµοποιείται ευρύτατα στις φωτοοξειδώσεις οργανικών ενώσεων γιατί πλεονεκτεί 

σε πολλά σηµεία των άλλων µεθόδων, αφού µε πολύ ήπιες συνθήκες εισάγεται το 

οξυγόνο στις ενώσεις. Μόρια που έχουν εκτεταµένο συζυγιακό σύστηµα, όπως οι 

πολυκυκλικοί αρωµατικοί υδρογονάνθρακες και οι χρωστικές, έχουν την ιδιότητα µε 

απορρόφηση του φωτός να διεγείρονται. Οι ενώσεις που είναι ικανές να µεταφέρουν 

την ενέργεια διέγερσης σε άλλα µόρια καθώς και στο οξυγόνο ονοµάζονται 

φωτοευαισθητοποιητές (sensitizers, Sens). Για να συµβεί αυτό, η διεγερµένη 

κατάσταση του ευαισθητοποιητή θα πρέπει να είναι υψηλότερη ενεργειακά από τη 

διεγερµένη κατάσταση του οξυγόνου. 
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 1Ο2  +  R                 ROO       οξυγονωµένα προϊόντα 

  

Ο µηχανισµός αυτός, για τις ευαισθητοποιηµένες φωτοοξειδώσεις οργανικών 

ενώσεων, προτάθηκε αρχικά από τον Kautsky το 1931 και είναι πλέον γενικά 

αποδεκτός.72 Ο µηχανισµός ξεκινά µε τη διέγερση του ευαισθητοποιητή στην απλή 

κατάσταση και ακολουθεί µέσω διασυστηµικής διασταύρωσης η τριπλή κατάσταση. 

Έπειτα µεταφέρεται η ενέργεια από την τριπλή κατάσταση του ευαισθητοποιητή στο 

οξυγόνο που µετατρέπεται στο διεγερµένο απλής κατάστασης οξυγόνο. Το οξυγόνο 

απλής κατάστασης αντιδρά στη συνέχεια µε το οργανικό υπόστρωµα δίνοντας το 

υπεροξείδιο. Η µεταφορά ενέργειας από τον τριπλό ευαισθητοποιητή στο τριπλό 

οξυγόνο για να δώσει 1O2 είναι µια σπιν-επιτρεπτή διαδικασία. Ο µηχανισµός του 

Κautsky αγνοήθηκε για 30 χρόνια εκτός από κάποιες σποραδικές αναφορές. Αρχικά 

είχε επικρατήσει ο µηχανισµός που προτάθηκε από τον Schönberg (1935) και 

υιοθετήθηκε από τον Schenk και άλλους. Σε αυτόν τον µηχανισµό ο 

ευαισθητοποιητής ενώ βρίσκεται στην τριπλή κατάσταση αντιδρά µε το µοριακό 

οξυγόνο και δίνει ένα σύµπλοκο Sens-O2. Αυτό το σύµπλοκο στη συνέχεια αντιδρά 

µε το υπόστρωµα (R) και δίνει το υπεροξειδικό προϊόν (RΟ2), ενώ ο 

ευαισθητοποιητής αναγεννάται.  

 
3Sens + 3Ο2                    Sens-Ο2 

 

 Sens-Ο2  + R                 ROO + Sens      οξυγονωµένα προϊόντα  

 

Η αποσαφήνιση του µηχανισµού έγινε µε συγκριτικά πειράµατα και µε 

κινητικές µελέτες. Το οξυγόνο απλής κατάστασης που σχηµατίστηκε χηµικά µε το 

σύστηµα Η2Ο2/NaOCl προστέθηκε σε µια σειρά από αλκένια. Βρέθηκε ότι 

λαµβάνονται τα ίδια προϊόντα και σε παρόµοιες αναλογίες µε τις 

φωτοευαισθητοποιηµένες οξειδώσεις.69 

Από τις αρχές της δεκαετίας του 70 είχε γίνει φανερό ότι αρκετές 

φωτοοξειδώσεις δεν περιελάµβαναν 1O2 ως το ενεργό ενδιάµεσο και ως εκ τούτου τα 

προϊόντα πολλών αντιδράσεων δεν µπορούσαν να θεωρηθούν ότι προέρχονται από 

τον µηχανισµό µεταφοράς ενέργειας. Σε αυτές τις αντιδράσεις αποδόθηκε ο 

µηχανισµός µεταφοράς ηλεκτρονίου. 
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Τα κυριότερα επιστηµονικά επιτεύγµατα που έδωσαν το έναυσµα για την 

ανάπτυξη των φωτοχηµικών αντιδράσεων µεταφοράς ηλεκτρονίου και συγκεκριµένα 

των φωτοοξειδώσεων µέσω µεταφοράς ηλεκτρονίου ήταν: α) ο αυξανόµενος αριθµός 

ακόρεστων και ετεροκυκλικών υποστρωµάτων που είναι αδρανή έναντι του 1Ο2, β) η 

πρωτοποριακή δουλειά των Weller και Cohen στην απόσβεση του φθορισµού των 

διεγερµένων απλών καταστάσεων του δέκτη από δότες ηλεκτρονίων µέσω µεταφοράς 

ηλεκτρονίου, γ) η ανάπτυξη νέων  πειραµατικών τεχνικών και δ) οι θεωρητικές 

µελέτες των Marcus, Taube, Shaik και Pross για τις αντιδράσεις µεταφοράς 

ηλεκτρονίου. 

 

 

 1.7 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟΥ 

 

Για πολλά χρόνια λοιπόν, οι φωτοχηµικοί περιόρισαν τις έρευνες στις 

αντιδράσεις µεταφοράς ενέργειας. Εν µέρει αυτό οφείλεται στο σχετικά απλό 

πειραµατικό εξοπλισµό που χρειαζόταν για να παρατηρηθεί και να αναλυθεί η 

φωταύγεια ενός δέκτη ενέργειας. Το ενδιαφέρον για τη µεταφορά ηλεκτρονίου 

ξεκίνησε στις αρχές του 1960. Το 1963 οι Leonhardt και Weller παρατήρησαν την 

εκποµπή συµπλόκου µεταξύ του περυλενίου και της διµεθυλανιλίνης. Αυτά τα 

στοιχειοµετρικά σύµπλοκα θεωρήθηκε ότι σχηµατίζονται µέσω µεταφοράς 

ηλεκτρονίου µεταξύ της διεγερµένης απλής κατάστασης του περυλενίου και της 

βασικής κατάστασης της αµίνης. Ο όρος “exciplex” επινοήθηκε για την περιγραφή 

αυτών των συµπλόκων.73,74 

 Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 70 οι φωτοχηµικοί άρχισαν να έχουν στη 

διάθεση τους πολλές νέες εξελιγµένες τεχνικές, όπως παλµική (laser) 

φασµατοσκοπία, αγωγιµοµετρικές και µαγνητικές τεχνικές, για την ταυτοποίηση και 

µελέτη των ενδιαµέσων που παίζουν ρόλο στη µεταφορά ηλεκτρονίου. Ειδικά η 

χρησιµοποίηση της παλµικής φασµατοσκοπίας µε λέιζερ επέτρεψε την άµεση 

παρατήρηση του ενδιάµεσου ριζικού ιόντος σε αντιδράσεις όπου η θεωρία προέβλεπε 

µηχανισµό µεταφοράς ηλεκτρονίου. 

 Μετά από την πρωτοποριακή δουλειά του Weller (1970), η απόσβεση του 

φθορισµού των διεγερµένων καταστάσεων µέσω µηχανισµού µεταφοράς ηλεκτρονίου 

είναι το θέµα του ενδιαφέροντος πολλών φωτοχηµικών και φωτοφυσικών. Απόσβεση 

µέσω µεταφοράς ηλεκτρονίου είναι µία αντίδραση µεταφοράς ηλεκτρονίου κατά την 
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οποία ένα ηλεκτρόνιο µεταπηδά από ένα κατειληµµένο µοριακό τροχιακό του ενός 

αντιδρώντος σε ένα κενό µοριακό τροχιακό του άλλου. ∆ηλαδή ένα µόριο που 

βρίσκεται σε διεγερµένη κατάσταση (τριπλή ή απλή, ανάλογα µε την πολλαπλότητα), 

λόγω του  “διπλού” χαρακτήρα της κατιοντικής ρίζας (µισογεµάτο HOMO) και της 

ανιοντικής ρίζας (µισογεµάτο LUMO), επιδεικνύει οξειδωτικές ιδιότητες ως προς ένα 

δότη και αναγωγικές ως προς ένα δέκτη, οπότε σχηµατίζεται ένα ριζικό ιοντικό 

ζεύγος. 

 Σε αυτήν την αρχική διαδικασία, όπου οι δεσµοί ούτε δηµιουργούνται, ούτε 

διασπώνται, η µεταφορά ενός ηλεκτρονίου µεταξύ αφόρτιστων µορίων που γίνεται 

κάτω από πολύ ήπιες συνθήκες, επάγει τη δραµατική αλλαγή στη χηµική 

δραστικότητα τους. Για παράδειγµα, πυρηνόφιλα αντιδραστήρια µετατρέπονται σε 

ηλεκτρονιόφιλα µε την απώλεια ενός ηλεκτρονίου. Αντίθετα η αναγωγή του 

ηλεκτρονιόφιλου αντιδραστηρίου δηµιουργεί πυρηνόφιλο χαρακτήρα. Η διεγερµένη 

κατάσταση του ευαισθητοποιητή µπορεί να δράσει είτε ως δότης, είτε ως δέκτης 

ηλεκτρονίου και σε κάθε περίπτωση η διαδικασία µεταφοράς ηλεκτρονίου µεταξύ µη 

φορτισµένων ενώσεων οδηγεί σε ιοντικό ζεύγος ριζών. 

 Για να περιγράψει κανείς τη µετακίνηση του ηλεκτρονίου µεταξύ δύο χηµικών 

ενώσεων πρέπει να λάβει υπόψη τις θέσεις και τις κινήσεις των αντιδρώντων σε ένα 

δοθέν µοριακό περιβάλλον. Τα δύο ελεύθερα µόρια που διαχέονται στο µέσο 

µπορούν να σχηµατίσουν ένα πρώτο “χαλαρό” σύµπλοκο. Αυτό το σύµπλοκο µπορεί 

να θεωρηθεί ως µία διαµοριακή “ένωση” µεταξύ ενός µορίου διεγερµένης 

κατάστασης και ενός µορίου βασικής κατάστασης που χωρίζονται από µικρή 

απόσταση και περιστοιχίζονται από µόρια διαλύτη. Κατά το χρόνο ζωής του 

συµπλόκου αυτού, τα αντιδρώντα υπόκεινται σε δοµικές και ηλεκτρονικές αλλαγές. 

Εάν η µεταφορά ηλεκτρονίου λαµβάνει χώρα µέσα στο χρόνο αυτό, τότε 

οδηγούµαστε σε ένα ζεύγος ιόντων που ανάλογα µε την πολικότητα του διαλύτη 

µπορεί να είναι αρχικά ένα ζεύγος ιόντων που διαχωρίζεται από µόρια διαλύτη και 

έπειτα ελεύθερες ιοντικές ρίζες.  

Από την άλλη, εάν η αλληλεπίδραση µεταξύ των διεγερµένων και βασικών 

καταστάσεων µορίων είναι ιδιαιτέρως ισχυρή τότε το αρχικό σύµπλοκο µπορεί 

γρήγορα να σχηµατίσει ένα νέο ενδιάµεσο που µπορεί να έχει αρκετό χρόνο ζωής 

ώστε να επιτραπεί η εκποµπή φωτός (µετατοπισµένο προς το ερυθρό). 
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Αυτά τα ενδιάµεσα είναι τα λεγόµενα “exciplex” που χαρακτηρίζονται από 

ισχυρές ενέργειες πρόσδεσης (5-20 kcal/mol), έχουν µερικό χαρακτήρα φορτίου και 

µεγάλη διπολική ροπή. 

Όσον αφορά στις φωτοεπαγώµενες οξυγονώσεις µεταφοράς ηλεκτρονίου, η 

έρευνα έχει επικεντρωθεί στη µεταφορά ηλεκτρονίου από δότες ηλεκτρονίου (D, 

donors) στην απλή διεγερµένη κατάσταση αρωµατικών ενώσεων που φθορίζουν 

(Sens). 
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ικές ρίζες που παράγονται µπορεί να επανέλθουν στις βασικές τους 

ε επιστροφή του ηλεκτρονίου (back electron transfer). Εάν δεν συµβεί 

άλογα µε τις συνθήκες της αντίδρασης µπορούν να δώσουν νέα 

τότητα µιας φωτοχηµικής αντίδρασης µεταφοράς ηλεκτρονίου µεταξύ 

ς κατάστασης του ευαισθητοποιητή και του αποσβέστη εξαρτάται από 

βολή της ελεύθερης ενέργειας ∆G που συνοδεύει την αντίδραση. Σε 

τες µπορεί να προβλεφθεί µε βάση την απλή εξίσωση του Weller: 
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.
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ρος αυτός για λόγους απλούστευσης παραλείπεται όταν το ζεύγος των 

ίζεται στα επιµέρους ελεύθερα ιόντα σε απόσταση πέρα από το 

δίο ξεχωριστά του καθενός ή όταν ο διαλύτης έχει µεγάλη διηλεκτρική 
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σταθερά. Για το ακετονιτρίλιο η τιµή της ενέργειας αυτής (κουλοµβικής) είναι 

µικρότερη από ~ 1,3 kcal/mol (0,06 eV) σε αποστάσεις διαχωρισµού πέραν των ~ 7Å. 

∆Eo-o είναι η ενέργεια ηλεκτρονικής διέγερσης για την 0-0 µετάβαση του 

ευαισθητοποιητή. Με άλλα λόγια όταν η ∆G είναι αρνητική, ο σχηµατισµός του 

ιοντικού ζεύγους ριζών είναι µια εξώθερµη διαδικασία. 

 Εάν το διεγερµένο µόριο εκπέµπει φθορισµό, ο ρυθµός της µεταφοράς 

ηλεκτρονίου µπορεί να υπολογιστεί από το ρυθµό της απόσβεσης του φθορισµού. 

∆ιάφορες θεωρίες έχουν προταθεί για την πρόβλεψη των σταθερών ταχύτητας της  

απόσβεσης (k) µέσω µεταφοράς ηλεκτρονίου. Οι περισσότερες θεωρίες βασίζονται 

στη σχέση µεταξύ της ελεύθερης ενέργειας ενεργοποίησης και της διαφοράς 

ελεύθερης ενέργειας ∆G που σχετίζεται µε το σχηµατισµό του ιοντικού ζεύγους ριζών 

µέσω φωτοεπαγώµενης µεταφοράς ηλεκτρονίου. Η θεωρία του Marcus προβλέπει ότι 

οι τιµές k θα αυξάνονται µέχρι ένα µέγιστο και έπειτα θα µειώνονται µε αύξηση του 

δυναµικού οξείδωσης του δότη ή µε µείωση του δυναµικού αναγωγής του δέκτη. 

Μερικοί από τους δέκτες ηλεκτρονίων που απορροφούν φως και λειτουργούν 

ως ευαισθητοποιητές για το σχηµατισµό των ριζικών κατιόντων των υποστρωµάτων 

φαίνονται στον πίνακα 2. 

 

Πίνακας 2: ∆έκτες ηλεκτρονίων που λειτουργούν ως ευαισθητοποιητές 

Ευαισθητοποιητής ∆υναµικό αναγωγής (V) ως προς SCE σε 

CH3CN 

2,3,5,6-τετραχλωρο-p-βενζοκινόνη 

(TBC) 

0,02 

Τετραφθοροβορικό 2,4,6-τριφαινυλο-

πυρύλιο (TPP+BF4
-) 

-0,29 

2,6,9,10-τετρακυανοανθρακένιο (TCA) -0,45 

9,10-δικυανοανθρακένιο (DCA) -0,89 

1,4-δικυανοναφθαλένιο (DCN) -1,28 

1-κυανοναφθαλένιο (1-CN) -1,98 

 

 

Πέρα από τις οργανικές ενώσεις που λειτουργούν ως ευαισθητοποιητές σε 

αντιδράσεις µεταφοράς ηλεκτρονίου, υπάρχουν και οι ανόργανοι ευαισθητοποιητές. 
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Οι διεγερµένες καταστάσεις συµπλόκων των µεταβατικών µετάλλων µπορούν να 

λειτουργήσουν ως δότες ή δέκτες ηλεκτρονίων.75 Για παράδειγµα, τα σύµπλοκα του 

ρουθενίου (II), Ru(bpy)3
2+ και του χρωµίου (II), Cr(bpy)3

3+, καθώς και διάφορες 

µεταλλοπορφυρίνες (κυρίως του Zn). Τα σύµπλοκα των µετάλλων συµµετέχουν εκτός 

από αντιδράσεις µεταφοράς ηλεκτρονίου και σε αντιδράσεις µεταφοράς ενέργειας. 

Οι κυανοαρωµατικές ενώσεις είναι ενώσεις που έχουν απλές ηλεκτρονικές 

καταστάσεις µε µεγάλους χρόνους ζωής, φθορίζουν ισχυρά και έχουν σχετικά υψηλά 

δυναµικά οξειδοαναγωγής.76 Από τις κυανοαρωµατικές ενώσεις έχει µελετηθεί 

κυρίως το 9,10-δικυανοανθρακένιο (DCA).  

 
CN

CN  

9,10-δικυανοανθρακένιο (DCA) 

 

Το 9,10-δικυανοανθρακένιο,  ενώ βρίσκεται στη διεγερµένη απλή κατάσταση, 

αντιδρά µε δότες ηλεκτρονίων (D) σε µια αντίδραση µεταφοράς ηλεκτρονίου. Τα 

αρχικά προϊόντα αυτής της µεταφοράς είναι η ανιοντική ρίζα της κυανοαρωµατικής 

ένωσης και η κατιοντική ρίζα του δότη, όπως φαίνεται παρακάτω. 

 

 1DCA*  + D              DCA¯˙   +   D+˙ 

 

Με την κατάλληλη επιλογή του κυανοαρωµατικού ευαισθητοποιητή (ανάλογα 

µε το δυναµικό οξειδοαναγωγής), η ανιοντική ρίζα µπορεί να οξειδωθεί από το 

οξυγόνο και να δώσει Ο2
¯˙. Ο σχηµατισµός του ιόντος σουπεροξειδίου από το DCA 

είναι µία εξώθερµη διαδικασία. Τα δυναµικά οξειδοαναγωγής του Ο2 και του DCA 

είναι Εred = -0,78  V και Εox = -0,97 V vs. SCE αντίστοιχα. Με βάση αυτές τις τιµές 

και την εξίσωση του Weller (σελ. 27) υπολογίζεται ότι η µεταβολή της ελεύθερης 

ενέργειας (∆G) είναι -0,7 kcal/mol. Άρα λαµβάνει χώρα µία δεύτερη µεταφορά 

ηλεκτρονίου από τον ανηγµένο ευαισθητοποιητή στο οξυγόνο βασικής κατάστασης. 

Οι κλασικοί ευαισθητοποιητές, που παράγουν οξυγόνο απλής κατάστασης δεν έχουν 

αυτήν την ικανότητα. Για παράδειγµα το ανηγµένο methylene blue (ΜΒο), λόγω του 
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χαµηλότερου δυναµικού οξειδοαναγωγής (Εred = -0,25 V vs. SCE) δεν ανάγει το 

µοριακό οξυγόνο.77 

Στη συνέχεια, η κατιοντική ρίζα του δότη (υποστρώµατος), µια πλούσια 

ηλεκτρονικά ολεφίνη, αντιδρά µε το ανιόν του σουπεροξειδίου Ο2
¯˙ και δίνει τα 

οξυγονωµένα προϊόντα.  

 

DCA¯˙  + 3Ο2             1DCA + Ο2
¯˙  

D+˙ +  Ο2
¯˙                     DOO  (οξυγονωµένα προϊόντα)  

 

Η αντίδραση µέσω µηχανισµού µεταφοράς ηλεκτρονίου λαµβάνει χώρα σε 

διάφορα αλκένια, όπως παράγωγα του στιλβενίου, το ινδένιο, αρωµατικά 

υποκατεστηµένα ακετυλένια καθώς και σε διφαινυλοσουλφίδια. Ένα χαρακτηριστικό 

παράδειγµα είναι η οξείδωση του ηλεκτρονικά πλούσιου αλκενίου 

τετραφαινυλοαιθυλενίου και ευαισθητοποιητή το 9,10-δικυανοανθρακένιο (DCA).76 

Οι καρβονυλικές ενώσεις που προέρχονται από τη σχάση του διπλού δεσµού είναι τα 

κυριότερα προϊόντα. Σχηµατίζεται επίσης το εποξείδιο καθώς και άλλα µικρότερα 

προϊόντα. 

 
Ph Ph

Ph Ph

Ph

Ph

O

Ph PhO
hv, DCA 

CH3CN, O2 

 

Η παραπάνω αντίδραση δεν χωρεί µέσω 

δηλαδή µε δραστικό ενδιάµεσο το οξυγόνο απλή

µεταφοράς ηλεκτρονίου. Λαµβάνει χώρα σε πολικ

κλασικούς αποσβέστες του 1Ο2 και δεν λαµβ

ευαισθητοποιητών 1Ο2 (Rose Bengal, methylene bl

Ένας εναλλακτικός µηχανισµός για τις φωτ

οργανικών ενώσεων προτάθηκε από τον Barton78. 

κατιοντική ρίζα του οργανικού υποστρώµατος αντι

µε το ιόν του σουπεροξειδίου, σε µία αλυσιδωτή αν

D+˙ + 3Ο2                    (DΟ2
+˙)                 DΟD 

 

 

+
2

Ph Ph  

µηχανισµού µεταφοράς ενέργειας, 

ς κατάστασης αλλά µε µηχανισµό 

ούς διαλύτες, δεν αποσβένεται από 

άνει χώρα παρουσία κλασικών 

ue).  

οοξειδώσεις διαφόρων ακόρεστων 

Σύµφωνα µε το µηχανισµό αυτό η 

δρά µε το µοριακό οξυγόνο και όχι 

τίδραση µεταφοράς ηλεκτρονίου. 

2 + D+˙ 
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Oι κυανοαρωµατικές ενώσεις δίνουν εκτός από τις αντιδράσεις µεταφοράς 

ηλεκτρονίου, και αντιδράσεις που περιλαµβάνουν οξυγόνο απλής κατάστασης. Το 
1Ο2 σχηµατίζεται µε µεταφορά ενέργειας από την απλή και την τριπλή διεγερµένη 

κατάστασή τους στο µοριακό οξυγόνο.79 Έτσι µόνο σε αλκένια που έχουν 

αρωµατικούς υποκαταστάτες και δεν αντιδρούν µε το 1Ο2 συµβαίνει η αντίδραση 

µεταφοράς ηλεκτρονίου και µπορεί η αντίδραση να έχει πέρα από µηχανιστικό και 

συνθετικό ενδιαφέρον. Στις περιπτώσεις όπου η µεταφορά ηλεκτρονίου 

συναγωνίζεται το σχηµατισµό του 1Ο2, ο µηχανισµός γίνεται πολύπλοκος και τα 

λαµβανόµενα προϊόντα είναι δύσκολο να προβλεφθούν. Σε ορισµένες περιπτώσεις, 

όταν υπάρχουν καλοί δέκτες 1Ο2 η αντίδραση µπορεί να χωρεί µόνο µέσω 1Ο2. Καλοί 

δέκτες του οξυγόνου απλής κατάστασης είναι τα αλκυλο-υποκατεστηµένα αλκένια, 

για παράδειγµα το 1-µεθυλοκυκλοεξένιο, το 1,2-διµεθυλοκυκλοεξένιο και η 

χοληστερόλη.80 Η φωτοοξείδωση αυτών των αλκενίων  µε ευασθητοποιητή το DCA 

δίνει τα ίδια προϊόντα και στις ίδιες αναλογίες, µε τον κλασικό ευαισθητοποιητή Rose 

Bengal. 

Ο µηχανισµός της αντίδρασης των διεγερµένων στην απλή κατάσταση, 

κυανοαρωµατικών ενώσεων µε υποστρώµατα παρουσία οξυγόνου εξαρτάται σε 

µεγάλο βαθµό από τις συγκεντρώσεις του υποστρώµατος και του οξυγόνου.80 Με 

υποστρώµατα που µπορεί να δώσουν κατιοντικές ρίζες, ο µηχανισµός µεταφοράς 

ηλεκτρονίου θα υπερισχύει σε υψηλές συγκεντρώσεις υποστρώµατος και χαµηλές 

συγκεντρώσεις οξυγόνου. Σε υποστρώµατα που δίνουν µόνο αντιδράσεις µε το 

οξυγόνο απλής κατάστασης, ο µηχανισµός της µεταφοράς ενέργειας είναι πλέον 

αποτελεσµατικός όταν υπάρχει υψηλή συγκέντρωση οξυγόνου και χαµηλή 

συγκέντρωση υποστρώµατος. Υψηλότερες συγκεντρώσεις υποστρώµατος οδηγούν 

στην απόσβεση του ευαισθητοποιητή και ταυτόχρονα στη µη αποτελεσµατική 

παραγωγή του 1Ο2. 

Έχουν αναπτυχθεί διάφορες µέθοδοι για την αποσαφήνιση του µηχανισµού 

που ακολουθεί µία φωτοχηµική αντίδραση.73 Παρακάτω αναφέρονται µερικές από 

αυτές περιληπτικά. Πολλές από αυτές τις διαδικασίες είναι γενικές τεχνικές για την 

εύρεση του µηχανισµού µιας οποιασδήποτε αντίδρασης, όχι µόνο φωτοχηµικής. 

 

1) ∆υναµικά οξειδοαναγωγής και η εξίσωση του Weller 

Η ευκολία για να γίνει µια διµοριακή αντίδραση απόσβεσης µέσω µηχανισµού 

µεταφοράς ηλεκτρονίου µπορεί να εκτιµηθεί από τις µεταβολές στην ελεύθερη 
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ενέργεια, όπως προκύπτει από την εξίσωση του Weller (σελ. 27). Οι παράµετροι της 

εξίσωσης µπορούν να ληφθούν είτε από τη βιβλιογραφία είτε µε απλές µετρήσεις. Η 

ενέργεια της διεγερµένης κατάστασης πρέπει να είναι υψηλότερη από την ενέργεια 

που απαιτείται για την οξείδωση ή αναγωγή του δότη ή δέκτη αντίστοιχα, για να είναι 

εξώθερµη η µεταφορά ηλεκτρονίου. 

2) Επίπεδα ηλεκτρονικής ενέργειας 

 Για να αποκλειστεί η µεταφορά ενέργειας πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 

ηλεκτρονικές ενέργειες των διεγερµένων καταστάσεων του δότη και του δέκτη. Εάν η 

ενέργεια του δέκτη είναι µεγαλύτερη από αυτήν του δότη κατά 3 ή περισσότερα 

kcal/mol, τότε η µεταφορά ενέργειας είναι µη αποτελεσµατική. 

3) ∆ιάγραµµα του logkq  

Η σταθερά ταχύτητας kq για την απόσβεση µέσω µεταφοράς ηλεκτρονίου, 

συσχετίζεται µε την ελεύθερη ενέργεια. Αν το διάγραµµα του logkq ως προς τα 

δυναµικά οξειδοαναγωγής ή τη µεταβολή της ελεύθερης ενέργειας (∆G) δίνει µία 

ευθεία γραµµή, αυτό είναι µια καλή απόδειξη για µηχανισµό µεταφοράς ηλεκτρονίου. 

Πρέπει να ληφθεί υπόψη όµως ότι στερεοχηµικά φαινόµενα είναι δυνατόν να 

µεταβάλλουν τις σταθερές ταχύτητας.  

4) Παλµική φωτόλυση (flash photolysis) 

Σε πολλές περιπτώσεις τα ενδιάµεσα µικρής διάρκειας ζωής που 

σχηµατίζονται κατά τη διάρκεια µιας φωτοχηµικής αντίδρασης µπορούν να 

παρατηρηθούν φασµατοσκοπικά µε παλµική φωτόλυση. Μια δέσµη φωτός από 

λάµπα ή λέιζερ δηµιουργεί τα ενδιάµεσα, τα οποία µπορούν να ανιχνευτούν µέσω 

απορρόφησης, φθορισµού, συντονισµού Raman ή αγωγιµότητας. Στη παλµική 

φωτόλυση η δέσµη µπορεί να είναι διάρκειας msec ή ακόµη και psec. Για να υπάρχει 

ακριβής ανίχνευση θα πρέπει ο χρόνος ζωής του ενδιαµέσου να είναι µεγαλύτερος 

από αυτόν της δέσµης φωτός. 

5) ESR (electron spin resonance) 

Ο συντονισµός σπιν ηλεκτρονίου είναι µία τεχνική που χρησιµοποιείται για να 

ανιχνευτεί η παρουσία ιοντικών ριζών, αποτέλεσµα της µεταφοράς ηλεκτρονίου.  
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6) CINDP (chemically induced nuclear polarization) 

H CINDP είναι µια τεχνική πυρηνικού µαγνητικού συντονισµού, κατά την 

οποία παρατηρούνται αυξηµένα σήµατα, θετικά ή αρνητικά, όταν σχηµατίζονται 

ζεύγη ριζών ή ιοντικά ζεύγη ριζών. 

 

7) Φωταύγεια 

Σε αντιδράσεις µεταφορά ενέργειας σχηµατίζεται µια νέα διεγερµένη 

κατάσταση που µπορεί να έχει διαφορετικό φθορισµό ή φωσφορισµό από την αρχική 

διεγερµένη κατάσταση. Η παρατήρηση αυτής της νέας εκποµπής είναι µία καλή 

απόδειξη για µηχανισµό µεταφοράς ενέργειας.  

8) Παγίδευση 

 Μία µέθοδος ταυτοποίησης των ενδιαµέσων είναι η παγίδευση τους µε µια 

κατάλληλη ένωση. Τα προϊόντα µπορούν έπειτα να αναλυθούν µε τις συνηθισµένες 

µεθόδους. Σε πολλές περιπτώσεις µπορεί να βρεθούν εκλεκτικές παγίδες για 

κατιοντικές, ανιοντικές ρίζες ή διεγερµένες καταστάσεις. 

9) ∆οµή των προϊόντων 

 Η δοµή των προϊόντων υποδεικνύει συχνά τη φύση του µηχανισµού. Για 

παράδειγµα η µεθανόλη προστίθεται σε φωτοχηµικά παραγόµενη κατιοντική ρίζα 

αλκενίου µε αντι-Markovnikov εκλεκτικότητα. Σε συγκεκριµένες περιπτώσεις αυτό 

είναι µια καλή απόδειξη για µηχανισµό µεταφοράς ηλεκτρονίου. Μεταθέσεις ή 

απώλεια της οπτικής ενεργότητας που κανονικά παρατηρούνται σε ριζικά ιόντα και 

όχι σε διεγερµένες καταστάσεις µπορούν επίσης να υποστηρίξουν τη µεταφορά 

ηλεκτρονίου.  

10) Σχηµατισµός των ενδιαµέσων 

 Μη φωτοχηµικές µεθόδους µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να 

σχηµατιστούν τα διάφορα ενδιάµεσα που παρουσιάζονται στις φωτοχηµικές 

αντιδράσεις. Εάν το ενδιάµεσο οδηγεί στο ίδιο προϊόν όπως και τη φωτοχηµική 

διεργασία τότε αυτό αποτελεί καλή απόδειξη για τη συµµετοχή του στην αντίδραση. 

Για παράδειγµα τα ριζικά ιόντα µπορούν να σχηµατιστούν ηλεκτροχηµικά. Όπως έχει 

ήδη αναφερθεί (σελ. 24), ο µηχανισµός των φωτοοξειδώσεων µε τους κλασικούς 

ευαισθητοποιητές αποσαφηνίστηκε όταν το οξυγόνο απλής κατάστασης 

σχηµατίστηκε µε χηµικό τρόπο. 
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11) Μελέτες απόσβεσης 

Η κινητική του σχηµατισµού των προϊόντων µπορεί να είναι χρήσιµη στην 

αποσαφήνιση του µηχανισµού µιας φωτοχηµικής αντίδρασης. Η προσθήκη διαφόρων 

ενώσεων σε µία αντίδραση µπορεί να µεταβάλλει την κινητική της. Θα πρέπει κανείς 

να επιλέγει µια ένωση που µπορεί να αποσβένει µόνο ένα από τα διάφορα ενδιάµεσα. 

Απόσβεση ενός σηµαντικού ενδιαµέσου θα οδηγήσει στη µείωση του ρυθµού 

σχηµατισµού των προϊόντων και άρα σε χαµηλότερη κβαντική απόδοση. Το πιο 

δύσκολο µέρος αυτής της διαδικασίας είναι η εξακρίβωση ότι ο αποσβέστης δεν 

επιδρά στα άλλα πιθανά ενδιάµεσα. 

12) Φαινόµενο µαγνητικού πεδίου 

 Σε διεργασίες µεταφοράς ηλεκτρονίου όπου σχηµατίζονται ζεύγη ριζικών 

ιόντων, τα µαγνητικά πεδία µπορεί να επηρεάσουν την κβαντική απόδοση 

σχηµατισµού τους.  

13) ∆ιαλύτης  

 Η φύση του µέσου µπορεί να έχει µια σηµαντική επιρροή στο ρυθµό των 

φωτοχηµικών αντιδράσεων. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις αντιδράσεις µεταφοράς 

ηλεκτρονίου που οδηγούν στο σχηµατισµό ή στην εξαφάνιση πολικών ειδών. Η 

πολικότητα του διαλύτη επιδρά στην κβαντική απόδοση φωτοευαισθητοποιηµένων 

αντιδράσεων µεταφοράς ηλεκτρονίου. Γι’αυτόν το λόγο η πλειοψηφία αυτών των 

αντιδράσεων γίνονται συνήθως σε πολικούς διαλύτες, όπως το ακετονιτρίλιο, όπου 

µπορούν να σχηµατιστούν τα ιοντικά ενδιάµεσα. Στις αντιδράσεις µεταφοράς 

ενέργειας η εξάρτηση από τη πολικότητα του διαλύτη, εάν υπάρχει, είναι ελάχιστη 

και οφείλεται σε πιθανή επίδραση στις ενέργειες και τους χρόνους ζωής των 

διεγερµένων καταστάσεων.  

 Η χρήση δευτεριωµένων διαλυτών είναι ένα καλό τεστ για την εξακρίβωση 

του µηχανισµού µεταφοράς ενέργειας. Ο χρόνος ζωής του οξυγόνου απλής 

κατάστασης είναι µεγαλύτερος στους δευτεριωµένους διαλύτες από ότι στους 

αντίστοιχους πρωτονιωµένους.82 Όταν η αντίδραση ακολουθεί µηχανισµό µεταφοράς 

ενέργειας, δηλαδή όταν µεσολαβεί το 1Ο2, τότε παρατηρείται µε τη χρησιµοποίηση 

δευτεριωµένων διαλυτών, µεταβολή στην ταχύτητα της αντίδρασης. Αντίθετα σε µια 

αντίδραση µεταφοράς ηλεκτρονίου δεν παρατηρείται κάτι τέτοιο, εκτός και αν 

 34



επηρεάζεται η διεγερµένη κατάσταση του ευαισθητοποιητή. Στην περίπτωση του 
1DCA δεν συµβαίνει κάτι τέτοιο.  

  

 

1.8 ΧΡΗΣΗ ΦΟΥΛΕΡΕΝΙΩΝ ΩΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΤΕΣ 

  

Οι µελέτες των φυσικών και χηµικών ιδιοτήτων των φουλερενίων και 

συγκεκριµένα το γεγονός ότι η τριπλή κατάσταση σχηµατίζεται σχεδόν ποσοτικά και 

παράγει οξυγόνο απλής κατάστασης σε υψηλή απόδοση οδήγησαν στη 

χρησιµοποίηση τους ως ευαισθητοποιητές στη φωτοοξείδωση αλκενίων µέσω 

οξυγόνου απλής κατάστασης.83,84 Πράγµατι, τα φουλερένια C60 και C70, είναι 

αποτελεσµατικοί φωτοευαισθητοποιητές και η δράση τους οµοιάζει µε 

καθιερωµένους οργανικούς φωτοευαισθητοποιητές που παράγουν 1O2. Στην πρώτη 

έρευνα µελετήθηκαν οι αντιδράσεις Diels-Alder και ενίου σε µια σειρά από 

αλειφατικά αλκένια.83 H φωτοοξείδωση του α-τερπινενίου µε ευαισθητοποιητή το 

C60, σε διαλύτη τολουόλιο, έδωσε µετά από ακτινοβόληση µισής ώρας το προϊόν της 

1,4-κυκλοπροσθήκης του 1O2 στο συζυγές διένιο, την ασκαριδόλη, σε ποσοστό 90%. 

Επίσης εξετάστηκε η αντίδραση ενίου µε καταλύτες τον C60 και τον C70 αλκενίων 

όπως το β-µυρκένιο και η 4-µεθυλοπεντ-3-εν-2-όλη. Τα προϊόντα αυτών των 

φωτοοξειδώσεων είναι ίδια µε αυτά που δίνουν γνωστοί ευαισθητοποιητές όπως το 

Rose Bengal και η τετραφαινυλοπορφυρίνη. Ίδιες παραµένουν η τοποεκλεκτικότητα 

και η στερεοεκλεκτικότητα των αντιδράσεων. 

Βρέθηκε επίσης ότι παράγωγα των φουλερενίων είναι εξίσου ικανοί 

ευαισθητοποιητές. Το προπανοφουλερένιο του σχήµατος 17 εξετάστηκε σε διαλύτη 

H2O/DMSO και αποδείχθηκε καλός ευαισθητοποιητής. Όµως η αποτελεσµατικότητα 

της φωτοοξείδωσης σε υδατικό διάλυµα βρέθηκε µειωµένη. Αυτό οφείλεται στο 

µικρότερο χρόνο ζωής του 1Ο2 στο H2O από ότι στους άπολους υδρογονάνθρακες. 

Στην έρευνα αυτή βρέθηκε ότι ο C70 είναι καλύτερος ευαισθητοποιητής από το C60. 
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Σχήµα 17. Παράγωγα του C60 που εξετάστηκαν ως φωτοευαισθητοποιητές. 

 

Στην άλλη µελέτη βρέθηκε ότι ο C60 υπερτερεί ως ευαισθητοποιητής.84 

Μελετήθηκε η φωτοοξείδωση τριυποκατεστηµένων αλκενίων. Ο λόγος των 

προϊόντων βρέθηκε ανεξάρτητος της πολικότητας του διαλύτη και παρόµοιος µε την 

περίπτωση της χρησιµοποίησης ως φωτοευαισθητοποιητών το Rose Bengal και της 

τετραφαινυλοπορφυρίνης. Ίδια βρέθηκε και η τοποεκλεκτικότητα στην περίπτωση 

του (Ε)-2-µεθυλο-2-πεντενίου-1,1,1-d3, δηλαδή η λιγότερο υποκατεστηµένη πλευρά 

του διπλού δεσµού βρέθηκε λιγότερο δραστική. Ο χρόνος των αντιδράσεων για την 

περίπτωση του C60 κυµαινόταν από 20 έως 45 λεπτά. Μετά από προσεκτική ανάλυση 

µε HPLC βρέθηκε ότι λιγότερο από 10 % του C60 είχε οξειδωθεί σε εποξείδιο. 

Η φωτοκαταλυτική ικανότητα του C60 έχει µελετηθεί και σε υδατικούς και 

πολικούς διαλύτες µε τη χρησιµοποίηση απορρυπαντικών όπως πολύ-

(βινυλοπυρρολιδίνη) (PVP) και TritonX-100.85 Η φωτοοξείδωση του άλατος 2(p-

καρβοξυφαίνυλο)-3-µεθυλοβουτενίου (σχήµα 18) πραγµατοποιήθηκε στο νερό και 

στο διµεθυλoσουλφοξείδιο, µε ευαισθητοποιητές το υδατικό µικκυλιακό διάλυµα C60/ 

TritonX-100 και το διάλυµα C60- PVP. 

 
NaOOC NaOOC NaOOC

OO

 Σχήµα 18. Φωτοοξειδωση του 2(p-καρβοξυφαίνυλ

 

+

HOOH
 

ο)-3-µεθυλοβουτενίου 
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Η PVP είναι ένα πολύ καλό απορρυπαντικό και πλεονεκτεί του TritonX-100 

γιατί απαιτούνται µικρότερες ποσότητες και ο διαχωρισµός από το µείγµα του 

διαλύµατος είναι ευκολότερος. Τα δύο προϊόντα ενίου της αντίδρασης λαµβάνονται 

στην ίδια αναλογία όταν χρησιµοποιείται ο κλασικός ευαισθητοποιητής Rose Bengal. 

Η χρησιµοποίηση του απορρυπαντικού δεν φαίνεται να επηρεάζει την παραγωγή του 
1Ο2 από το C60 ή την αντίδραση του 1Ο2 µε τα διάφορα υποστρώµατα. ∆εν 

παρατηρήθηκαν ωστόσο προϊόντα που να προέρχονται από µηχανισµό µεταφοράς 

ηλεκτρονίου, που όπως έχουµε ήδη αναφέρει ευνοούνται σε πολικούς διαλύτες. 

Το σιλυλοµεθυλιωµένο φουλερένιο που έχει µια φθοροανθρακική αλυσίδα 

(σχήµα 19) έχει αυξηµένη διαλυτότητα σε C6F6. To παράγωγο αυτό έχει 

χρησιµοποιηθεί στη φωτοοξείδωση αλκενίων σε διαλύτη C6F6.86
 Βρέθηκε ότι είναι 

ένας πολύ καλός ευαισθητοποιητής ακόµη και λιγότερων δραστικών αλκενίων. 

 

OCH2CH2C8F17

Si

H

 
 

Σχήµα 19. Σιλυλοµεθυλιωµένο φουλερένιο 
 

Το αποτέλεσµα που προκαλεί ο φθοριωµένος διαλύτης είναι ο µεγαλύτερος 

χρόνος ζωής του 1Ο2. Ο χρόνος ζωής του 1Ο2 στο βενζόλιο είναι 24 µs ενώ στο 

εξαφθοριωµένο βενζόλιο είναι 600 µs. Επίσης αποφεύγεται η φωτοαποικοδόµηση του 

ευαισθητοποιητή. Ο C60 κατά τη διάρκεια της φωτοοξείδωσης σε βενζόλιο 

µετατρέπεται στο εποξείδιο C60O. Η απόδοση της αντίδρασης αυτής είναι πολύ 

µικρή, περίπου 7% µετά από 18 ώρες ακτινοβόλησης.87 Άρα η συγκεκριµένη 

αποικοδόµηση δεν µπορεί να θεωρηθεί ως σοβαρός λόγος για την τυχόν µείωση της 

δραστικότητας του φωτοκαταλύτη. 

Πρόσφατα, τα φουλερένια C60 και C70 προσροφήθηκαν σε µεσοπορώδη silica 

FSM-16 (Folded-Sheet Mesoporous Material). H silica αυτή έχει µεγάλο µέγεθος 

πόρων, ~ 2,7 nm οπότε είναι εύκολη η διάχυση των υποστρωµάτων στο εσωτερικό 

της. Τα φουλερένια προσροφηµένα στη silica, χρησιµοποιήθηκαν ως καταλύτες στην 

αλλυλική οξείδωση του κυκλοεξενίου µε Ο2 σε διαλύτη βενζόλιο, µε ακτινοβόληση 

µε UV-Vis φως για 9 ώρες.88 Ο προσροφηµένος C60 είχε αυξηµένη φωτοκαταλυτική 
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ικανότητα σε σχέση µε τον ελεύθερο C60 σε διάλυµα. Το κύριο προϊόν της 

φωτοοξείδωσης του κυκλοεξενίου κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι το 

υδροϋπεροξείδιο του. Επίσης λαµβάνονται σε πολύ µικρές ποσότητες η 2-κυκλοεξεν-

1-όλη και η 2-κυκλοεξεν-1-όνη. Στη βιβλιογραφία έχει αναφερθεί επίσης η 

φωτοοξείδωση του προπυλενίου προς ακετόνη από µείγµα C60 και 

µεταλλοπορφυρίνης που έχουν προσροφηθεί στη silica FSM-16.89 
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2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

2.1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 Στην εισαγωγή αναφέρθηκε ότι ο C60 είναι ένας αποτελεσµατικός 

φωτοευαισθητοποιητής που δρα µέσω µηχανισµού µεταφοράς ενέργειας, παράγοντας 

οξυγόνο απλής κατάστασης σε µεγάλη απόδοση όταν διεγείρεται στην τριπλή του 

κατάσταση µε ακτινοβολία UV-Vis. 

Επίσης αναφέρθηκε ότι ο C60 ανάγεται εύκολα, όµως στους άπολους 

οργανικούς διαλύτες όπου διαλύεται ο C60, ο σχηµατισµός της ανιοντικής ρίζας C60
¯˙ 

είναι δύσκολος. Αυτό συµβαίνει, γιατί σε µία αντίδραση µεταφοράς ηλεκτρονίου 

µεταξύ ενός οργανικού υποστρώµατος και του C60 ευνοείται η αντίστροφη αντίδραση, 

back electron transfer στη κατιοντική ρίζα του δότη. Μία βασική αιτία είναι ότι οι 

άπολοι διαλύτες δεν ευνοούν το σχηµατισµό ιοντικών ριζών, καθώς αυτά δεν 

µπορούν να διαλυτοποιηθούν και να διαχωριστούν. Γι’αυτόν το λόγο δεν έχει 

παρατηρηθεί µηχανισµός µεταφοράς ηλεκτρονίου στις φωτοοξειδώσεις αλκενίων µε 

καταλύτη τον C60. 

Συνοπτικά, στις φωτοοξειδώσεις των αλκενίων που έχουν αναφερθεί στη 

βιβλιογραφία έχουν χρησιµοποιηθεί ως καταλύτες α) ο ελεύθερος C60 σε µη πολικούς 

διαλύτες, β) παράγωγα του C60 σε µη πολικούς και πολικούς διαλύτες, γ) το υδατικό  

µικκυλιακό διάλυµα C60/TritonX-100, καθώς και το διάλυµα C60/PVP σε υδατικούς 

και πολικούς διαλύτες, και τέλος δ) ο C60 προσροφηµένος σε silica. Τα παραδείγµατα 

που αναφέρονται στη χρησιµοποίηση του C60 ως καταλύτη σε πολικούς διαλύτες 

είναι λίγα. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν παρατηρήθηκαν προϊόντα που να οφείλονται 

σε µηχανισµό µεταφοράς ηλεκτρονίου. 

Οι φωτοοξειδώσεις ηλεκτρονιακά πλούσιων οργανικών υποστρωµάτων, σε 

πολικούς διαλύτες, µέσω µηχανισµού µεταφοράς ηλεκτρονίου, έχουν τύχει µεγάλης 

προσοχής τα τελευταία 20 χρόνια τόσο από συνθετικής όσο και από µηχανιστικής 

πλευράς. Στην παρούσα εργασία, στόχος ήταν η παραπέρα µελέτη της 

φωτοκαταλυτικής ικανότητας των φουλερενίων σε πολικούς διαλύτες. Γι’αυτόν το 

σκοπό παρασκευάστηκε το υδατοδιαλυτό σύµπλοκο γ-CD/C60 και εξετάστηκε η 

φωτοκαταλυτική του ικανότητα σε υδατικούς και πολικούς διαλύτες. Στο πρώτο 

µέρος της εργασίας θα παρουσιαστούν οι φωτοοξειδώσεις αλκενίων, τόσο µε άλκυλο-

όσο και µε άρυλο-υποκαταστάτες. Στο δεύτερο µέρος της εργασίας θα 
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παρουσιαστούν οι φωτοοξειδώσεις αρωµατικών αλκανίων. Ο µηχανισµός των 

αντιδράσεων µελετήθηκε µε βάση τη δοµή των λαµβανοµένων προϊόντων και µε 

αλλαγές στη πολικότητα του χρησιµοποιούµενου διαλύτη, καθώς και µε τη 

χρησιµοποίηση δευτεριωµένων διαλυτών. 

 

 

2.2 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΟΚΟΥ γCD/C60 

  

Για την παρασκευή του συµπλόκου ακολουθήθηκαν οι µέθοδοι που έχουν 

αναφερθεί στη βιβλιογραφία. Κατά την πρώτη µέθοδο έγινε βρασµός ενός υδατικού 

διαλύµατος γ-κυκλοδεξτρίνης, όπου είχε προστεθεί C60, για 31 ώρες.52 Το χρώµα του 

διαλύµατος γίνεται σκούρο καφέ. Για να αποµακρυνθούν τα µη συναρµοσµένα 

σωµατίδια γίνεται φυγοκέντριση και έπειτα διήθηση. Βρέθηκε ότι για τη διήθηση 

είναι κατάλληλη η µεµβράνη nylon, µε µέγεθος πόρων 0,45 µ, και είναι πιο 

αποτελεσµατική από τη χρήση διηθητικού χαρτιού, που αναφέρεται στη 

βιβλιογραφία. 

Μία πιο εύκολη και γρήγορη µέθοδος παρασκευής του συµπλόκου γίνεται µε 

την ανάδευση σε θερµοκρασία δωµατίου ενός µεθανολικού διαλύµατος γ-

κυκλοδεξτρίνης και C60 για µία ώρα.55 Με αυτόν τον τρόπο σχηµατίζεται ένα θολό 

διάλυµα, στο οποίο γίνεται διήθηση (µέσω των µεµβρανών που χρησιµοποιήσαµε και 

παραπάνω). Στο ίζηµα γίνεται έκπλυση µε µεθανόλη για να αποµακρυνθεί η 

περίσσεια της γ-κυκλοδεξτρίνης. Στη συνέχεια διαλύεται το ίζηµα σε νερό και στο 

διάλυµα γίνεται φυγοκέντριση και διήθηση. Πλεονέκτηµα της µεθόδου αυτής, πέρα 

από τη συντοµία της, είναι ότι σε αντίθεση µε την πρώτη µέθοδο αποµακρύνεται η 

περίσσεια της γ-κυκλοδεξτρίνης. Ένα µειονέκτηµα της µεθόδου είναι ότι πρέπει να 

χρησιµοποιούνται µικρές συγκεντρώσεις C60, ώστε να µπορεί να επιτευχθεί η πλήρης 

ενσωµάτωση του στις κυκλοδεξτρίνες. Σε µια προσπάθεια αποφυγής αυτού του 

µειονεκτήµατος έγινε βρασµός του µεθανολικού διαλύµατος γ-κυκλοδεξτρίνης και 

C60 για 2 ώρες και 45 λεπτά. Με αυτόν τον τρόπο επίσης σχηµατίζεται το σύµπλοκο, 

χωρίς όµως διαφορετικά αποτελέσµατα. Και σε αυτήν την περίπτωση δηλαδή, η 

χρησιµοποίηση δεκαπλάσιας συγκέντρωσης C60 έχει αποτέλεσµα τη µη πλήρη 

ενσωµάτωση του στο σύµπλοκο. 

Η ταυτοποίηση του συµπλόκου έγινε µε φασµατοσκοπία UV-ορατού. Το 

φάσµα UV-ορατού του υδατικού διαλύµατος γCD/C60 δείχνει τρεις ισχυρές και στενές 
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UV κορυφές µε µέγιστα στα 219, 259 και 332 nm. Επίσης φαίνεται µία µικρή κορυφή 

στα 408 nm καθώς και µία ευρεία κορυφή γύρω στα 500nm. Το φάσµα µοιάζει µε 

αυτό του ελεύθερου C60 σε εξάνιο (βλ. εισαγωγή, σελ. 3), µε τη διαφορά ότι είναι 

µετατοπισµένες οι κορυφές ως προς το ερυθρό (µεγαλύτερα µήκη κύµατος). Η ευρεία 

κορυφή στο ορατό γύρω στα 500 nm οφείλεται στη µετάβαση HOMO-LUMO του 

C60. Το φάσµα απορρόφησης αυτό είναι παρόµοιο µε αυτό που έχει αναφερθεί στη 

βιβλιογραφία.52 Ένα υδατικό διάλυµα γ-κυκλοδεξτρίνης σε συγκέντρωση περίπου 1 × 

10-4 mol/l, δεν δείχνει καµία απορρόφηση σε αυτά τα µήκη κύµατος. 
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Σχήµα 20. Φάσµα UV-ορατού του συµπλόκου γCD/C60 

 

Η φασµατοσκοπία IR σπάνια χρησιµοποιείται για το χαρακτηρισµό 

συµπλόκων εγκλεισµού της κυκλοδεξτρίνης γιατί οι ζώνες απορρόφησης του 

φιλοξενούµενου µορίου συχνά καλύπτονται από τις ζώνες απορρόφησης της ίδιας της 

κυκλοδεξτρίνης. 

To σύµπλοκο σε υδατικό διάλυµα είναι σταθερό για τουλάχιστον τρεις µήνες 

σε θερµοκρασία 10 ºC. Σε αυτό το χρονικό διάστηµα, παραµένει το φάσµα UV 

αµετάβλητο, καθώς και η φωτοκαταλυτική του ιδιότητα, στην οποία θα αναφερθούµε 

παρακάτω. Μετά από αυτό το χρονικό διάστηµα οι κορυφές του φάσµατος UV 

παύουν να είναι λεπτές και ισχυρές, αλλά διευρύνονται. Αυτό είναι απόδειξη ότι µετά 

από κάποιο χρονικό διάστηµα αρχίζουν να σχηµατίζονται συσσωµατώµατα µεταξύ 

των φουλερενίων. 
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2.3 ΦΩΤΟΟΞΕΙ∆ΩΣΕΙΣ ΑΛΚΕΝΙΩΝ 

 

 Όταν παρασκευάστηκε το σύµπλοκο υπήρχε το ερώτηµα εάν ο C60 διατηρεί 

την ικανότητα να ευαισθητοποιεί το σχηµατισµό του οξυγόνου απλής κατάστασης 

παρουσία της κυκλοδεξτρίνης. Στη βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί διάφορες απόψεις 

όσον αφορά τη δράση των κυκλοδεξτρινών έναντι του 1Ο2. Έχει λοιπόν αναφερθεί ότι 

οι κυκλοδεξτρίνες είναι ασθενείς αποσβέστες του 1Ο2,90 που όµως δεν επηρεάζουν 

αισθητά το σχηµατισµό του από κάποιον ευαισθητοποιητή. Ενώ άλλοι αναφέρουν 

κατηγορηµατικά ότι ο χρόνος ζωής του 1Ο2 είναι ανεξάρτητος της παρουσίας της 

κυκλοδεξτρίνης, δηλαδή δεν λαµβάνει χώρα ούτε χηµική, ούτε φυσική απόσβεση.91 

 

 

 2.3.1 Φωτοοξείδωση του τριµεθυλοαιθυλενίου 

 

Για τη µελέτη της φωτοκαταλυτικής ικανότητας του υδατοδιαλυτού 

συµπλόκου γCD/C60 πραγµατοποιήθηκε αρχικά η φωτοοξείδωση του 

τριµεθυλοαιθυλενίου (2-µεθυλο-2-βουτένιο) (1). Το αλκένιο αυτό είναι ένας δέκτης 

οξυγόνου απλής κατάστασης και η φωτοοξείδωση του µε κλασικούς 

φωτοευαισθητοποιητές, όπως το methylene blue και το rose Bengal έχει αναφερθεί 

στο παρελθόν.65 

 Σε διάλυµα του γCD/C60 (~ 10-5 Μ) σε H2O προστέθηκε το αλκένιο (9,4 × 10-3 

Μ). Το διάλυµα αυτό ακτινοβολήθηκε για 15 min. µε πηγή φωτός µία λάµπα ξένου 

300 W, στους 0 ºC. Ταυτόχρονα διαβιβάζονται µε συνεχή ροή, φυσαλίδες ξηρού 

οξυγόνου στο διάλυµα. Μετά από αυτό το χρονικό διάστηµα έγινε εκχύλιση µε 

διαιθυλοαιθέρα (Εt2O). Στην οργανική στοιβάδα του µείγµατος προστέθηκε 

τριφαινυλοφωσφίνη (Ph3P) για την αναγωγή των υδροϋπεροξειδίων στις αντίστοιχες 

αλκοόλες, για να καταστεί δυνατή η ανάλυση τους µε αέρια χρωµατογραφία (GC). 

Αυτή η γενική µεθοδολογία ακολουθήθηκε σε όλες τις φωτοοξειδώσεις. Οι επιµέρους 

συνθήκες θα αναφέρονται κατά περίπτωση. Το αέριο χρωµατογράφηµα (σχήµα 21) 

έδειξε ότι η συγκεκριµένη αντίδραση προχώρησε κατά 45 %, και ελήφθησαν τα 

προϊόντα της αντίδρασης ενίου (1α + 1β). 
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OOH
HOO+

 
  

         1           1α          1β 

  

Πραγµατοποιήθηκαν επίσης οι φωτοοξειδώσεις του τριµεθυλοαιθυλενίου µε 

καταλύτη το  σύµπλοκο γCD/C60 στους διαλύτες DMF, DMF/H2O (3:1) και 

CH3CN/H2O (1:1). Για σύγκριση πραγµατοποιήθηκαν οι φωτοοξειδώσεις του 

τριµεθυλοαιθυλενίου µε γνωστούς ευαισθητοποιητές που παράγουν διεγερµένο 

οξυγόνο απλής κατάστασης (1Ο2), όπως το methylene blue και ο C60. O χρόνος 

ακτινοβόλησης ήταν 15 λεπτά σε όλες τις αντιδράσεις. Όλες οι φωτοοξειδώσεις 

επαναλήφθηκαν τουλάχιστον δύο φορές. Αναλυτικά τα αποτελέσµατα αυτών των 

φωτοοξειδώσεων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 3. Φωτοοξειδώσεις του τριµεθυλοαιθυλενίου 

 Καταλύτης ∆ιαλύτης Μετατροπή 

(%) 

1α  (%) 1β (%)  

1 MB CHCl3 60 48 52 

2 C60 Τολουόλιο 50 51 49 

3 γCD/C60 Η2Ο 45 50 50 

4 γCD/C60 DMF 25 46 54 

5 γCD/C60 DMF/Η2Ο 30 50 50 

6 γCD/C60 CH3CN/Η2Ο 35 52 48 

 

 Σε όλες τις αντιδράσεις η αναλογία των προϊόντων είναι παρόµοια, µε τις 

τιµές να µεταβάλλονται µέσα στο πειραµατικό σφάλµα. Το τριτοταγές 

υδροϋπεροξείδιο (1β) σχηµατίζεται σε ποσοστό ~50 %, ενώ το υπόλοιπο 50 % 

αποτελείται από το ρακεµικό µείγµα R και S του 1α. 
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Σχήµα 21. Αέριο χρωµατογράφηµα των προϊόντων της 

φωτοοξείδωσης του τριµεθυλοαιθυλενίου µε γCD/C60 σε Η2Ο. 

 

 Από τα παραπάνω αποτελέσµατα συµπεραίνουµε ότι ο C60, ενώ είναι 

ενσωµατωµένος στις κοιλότητες των δύο γ-κυκλοδεξτρινών, διατηρεί τη 

φωτοκαταλυτική του ιδιότητα. Άρα οι γ-κυκλοδεξτρίνες δεν φαίνεται να επηρεάζουν 

το σχηµατισµό του 1Ο2. Οι αντιδράσεις µε καταλύτη το σύµπλοκο είναι πιο αργές, σε 

σχέση µε τις αντιδράσεις που καταλύονται από το ΜΒ και τον ελεύθερο C60. 

Η πρώτη εξήγηση είναι ότι η συγκέντρωση του συµπλόκου, περίπου της 

τάξεως των 10-5 Μ, είναι χαµηλότερη από αυτή που χρησιµοποιείται στους άλλους 

ευαισθητοποιητές (10-4 Μ). Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, η 

επιφάνεια του C60 είναι καλυµµένη σε µεγάλο βαθµό από τις γ-κυκλοδεξτρίνες, µε 

αποτέλεσµα την παρεµπόδιση των ενεργών συγκρούσεων του οξυγόνου µε το 

διεγερµένο C60, ώστε να µπορεί να λάβει χώρα η µεταφορά ενέργειας. Από την άλλη 

και το υπόστρωµα θα πρέπει να πλησιάσει αρκετά την περιοχή της κοιλότητας των 

δύο κυκλοδεξτρινών ώστε να οξειδωθεί από το παραγόµενο 1Ο2, κάτι που δεν 

συµβαίνει µε τους κλασικούς φωτοευαισθητοποιητές. Τέλος, οι πολικοί διαλύτες 

επηρεάζουν επίσης το χρόνο ζωής του οξυγόνου απλής κατάστασης, ειδικά στο νερό 

ο χρόνος ζωής του 1Ο2 είναι πολύ µικρός, περίπου 2 µsec.66 Στον παρακάτω πίνακα 

φαίνονται οι χρόνοι ζωής της απλής κατάστασης του οξυγόνου σε διάφορους 

διαλύτες.64,92 
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Πίνακας 4. Χρόνοι ζωής του 1Ο2 σε διάφορους διαλύτες 

∆ιαλύτης Χρόνος ζωής 
1Ο2 (µsec) 

∆ιαλύτης Χρόνος ζωής 
1Ο2 (µsec) 

H2O 2 D2O 20 

DMF 7 CH3OH 7 

CH3CN 54 CD3CN 600 

βενζόλιο 24 ακετόνη 26 

CHCl3 30 CDCl3 300 

  

Στη βιβλιογραφία έχουν προταθεί διάφοροι µηχανισµοί και ενδιάµεσα για το 

σχηµατισµό των αλλυλικών υδροϋπεροξειδίων. Από αυτούς τους µηχανισµούς, ο 

σχηµατισµός ριζικών και διπολικών ενδιαµέσων καθώς και ένα ενδιάµεσο διοξετάνιο 

έχουν αποκλειστεί µε ένα πλήθος πειραµάτων. Οι µηχανισµοί γύρω από τους οποίους 

επικεντρώθηκε, κυρίως από τη δεκαετία του ‘70 και έπειτα, το ενδιαφέρον των 

ερευνητών ήταν ο σύγχρονος µηχανισµός και ο µηχανισµός µε τον ενδιάµεσο 

σχηµατισµό ενός υπερεποξειδίου. Σήµερα είναι πλέον αποδεκτό ότι τα αλλυλικά 

υδροϋπεροξείδια σχηµατίζονται διαµέσου ενός ενδιαµέσου υπερεποξειδίου.93,94 Στην 

περίπτωση του τριµεθυλοαιθυλενίου, είναι πιθανός ο σχηµατισµός δύο 

υπερεποξειδίων όπως φαίνεται παρακάτω. 
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2.3.2 Φωτοοξείδωση του (E)-διµεθυλοστυρενίου 

 

Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, ο ευαισθητοποιητής DCA, ανάλογα µε το 

υπόστρωµα µπορεί να δράσει είτε µε µηχανισµό µεταφοράς ηλεκτρονίου (Τύπου Ι), 

είτε µε µηχανισµό µεταφοράς ενέργειας στη βασική κατάσταση του οξυγόνου (Τύπου 

ΙΙ).81 Tα άλκυλο-υποκατεστηµένα αλκένια είναι καλοί δέκτες 1Ο2, γι’αυτό και 

αντιδρούν µέσω µηχανισµού µεταφοράς ενέργειας. Αλκένια µε αρυλο-υποκαταστάτες 

δεν είναι τόσο δραστικά ως προς το οξυγόνο απλής κατάστασης αλλά αντιδρούν κατά 

προτίµηση µε το µηχανισµό µεταφοράς ηλεκτρονίου, όπως αναφέρθηκε στην 

εισαγωγή στην περίπτωση του 9,10-δικυανοανθρακενίου. 

Γι’αυτόν το λόγο µελετήθηκε στη συνέχεια η φωτοοξείδωση του (E)-

διµεθυλοστυρενίου (2). Το αλκένιο αυτό διαθέτει αλλυλικά υδρογόνα, οπότε µπορεί 

να δώσει την κλασική αντίδραση σχηµατισµού υδροϋπεροξειδίων, αλλά λόγω του 

φαινυλικού δακτυλίου είναι ταυτόχρονα και ένα ηλεκτρονιακά πλούσιο αλκένιο. Η 

ένωση αυτή παρασκευάστηκε από την ακετοφαινόνη και το αιθυλοϊωδίδιο σε µία 

αντίδραση Grignard, και τη µετέπειτα αφυδάτωση της σχηµατιζόµενης αλκοόλης. 

Η φωτοοξείδωση αυτού του αλκενίου (7 × 10-2 Μ) µε καταλύτη το σύµπλοκο 

γCD/C60 (10-5 Μ) σε Η2Ο έδωσε τα προϊόντα της αντίδρασης ενίου (2α και 2β), 

καθώς και ακετοφαινόνη (2γ) και το εποξείδιο (2δ). Μετά από 35 λεπτά 

ακτινοβόλησης η µετατροπή ήταν περίπου 90 % και σχηµατίστηκαν τα 

υδροϋπεροξείδια σε ποσοστό ~21%, η ακετοφαινόνη σε ποσοστό ~68% και το 

εποξείδιο σε ποσοστό ~11%. Οι τιµές αυτές είναι ο µέσος όρος 7 πειραµάτων. Τα 

προϊόντα της αντίδρασης (µετά την αναγωγή των υδροϋπεροξειδίων µε Ph3P προς τις 

αντίστοιχες αλκοόλες) αναλύθηκαν µε αέρια χρωµατογραφία σε συνδυασµό µε 

φασµατοµετρία µάζας (GC-MS). 

 

Ph PhPh Ph

OOH
HOO

Ph

O
+ +

O

+
 

         2          2α     2β           2γ       2δ 

  

Το εποξείδιο 2δ παρασκευάστηκε µε χηµικό τρόπο κατά την αντίδραση του 

αλκενίου 2 µε το m-χλωροϋπερβενζοϊκό οξύ µε ανάδευση του διαλύµατος σε 

διχλωροµεθάνιο, σε θερµοκρασία δωµατίου και χρησιµοποιήθηκε ως πρότυπο.  
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Η φωτοοξείδωση του αλκενίου (2) µε τους κλασικούς ευαισθητοποιητές ΜΒ 

και RΒ σε CHCl3 και CH3CN αντίστοιχα, µετά από 30 λεπτά ακτινοβόλησης έδωσε 

αποκλειστικά τα προϊόντα της αντίδρασης ενίου. Όταν χρησιµοποιήθηκε ως 

καταλύτης ο C60 σε τολουόλιο, τα υδροϋπεροξείδια ήταν τα κυριότερα προϊόντα και 

µαζί σχηµατίστηκε ένα πολύ µικρό ποσοστό κετόνης µετά από 30 λεπτά 

ακτινοβόλησης. ∆ηλαδή, τα προϊόντα 2α και 2β (υδροϋπεροξείδια) προέρχονται από 

µηχανισµό µε ενδιάµεσο το οξυγόνο απλής κατάστασης. Αντίθετα, η ακετοφαινόνη 

και το εποξείδιο προέρχονται πιθανότατα µέσω διαφορετικού µηχανισµού. 

Για έλεγχο πραγµατοποιήθηκε τυφλή φωτοοξείδωση, δηλαδή το αλκένιο 2 

ακτινοβολήθηκε για 45 λεπτά σε Η2Ο παρουσία Ο2 χωρίς την παρουσία 

ευαισθητοποιητή. Μετά από τον παραπάνω χρόνο το αλκένιο δεν είχε αντιδράσει. Τα 

αποτελέσµατα των φωτοοξειδώσεων που έγιναν συνοψίζονται στον πίνακα 5. 

 

Πίνακας 5. Φωτοοξειδώσεις του (E)-διµεθυλοστυρενίου (2) 

 Καταλύτης ∆ιαλύτης ∆ιάρκεια 

(λεπτά) 

Μετατροπή 

(%) 

2α + 

2β  

(%) 

2γ 

κετόνη 

(%) 

2δ 

εποξείδιο 

(%) 

7 ΜΒ CHCl3 30 97 100 - - 

8 RB CH3CN 30 93 100 - - 

9 C60 Τολουόλιο 30 95 95 5 - 

10 C60/Triton  Η2Ο 35 81 78 8 14 

11 C60 CHCl3 + 

PhCOOH 

30 92 100 - - 

12 DCA CH3CN 30 99 80 20 - 

13 γCD/C60 Η2Ο 35 90 21 68 11 

14 γCD/C60 D2O 30 99 22 73 5 

15 γCD/C60 CH3CN/Η2Ο 30 86 45 50 5 

16 γCD/C60 CD3CN/D2Ο 30 78 80 15 5 

17 γCD/C60 D2O/THF 30 98 74 19 7 

18 γCD/C60 DMF 30 87 69 29 2 

19 γCD/C60 Η2Ο+NaN3 40 80 35 57 8 

20 γCD/C60 Η2Ο+DABCO 30 34 81 19 - 

21 γCD/C60 Η2Ο+BQ 30 70 43 57 - 
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Όταν χρησιµοποιήθηκε το σύµπλοκο γCD/C60 ως ευαισθητοποιητής σε 

διαλύτη D2O (30 λεπτά ακτινοβόλησης) η αναλογία των προϊόντων ήταν περίπου ίδια 

σε σχέση µε την αντίδραση που έλαβε χώρα σε Η2Ο, µε τη διαφορά ότι σχηµατίστηκε 

λιγότερο εποξείδιο. Επίσης η αντίδραση στο δευτεριωµένο διαλύτη ήταν πιο 

γρήγορη. Όταν χρησιµοποιήθηκε διαλύτης CH3CN/Η2Ο, όπου ο χρόνος ζωής του 1Ο2 

είναι αυξηµένος, αυξήθηκε και το ποσοστό των υδροϋπεροξειδίων. Το αποτέλεσµα 

αυτό είναι πιο έντονο µε τη χρησιµοποίηση του µείγµατος των δευτεριωµένων 

διαλυτών CD3CN/D2Ο (χρόνος ζωής του 1Ο2 πάνω από 400 µs). Στην περίπτωση 

αυτή τα υδροϋπεροξείδια γίνονται το κύριο προϊόν. Τα παραπάνω αποτελέσµατα 

είναι σύµφωνα µε τους µηχανισµούς που έχουν προταθεί στη βιβλιογραφία, ότι 

δηλαδή τα υδροϋπεροξείδια σχηµατίζονται µέσω 1Ο2, ενώ η κετόνη και το εποξείδιο 

είναι χαρακτηριστικά προϊόντα που σχηµατίζονται µέσω ριζών. 

Για το σχηµατισµό της κετόνης και του εποξειδίου προτείνεται ο παρακάτω 

µηχανισµός σε αναλογία µε αυτά που έχουν προταθεί στη βιβλιογραφία για την 

περίπτωση του ηλεκτρονιακά φτωχού φωτοευαισθητοποιητή DCA. Το αλκένιο 2 που 

είναι ένας καλός δότης ηλεκτρονίων, µεταφέρει ένα ηλεκτρόνιο στη διεγερµένη 

τριπλή κατάσταση του C60 που βρίσκεται στο σύµπλοκο (γCD/3C60), οπότε 

σχηµατίζεται η κατιοντική ρίζα του αλκενίου 2, καθώς και ανιοντική ρίζα του 

συµπλόκου (γCD/C60
¯˙). Στη συνέχεια λαµβάνει χώρα µία δεύτερη αντίδραση 

µεταφοράς ηλεκτρονίου από το γCD/C60
¯˙ στο µοριακό οξυγόνο, οπότε σχηµατίζεται 

το ιόν του σουπεροξειδίου Ο2
¯˙. Αυτό στη συνέχεια αντιδρά µε την κατιοντική ρίζα 

του αλκενίου, δίνοντας τα οξυγονωµένα προϊόντα. 

 
+ .            γCD/C60  1 3 ¯2  ISC  

 

 

    

 Ο2

 

Η δυνατό

αντιοντική ρίζα τ

την ανιοντική ρίζ

Ο µηχανισµός α

 

hv
Ph

          γCD/ C60             γCD/ C60                 γCD/C60 ˙ +  

  2 3O2 

Ph

                            Ο2
¯˙ 

+ .¯˙   +                                                                                                                                      2γ και 2δ 

τητα του σχηµατισµού του ιόντος σουπεροξειδίου Ο2
¯˙ από την 

ου C60
¯˙ έχει αναφερθεί στη βιβλιογραφία,95 όπως επίσης και από 

α του C60
¯˙ ενώ βρίσκεται µε τη µορφή του συµπλόκου γCD/C60

¯˙.96 

υτός είναι πιθανός αν εξετάσουµε τα δυναµικά οξειδοαναγωγής,    
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Ε1/2 = -0,57 V ως προς το SCE, για την πρώτη αναγωγή του γCD/C60  και Ε1/2 = -0,42 

V ως προς το  SCE, για το ζεύγος Ο2
¯˙ - Ο2. 

 
γCD/C60

¯˙ + Ο2               γCD/C60  + Ο2
¯˙ 

 
Η ακετοφαινόνη (2γ) πιθανότα προέρχεται από το αντίστοιχο διοξετάνιο (2ε) 

που κάτω από τις συνθήκες της αντίδρασης (ακτινοβόληση) σχάζεται, όπως έχει 

αναφερθεί στη βιβλιογραφία.76 Πιθανότατα σχηµατίζεται και ακεταλδεΰδη, η οποία 

ωστόσο δεν ανιχνεύτηκε (σηµείο ζέσεως 21 ºC). 

 

Ph

OO

Ph

O

+ CH3CH O

 2ε 
 

Το εποξείδιο (2δ) 

φαίνεται στο παρακάτω σ

βιβλιογραφία, χωρίς ωστόσ

Ph

+ . + Ο2
¯˙  

 

 

Πρέπει επίσης να σ

2β σε όλες τις περιπτώσεις

θέση geminal ως προς τ

συµβαίνει αυτό είναι στερε

Επίσης πραγµατοπο

ευασθητοποιητή το υδατικ

10, πίνακας 5). Μετά από 

δίνοντας 78 % υδροϋπερο

(σελ. 36) αναφέρθηκε ό

 

2γ 
µπορεί να σχηµατισθεί σύµφωνα µε το µηχανισµό που 

χήµα κατά αναλογία µε αυτά που έχουν αναφερθεί στη 

ο να αποκλείονται άλλοι µηχανισµοί.76 

Ph

O
O.

.

Ph

O
O.

.
O

O
Ph

Ph

O. .

Ph

O
2 2

 

- Ο2 

2δ 

ηµειώσουµε ότι η αναλογία των υδροϋπεροξειδίων 2α και 

 ήταν ~ 90:10. ∆ηλαδή, το αλλυλικό Η που βρίσκεται σε 

ο φαινύλιο αποσπάται κατά προτίµηση. Οι λόγοι που 

οχηµικοί αλλά και ηλεκτρονικοί. 

ιήθηκε η φωτοοξείδωση του (Ε)-διµεθυλοστυρενίου 2 µε 

ό διάλυµα C60/TritonΧ-100 (3,4 × 10-4 Μ) σε Η2Ο (σειρά 

35 λεπτά ακτινοβόλησης αντέδρασε το 81 % του αλκενίου 

ξείδια, 8 % κετόνη και 14 % εποξείδιο. Στην εισαγωγή 

τι σε παλαιότερη µελέτη χρησιµοποιήθηκε το µείγµα 
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C60/TritonΧ-100 στην φωτοοξείδωση του 2-(p-καρβοξυφαινυλο)-3-µεθυλοβουτενίου 

σε Η2Ο.85 Σχηµατίστηκαν τα προϊόντα ενίου και δεν ανιχνεύτηκαν τα χαρακτηριστικά 

προϊόντα που προέρχονται από µηχανισµό µεταφοράς ηλεκτρονίου, όπως κετόνη και 

εποξείδιο. Το γεγονός ότι τώρα ο καταλύτης C60/TritonΧ-100 έδωσε προϊόντα που 

οφείλονται σε µηχανισµό µεταφοράς ηλεκτρονίου πιθανόν να οφείλεται στο ίδιο το 

υπόστρωµα που φωτοοξειδώθηκε. Το αλκένιο 2 είναι πολύ λιγότερο διαλυτό στο Η2Ο 

από το 2-(p-καρβοξυφαίνυλο)-3-µεθυλοβουτένιο, οπότε δεν έχει τη δυνατότητα της 

ελεύθερης διάχυσης. Επιπλέον, τα τετρα-υποκατεστηµένα αλκένια, όπως αυτό που 

χρησιµοποιήθηκε στην παλαιότερη µελέτη είναι πολύ δραστικά έναντι του οξυγόνου 

απλής κατάστασης. 

Όπως φαίνεται στη σειρά 11 του πίνακα 5 πραγµατοποιήθηκε επίσης η 

φωτοοξείδωση του αλκενίου 2 µε φωτοευαισθητοποιητή τον C60 σε διαλύτη CHCl3, 

όπου προστέθηκε και καταλυτική ποσότητα βενζοϊκού οξέος. Στη βιβλιογραφία έχει 

αναφερθεί ότι η προσθήκη οξέος στις φωτοοξειδώσεις του TCA (τετρα-

κυανοανθρακενίου) καταλύει τις αντιδράσεις µεταφοράς ηλεκτρονίου.97 Η προσθήκη 

οξέος έχει ως αποτέλεσµα την πρωτονίωση του ανιόντος του TCA, που έχει 

σχηµατιστεί µε αντίδραση µεταφοράς ηλεκτρονίου µε το οργανικό υπόστρωµα και µε 

αυτόν τον τρόπο µειώνεται η αντίστροφη µεταφορά ηλεκτρονίου από την κατιοντική 

ρίζα του υποστρώµατος στο ριζικό ανιόν του ευαισθητοποιητή. Όπως έχουµε ήδη 

αναφέρει και στην περίπτωση του C60 σε άπολους διαλύτες συµβαίνει ταχύτατα η 

αντίστροφη µεταφορά ηλεκτρονίου, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα (όπου D, το 

οργανικό υπόστρωµα-δότης ηλεκτρονίων). 

 
C60

¯˙   +   D+˙ C60  +  D 

 

Θέλοντας να αυξήσουµε, όπως στην περίπτωση του TCA το χρόνο ζωής του 

ριζικού κατιόντος του 2, πραγµατοποιήθηκε η φωτοοξείδωση του 2 µε 

ευαισθητοποιητή το C60 σε CHCl3 παρουσία καταλυτικής ποσότητας βενζοϊκού 

οξέος. Μετά από 30 λεπτά ακτινοβόλησης το µοναδικό προϊον της φωτοοξείδωσης 

ήταν τα υδροϋπεροξείδια. ∆ηλαδή, η προσθήκη οξέος σ’αυτήν την αντίδραση δεν 

αυξάνει τα χαρακτηριστικά προϊόντα µεταφοράς ηλεκτρονίου. 

Για να ληφθούν περισσότερες αποδείξεις για το µηχανισµό της αντίδρασης 

επιχειρήθηκαν αντιδράσεις απόσβεσης, όπως φαίνεται και στο συγκεντρωτικό πίνακα 

(σειρές 19, 20, 21), µε το ανόργανο άλας NaN3, την αµίνη DABCO (1,4-
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διαζαδικυκλο[2.2.2]οκτάνιο) και τη βενζοκινόνη (BQ). Στην περίπτωση του NaN3 

προστέθηκαν  19 mM του άλατος αυτού (5 mg σε 4 ml διαλύµατος) και το µείγµα της 

αντίδρασης ακτινοβολήθηκε για 40 λεπτά. Στην περίπτωση του DABCO 

προστέθηκαν  22 mM (10 mg σε 4ml διαλύµατος) και το µείγµα της αντίδρασης 

ακτινοβολήθηκε για 30 λεπτά, ενώ στην περίπτωση της βενζοκινόνης προστέθηκαν 

38 mM (20 mg σε 4 ml διαλύµατος) και το διάλυµα ακτινοβολήθηκε για 30 λεπτά.  

Το Ν3
¯ είναι γνωστό ότι αποσβένει το 1Ο2 σε πρωτικούς διαλύτες, όπως το 

Η2Ο. Το DABCO είναι επίσης ένας καλός αποσβέστης του οξυγόνου απλής 

κατάστασης στο Η2Ο και ακόµη περισσότερο σε οργανικούς διαλύτες. Αυτοί οι 

αποσβέστες έχουν χρησιµοποιηθεί σε συστήµατα που περιλαµβάνουν σαν 

ευαισθητοποιητή τον C60.98 Στη βιβλιογραφία έχει αναφερθεί,  ότι η βενζοκινόνη 

αποσβένει το ιόν του σουπεροξειδίου.99 

Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή (σελ. 33), σε µελέτες απόσβεσης πρέπει 

να επιλέγονται ενώσεις που επιδρούν µόνο σε ένα από τα διάφορα ενδιάµεσα, για να 

µπορούν να βγουν σαφή συµπεράσµατα από αυτές τις µελέτες. Στην περίπτωση των 

συγκεκριµένων φωτοοξειδώσεων, στις οποίες προστίθενται το DABCO και το NaN3 

δεν µπορούν να εξαχθούν συµπεράσµατα. Αυτό συµβαίνει γιατί οι ενώσεις αυτές 

πέρα από την αποδιέγερση του 1Ο2 αποσβαίνουν και την τριπλή κατάσταση του C60. 

Μάλιστα έχει αναφερθεί στη βιβλιογραφία ότι η απόσβεση της τριπλής κατάστασης 
3C60, µπορεί να συµβεί ενώ βρίσκεται στην κοιλότητα της γ-κυκλοδεξτρίνης, από το 

DABCO100 και το NaN3.101 

 

γCD/3C60 + DABCO              [γCD/3C60.... DABCO]            [γCD/3C60
¯˙.... DABCO+˙] 

 

   γCD/C60
¯˙ + DABCO+˙ 

 

γCD/3C60 + Ν3
¯             [γCD/3C60 .... Ν3

¯]           γCD/C60  + Ν3
¯     ή 

 

γCD/3C60 + Ν3
¯           [γCD/3C60 .... Ν3

¯]            [γCD/C60
¯
 .... Ν3

˙]          γCD/C60
¯ + Ν3

˙ 

  

Όταν προστέθηκε βενζοκινόνη στο διάλυµα της φωτοοξείδωσης του αλκενίου 

2 µε ευαισθητοποιητή το γCD/C60 σε διαλύτη Η2Ο, αυξήθηκε το ποσοστό του 

υδροϋπεροξειδίου σε σχέση µε την κετόνη και δεν σχηµατίστηκε καθόλου εποξείδιο 

(πίνακας 5, σειρά 21). Αυτή είναι µία ένδειξη ότι η κετόνη και το εποξείδιο 
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προέρχονται από µηχανισµό που περιλαµβάνει το ανιόν του σουπεροξειδίου. Πάντως 

και σε αυτήν την περίπτωση δεν µπορούµε να αποκλείσουµε την απόσβεση της  

διεγερµένης κατάστασης του C60 από τη βενζοκινόνη.  

Με βάση όλων των παραπάνω συµπεραίνουµε ότι το σύµπλοκο γCD/C60 είναι 

ένας ευαισθητοποιητής που µπορεί να δράσει µέσω δύο ξεχωριστών µηχανισµών. Ο 

πρώτος περιλαµβάνει το σχηµατισµό του 1Ο2 και ο δεύτερος περιλαµβάνει ρίζες και 

πιθανότατα το σχηµατισµό του Ο2
¯˙. Στη βιβλιογραφία έχει αναφερθεί η περίπτωση 

όπου ο ευαισθητοποιητής, και συγκεκριµένα το RB είχε συνδεθεί µε χηµικό δεσµό µε 

µία β-κυκλοδεξτρίνη. Επειδή τα υποστρώµατα δεν είχαν τη δυνατότητα της 

ελεύθερης διάχυσης, χρησιµοποιήθηκε ο όρος “µικρο-ετερογενής φωτοοξείδωση”.102 

Κατά αναλογία µπορούµε να θεωρήσουµε ότι και στην περίπτωση των 

φωτοοξειδώσεων µε καταλύτη το σύµπλοκο γCD/C60, σε υδατικούς και πολικούς 

διαλύτες λαµβάνει χώρα µία “µικρο-ετερογενής φωτοοξείδωση”. Το                              

(Ε)-διµεθυλοστυρένιο 2 επειδή δεν έχει µεγάλη διαλυτότητα στους υδατικούς και 

πολικούς διαλύτες, δεν έχει τη δυνατότητα ελεύθερης διάχυσης αλλά πιθανότατα 

βρίσκεται εντοπισµένο κοντά στην επιφάνεια του συµπλόκου. Ίσως αυτός είναι ένας 

λόγος για τον οποίο ευνοείται η µεταφορά ηλεκτρονίου, καθώς µειώνεται η απόσταση 

που πρέπει να διανύσει το ηλεκτρόνιο. Στη βιβλιογραφία έχει αναφερθεί ότι ένα 

ηλεκτρόνιο µπορεί να διανύσει σχετικά µεγάλες αποστάσεις, µεγαλύτερες από 10 Å 

σε ενδοµοριακά συστήµατα.73 

 

  2.3.3 Φωτοοξείδωση του 1,1-διµεθυλο-2,2-διφαινυλοαιθυλενίου 

 

Στη συνέχεια µελετήθηκε η φωτοοξείδωση του 1,1-διµεθυλο-2,2-

διφαινυλοαιθυλενίου. Το αλκένιο αυτό διαθέτει αλλυλικά υδρογόνα, οπότε µπορεί να 

δώσει την κλασική αντίδραση σχηµατισµού των αλλυλικών υδροϋπεροξειδίων, είναι 

όµως και ένα ηλεκτρονιακά πλούσιο αλκένιο που πιθανά να δίνει και προϊόντα που 

θα προκύπτουν από τον µηχανισµό µέσω ριζών. Το 1,1-διµεθυλο-2,2-

διφαινυλοαιθυλενίο παρασκευάστηκε µε αντίδραση Grignard µεταξύ της 

βενζοφαινόνης και του ισοπροπυλοµαγνησιοβρωµιδίου και τη µετέπειτα αφυδάτωση 

της προκύπτουσα αλκοόλης. 

Η αντίδραση αυτού του αλκενίου (4,3 × 10-2 Μ)  µε ευαισθητοποιητή το 

methylene blue (10-4 Μ) σε χλωροφόρµιο έδωσε, µετά από 20 λεπτά ακτινοβόλησης 

 52



το υδροϋπεροξείδιο (3α) ως κύριο προϊόν, πολύ µικρό ποσοστό βενζοφαινόνης (3β) 

και εποξειδίου (3γ) καθώς και ~12% µη ταυτοποιηµένα προϊόντα. Η φωτοοξείδωση 

του 1,1-διµεθυλο-2,2-διφαινυλοαιθυλενίου µε τον ευαισθητοποιητή DCA (10-4 Μ), 

µετά από 15 λεπτά ακτινοβόλησης σε άπολο διαλύτη (CHCl3) επίσης έδωσε ως κύριο 

προϊόν το υδροϋπεροξείδιο καθώς και ένα µικρό ποσοστό µη ταυτοποιηµένων 

προϊόντων. Αντίθετα όταν η αντίδραση πραγµατοποιήθηκε µε τον ευαισθητοποιητή 

DCA (10-4 Μ) σε ακετονιτρίλιο λαµβάνονται σε µεγάλα ποσοστά η βενζοφαινόνη και 

το αντίστοιχο εποξείδιο (38 και 13 % αντίστοιχα). 

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

O

Ph

Ph
HOO

O

+ +
 

                 3           3α       3β              3γ 

  

Όταν χρησιµοποιήθηκε ως ευαισθητοποιητής το σύµπλοκο γCD/C60, σε 

διαλύτη CH3CN/Η2Ο (1/1) ελήφθησαν µετά από 45 λεπτά ακτινοβόλησης το 

υδροϋπεροξείδιο 3α  σε ποσοστό 60 % , η βενζοφαινόνη 3β σε ποσοστό 35 % και το 

εποξείδιο 3γ σε ποσοστό 5 %. Η ανάλυση των προϊόντων έγινε µε αέρια 

χρωµατογραφία µετά από αναγωγή των υδροϋπεροξειδίων µε Ph3P προς τις 

αντίστοιχες αλκοόλες και µε σύγκριση µε πρότυπα δείγµατα βενζοφαινόνης και 

εποξειδίου.  
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 Σχήµα 22. Αέριο χρωµατογράφηµα της φωτοοξείδωσης του αλκενίου 3 µε 

ευαισθητοποιητή το γ-CD/C60 σε διαλύτη CH3CN/Η2Ο (1/1) 
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  Το εποξείδιο 3γ που χρησιµοποιήθηκε ως πρότυπο, παρασκευάστηκε κατά 

την αντίδραση του αλκενίου 3 µε το m-χλωροϋπερβενζοϊκό οξύ κατά την ανάδευση 

του διαλύµατος σε διχλωροµεθάνιο, σε θερµοκρασία δωµατίου.  

Αναλυτικά τα αποτελέσµατα των φωτοοξειδώσεων που πραγµατοποιήθηκαν 

φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. H συγκέντρωση του αλκενίου 3 σε όλες τις 

φωτοοξειδώσεις είναι 4,3 × 10-2 Μ. 

 

Πίνακας 6. Φωτοοξειδώσεις του 1,1-διµεθυλο-2,2-διφαινυλοαιθυλενίου 

 Καταλύτης ∆ιαλύτης Μετατροπή 

(%) 

3α (%) 3β (%) 3γ (%) 

22 MB CHCl3 74 97 2 1 

23 DCA CHCl3 61 100 - - 

24 DCA CH3CN 70 49 38 13 

25 C60 Τολουόλιο 75 97 2 1 

26 γCD/C60 CH3CN/Η2Ο 55 60 35 5 

27 γCD/C60 CH3CN/Η2Ο 

+ DABCO 

-    

 

 

 Η προσθήκη DABCO στο µείγµα της φωτοοξείδωσης έχει ως αποτέλεσµα την 

πλήρη αναστολή της αντίδρασης. Πάντως και σε αυτήν την περίπτωση δεν µπορούν 

να εξαχθούν µε βεβαιότητα συµπεράσµατα, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω και για την 

περίπτωση του αλκενίου 2. 

 Ο προτεινόµενος µηχανισµός σχηµατισµού των προϊόντων είναι ανάλογος µε 

αυτόν που αναφέρθηκε για τη περίπτωση του (Ε)-διµεθυλοστυρενίου 2. Και στην 

περίπτωση αυτή παρατηρούνται προϊόντα τα οποία δικαιολογούνται µε τη συνέργεια 

των δύο µηχανισµών. Το υδροϋπεροξείδιο προέρχεται από το ενδιάµεσο σχηµατισµό 

του οξυγόνου απλής κατάστασης, ενώ η κετόνη και το εποξείδιο προέρχονται 

πιθανότατα µέσω σχηµατισµού ριζικών ιόντων. 

 Για να ληφθούν περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο σχηµατισµού των 

προϊόντων πραγµατοποιήθηκε η αντίδραση του αλκενίου 3 µε το ΑΙΒΝ (α,α΄-αζω-

δι(ισοβουτυλονιτρίλιο), που είναι ένας πολύ καλός εκκινητής ριζών. Μετά από 24 

ώρες βρασµού σε διαλύτη τολουόλιο, η µετατροπή είναι περίπου 50%. Το κυριότερο 

προϊόν της αντίδρασης είναι το εποξείδιο σε ποσοστό 92%, επίσης σχηµατίζεται η 
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βενζοφαινόνη σε ποσοστό ~3%, καθώς και ~5% µη ταυτοποιηµένων προϊόντων. 

Αυτή είναι µία επιπλέον ένδειξη ότι και στην περίπτωση των φωτοοξειδώσεων το 

εποξείδιο σχηµατίζεται µέσω ριζών. 

  

 

N N

NC

CN

2  NC-C(CH3)2
.

N2

 

∆ + 

  

 

Επιπλέον

εξαρτάται από 

πολικοί διαλύτε

στην περίπτωση

προϊόντα προέρχ

Αν συγκ

υπερτερεί του 

ηλεκτρονίου, κα

ποσοστό προϊόν

αυτό οφείλεται

συγκέντρωση το

λόγο πραγµατοπ

οποίες χρησιµοπ

Όταν το

υδροϋπεροξειδίο

σχηµατίζεται µε

γCD/C60.   

Η συγκ

δευτεριωµένο, ό

προϊόντων. Στη

δευτεριωµένο α

σχηµατιζόµενου

ο χρόνος ζωής τ

 

 

ΑΙΒΝ
 παρατηρούµε ότι ο σχηµατισµός της κετόνης και του εποξειδίου 

την πολικότητα του διαλύτη και ευνοείται όταν χρησιµοποιούνται 

ς (ακετονιτρίλιο στην περίπτωση του DCA και ακετονιτρίλιο/νερό 

 του συµπλόκου). Αυτό είναι µία ακόµη ένδειξη ότι τα συγκεκριµένα 

ονται από µηχανισµό που περιλαµβάνει πολικά ενδιάµεσα. 

ρίνουµε τις αντιδράσεις 24 και 26 (πίνακας 6) βλέπουµε ότι το DCA 

συµπλόκου γCD/C60 ως φωτοευαισθητοποιητής µεταφοράς 

θώς η αντίδραση είναι πιο γρήγορη και σχηµατίζεται µεγαλύτερο 

των που οφείλονται σε µηχανισµό µεταφοράς ηλεκτρονίου. Όµως 

 κατά ένα µέρος, όπως έχουµε ήδη αναφέρει στην µικρότερη 

υ συµπλόκου, που χρησιµοποιείται στις φωτοοξειδώσεις. Γι’αυτόν το 

οιήθηκαν οι φωτοοξειδώσεις που φαίνονται στον πίνακα 7, κατά τις 

οιήθηκε ως καταλύτης το DCA σε διάφορες συγκεντρώσεις. 

 DCA έχει συγκέντρωση 10-5 Μ, σχηµατίζεται ίδιο ποσοστό 

υ, όπως στην περίπτωση του γCD/C60. Εξακολουθεί ωστόσο να 

γαλύτερο ποσοστό εποξειδίου σε σχέση µε τη φωτοοξείδωση του 

έντρωση του καταλύτη καθώς και η αλλαγή του διαλύτη σε 

πως φαίνεται στον πίνακα 7 παίζει σηµαντικό ρόλο στα ποσοστά των 

ν περίπτωση του DCA αλλαγή του διαλύτη στον αντίστοιχο 

υξάνει την ταχύτητα της αντίδρασης καθώς και το ποσοστό του 

 υδροϋπεροξειδίου. Αυτό συµβαίνει γιατί στο δευτεριωµένο διαλύτη 

ου 1Ο2 διπλασιάζεται και το υδροϋπεροξείδιο είναι προϊόν του 1Ο2. 
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Πίνακας 7. Φωτοοξειδώσεις του 1,1-διµεθυλο-2,2-διφαινυλοαιθυλενίου µε    

                    ευαισθητοποιητή το DCA 

 Καταλ. ∆ιαλ. Μ ∆ιαρ. 

Min 

Μετατρ. 

(%) 

3α (%) 3β (%) 3γ (%) 

28 DCA CH3CN 10-3 5 57 26 55 19 

29 DCA CD3CN 10-3 5 88 44 41 14 

30 DCA CH3CN 10-4 15 70 49 38 13 

31 DCA CH3CN 10-5 5 9 52 29 19 

32 DCA CH3CN 10-5 10 18 59 23 18 

33 DCA CH3CN 10-5 15 24 55 28 17 

34 DCA CH3CN 10-5 20 31 59 27 14 

 

 Με βάση τα παραπάνω συµπεραίνουµε ότι το υδατοδιαλυτό σύµπλοκο 

γCD/C60 µπορεί να συγκριθεί µε τον ηλεκτρονιακά φτωχό ευαισθητοποιητή DCA που 

δρα και µέσω των δύο µηχανισµών που έχουν προταθεί για τις φωτοοξειδώσεις, 

δηλαδή µέσω µεταφοράς ενέργειας (σχηµατισµός 1Ο2) καθώς και µέσω µεταφοράς 

ηλεκτρονίου (σχηµατισµός ριζικών ενδιαµέσων). 

 

2.3.4 Φωτοοξείδωση του 1,1-διβενζυλο-2,2-διµεθυλοαιθυλενίου 

 

 Το επόµενο αλκένιο που µελετήθηκε ήταν το 1,1-διβενζυλο-2,2-

διµεθυλοαιθυλένιο. Στο αλκένιο αυτό ο φαινυλικός δακτύλιος δεν βρίσκεται σε 

συζυγία µε το διπλό δεσµό, κάτι που συνέβαινε στα προηγούµενα δύο αλκένια. Η 

φωτοοξείδωση µε καταλύτη το υδατοδιαλυτό σύµπλοκο του C60 σε διαλύτη 

CH3CN/Η2Ο (1/1) µετά από 45 λεπτά ακτινοβόλησης, υπό συνεχή ροή οξυγόνου 

στους 0 ºC, έδωσε αποκλειστικά τα προϊόντα της αντίδρασης ενίου (4α). 
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 Για σύγκριση πραγµατοποιήθηκαν οι φωτοοξείδωσης µε ευαισθητοποιητές το 

RB, το MB, τον ελεύθερο C60, και το DCA (20 λεπτά ακτινοβόλησης). Αναλυτικά τα 

αποτελέσµατα αυτών των αντιδράσεων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 8. Φωτοοξειδώσεις του 1,1-διβενζυλο-2,2-διµεθυλοαιθυλένιο 

 Καταλύτης ∆ιαλύτης Μετατροπή 

(%) 

4α ενίου 

(%) 

4β 

εποξείδιο 

(%) 

4γ κετόνη 

(%) 

35 RB CH3CN 85 96 4 - 

36 MB CHCl3 94 100 - - 

37 C60 Τολουόλιο 50 100 - - 

38 DCA CH3CN 79 85 15 - 

39 γCD/C60 CH3CN/Η2Ο 35 100 - - 

40 γCD/C60 CD3CN/D2Ο 25 100 - - 

 

 

 Σε καµία από τις παραπάνω αντιδράσεις δεν ανιχνεύτηκε η αντίστοιχη κετόνη 

4γ, ενώ µόνο στην περίπτωση του DCA λαµβάνεται µαζί µε τα υδροϋπεροξείδια και 

το εποξείδιο σε ένα σχετικά µεγάλο ποσοστό.  
Ph

Ph

O

4γ 

 

 Τα ποσοστά των τριών υδροϋπεροξειδίων 4α που σχηµατίζονται κατά τη 

φωτοοξείδωση του αλκενίου 4 µε φωτοευαισθητοποιητή το γCD/C60 υπολογίστηκαν 

από την ολοκλήρωση των κορυφών του φάσµατος 1Η-NMR που αντιστοιχούν στις 

µεθυλοοµάδες αυτών των ενώσεων (παράρτηµα). Βρέθηκε ότι το προϊόν (i) 

σχηµατίζεται σε  ποσοστό 60 %, το προϊόν (ii) σε ποσοστό 21 %, ενώ το προϊόν (iii) 

σε ποσοστό 19 %. Η τοποεκλεκτικότητα της φωτοοξείδωσης αυτού του αλκενίου µε 

τους  κλασικούς φωτοευαισθητοποιητές έχει αναφερθεί στο παρελθόν ότι είναι 52 % 

απόσπαση υδρογόνου από τα µεθύλια της ένωσης 4 (σχηµατισµός προϊόντος i) και 48 

% απόσπαση των βενζυλικών υδρογόνων (σχηµατισµός 20 % και 28 % των 

προϊόντων ii και iii, αντίστοιχα).102 
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Όπως φαίνεται από τους χρόνους των αντιδράσεων και τα ποσοστά 

µετατροπής του υποστρώµατος, το σύµπλοκο στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι 

λιγότερο αποτελεσµατικό από τους υπόλοιπους φωτοευαισθητοποιητές, για όλους 

τους λόγους που έχουµε αναφέρει και παραπάνω. 

Άρα το υπόστρωµα αυτό, όπου ο αρυλο-υποκαταστάτης δεν βρίσκεται σε 

συζυγία µε το διπλό δεσµό, προτιµά -στην περίπτωση που φωτοευαισθητοποιητής 

είναι το γCD/C60- την αντίδραση µε το οξυγόνο απλής κατάστασης, παρά την 

αντίδραση µεταφοράς ηλεκτρονίου. Στην περίπτωση που χρησιµοποιείται ο 

ευαισθητοποιητής DCA λειτουργούν και οι δύο µηχανισµοί, όµως αυτός της 

µεταφοράς ενέργειας (µεσολάβηση 1Ο2) είναι σαφώς ο κυριότερος. 

 

 

 2.3.5 Φωτοοξείδωση του 1,1-δις(p-µεθοξυφαινυλο)αιθυλενίου 

 

Η επόµενη φωτοοξείδωση που µελετήθηκε ήταν αυτή του 1,1-δις(p-

µεθοξυφαινυλο)αιθυλενίου 5. Στην περίπτωση αυτού του ηλεκτρονιακά πλούσιου 

αλκενίου δεν υπάρχει δυνατότητα αλλυλικής οξείδωσης. Στη βιβλιογραφία έχουν 

αναφερθεί δύο διαφορετικά αποτελέσµατα όσον αφορά τη φωτοοξείδωση του 5 µε 

ευαισθητοποιητή το DCA σε CH3CN. Στην πρώτη µελέτη σχηµατίστηκε κυρίως η 

κετόνη 5α, σε µικρότερο ποσοστό το αντίστοιχο εποξείδιο καθώς και ίχνη µη 

ταυτοποιηµένων προϊόντων.76 Αντίθετα στην άλλη περίπτωση αναφέρεται ο 

σχηµατισµός του διοξανίου 5β ως κύριο προϊόν.103,104 Στη δεύτερη µελέτη, οι 

ερευνητές θεωρούν ότι η καθαρότητα του ακετονιτριλίου έχει κρίσιµη σηµασία και 

ότι σε αυτό το γεγονός οφείλεται η διαφορά των αποτελεσµάτων. 

Στην παρούσα µελέτη η αντίδραση φωτοοξείδωσης του αλκενίου 5, µε 

καταλύτη το γCD/C60 σε διαλύτη CH3CN/Η2Ο (1/1), έδωσε αποκλειστικά την 

αντίστοιχη υποκατεστηµένη βενζοφαινόνη 5α. Η κετόνη 5α, όπως έχει αναφερθεί στη 

βιβλιογραφία, προέρχεται πιθανότατα από τη διάσπαση του αντίστοιχου διοξετανίου.  
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Επίσης επιχειρήθηκε η αντίδραση του παραπάνω αλκενίου µε καταλύτη το 

σύµπλοκο γCD/C60 σε διαλύτη ΜeOH υπό ατµόσφαιρα Αr. Ζητούµενο ήταν να 

λειτουργήσει η MeOH ως πυρηνόφιλο αντιδραστήριο και να προστεθεί στο 

σχηµατιζόµενη κατιοντική ρίζα του αλκενίου, όπως έχει αναφερθεί στη βιβλιογραφία 

για το 1,1-διφαίνυλοαιθυλένιο.105 Η αντίδραση του αλκενίου 5 µε 

φωτοευασθητοποιητή το γCD/C60, σε MeOH (MeOH/Η2Ο 5:1) υπό ατµόσφαιρα Ar 

δεν έδωσε κανένα προϊόν. 

 

 

2.3.6 Φωτοοξείδωση του αδαµαντυλιδενοαδαµαντανίου 

 

 Για την παραπέρα µελέτη του συµπλόκου γCD/C60 ως φωτοκαταλύτη, 

εξετάστηκε η φωτοοξείδωση του αλκενίου αδαµαντυλίδενοαδαµαντάνιο, 6. Το 

αδαµαντυλίδενοαδαµαντάνιο (Αd=Ad) είναι µια ασυνήθης ολεφίνη, που 

χρησιµοποιείται ως µοντέλο για την εξέταση µηχανισµών, κυρίως αυτών που 

περιλαµβάνουν οξυγόνο απλής κατάστασης.106 Τα αλλυλικά υδρογόνα της ένωσης 

αυτής βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο µε το διπλό δεσµό, ο οποίος είναι στερικά 

παρεµποδισµένος και από τις δύο πλευρές. Εξαιτίας του κανόνα του Bredt, η 

φωτοοξείδωση του Αd=Ad δεν δίνει τα προϊόντα ενίου αλλά τα προϊόντα της 1,2-

κυκλοπροσθήκης. Η αντίδραση του φωτοχηµικά παραγόµενου οξυγόνου απλής 

κατάστασης µε το Αd=Ad δίνει το αντίστοιχο διοξετάνιο 6α, που συχνά συνοδεύεται 

και από µεταβλητές ποσότητες του εποξειδίου 6β. 

 
O O O

+
  

       6     6α             6β 
 
Το διοξετάνιο είναι ασυνήθιστα σταθερό, ενώ θερµικά µετατρέπεται στην 

αδαµαντανόνη 6γ µε σχάση των δεσµών Ο-Ο και C-C. Ο λόγος της σταθερότητας 

είναι ότι για τη σχάση αυτή απαιτείται µία ενέργεια ενεργοποίησης ~35 kcal/mol, που 

είναι περίπου κατά 10 kcal/mol υψηλότερη από άλλα απλά διοξετάνια.104 Το 
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διοξετάνιο αποµονώθηκε για πρώτη φορά το 1972 κατά τη φωτοοξείδωση του 

Αd=Ad σε διχλωροµεθάνιο µε ευαισθητοποιητή το methylene blue. Στην περίπτωση 

αυτή το διοξετάνιο ήταν το µοναδικό προϊόν.107 Αργότερα βρέθηκε ότι σε κάποιες 

περιπτώσεις σχηµατίζεται και το εποξείδιο ανάλογα µε τον ευαισθητοποιητή. 

 
 

        

O

O O

2 +  hv

 
     6α             6γ 

 

Το Αd=Ad που χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα εργασία, παρασκευάστηκε 

κατά την αναγωγική σύζευξη της αδαµαντανόνης παρουσία TiCl3 και Μg. Το 

εποξείδιο που χρησιµοποιήθηκε ως πρότυπο, σχηµατίστηκε από το Αd=Ad µε 

αντίδραση µε m-χλωροϋπερβενζοϊκό οξύ σε διαλύτη διχλωροµεθάνιο και ανάδευση 

σε θερµοκρασία δωµατίου για 4 ώρες. Το εποξείδιο είναι αρκετά αδρανές και δεν 

δίνει καµία αντίδραση µε τα LiAlH4, n-BuLi και Ph3P.108 Στον πίνακα φαίνονται τα 

αποτελέσµατα των φωτοοξειδώσεων του Αd=Ad µε ευαισθητοποιητή το σύµπλοκο 

γCD/C60, µε ευαισθητοποιητή το C60 σε άπολους διαλύτες, καθώς και µε το διάλυµα 

C60/Triton X-100 σε ακετονιτρίλιο. 

 

Πίνακας 9. Φωτοοξειδώσεις του αδαµαντυλιδενοαδαµαντανίου 6 

 Καταλύτης ∆ιαλύτης ∆ιάρκεια 

(λεπτά)  

Μετατροπή 

(%) 

∆ιοξετάνιο 

(%) 

Εποξείδιο 

(%) 

41 C60 CHCl3 60 80 53 47 

42 C60 Τολουόλιο 60 80 80 20 

43 C60/TritonX CH3CN 90 50 87 13 

44 γCD/C60 CH3CN/Η2Ο 150 45 28 72 

45 γCD/C60 CD3CN/D2O 150 50 70 30 

46 γCD/C60 CH3CN/Η2Ο 

+ DABCO 

150 -   

47 γCD/C60 Η2Ο/THF 150 53 17 83 

 

Όταν χρησιµοποιήθηκε το σύµπλοκο γCD/C60 ως καταλύτης σε διαλύτη 

CH3CN/Η2Ο (1/1) το εποξείδιο είναι το κύριο προϊόν. Το ίδιο αποτέλεσµα 
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λαµβάνουµε σε διαλύτη Η2Ο/THF (1/1). Αντίθετα όταν χρησιµοποιείται ως διαλύτης 

το CD3CN/D2O (1/1) τότε παρατηρείται µία αντιστροφή των αποτελεσµάτων και 

πλέον το διοξετάνιο είναι το κύριο προϊόν. Όπως έχουµε ήδη αναφέρει ο χρόνος ζωής 

του οξυγόνου απλής κατάστασης στους δευτεριωµένους διαλύτες δεκαπλασιάζεται σε 

σχέση µε τους πρωτιωµένους. Ο χρόνος ζωής του 1Ο2 στο CD3CN/D2O είναι πάνω 

από 250 µs. H ακτινοβόληση του Ad=Ad χωρίς ευαισθητοποιητή δεν δίνει κανένα 

προϊόν. 

Στο σηµείο αυτό είναι χρήσιµο να αναφερθεί, ότι έχει µελετηθεί στο παρελθόν 

η φωτοοξείδωση του αδαµαντυλιδενοαδαµαντανίου µε καταλύτη το DCA. Σε άπολο 

διαλύτη (CH2Cl2) το µοναδικό προϊόν είναι το διοξετάνιο, αντίθετα όταν 

χρησιµοποιείται ακετονιτρίλιο ή ακετόνη, η αναλογία του διοξετανίου προς το 

εποξείδιο είναι περίπου 50:50.111 

Παρά τη φαινοµενική απλότητα της αντίδρασης ήταν δύσκολο να εξαχθούν 

σαφή συµπεράσµατα που αφορούν τον µηχανισµό. Είναι πλέον σχεδόν σίγουρο ότι το 

διοξετάνιο προέρχεται από ένα ενδιάµεσο υπερεποξείδιο (ή υπεροξιράνιο) 6δ ή της 

ανοιχτής του µορφής 6ε.112 

 

O

O
+

-
O

+

-O

 
        6δ            6ε 

 

Είχε προταθεί ότι το υπερεποξείδιο είναι και το ενδιάµεσο για το σχηµατισµό 

του εποξειδίου. Ο Bartlett πρότεινε ότι το 1Ο2 προστίθεται στο υπερεποξείδιο, 

σχηµατίζοντας ένα διπολικό ιόν µε τέσσερα οξυγόνα, που στη συνέχεια χάνει όζον 

δίνοντας έτσι το εποξείδιο.113Αυτή η πρόταση ήταν σύµφωνη µε την παρατήρηση ότι 

η µείωση της συγκέντρωσης του αλκενίου οδηγούσε σε αύξηση της συγκέντρωσης 

του εποξειδίου.  

 

Ad Ad

O
O

+
-

Ad Ad

O
+

-O
O

O

Ad Ad

O
O3

 

1O2 + 
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Όµως τα περισσότερα πειραµατικά αποτελέσµατα που έχουν αναφερθεί στη 

βιβλιογραφία οδηγούν στο συµπέρασµα ότι το εποξείδιο δεν είναι προϊόν του 

οξυγόνου απλής κατάστασης. Για παράδειγµα σε πειράµατα που έγιναν µε 1Ο2 που 

σχηµατίστηκε χηµικά (διάσπαση του (PhO)3PO3) σχηµατίστηκε µόνο το διοξετάνιο. 

Επιπλέον, το ποσοστό του σχηµατιζόµενου εποξειδίου ποικίλλει ανάλογα µε τον 

ευαισθητοποιητή και το διαλύτη. Με αντιδράσεις απόσβεσης βρέθηκε ότι το 

εποξείδιο µπορεί να µειωθεί δραµατικά µε τη προσθήκη αναστολέων των ελευθέρων 

ριζών, όπως η 2,6-δι-tert-βουτυλο-p-κρεσόλη.114  

Είναι πλέον αποδεκτό ότι το εποξείδιο δεν προέρχεται από το υπερεποξείδιο 

παρά τις δοµικές τους οµοιότητες. Ένας µηχανισµός µέσω ριζών είναι πιθανός. Ο 

ευαισθητοποιητής µπορεί να ανάγει το οξυγόνο βασικής κατάστασης προς το ιόν του 

σουπεροξειδίου, όπως αναφέραµε και παραπάνω, που µε τη σειρά του µπορεί να 

αντιδράσει µε την κατιοντική ρίζα του αδαµαντυλιδενοαδαµαντανίου και να δώσει το 

εποξείδιο, µέσω ενός τετραοξο-ενδιάµεσου, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα. 

 

Ad˙-Ad+  + Ο2
¯˙                  Ad˙-Ad-O-O˙                 Ad˙-Ad-O-O-O-O-Ad-Ad˙ 

 -Ο2 

 

                                         Ad Ad
O

 
Ad˙-Ad-O˙ 

 

 

Από όλες τις παραπάνω αντιδράσεις είναι φανερό ότι το σύµπλοκο γCD/C60 

αντιδρά και µε µηχανισµό µεταφοράς ηλεκτρονίου. Ειδικά στην περίπτωση του 

Ad=Ad, το εποξείδιο είναι το κύριο προϊόν είτε σε ακετονιτρίλιο/νερό, είτε σε 

τετραϋδροφουράνιο/νερό. Μάλιστα δίνει περισσότερο εποξείδιο από ότι ο 

ευαισθητοποιητής DCA, που είναι αποδεδειγµένα ένας ευαισθητοποιητής που δρα και 

µέσω µηχανισµού µεταφοράς ηλεκτρονίου. 

 

  

2.4 ΦΩΤΟΟΞΕΙ∆ΩΣΕΙΣ ΑΛΚΥΛΟΒΕΝΖΟΛΙΩΝ 

 

 Από τις πρώτες µελέτες των παραπάνω πειραµάτων φάνηκε ότι στους 

πολικούς διαλύτες το σύµπλοκο γCD/C60 έχει παρόµοια δράση µε τον 
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ευαισθητοποιητή DCA. Ο ηλεκτρονιακά φτωχός αυτός ευαισθητοποιητής έχει 

µελετηθεί εκτενώς. Στη βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί φωτοοξειδώσεις, οι οποίες 

συµφωνούν µε το µηχανισµό µεταφοράς ηλεκτρονίου, διαφόρων τάξεων οργανικών 

ενώσεων. Πέρα από τα αλκένια µε αρυλο-υποκαταστάτες,76 έχουν µελετηθεί ενώσεις 

όπως ακετυλένια,115 1,2-διαρυλοκυκλοπροπάνια,116 σουλφίδια,117 τριτοταγείς 

αµίνες118 και αρωµατικά αλκάνια.119,120 

Το ενδιαφέρον µας στράφηκε στην τελευταία κατηγορία των ενώσεων, τα 

αρωµατικά αλκάνια. Η εκλεκτική φωτοοξείδωση αλκυλοβενζολίων µε 

ευαισθητοποιητή το DCA αναφέρθηκε για πρώτη φορά το 1979.119 Σε ένα τυπικό 

πείραµα, το διάλυµα ενός αρωµατικού υδρογονάνθρακα σε ακετονιτρίλιο (όπως το p-

ξυλένιο ή το p-µεθυλοκουµένιο), ακτινοβολήθηκε παρουσία DCA για 7 ώρες, σε 

θερµοκρασία περιβάλλοντος υπό συνεχή ροή οξυγόνου. Το αποτέλεσµα αυτών των 

αντιδράσεων ήταν η εκλεκτική οξείδωση του αλκυλο-υποκαταστάτη της αρωµατικής 

ένωσης προς το σχηµατισµό υδροϋπεροξειδίων, καθώς και προϊόντα αποσύνθεσης 

αυτών όπως αλδεΰδες, κετόνες και αλκοόλες. 

 

Ar-CH2-R                Ar-CHOOH-R + Ar-CHO-R + Ar-CHOH-R 
hv, O2 

 

 

Τα υποστρώ

ευαισθητοποιητές ro

οξυγόνο απλής κατά

τους ερευνητές, οι 

απαιτούνται για άλλε

ως καταλύτες, που 

περιβάλλον. 

Μία βελτίωση

1989, όταν χρησιµοπ

είναι ένας πολύ κα

χρησιµοποιούνται γε

του MV2+ ήταν η µε

υπόστρωµα. Επίσης 

υδροϋπεροξειδίων, π

 

       DCA

όπου   R=H ή αλκύλιο 

µατα που χρησιµοποιήθηκαν δεν οξειδώνονταν από τους 

se Bengal και methylene blue, ένδειξη ότι δεν µεσολαβεί το 

στασης στην οξείδωση. Πλεονέκτηµα της µεθόδου σύµφωνα µε 

ήπιες συνθήκες, σε αντίθεση µε τις δραστικές συνθήκες που 

ς µεθόδους οξείδωσης, όπως είναι η χρήση µεταλλικών αλάτων 

είναι και πιο ακριβοί και έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο 

 της οξείδωση αυτής των αλκυλοβενζολίων παρουσιάστηκε το 

οιήθηκε µαζί µε το DCA και το methyl viologen (MV2+), που 

λός δέκτης ηλεκτρονίων.121α Τα άλατα του 4,4΄-διπυριδινίου 

νικότερα ως δέκτες ηλεκτρονίων. Αποτέλεσµα της προσθήκης 

ίωση του χρόνου αντίδρασης σε 1 έως 4 ώρες ανάλογα µε το 

µειώθηκε πολύ ο σχηµατισµός των προϊόντων αποσύνθεσης των 

ροφανώς λόγω της µικρότερης διάρκειας της αντίδρασης. Σε όλα 
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τα υποστρώµατα που έχουν µελετηθεί η οξείδωση λαµβάνει χώρα στη µέθυλο- ή 

µεθυλική οµάδα που βρίσκεται σε α-θέση ως προς τον αρωµατικό δακτύλιο. 

 

N N 3H3C
+ +

CH

 (MV2+) 

  Σχήµα 23. Methyl viologen  

 
 
2.4.1 Φωτοοξείδωση του αιθυλοβενζολίου 

 
 Γνωρίζοντας τα παραπάνω βιβλιογραφικά δεδοµένα, πραγµατοποιήθηκε η 

φωτοοξείδωση του αιθυλοβενζολίου µε σύστηµα καταλυτών το σύµπλοκο γCD/C60 

και το MV2+, (methyl viologen dichloride hydrate), σε διαλύτη Η2Ο/CH3CN. Το 

διάλυµα του αιθυλοβενζολίου (9 × 10-3 M) σε διαλύτη Η2Ο/CH3CN (1/1) 

ακτινοβολήθηκε για 2 ώρες παρουσία του συµπλόκου γCD/C60 (~ 10-5 Μ) και 

καταλυτικής ποσότητας MV2+, υπό συνεχή ροή οξυγόνου και σε θερµοκρασία 0 ºC. 

Τα προϊόντα της αντίδρασης είναι τα δευτεροταγή υδροϋπεροξείδια 7α σε ρακεµική 

µορφή (συνολικά 54%), οι αντίστοιχες αλκοόλες 7β σε ποσοστό 13% και η 

ακετοφαινόνη 7α, σε ποσοστό 33%. Τα ποσοστά αυτά υπολογίστηκαν µε βάση την 

ολοκλήρωση των κορυφών του φάσµατος 1H-NMR, που αντιστοιχούν στις 

µεθυλοµάδες των ενώσεων 7α, 7β και 7γ.  

 
OOHOOH

+ 

     7          7α   

 

 

Πίνακας 10. Φωτοοξείδωση του α

Καταλύτης ∆ιαλύτης Μετ

γCD/C60 + ΜV2+ Η2Ο/CH3CN 

(1/1) 

 

 

+

 

 7β                  7γ  

ιθυλοβενζολίου 

ατροπή (%) 7α (%) 7β (%) 7γ (%) 

60 54 13 33 
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Σχήµα 24. 1Η-NMR φάσµα της φωτοοξείδωσης του αιθυλοβενζολίου  µε  γCD/C60 + 

ΜV2+, µετά από 2 ώρες ακτινοβόλησης. 

 

Η πορεία της αντίδρασης παρακολουθήθηκε µε αέρια χρωµατογραφία, µετά 

από την αναγωγή του µείγµατος της αντίδρασης µε τριφαινυλοφωσφίνη και σύγκριση 

µε πρότυπα δείγµατα ακετοφαινόνης και (±)-1-φαινυλοαιθανόλης.  Όπως φαίνεται 

από τις τιµές του πίνακα 11, το ποσοστό της ακετοφαινόνης αυξάνεται µε την πάροδο 

του χρόνου.  

 

Πίνακας 11. Πορεία της φωτοοξείδωσης του αιθυλοβενζολίου µε 

φωτοευαισθητοποιητή το γCD/C60 + MV2+ 

∆ιάρκεια (λεπτά) Μετατροπή (%) 7α + 7β (%) 7γ (%) 

15 9 83 17 

30 13 74 26 

120 60 67 33 

 

Για να εξεταστεί αν η ακετοφαινόνη προέρχεται από την 1-φαινυλοαιθανόλη 

7β πραγµατοποιήθηκε η φωτοοξείδωση της (±)-1-φαινυλοαιθανόλης µε το σύστηµα 

γCD/C60 + ΜV2+ σε διαλύτη Η2Ο/CH3CN (1/1). Μετά από δύο ώρες ακτινοβόλησης 

το παραπάνω µείγµα δεν έδωσε κανένα προϊόν.  
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 Για πειράµατα ελέγχου έγιναν οι φωτοοξειδώσεις που φαίνονται 

συγκεντρωτικά στον παρακάτω πίνακα. Η χρησιµοποίηση µόνο του συµπλόκου 

γCD/C60 ως καταλύτη, χωρίς το methyl viologen (MV2+) ή µόνο του MV2+ χωρίς την 

παρουσία του συµπλόκου δεν έδωσε ουσιαστικά προϊόν. Επίσης η φωτοοξείδωση του 

αλκενίου χωρίς την οποιαδήποτε άλλη προσθήκη πέραν του διαλύτη δεν έδωσε καµία 

αντίδραση στο χρονικό διάστηµα των 2 ωρών. 

 

Πίνακας 12. Πειράµατα ελέγχου της φωτοοξείδωσης του αιθυλοβενζολίου 

Καταλύτης ∆ιαλύτης Μετατροπή (%) ∆ιάρκεια (h) 

γCD/C60  Η2Ο/CH3CN (1/1) 3 2 

MV2+ Η2Ο/CH3CN (1/1) 1 2 

- (τυφλό) Η2Ο/CH3CN (1/1) 0,3 2 

  

 Στη βιβλιογραφία έχει αναφερθεί ότι η φωτοοξείδωση του αιθυλοβενζολίου 

µε ευαισθητοποιητή το DCA (4 × 10-3 M) και καταλυτική ποσότητα MV2+ δίνει µετά 

από 1,5 ώρα πλήρη µετατροπή του υποστρώµατος προς το υδροϋπεροξείδιο 7α.121α 

Στο συγκεκριµένο υπόστρωµα δεν ανιχνεύτηκε προϊόν αποσύνθεσης του 

υδροϋπεροξειδίου. Αντίθετα, όταν µαζί µε το παραπάνω σύστηµα καταλυτών (DCA + 

MV2+) προστίθεται και καταλυτική ποσότητα FeCl2 τότε µετά από 1,5 ώρα 

ακτινοβόλησης το µοναδικό προϊόν είναι η ακετοφαινόνη 7γ, δηλαδή ο Fe(II) 

καταλύει την αποσύνθεση των υδροϋπεροξειδίων.121β 

 Στην περίπτωση του συµπλόκου γCD/C60 παρουσία του MV2+ παρατηρούµε 

ότι η αντίδραση είναι πιο αργή σε σχέση µε αυτά που έχουν αναφερθεί στη 

βιβλιογραφία για το DCA. Αυτό πιθανόν να οφείλεται στη µικρότερη συγκέντρωση 

του συµπλόκου. 

 Ο προτεινόµενος µηχανισµός της φωτοοξείδωσης του αιθυλοβενζολίου µε 

ευαισθητοποιητή το γCD/C60 φαίνεται στο σχήµα 25, και είναι παρόµοιος µε αυτόν 

που έχει αναφερθεί στη βιβλιογραφία για το DCA.121α 

Το αιθυλοβενζόλιο µεταφέρει ένα ηλεκτρόνιο στην τριπλή κατάσταση του C60 

(γCD/3C60), οπότε σχηµατίζεται η ανιοντική ρίζα του συµπλόκου και η κατιοντική 

ρίζα του αλκανίου. Είναι πιθανόν στη συνέχεια, η ανιοντική ρίζα γCD/C60
¯˙ να 

µεταφέρει ένα ηλεκτρόνιο κατά προτίµηση στο ΜV2+. Αυτό είναι πιθανόν αν 

λάβουµε υπόψη τα δυναµικά αναγωγής του οξυγόνου και του methyl viologen, που 
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είναι Ε(Ο2/Ο2
¯˙) = -0,78 V και Ε(MV2+/ MV+˙) = -0,45 V αντίστοιχα ως προς SCE. Αυτή η 

δεύτερη µεταφορά ηλεκτρονίου είναι πιθανότατα υπεύθυνη για τη µείωση της 

αντίστροφης πορείας της πρώτης µεταφοράς ηλεκτρονίου, δηλαδή να µεταφερθεί το 

ηλεκτρόνιο πίσω στην κατιοντική ρίζα ArCH2CH3
+˙. Στη συνέχεια, η ανηγµένη 

µορφή του MV+˙ οξειδώνεται γρήγορα από το βασικής κατάστασης οξυγόνο 

σχηµατίζοντας το O2
¯˙. Τελικά η αποπρωτονίωση της αλκυλαρωµατικής κατιοντικής 

ρίζας, πιθανά από το ανιόν του σουπεροξειδίου (O2
¯˙), οδηγεί στην ουδέτερη ρίζα 

A HCH3. Αυτό δίνει το υδροϋπεροξείδιο είτε µε αντίδραση µε το HO2˙ ή µε τη 

κλ

άλ

 

 

 

 

 

rĊ
ασική αλυσιδωτή αυτοοξείδωση µέσω ελευθέρων ριζών που έχει προταθεί από 

λους ερευνητές που φαίνεται στο σχήµα 26.119 

 

γCD/C60                      γCD/1C60                         γCD/3C60 
hv ISC 

γCD/3C60  + ArCH2CH3                     γCD/C60
¯˙ + ArCH2CH3

+˙ 

γCD/C60
¯˙ +  MV2+                  γCD/C60 + MV+˙ 

MV+˙  +  3O2                 MV2+  +  O2
¯˙ 

ArCH2CH3
+˙  +  O2

¯˙                ArCHCH3  +  HO2˙ 
. 

ArCHCH3  +   O2 ή  HO2˙                        ΑrCH(OOH)CH3 
. 

Σχήµα 25. Προτεινόµενος µηχανισµός της φωτοοξείδωσης του 

αιθυλοβενζολίου 

 

+.

H2
C

H
C

CH3CH3

CH
CH3

OO

CH
CH3

OOH
.

.

 

- Η+ 

PhCH2CH3 

Ο2 

τερµατισµός Προϊόντα 

 

Σχήµα 26. Προτεινόµενος µηχανισµός σχηµατισµού των προϊόντων της 

φωτοοξείδωσης του αιθυλοβενζολίου 
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Στη βιβλιογραφία ο σχηµατισµός της ακετοφαινόνης και της 1-

φαινυλοαιθανόλης στην περίπτωση της αυτοοξείδωσης του αιθυλοβενζολίου µέσω 

ελευθέρων ριζών έχει εξηγηθεί µε βάση το σχήµα 27.122 

 

H3C

CHO

Ph
H O

O

OO

Ph CH3

H3C
H3C

CHOH

Ph

H3C

C

Ph

O O2Ph

 

O. +2 + 

Σχήµα 27. Σχηµατισµός ακετοφαινόνης και 1-φαινυλοαιθανόλης 

 

Στη συνέχεια έγιναν προσπάθειες τροποποίησης του συστήµατος των 

καταλυτών. Έτσι πραγµατοποιήθηκαν φωτοοξειδώσεις όπου το methyl viologen 

αντικαταστάθηκε από άλλες ενώσεις. Οι ενώσεις που χρησιµοποιήθηκαν για αυτόν 

τον σκοπό ήταν το MnO2, το LiClO4, το Bu4N+BF4
¯ και ο µηλεϊνικός ανυδρίτης. 

Στη βιβλιογραφία έχει αναφερθεί ότι η προσθήκη µεταλλικών αλάτων 

καταλύει τις φωτοοξειδώσεις µεταφοράς ηλεκτρονίου µε ευαισθητοποιητή το DCA. 

Για παράδειγµα, η προσθήκη µεταλλικών αλάτων όπως το LiBF4 και το Mg(ClO4)2 

στις φωτοοξειδώσεις αρωµατικών κυκλοπροπανίων µε ευαισθητοποιητή το DCA έχει 

ως αποτέλεσµα τη σηµαντική αύξηση της ταχύτητας της αντίδρασης.116 Επίσης έχει 

αναφερθεί η κατάλυση που προκαλεί η προσθήκη των αλάτων LiClO4 και Mg(ClO4)2 

στις φωτοοξειδώσεις τριτοταγών αµινών µε ευαισθητοποιητή το DCA.118 

Γνωρίζουµε ότι ο διαχωρισµός του ζεύγους των ριζικών ιόντων, [Α¯˙.…..D+˙] 

στα επιµέρους Α¯˙ και D+˙ (όπου Α ο ευαισθητοποιητής και D το οργανικό 

υπόστρωµα) παίζει το σηµαντικότερο ρόλο στην αποτελεσµατικότητα της 

φωτοεπαγώµενης αντίδρασης µεταφοράς ηλεκτρονίου, καθώς η κυριότερη διαδικασία 

απόσβεσης του ζεύγους των ριζικών ιόντων είναι η αντίστροφη µεταφορά 

ηλεκτρονίου από το Α¯˙ στο D+˙. Η δράση των µεταλλικών αλάτων (Μ+Ζ¯) έγκειται 

στη σταθεροποίηση των ιόντων Α¯˙ και D+˙, όπως φαίνεται παρακάτω.115 

 

[Α¯˙.…..D+˙]  +  Μ+Ζ¯                [Α¯˙.….. Μ+]  +  [D+˙.….. Ζ¯] 

 

                                                                   

                                                       Α¯˙  +  D+˙  +  Μ+Ζ¯ 
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Οι ενώσεις που αναφέρθηκαν πιο πάνω, προστέθηκαν µαζί µε το σύµπλοκο 

γCD/C60 στο διάλυµα προς φωτοοξείδωση, µε σκοπό να δράσουν είτε ως διαχωριστές 

των ιόντων, όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήµα, είτε ως δέκτες ηλεκτρονίων, είτε 

για να συµµετάσχουν σε κάποια οξειδοαναγωγική αντίδραση κατά την πορεία της 

φωτοοξείδωσης. Οι υπόλοιπες συνθήκες της αντίδρασης παρέµειναν ίδιες (διαλύτης 

και χρόνος ακτινοβόλησης). Καµία από τις αντιδράσεις ωστόσο, µετά από 

ακτινοβόληση 2 ωρών δεν έδωσε µετατροπή του αλκανίου πέρα από 3%. 

 Μετά από αυτές τις ανεπιτυχείς προσπάθειες, πραγµατοποιήθηκαν οι 

φωτοοξειδώσεις και άλλων αρωµατικών υδρογονανθράκων µε το σύστηµα γCD/C60 + 

ΜV2+, για να συγκριθούν τα αποτελέσµατα µε τις ανάλογες αντιδράσεις που έχουν 

αναφερθεί στη βιβλιογραφία µε ευαισθητοποιητή το DCA. 

 

2.4.3 Φωτοοξείδωση του p-µεθυλοκουµενίου 

 

Το επόµενο αλκυλοβενζόλιο που µελετήθηκε ήταν το p-µεθυλοκουµένιο 8. Η 

φωτοοξείδωση του p-µεθυλοκουµενίου (2 × 10-2 M) µε καταλύτη γCD/C60 + ΜV2+ σε 

διαλύτη Η2Ο/CH3CN (1/1) δίνει µετά από ακτινοβόληση 2,5 ωρών τα προϊόντα 8α, 

8β και 8γ. Τα ποσοστά των προϊόντων προέκυψαν από το φάσµα 1Η-NMR 

(παράρτηµα) µε την ολοκλήρωση των κορυφών που αντιστοιχούν στα p-µεθύλια των 

ενώσεων 8α και 8β, καθώς και της κορυφής που αντιστοιχεί στο µεθινικό Η της 

ένωσης 8γ. Ο έλεγχος των προϊόντων της αντίδρασης έγινε επίσης µε αέρια 

χρωµατογραφία σε συνδυασµό µε φασµατοµετρία µάζας, µετά από την αναγωγή του 

υδροϋπεροξειδίου προς την αντίστοιχη αλκοόλη και σύγκριση µε πρότυπα δείγµατα.  

 

OOH

O

OH

 

+ + 

          8                                   8α                        8β         8γ 

Πίνακας 13. Φωτοοξείδωση του p-µεθυλοκουµενίου 

Καταλύτης ∆ιαλύτης Μετατροπή (%) 8α (%) 8β (%) 8γ (%) 

γCD/C60 + 

ΜV2+ 

Η2Ο/CH3CN 

(1/1) 

95 56 28 16 
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Στη βιβλιογραφία έχει αναφερθεί ότι η φωτοοξείδωση του p-µεθυλοκουµενίου 

µε ευαισθητοποιητή το DCA (χωρίς ΜV2+) δίνει µετά από 7 ώρες ακτινοβόλησης τα 

παραπάνω προϊόντα 8α και 8β, καθώς και την κετόνη 8δ, σε ποσοστά 38 %, 43 % και 

19 % αντίστοιχα. Η αναλογία οξείδωσης της µεθυλοµάδας ως προς την ισοπρόπυλο-

οµάδα µε βάση αυτά τα ποσοστά είναι 1 : 1,3.119 

 
O

8δ 

 

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η αναλογία του σχηµατισµού της πρωτοταγούς 

βενζυλικής ρίζας (P) ως προς την τριτοταγή βενζυλική ρίζα (Τ) είναι ένας τρόπος για 

να διακριθεί ένας µηχανισµός ελευθέρων ριζών από µηχανισµό µεταφοράς 

ηλεκτρονίου. Αναφέρουν ότι σε αντιδράσεις ελευθέρων ριζών η αναλογία (P/T) είναι 

~ 1 : 3,2, ενώ σε αντιδράσεις µεταφοράς ηλεκτρονίου η αναλογία αυτή είναι ~ 19 : 1. 

Με βάση αυτά τα αποτελέσµατα πρότειναν ότι ο µηχανισµός της φωτοοξείδωσης του 

p-µεθυλοκουµενίου µε καταλύτη το DCA είναι µια διαδικασία ελευθέρων ριζών. 119 

Η κετόνη 8δ δεν ανιχνεύτηκε στην περίπτωση της αντίδρασης µε το σύστηµα 

των καταλυτών γCD/C60 + ΜV2+, όπως φαίνεται στον πίνακα 12. Στην περίπτωση 

αυτή η αναλογία (P/T) υπολογίζεται ότι είναι ~1 : 5,3. Για το µηχανισµό της  

φωτοοξείδωσης του p-µεθυλοκουµενίου µε ευαισθητοποιητή το γCD/C60  παρουσία 

του ΜV2+ προτείνεται ότι λαµβάνει χώρα µεταφορά ηλεκτρονίου από την αρωµατική 

ένωση στη διεγερµένη κατάσταση του γCD/C . Η κατιοντική ρίζα του p-

µεθυλοκουµενίου αποπρωτονιώνεται στη συνέχεια οπότε σχηµατίζεται η αντίστοιχη 

ουδέτερη ρίζα. Αυτό δίνει τα προϊόντα είτε µε αντίδραση µε το ΗΟ2˙ ή µε αλυσιδωτή 

αντίδραση µέσω ελευθέρων ριζών, κατά αναλογία µε αυτά που αναφέρθηκαν για την 

περίπτωση του αιθυλοβενζολίου (σχήµατα 25 και 26). 

60

 

 

2.4.2 Φωτοοξείδωση του ισοπροπυλοβενζολίου (κουµενίου) 

  

 Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε η φωτοοξείδωση του ισοπροπυλοβενζολίου 

9 (2 × 10-2 M), µε το καταλυτικό σύστηµα γCD/C60 + ΜV2+. Μετά από ακτινοβόληση 
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1,5 ώρας σε διαλύτη Η2Ο/CH3CN (1/1) η µετατροπή ήταν σχεδόν πλήρης, µε κύριο 

προϊόν το αντίστοιχο υδροϋπεροξείδιο 9α, ενώ επίσης σχηµατίστηκαν η αντίστοιχη 

αλκοόλη 9β και η ακετοφαινόνη 9γ. Η αναλογία του υδροϋπεροξειδίου προς την 

αλκοόλη υπολογίστηκε από το φάσµα 1Η-NMR ότι είναι 67 : 33. Η ανάλυση των 

προϊόντων έγινε και µε αέρια χρωµατογραφία και σύγκριση µε πρότυπα δείγµατα, 

µετά την αναγωγή του υδροϋπεροξειδίου στην αντίστοιχη αλκοόλη µε 

τριφαινυλοφωσφίνη. Από το αέριο χρωµατογράφηµα προέκυψε ότι σχηµατίστηκε και 

η ακετοφαινόνη σε ποσοστό 3%. 

 
O

OHOOH

 
+ + 

     9                9α         9β   9γ 
 

 

Πίνακας 14. Φωτοοξείδωση του ισοπροπυλοβενζολίου 9 

Καταλύτης ∆ιαλύτης Μετατροπή 

(%) 

∆ιάρκεια 

(h) 

9α 

(%) 

9β (%) 9γ (%) 

γCD/C60 + 

ΜV2+ 

Η2Ο/CH3CN  99 1,5 65 32 3 

 

 Η ακετοφαινόνη µπορεί να προκύπτει  από την υπερόξυ ρίζα του κουµενίου, 

όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα.123  
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Σχήµα 28. Προτεινόµενος µηχανισµ

   

 

+ 
CH3

 

. 
+ 

ός σχηµατισµού της ακετοφαινόνης 
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2.4.4 Φωτοοξείδωση του φλουορενίου 

   

 Ο τελευταίος αρωµατικός υδρογονάνθρακας που φωτοοξειδώθηκε µε το 

σύστηµα γCD/C60 + ΜV2+ ήταν το φλουορένιο(10)  σε διαλύτη Η2Ο/CH3CN (1/1). 

 

O

 
              10      10α 

 

H πορεία της αντίδρασης παρακολουθήθηκε µε αέρια χρωµατογραφία και 

σύγκριση µε πρότυπο δείγµα φλουορενόνης-9 (10α). Η µετατροπή είναι 15% µετά 

από 4 ώρες ακτινοβόλησης. 

 

Πίνακας 15. Φωτοοξείδωση του φλουορενίου 10 

Καταλύτης ∆ιαλύτης Μετατροπή 

(%) 

∆ιάρκεια (h) Κετόνη (%) 

11α 

γCD/C60 + 

ΜV2+ 

Η2Ο/CH3CN 

(1/1) 

15 4 100 

 

 Στη βιβλιογραφία έχει αναφερθεί η φωτοοξείδωση του φλουορενίου µε το 

σύστηµα DCA + MV2+, µαζί µε  καταλυτική ποσότητα FeCl2, η οποία δίνει µετά από 

4 ώρες ακτινοβόλησης 98% την φλουορενόνη-9. ∆εν υπάρχει αναφορά για 

φωτοοξείδωση του φλουορενίου  µε DCA χωρίς την προσθήκη του FeCl2. Μπορούµε 

όµως να αναφέρουµε την φωτοοξείδωση της αρωµατικής ένωσης τετραλίνης, η οποία 

είτε µόνο µε τον ευαισθητοποιητή DCA, είτε µε το σύστηµα DCA + MV2+ δίνει ως 

αποκλειστικό προϊόν την α-τετραλόνη, όπως φαίνεται παρακάτω.119,121 

 

O

 

 

 

 

 

DCA ή
 
 
DCA + MV2+
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2.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Συνοψίζοντας λοιπόν τα συµπεράσµατα των παραπάνω πειραµάτων µπορούµε 

να αναφέρουµε ότι το υδατοδιαλυτό σύµπλοκο γCD/C60 µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως 

φωτοκαταλύτης σε αντιδράσεις που λαµβάνουν χώρα σε υδατικούς και πολικούς 

διαλύτες. 

Ο C60 ενώ είναι ενσωµατωµένος στις κοιλότητες των δύο κυκλοδεξτρινών 

διατηρεί τη φωτοκαταλυτική του ιδιότητα, ευαισθητοποιεί δηλαδή το σχηµατισµό του 

οξυγόνου απλής κατάστασης. Παράλληλα µε αυτόν το µηχανισµό λαµβάνει χώρα και 

µεταφορά ηλεκτρονίου από τα οργανικά υποστρώµατα στον C60 µε αποτέλεσµα να 

λαµβάνονται και άλλα προϊόντα πέρα από αυτά που οφείλονται στο 1Ο2. Η µεταφορά 

ηλεκτρονίου είναι αποτελεσµατική επειδή χρησιµοποιούνται πολικοί διαλύτες. Στους 

πολικούς διαλύτες οι ανιοντικές και κατιοντικές ρίζες που δηµιουργούνται κατά την 

µεταφορά ηλεκτρονίου, διαχωρίζονται και µπορούν να οδηγήσουν σε προϊόντα. 

Υπάρχει δηλαδή συναγωνισµός δύο µηχανισµών, της µεταφοράς ηλεκτρονίου και της 

µεταφοράς ενέργειας. Από αυτήν την άποψη το σύµπλοκο γCD/C60 µπορεί να 

συγκριθεί µε τον ευρέως µελετηµένο ευαισθητοποιητή DCA, που ανάλογα µε το 

υπόστρωµα µπορεί να επικρατεί είτε ο ένας, είτε ο άλλος µηχανισµός. 

Ο µηχανισµός µεταφοράς ηλεκτρονίου παρατηρήθηκε στα αλκένια που έχουν 

άρυλο-υποκαταστάτες και συγκεκριµένα όταν οι φαινολικοί δακτύλιοι βρίσκονται σε 

συζυγία µε το διπλό δεσµό του αλκενίου. Τα προϊόντα της φωτοοξείδωσης του 

αλκενίου 1,1-διβενζυλο-2,2-διµεθυλοαιθυλένιο µε ευαισθητοποιητή γCD/C60, στο 

οποίο δεν υπάρχει συζυγία του φαινολικού δακτυλίου µε το διπλό δεσµό, προέρχονται 

αποκλειστικά από αντίδραση µε το οξυγόνο απλής κατάστασης.  

Πραγµατοποιήθηκαν επίσης, φωτοοξείδώσεις αρωµατικών αλκανίων µε 

ευαισθητοποιητή το γCD/C60 παρουσία του δέκτη ηλεκτρονίων MV2+, κατά αναλογία 

µε αυτά που έχουν αναφερθεί στην βιβλιογραφία για το DCA και µε παρόµοια 

αποτελέσµατα.  

Το υδατοδιαλυτό σύµπλοκο γCD/C60 είναι ωστόσο, στις περισσότερες 

περιπτώσεις, λιγότερο αποτελεσµατικό από το DCA. Χρειάζεται µεγαλύτερος χρόνος 

αντίδρασης και δίνει ως επί των πλείστων λιγότερα προϊόντα που προέρχονται από 

µηχανισµό µεταφοράς ηλεκτρονίου. 

Τα οργανικά υποστρώµατα που χρησιµοποιήσαµε στην παρούσα έρευνα δεν 

έχουν µεγάλη διαλυτότητα στους υδατικούς και πολικούς διαλύτες, και εποµένως δεν 
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έχουν τη δυνατότητα της ελεύθερης διάχυσης. Πιθανότατα βρίσκονται εντοπισµένα 

κοντά στην επιφάνεια του συµπλόκου. Ίσως αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο 

ευνοείται η µεταφορά ηλεκτρονίου.  

Οι φωτοοξειδώσεις που έγιναν σ’αυτήν την εργασία µε φωτοευαισθητοποιητή 

το σύµπλοκο γCD/C60, επειδή λαµβάνουν χώρα δύο διαφορετικοί µηχανισµοί, δεν 

έχουν άµεση συνθετική εφαρµογή, έχουν όµως µεγάλο µηχανιστικό ενδιαφέρον. 

Στο παρακάτω σχήµα περιγράφονται συνοπτικά οι δύο συναγωνιστικοί 

µηχανισµοί φωτοοξείδωσης. 

 

 

γCD/C60 

 

 

γCD/1C60 

 

 

                                                              γCD/3C60                                         1Ο2                                           
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3. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

3.1 ΓΕΝΙΚΑ 

 

3.1.1 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

 

 Τα φάσµατα 1Η-NMR λήφθηκαν σε 300 MHz MSL Bruker, καθώς και σε 500 

MHz Bruker, δ σε ppm, J σε Hz.  

 Ο έλεγχος της πορείας των αντιδράσεων παρακολουθήθηκε µε αέριο 

χρωµατογράφο Hewlett-Packard ΙΙ, µοντέλο 5800 εφοδιασµένο µε τριχοειδή στήλη 

HP-Chiral (20 % permethylated β-cyclodextrine, 30m × 0,25 mm) και ανιχνευτή FID.

 Τα φάσµατα απορρόφησης UV-ορατού λήφθηκαν σε Perkin Elmer Lambda 6. 

 Τα φάσµατα µάζας ελήφθησαν σε όργανο αέριας χρωµατογραφίας- 

φασµατοµετρίας µάζας (GC-MS), µοντέλο Shimatzu GCMS-QP5050 εφοδιασµένο µε 

τριχοειδή στήλη Supelco (SPB-5, 30m × 0,25 mm) και ανιχνευτή µάζας CI. 

Στις φωτοοξειδώσεις χρησιµοποιήθηκε λάµπα ξένου, Varian-Eimac Cermac 

400 W Xenon. 

 

 

3.1.2 ∆ΙΑΛΥΤΕΣ 

 
 Όπου οι αντιδράσεις απαιτούσαν ξηρές συνθήκες, έγινε η ξήρανση των 

διαλυτών µε τις πειραµατικές µεθόδους που αναφέρονται στο Chemist Companion.124 

Ο διαιθυλαιθέρας (Et2O) και το τετραϋδροφουράνιο (THF) αφού προξηράνθηκαν µε 

νάτριο, αποστάχθηκαν πάνω από νάτριο υπό αδρανή ατµόσφαιρα αζώτου, παρουσία 

βενζοφαινόνης ως δείκτη. 

 Οι διαλύτες που χρησιµοποιήθηκαν στις φωτοοξειδώσεις ήταν isocratic grade 

για υγρή χρωµατογραφία, ενώ αυτοί που χρησιµοποιήθηκαν στις στήλες 

χρωµατογραφίας ήταν αναλυτικής καθαρότητας, και χρησιµοποιήθηκαν χωρίς 

περαιτέρω καθαρισµό. 
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3.2 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΟΚΟΥ γCD/C60 

 
3.2.1 ΠΡΩΤΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ 

  

 Σε σφαιρική φιάλη των 25 ml εφοδιασµένη µε κάθετο ψυκτήρα και µαγνητικό 

αναδευτήρα τοποθετούνται 60 mg γ-κυκλοδεξτρίνης (0,046 mmol) και 10 mg C60 

(0,014 mmol) σε 10 ml H2O. Ακολουθεί βρασµός του διαλύµατος για 30 περίπου 

ώρες, οπότε σχηµατίζεται ένα έντονο καφέ διάλυµα. Ακολουθεί φυγοκέντριση του 

µείγµατος της αντίδρασης και στη συνέχεια γίνονται επαναλαµβανόµενες διηθήσεις 

του υπερκείµενου διαλύµατος µε τη χρήση µεµβράνης nylon, µε µέγεθος πόρων 

0,45µ, ταυτόχρονα γίνεται έκπλυση µε ζεστό H2O (ανάκτηση 2-3 mg µη 

συναρµοσµένου C60  στη µεµβράνη). Το διήθηµα περιέχει το σύµπλοκο καθώς και 

την περίσσεια της γ-κυκλοδεξτρίνης. Ο διαλύτης αποµακρύνεται υπό κενό βρύσης. 

To στερεό που αποµένει επαναδιαλύεται σε 80 ml Η2Ο. Με αυτήν τη µέθοδο 

λαµβάνεται σύµπλοκο άγνωστης συγκέντρωσης και η περίσσεια της γ-

κυκλοδεξτρίνης δεν αποµακρύνεται. 

  

 

3.2.2 ∆ΕΥΤΕΡΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ 

 
Σε σφαιρική φιάλη των 100 ml εφοδιασµένη µε µαγνητικό αναδευτήρα 

τοποθετούνται 50 mg γ-κυκλοδεξτρίνης (0,039 mmol) και 1 mg C60 (0,0014 mmol) σε 

50 ml ΜeOH. Ακολουθεί ισχυρή ανάδευση σε θερµοκρασία περιβάλλοντος, οπότε 

σχηµατίζεται ένα θολό διάλυµα. Στο µείγµα της αντίδρασης γίνεται διήθηση µε τη 

χρήση µεµβράνης nylon, µε µέγεθος πόρων 0,45µ, και στο ίζηµα γίνεται έκπλυση µε 

ΜeOH για την αποµάκρυνση της περίσσειας της κυκλοδεξτρίνης. Το ίζηµα που 

παραµένει πάνω στη µεµβράνη διαλύεται σε 30 ml ζεστού H2O. Και ακολουθεί και 

δεύτερη διήθηση για την αποµάκρυνση των τυχών αιωρούµενων σωµατιδίων. Το 

διήθηµα περιέχει το σύµπλοκο. Λόγω της πολύ µικρής συγκέντρωσης ο C60 

εγκλωβίζεται εξολοκλήρου στο σύµπλοκο. Με αυτή την µεθοδολογία λαµβάνουµε 

τελικώς τον C60 στο Η2Ο σε συγκέντρωση  4,6 × 10-5 M. Το υδατικό αυτό διάλυµα 

του συµπλόκου φυλάσσεται στο ψυγείο και χρησιµοποιήθηκε στις φωτοοξειδώσεις. 
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3.2.3 ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΦΩΤΟΟΞΕΙ∆ΩΣΕΩΝ 

  

 Σε σφαιρική φιάλη τοποθετούνται ο ευαισθητοποιητής, το υπόστρωµα και ο 

διαλύτης. Η συγκέντρωση των υποστρωµάτων είναι της τάξεως των 10-2 Μ, ενώ των 

ευαισθητοποιητών της τάξεως 10-5 - 10-4 Μ, κατά περίπτωση. Ο διαλύτης είναι κατά 

περίπτωση 2-10 ml. Στη σφαιρική φιάλη µεταφέρεται διαµέσου σύριγγας ξηρό 

οξυγόνο µε συνεχή ροή. Η ξήρανση του οξυγόνου γίνεται διαµέσου παγίδας που 

περιέχει πυκνό H2SO4. Οι φωτοοξειδώσεις γίνονται σε θερµοκρασία 0 ºC, µε τη 

χρήση παγόλουτρου. Μετά το τέλος της φωτοοξείδωσης, το µείγµα της αντίδρασης 

εκχυλίζεται µε αιθέρα και στην οργανική στοιβάδα προστίθεται τριφαινυλοφωσφίνη 

για την αναγωγή των υπεροξειδικών προϊόντων στις αντίστοιχες αλκοόλες. Η 

ανάλυση των προϊόντων γίνεται µε αέρια χρωµατογραφία και σύγκριση µε πρότυπα 

δείγµατα, καθώς και µε φασµατοµετρία µάζας. Στις περιπτώσεις όπου ελήφθησαν 

φάσµατα 1Η-ΝΜR το µείγµα της αντίδρασης εκχυλίζεται µε αιθέρα, ξηραίνεται µε 

MgSO4 και στη συνέχεια αποµακρύνεται ο διαλύτης µε συµπύκνωση υπό κενό. 

 

3.3 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 

  

Σύνθεση του (Ε)-διµεθυλοστυρενίου (2)  

 

Σε προξηραµένη δίλαιµη σφαιρική φιάλη των 100 ml, εφοδιασµένη µε κάθετο 

ψυκτήρα, προσθετική χοάνη και µαγνητικό αναδευτήρα, τοποθετούνται υπό αδρανή 

ατµόσφαιρα 1,08 g Mg (45 mmol) σε 20 ml ξηρού Εt2O. Από την προσθετική χοάνη 

προστίθενται σταδιακά 4,5 ml αιθυλοϊωδίου (30 mmol) διαλυµένα σε 15 ml ξηρού 

Εt2O ώστε να ξεκινήσει η αντίδραση που φαίνεται από το θόλωµα που δηµιουργείται. 

Μετά την προσθήκη του αιθυλοϊωδίου ακολουθεί βρασµός του διαλύµατος για 30 

λεπτά. Μετά απο αυτό το χρονικό διάστηµα, γίνεται ψύξη στους 0 ºC και 

προστίθενται σταδιακά 3,5 ml ακετοφαινόνης (30 mmol) διαλυµένα σε 15 ml ξηρού 

Εt2O. Ακολουθεί βρασµός του διαλύµατος για 5 ώρες, κατά τις οποίες ελέγχεται η 

αντίδραση µε χρωµατογραφία TLC. Μετά την ολοκλήρωση της αντίδρασης, ψύχεται 

το διάλυµα σε παγόλουτρο και προστίθενται σταδιακά 2 ml H2O. Τα άλατα του Mg 

καθιζάνουν και η οργανική στοιβάδα εκχυλίζεται µε αιθέρα και εκπλύνεται µε 

κορεσµένο διάλυµα NaCl και Η2Ο. Μετά από ξήρανση µε MgSO4 ακολουθεί η 

αποµάκρυνση του διαλύτη σε κενό βρύσης. Το µείγµα της αντίδρασης τοποθετείται 
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σε αυτόκλειστο δοχείο, προστίθεται καταλυτική ποσότητα Amberlyst και το δοχείο 

θερµαίνεται στους 120 ºC για 1 ώρα.  Μετά την ολοκλήρωση της αντίδρασης, 

ψύχεται το αυτόκλειστο δοχείο, και αποµακρύνεται το Amberlyst. Ο καθαρισµός του 

αλκενίου από τα πολικά παραπροϊόντα έγινε µε στήλη χρωµατογραφίας µεσαίας 

πίεσης και διαλύτη έκλουσης εξάνιο. Το αλκένιο καθαρίστηκε περαιτέρω µε 

παρασκευαστικό GC. Αποµονώθηκαν 0,98 g του αλκενίου (25 %). 
1Η-NMR (500ΜHz, CDCl3): 1,80 (d, 3H, J = 7 Hz, αλλυλικά), 2,04 (s, 3H, 

αλλυλικά), 5,87 (q, 1Η, J = 7 Hz, βινυλικό), 7,20-7,43 (m, 5H, αρωµατικά) 

 

 

Σύνθεση του 1,1-διµεθυλο-2,2-διφαινυλοαιθυλενίου (3) 

 

 Η σύνθεση του αλκενίου 3 έγινε µε µία αντίδραση Grignard και αφυδάτωση 

της σχηµατιζόµενης αλκοόλης σύµφωνα µε τη µεθοδολογία που αναφέρθηκε 

παραπάνω. Χρησιµοποιήθηκαν 5,4 g (30 mmol) βενζοφαινόνης, 2,81 ml (30 mmol) 

2-βρωµοπροπανίου και 1,08 g (45 mmol) Mg. Μετά από 6 ώρες βρασµού 

ολοκληρώθηκε η αντίδραση σύµφωνα µε τη χρωµατογραφία TLC. Μετά από την 

αφυδάτωση µε Amberlyst σε αυτόκλειστο δοχείο (1,5 ώρα) ακολουθεί καθαρισµός 

του αλκενίου από τα πολικά παραπροϊόντα µε στήλη χρωµατογραφίας µεσαίας πίεσης 

και διαλύτη έκλουσης εξάνιο. Αποµονώθηκαν 2,55 g (41% συνολική αποδόση) 1,1-

διµεθυλο-2,2-διφαινυλοαιθυλενίου. 
1Η-NMR (300 MHz, CDCl3) : 1,92 (s, 6Η, µεθυλενικά), 7,23-7,41 (m, 10H, 

αρωµατικά) 

 

 

Σύνθεση του 1,1-δις(p-µεθοξυφαινυλο)αιθυλενίου (5) 

 

 Σε προξηραµένη δίλαιµη σφαιρική φιάλη των 100 ml, εφοδιασµένη µε κάθετο 

ψυκτήρα, προσθετική χοάνη και µαγνητικό αναδευτήρα, τοποθετούνται υπό αδρανή 

ατµόσφαιρα 0,87 g (3,6 mmol) p-µεθοξυ-βενζοφαινόνης και 40 ml ξηρού THF. Η 

φιάλη ψύχεται στους 0 ºC και ακολουθεί στάγδην προσθήκη MeLi (2 ml). Μετά την 

προσθήκη του MeLi αποµακρύνεται το παγόλουτρο και το µείγµα της αντίδρασης 

αφήνεται σε θερµοκρασία δωµατίου, υπό συνεχή ανάδευση. Η πορεία της αντίδρασης 

παρακολουθείται µε χρωµατογραφία λεπτής στοιβάδας (κινητή φάση πετρελαϊκός 
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αιθέρας : οξικός αιθυλεστέρας, 1:1), καθώς και µε αέρια χρωµατογραφία. Μετά από 

28 ώρες (εξαφάνιση της καρβονυλικής ένωσης) τερµατίζεται η αντίδραση µε ψύξη 

της σφαιρικής φιάλης και προσθήκη H2O. Το διάλυµα οξινίζεται µε HCl 3N, και 

εκχυλίζεται µε αιθέρα. Ακολουθεί έκπλυση µε κορεσµένο διάλυµα NH4Cl και H2O. Η 

οργανική στοιβάδα ξηραίνεται µε MgSO4 και ο διαλύτης αποµακρύνεται στον 

ρότορα. Το κίτρινο στερεό που λαµβάνεται, διαλύεται σε THF και προστίθεται 

καταλυτική ποσότητα Αmberlyst. Το διάλυµα θερµαίνεται υπό reflux για 3 ώρες. 

Μετά το τέλος της αντίδρασης αποµακρύνεται ο καταλύτης. Αποµάκρυνση του 

διαλύτη έδωσε 0,76 g (87 %) στερεού  προϊόντος. 

 1Η-NMR (500 MHz, CDCl3): 3,83 (s, 6H, µεθόξυ) 5,29 (s, 2H, βινυλικά) 6,87 

(d, 4H, J=9 Hz, αρωµατικά) 7,28 (d, 4H, J=9 Hz, αρωµατικά). 

 

 

Σύνθεση του αδαµαντυλιδενοαδαµαντανίου (6) 

 

Σε προξηραµένη δίλαιµη σφαιρική φιάλη των 250 ml, εφοδιασµένη µε 

προσθετική χοάνη, κάθετο ψυκτήρα και µαγνητικό αναδευτήρα, τοποθετούνται υπό 

αδρανή ατµόσφαιρα 2,9 g (19 mmol) TiCl3 και 100 ml ξηρό THF. Η φιάλη ψύχεται 

στους 0 ºC και ακολουθεί προσθήκη 0,6 g (25 mmol) Mg. Το µείγµα της αντίδρασης 

θερµαίνεται µέχρι βρασµού για περίπου 30 min. Στη συνέχεια αφού ψυχθεί η 

σφαιρική φιάλη σε θερµοκρασία δωµατίου, προστίθενται 2 g (13,3 mmol) 

αδαµαντανόνης διαλυµένη σε 15 ml ξηρού THF. Ακολουθεί θέρµανση µέχρι 

βρασµού για 24 ώρες. Η πορεία της αντίδρασης ελέγχεται µε TLC. Μετά το τέλος της 

αντίδρασης προστίθεται µικρή ποσότητα ΜeΟΗ και H2O και ακολουθεί διήθηση 

ώστε να διαχωριστούν τα παραγόµενα άλατα του τιτανίου. Το διήθηµα εκχυλίζεται µε 

εξάνιο και εκπλύνεται µε H2O και κορεσµένο διάλυµα ΝaΗCO3. Ακολουθεί ξήρανση 

και εξάτµιση του διαλύτη. Ο καθαρισµός του προϊόντος γίνεται µε χρωµατογραφία 

στήλης και διαλύτη έκλουσης εξάνιο. Αποµονώθηκαν 0,98 g (55%) αδαµαντυλιδενο-

αδαµαντανίου (λευκό στερεό). Το παραπροϊόν της αντίδρασης είναι η αδαµαντανόλη. 
1H-NMR (300 MHz, CDCl3) : 2,9 (s, 4H, αλλυλικά), 1,65-1,92 (m, 4H, µεθινικά), 

1,65-1,92 (m, 16H, µεθυλενικά). 

 

Tο αλκένιο τριµεθυλοαιθυλένιο (2-µεθυλο-2-βουτένιο) (1) καθώς και οι 

αρωµατικές ενώσεις: αιθυλοβενζόλιο (7), p-µεθυλοκουµένιο (8), ισοπροπυλοβενζόλιο 
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(κουµένιο) (9) και φλουορένιο (10) είναι εµπορικά διαθέσιµες και χρησιµοποιήθηκαν 

χωρίς περαιτέρω καθαρισµό. Η µέθοδος παρασκευής του αλκενίου 1,1-διβενζυλο-2,2-

διµεθυλοαιθυλένιο (4) περιγράφεται στη διδακτορική διατριβή του Μ. Στρατάκη, 

Πανεπιστήµιο Κρήτης, 1991  

 

 

Παρασκευή εποξειδίων - γενική µέθοδος 

 
 Σε µονόλαιµη σφαιρική φιάλη τοποθετούνται (0,1 mmol) του αλκενίου µε 4 

ml CH2Cl2. Στη συνέχεια προστίθεται στάγδην στους 0 ºC (0,1 mmol) m-χλωρο-

υπερβενζοϊκό οξύ (m-CPBA) διαλυµένο σε 2 ml CH2Cl2. H αντίδραση αφήνεται υπό 

ανάδευση για 2-6 ώρες σε θερµοκρασία δωµατίου και εν συνεχεία εκχυλίζεται το 

µείγµα της αντίδρασης µε 5 ml κορεσµένο διάλυµα NaHCO3, για την αποµάκρυνση 

του παραγόµενου m-χλωροβενζοϊκού οξέως. Ακολουθεί ξήρανση του διαλύτη µε 

MgSO4, διήθηση και αποµάκρυνση του διαλύτη υπό κενό.  

 

Εποξείδιο (2δ) του (Ε)-διµεθυλοστυρενίου  
1H-NMR (300 MHz, CDCl3) : 1,43 (d, 3H, J= 5Hz, µεθυλικά), 1,66 (s, 3H, µεθυλικά), 

2,95 (q, 1H, J=5 Hz, µεθυλικά), 7,33-7,65 (m, 5 H, αρωµατικά) 

 

Εποξείδιο (3γ) του 1,1-διµεθυλο-2,2-διφαινυλοαιθυλενίου 
1H-NMR (300 MHz, CDCl3) : 1,32 (s, 6Η, µεθυλικά), 7,24-7,56 (m, 10H, αρωµατικά) 

 

Εποξείδιο (4β) του 1,1-διβενζυλο-2,2-διµεθυλοαιθυλενίου 
1H-NMR (300 MHz, CDCl3) : 1,51 (s, 6H, µεθυλικά), 2,71-2,91 (dd, 4H, J=15Hz, 

βενζυλικά), 7,09-7,29 (m, 10H, αρωµατικά) 

 

Εποξείδιο (6β) του αδαµαντυλιδενοαδαµαντανίου 
1H-NMR (300 MHz, CDCl3) : 1,73-2,01 (m, 28 H) 
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Προϊόντα φωτοχηµικών αντιδράσεων: 

 

Φωτοοξείδωση του τριµεθυλαιθυλενίου, 1:  
1H-NMR (300 MHz, CDCl3) 1α: 1,32 (s, 6H, µεθυλικά), 5,18 (d, 1H, J= 10,5 Hz, 

βινυλικό), 5,24 (d, 1H, J= 17,5 Hz, βινυλικό), 5,89-5,98 (dd, 1H, J1=17,5 Hz, J2=10,5 

Hz, βινυλικό). 1β: 1,22 (d, 3H, J=6,6 Hz, µεθυλικά), 1,73 (s, 3H, µεθυλικά), 4,47 (q, 

1H, J=6,6 Hz, CH-OOH), 4,95 (s, 1H, βινυλικό), 4,99 (s, 1H, βινυλικό). 

 

 Φωτοοξείδωση του (Ε)-διµεθυλοστυρενίου, 2: 
1H-NMR (500 MHz, CDCl3) 2α: 1,37 (d, 3H, J=6,5 Hz, µεθυλικά), 5,01 (q, 1H, J= 6,5 

Hz, CH-OOH), 5,41 (s, 1H, βινυλικό), 5,46 (s, 1H, βινυλικό) 7,31-7,45 (m, 5H, 

αρωµατικά), 7,97 (s, 1H, OOH). 2β:  1,73 (s, 3H, µεθυλικά), 5,28 (d, 1H, J= 18 Hz, 

βινυλικό), 5,38 (d, 1H, J= 11 Hz, βινυλικό), 6,20 (dd, 1H, Jtrans=18 Ηz, Jcis=11 Hz, 

βινυλικό). 2γ: 2,6 (s, 3H, µεθυλικό), 7,38-7,97 (m, 5H, αρωµατικά). 2δ: 1,43 (d, 3H, 

J= 5Hz, µεθυλικά), 1,66 (s, 3H, µεθυλικά), 2,95 (q, 1H, J=5 Hz, µεθυλικά), 7,33-7,65 

(m, 5 H, αρωµατικά) 

 

Φωτοοξείδωση του 1,1-διµεθυλο-2,2-διφαινυλοαιθυλενίου, 3: 
1H-NMR (300 MHz, CDCl3) 3α: 1,85 (s, 3H, µεθυλικά), 5,22 (s, 1H, βενζυλικό), 5,32 

(s, 1H, βενζυλικό), 7,24-7,59 (m, 10H, αρωµατικά). 3β: 7,24-7,94 (m, 10 Η, 

αρωµατικά). 3γ: 1,32 (s, 6Η, µεθυλικά), 7,24-7,56 (m, 10H, αρωµατικά). 

 

Φωτοοξειδωση του 1,1-διβενζυλο-2,2-διµεθυλοαιθυλενίου, 4: 
1H-NMR (300 MHz, CDCl3) 4α i: 1,72 (s, 3H, µεθυλικά), 3,02 (dd, 4H, J=17 Hz, 

βενζυλικά), 4,76 (s, 1H, βινυλικό), 4,97 (s, 1H, βινυλικό), 7,13-7,35 (m, 10H, 

αρωµατικά). 4α ii: 1,31 (s, 6H, µεθυλικά), 3,56 (s, 2H, βενζυλικά), 6,35 (s, 1H, 

βινυλικό), 7,13-7,35 (m, 10H, αρωµατικά). 4α iii: 1,40 (s, 6H, µεθυλικά), 3,80 (s, 2H, 

βενζυλικά), 6,95 (s, 1H, βινυλικό), 7,13-7,35 (m, 10H, αρωµατικά). 

 

 Φωτοοξείδωση του 1,1-δι-p-µεθοξυφαινυλοαιθυλενίου, 5: 
1H-NMR (500 MHz, CDCl3) 5α: 3,89 (s, 6H, µεθόξυ), 6,96 (d, 4H, J= 9 Hz, 

αρωµατικά), 7,78 (d, 4H, J= 9 Hz, αρωµατικά). 
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 Φωτοοξείδωση του αιθυλοβενζολίου, 7: 
1H-NMR (500 MHz, CDCl3) 7α: 1,48 (d, 3H, J= 7 Hz, µεθυλικά), 5,09 (q, 1H, J= 7 

Hz, βενζυλικό), 7,38-7,74 (m, 5H, αρωµατικά). 7β: 1,51, (d, 3H, J= 7 Hz, µεθυλικά), 

4,91 (q, 1H, J= 7 Hz, βενζυλικό), 7,38-7,74 (m, 5H, αρωµατικά).7γ: 2,6 (s, 3H, 

µεθυλικό), 7,38-7,97 (m, 5H, αρωµατικά). 

 

 Φωτοοξειδωση του p-µεθυλοκουµενίου, 8: 
1H-NMR (300 MHz, CDCl3) 8α: 1,60 (s, 6H, -C(CH3)2OOH) 2,35 (s, 3H, -PhCH3), 

7,18-7,50 (m, 4H, αρωµατικά). 8β: 1,58 (s, 6H, -C(CH3)2OH) 2,34 (s, 3H, -PhCH3), 

7,18-7,50 (m, 4H, αρωµατικά). 8γ: 1,28(d, 6H, J= 7 Hz, µεθυλικά), 2,98 (m, 1H, 

βενζυλικό) 7, 65 (d, 2H, J= 8 Hz, αρωµατικά) 7,82 (d, 2H, J= 8 Hz, αρωµατικά), 9,96 

(s, 1H, αλδεϋδικό). 

 

 Φωτοοξείδωση του ισοπροπυλοβενζολίου, 9: 
1H-NMR (300 MHz, CDCl3) 9α: 1,62 (s, 6H, µεθυλικά), 7,27-7,51 (m, 5H, 

αρωµατικά). 9β: 1,59 (s, 6H, µεθυλικά), 7,27-7,51 (m, 5H, αρωµατικά). 

 

Φωτοοξείδωση του φλουορενίου, 10: 
1H-NMR (300 MHz, CDCl3) 10α: 7,68-7,29 (m, 8H, αρωµατικά). 
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