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και Μαγνητικές Μετρήσεις των συμπλόκων που 

απομονώθηκαν. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η χημεία ένταξης των τεσσάρων νέων οργανικών 

υποκαταστατών: i) MeLH3 (2-(((3-hydroxynaphthalen-2-yl)methylene)amino)-2-methylpropane-

1,3-diol), ii) EtLH3 (2-ethyl-2-(((3-hydroxynaphthalen-2-yl)methylene)amino)propane-1,3-diol), 

iii) LH4 (2-(hydroxymethyl)-2-(((3-hydroxynaphthalen-2-yl)methylene)amino)propane-1,3-diol) 

και iv) BrLH3 (2-((5-bromo-2-hydroxybenzylidene)amino)-2-methylpropane-1,3-diol), καθώς και 

των δύο τεχνητών αμινοξέων aibH (2-αμινο-ισοβουτυρικό οξύ) και abH (2-αμινο-βουτυρικό 

οξύ), στην χημεία του Κοβαλτίου. Συνολικά, απομονώθηκαν και χαρακτηρίστηκαν επτά νέα 

σύμπλοκα Co(II/III). Αυτά είναι τα: [Co
III

3(MeL)2(aib)3]∙2MeOH (1∙2MeOH), 

[Co
III

2Co
II
(MeLH)2(MeL)(aib)] (2), [Co3

III
(ΕtL)2(aib)3]∙2.15MeOH (3∙2.15MeOH), [Co

II
L’] (4), 

[Co
III

2Co
II
(LH2)2(LΗ)(aib)] (5), [Co

III
3(EtL)2(ab)3] 

.
2MeOH (6

.
2MeOH), 

[Co
II

5Co
III

4(BrLH)4(BrL)4(Cl)2]∙2.8MeOH∙3.6EtOH ∙0.4H2O (7∙2.8MeOH∙3.6EtOH ∙0.4H2O). 

Αναλυτικότερα, η αντίδραση μεταξύ του υποκαταστάτη ΜeLH3 με Co(OAc)2
.
4H2O και aibH 

παρουσία βάσης NEt3 σε MeOH σε συνθήκες περιβάλλοντος οδήγησε στη σύνθεση του 

τριπυρηνικού συμπλόκου [Co
III

3(ΜeL)2(aib)3]
.
2MeOH (1

.
2MeOH), ενώ η ίδια αντίδραση κάτω 

από διαλυτοθερμικές συνθήκες οδήγησε στο σχηματισμό του συμπλόκου μικτού σθένους 

[Co
III

2Co
II
(MeLH)2(MeL)(aib)] (2). Στη συνέχεια, με επανάληψη της αρχικής αντίδρασης 

παρουσία EtLH3 σε διαλύτη MeOH (ή παρουσία LH4 σε διαλύτη MeCN) απομονώσαμε τα 

σύμπλοκα [Co
III

3(EtL)2(aib)3]
.
2.15MeOH (3

.
2.15MeOH) και [Co

III
2Co

II
(LH2)2(LΗ)(aib)] (5), τα 

οποία είναι ανάλογα με τα σύμπλοκα 1
.
2MeOH και 2. Στη συνέχεια, με αντικατάσταση του 

αμινοξέος aibH της αντίδρασης με abH παρουσία υποκαταστάτη EtLH3 απομονώσαμε τo 

σύμπλοκο [Co
III

3(EtL)2(ab)3]
.
2MeOH (6

.
2MeOH) το οποίο είναι ανάλογο του συμπλόκου 

3
.
2.15MeOH. Το σύμπλοκο 4 αποτελεί ένα μονοπυρηνικό σύμπλοκο Co

II
, το οποίο φαίνεται να 

σχηματίζεται με τη διάσπαση του υποκαταστάτη EtLΗ3 σε 2-ΟΗ-ναφθαλδεΰδη και 2-αμινο-2-

μεθυλ-1,3-προπανοδιόλη και, εν συνεχεία, τη γεφύρωση δύο μορίων ναφθαλδεΰδης με ένα μόριο 

αιθυλενοδιαμίνης σχηματίζοντας το νέο L’ υποκαταστάτη. Τέλος, το σύμπλοκο 7 περιγράφει ένα 

εννεαπυρηνικό σύμπλοκο μικτού σθένους Co (5Co
II
 και 4Co

III
) με τον μεταλλικό πυρήνα να 

σχηματίζει μια κεντρική μονάδα τετραγωνικής πυραμίδας [Co
II

5]. 

Τα σύμπλοκα χαρακτηρίστηκαν με Κρυσταλλογραφία Ακτινών-Χ, στοιχειακή ανάλυση, 

Φασματομετρία Μάζας Υπερηχητικής Εκνέφωσης SSI-MS θετικού και αρνητικού ιοντισμού και 

dc μετρήσεις μαγνητικής επιδεκτικότητας υπό την επίδραση συνεχούς μαγνητικού πεδίου 1000 G 

σε εύρος θερμοκρασιών 5-300 Κ. Η Φασματομετρία Μάζας Υπερηχητικής Εκνέφωσης SSI-MS 

έδειξε ότι και τα πέντε σύμπλοκα που μελετήθηκαν (1, 2, 3, 5 και 6) είναι σταθερά σε διαλύτη 
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MeOH, ενώ οι dc μετρήσεις μαγνητικής επιδεκτικότητας στο σύμπλοκο 7 έδειξαν ότι στο 

συγκεκριμμένο σύμπλοκο κυριαρχούν σιδηρομαγνητικές συζεύξεις οδηγώντας σε S = 9/2. 
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ABSTRACT 

In the present work we have investigated the employment of four new organic ligands, MeLH3 

(2-(((3-hydroxynaphthalen-2-yl)methylene)amino)-2-methylpropane-1,3-diol), EtLH3 (2-ethyl-2-

(((3-hydroxynaphthalen-2-yl)methylene)amino)propane-1,3-diol), LH4 (2-(hydroxymethyl)-2-

(((3-hydroxynaphthalen-2-yl)methylene)amino)propane-1,3-diol), and BrLH3 (2-((5-bromo-2-

hydroxybenzylidene)amino)-2-methylpropane-1,3-diol), in the presence of the artificial amino 

acids 2-amino-isobutyric acid, aibH, and 2-amino-butyric acid, abH, in Co(II/III) chemistry. 

In total, seven new cobalt complexes were isolated and characterized: 

[Co
III

3(MeL)2(aib)3]∙2MeOH (1∙2MeOH), [Co
III

2Co
II
(MeLH)2(MeL)(aib)] (2), 

[Co3
III

(ΕtL)2(aib)3]∙2.15MeOH (3∙2.15MeOH), [Co
II
L’] (4), [Co

III
2Co

II
(LH2)2(LΗ)(aib)] (5), 

[Co
III

3(EtL)2(ab)3] 
.
2MeOH (6

.
2MeOH), [Co

II
5Co

III
4(BrLH)4(BrL)4(Cl)2]∙2.8MeOH∙3.6EtOH 

∙0.4H2O (7∙2.8MeOH∙3.6EtOH ∙0.4H2O). 

More specifically, the reaction between MeLH3 with Co(OAc)2
.
4H2O and aibH in the presence of 

NEt3 in MeOH, gave complex [Co
III

3(MeL)2(aib)3]
.
2MeOH (1

.
2MeOH), while the same reaction 

under solvothermal conditions yielded complex [Co
III

2Co
II
(MeLH)2(MeL)(aib)] (2). Switching to 

LH4 and upon reacting Co(OAc)2
.
4H2O, LH4 and aibH, in the presence of NEt3 in MeCN we 

managed to isolate cluster [Co
III

2Co
II
(LH2)2(LH)(aib)] (5). On the other hand, switching to EtLH3 

and upon reacting Co(OAc)2
.
4H2O, EtLH3 and aibH, in the presence of NEt3 in MeOH we 

managed to isolate cluster [Co
III

3(EtL)2(aib)3]
.
2.15MeOH (3

.
2.15MeOH), while upon employment 

of the artificial amino acid 2-amino-butyric acid, abH, we characterized cluster 

[Co
III

3(EtL)2(ab)3]
.
2MeOH (6

.
2MeOH). Moreover, complex [CoL’] (4) comprises a mononuclear 

Co(II) complex which is formed by the EtLΗ3 “breaking” in 2-OH-naphthaldehyde and 

aminodiol, followed by the Schiff base formation upon reacting with ethylenediamine molecule in 

order to form the new L’ ligand. Finally, the reaction between CoCl2
.
4H2O, aibH and Br-L’H3 

(=2-((5-bromo-2-hydroxybenzylidene)amino)-2-methylpropane-1,3-diol) in EtOH in the presence 

of NEt3 under solvothermal conditions formed the nonanuclear mixed-valent cluster 

[Co
II

5Co
III

4(Br-L’H)4(Br-L’)4(Cl)2] 
.
2.8MeOH

.
3.6EtOH

.
0.4H2O (7

.
2.8MeOH

.
3.6EtOH

. 
0.4H2O) 

following recrystallization from MeOH. 

The complexes were characterized by single-crystal X-ray crystallography, elemental analysis and 

dc magnetic susceptibility measurements under an applied dc field of 1000 G. Clusters 1, 2, 3, 5 

and 6 were studied by means of positive and negative ion Sonic - Spray Ionization Mass 

Spectrometry (SSI-MS), establishing the structural integrity of the metallic species in MeOH. 

Furthermore, the magnetic properties of the nonanuclear cluster 7
.
EtOH were investigated under 
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dc magnetic field revealing the presence of dominant ferromagnetic interactions within the 

metallic complex, leading to an S = 9/2 ground-state. 
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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Α1. Βασικά Χαρακτηριστικά της Χημείας του Κοβαλτίου 

Τα τελευταία χρόνια η χημεία του κοβαλτίου παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς τομείς 

έρευνας όπως η Βιοανόργανη Χημεία, ο Μοριακός Μαγνητισμός, η Συνθετική Ανόργανη Χημεία 

και η Επιστήμη Υλικών δραστηριοποιούνται στη σύνθεση, στη μελέτη και στις πιθανές 

εφαρμογές συμπλόκων με το συγκεκριμμένο μέταλλο. Το Co, όπως και τα μέταλλα μετάπτωσης 

Ti, V, Cr, Μn και Fe, έχει την τάση να εμφανίζει μειωμένη σταθερότητα σε χαμηλές οξειδωτικές 

καταστάσεις με αποτέλεσμα, το Co, να εμφανίζεται πολύ συχνά στην οξειδωτική βαθμίδα ΙΙΙ. 

Παρόλα αυτά, σύμπλοκα τα οποία περιέχουν το μέταλλο σε χαμηλή οξειδωτική βαθμίδα, 

φαίνονται να είναι σταθερά όταν η σφαίρα ένταξης του μετάλλου αποτελείται κυρίως από Ν. Οι 

οξειδωτικές καταστάσεις ΙV και V εμφανίζονται σπανιότερα ενώ η οξειδωτική κατάσταση I 

συναντάται συχνότερα στο Co από ότι σε οποιοδήποτε άλλο μέταλλο της πρώτης σειράς 

μετάπτωσης, με εξαίρεση το Cu.
 

Α1.1. Το στοιχείο του Κοβαλτίου
[1]

  

Το Κοβάλτιο είναι σιδηρομαγνητικό μέταλλο το οποίο δεν απαντάται ελεύθερο στη φύση, αλλά 

οι ενώσεις του είναι συνήθως υπό μορφή ορυκτών. Στη φύση συχνά σχετίζεται με το Νικέλιο κι 

αποτελούν μαζί χαρακτηριστικά συστατικά του μετεωρικού Σιδήρου. Πρόκειται για μέταλλο των 

στοιχείων της πρώτης σειράς μετάπτωσης (d block) που ανήκει στην 4η περίοδο και 9η ομάδα 

του περιοδικού πίνακα με ηλεκτρονιακή δομή: [Ar] 3d
7 

4s
2
. Στον Πιν 1 παρουσιάζονται οι 

κυριότερες ιδιότητες του Κοβαλτίου. 

 

Πίνακας 1: Χαρακτηριστηκές ιδιότητες του Co 

Σημείο 

τήξης (
o
C) 

Σημείο βρασμού 

(
o
C) 

Ειδικό 

βάρος  (g/cm
3
) 

Aφθονία στο 

φλοιό της Γης 

(ppm) 

Αφθονία στη 

θάλασσα (ppm) 

1495 2870 8,90 20 0,00039 

 

Το κοβάλτιο απομονώθηκε από τον N. L. Vanquelin (Γαλλία, 1780) και η ονομασία του 

προέρχεται από το γερμανικό "kobald" που σημαίνει «Κακό Δαιμόνιο των ορυχείων». Η 

ονομασία αυτή είχε αποδοθεί στα ορυκτά από τους μεταλλωρύχους, επειδή η ανεύρεσή 

τους εκλαμβανόταν σαν κακοτυχία, εφόσον είχε συνδεθεί με ατυχήματα στα ορυχεία. Το Co έχει 

αργυρόχρωμο χρώμα με ελαφρά κυανή απόχρωση (Eικ. 1) κι αποτελεί σιδηρομαγνητικό 
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μέταλλο, με θερμοκρασία Curie 1115 
o
C. Πρόκειται για ένα σχετικά αδρανές μέταλλο, σταθερό 

στον αέρα, το οποίο δεν προσβάλλεται από το νερό και διαλύεται αργά σε αραιά όξινα 

διαλύματα. Όταν συνδυάζεται με C, P και S σε υψηλές θερμοκρασίες, προσβάλλεται από το 

ατμοσφαιρικό O2 και το H2O σχηματίζοντας CoO. Η τοξικότητα του μετάλλου και των 

ανόργανων ενώσεών του είναι σχετικά μικρή.  

    

 

Εικόνα 1: Το κοβάλτιο σε μεταλλική μορφή [1] 

  

Το κοβάλτιο ανευρίσκεται συνήθως σε ορυκτά Cu και Ni. Σε συνδυασμό με S, As και Fe μπορεί 

να ανευρεθεί σε άλλα ορυκτά, όπως στον κοβαλτίτη (CoAsS) (Eικ. 2) και στον 

σμαλτίτη, (Co,Ni,Fe)As2 (Εικ. 3). 

                                           

      Εικόνα 2: Κοβαλτίτης CoAsS [1]               Εικόνα 3: Σμαλτίτης (Co,Ni,Fe)As2 ή3 [1] 

           

Παγκοσμίως παράγονται περίπου 62.000 τόνοι Co το χρόνο (στοιχεία 2007), κυρίως στο Κογκό, 

στη Ζάμπια, στον Καναδά, στην Αυστραλία, στη Ρωσία, και στην Κούβα. 
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Α2. Χρήσεις - Εφαρμογές 

Το Co χρησιμοποιείται στην παραγωγή κραμάτων υψηλής θερμοκρασίας και υπεραγώγιμων 

υλικών με περιεκτικότητα σε Co έως 60% και Cr ή Ni έως 20%. Η ιδιαίτερα υψηλή 

ανθεκτικότητα των υλικών αυτών, καθώς και η αντοχή τους στη διάβρωση, επιτρέπει τη χρήση 

τους στην κατασκευή αεροσκαφών και εργαλείων (Εικ. 4).
[2]

  

                                   

Εικόνα 4: Χρήση κοβαλτίου σε εργαλεία [2] 

 

Η θερμική σταθερότητα αυτών των κραμάτων τα καθιστά κατάλληλα για χρήση στις λεπίδες των 

τουρμπίνων στις μηχανές τουρμπίνων αερίων και αεριωθούμενων αεροσκαφών. Επίσης, ειδικά 

κράματα Co-Cr-Mo χρησιμοποιούνται ως προσθετικά μέρη σε αντικαταστάσεις γοφών και 

γονάτων, ενώ κράματα κοβαλτίου χρησιμοποιούνται επίσης σε προσθετικές δοντιών. Ακόμα, 

ειδικά κράματα αλουμινίου, νικελίου, κοβαλτίου και σιδήρου, γνωστά ως AlΝiCo (8-12% Al,  

15-26% Ni, 5-24% Co) (Εικ. 5) και άλλα του σαμαρίου με το κοβάλτιο (μαγνήτης SmCo) 

χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ισχυρών μόνιμων μαγνητών, που είναι έως και 25 φορές 

ισχυρότεροι από τους μαγνήτες χάλυβα.
[3]

 Επίσης, ενώσεις του κοβαλτίου χρησιμοποιούνται στην 

κεραμοποιία, υαλουργία (Εικ. 6), καθώς και στην παρασκευή χρωμάτων και στην κατάλυση ως 

καταλύτες. Επιπλέον, ενώσεις Co χρησιμοποιούνται ως συνδετικά υλικά στην τσιμεντοποίηση 

του καρβιδίου και του βολφραμίου, όπως και άλλων καρβιδιών γνωστά ως «σκληρά μέταλλα» τα 

οποία χρησιμοποιούνται κυρίως για την κατασκευή εργαλείων. Τέλος, το Co συμμετέχει σε πολύ 

μικρές ποσότητες ως στεγνωτικό σε χρώματα, σε ύαλους και στην κάλυψη του κίτρινου 

χρώματος από τα οξείδια των μετάλλων, αλλά και ως συνδετικό μεταξύ μετάλλων και καουτσούκ 

στην κατασκευή ελαστικών. 

 

                                            

           Εικόνα 5: AlNiCo μαγνήτες [3]                        Εικόνα 6: SmCo μαγνήτες [3]             
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Α3: Θεωρητικό και Χημικό Υπόβαθρο για τις Ενώσεις του Κοβαλτίου 

Ένα γνωστό πρόβλημα που λύθηκε με τη Θεωρία του Werner (Νόμπελ Χημείας, 1913)
[4]

 είναι το 

γεγονός ότι η ένωση CoCl3 δίνει μια σειρά ενώσεων με NH3: 

 Το βιολετί CoCl3∙4NH3 

 Το πράσινο CoCl3∙4NH3 

 Το μωβ CoCl3∙5NH3 

 Το κίτρινο CoCl3∙6NH3 

Προσθήκη διαλύματος AgNO3 δίνει διαφορετικές ποσότητες ιζήματος AgCl για κάθε ισοδύναμο 

Co(III). Έτσι, ένα ισοδύναμο CoCl3∙6NH3 αντιδρά με περίσσεια AgNO3 και δίνει τρία ισοδύναμα 

AgCl. Ένα ισοδύναμο CoCl3∙5NH3 αντιδρά με περίσσεια AgNO3 και δίνει δύο ισοδύναμα AgCl, 

ενώ ένα ισοδύναμο από είτε πράσινο είτε βιολετί CoCl3∙4NH3 δίνει ένα ισοδύναμο AgCl. Το 

κύριο συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε ο Werner ήταν ότι σε όλες αυτές τις ενώσεις του Co(III) 

υπάρχουν δύο είδη δεσμών: ένας «πρωτεύον» δεσμός όπου το θετικό φορτίο του κεντρικού 

ατόμου (μετάλλου) αντισταθμίζεται από αρνητικά ιόντα και ένας «δευτερεύον» δεσμός, όπου 

μόρια ή ιόντα είναι απευθείας συνδεδεμένα με το μεταλλικό ιόν. Στην ένωση CoCl3∙6NH3 λοιπόν 

απέδωσε τον τύπο [Co(NH3)6]Cl3 όπου το μέταλλο είναι συνδεδεμένο με τους 6 υποκαταστάτες 

NH3 (οι οποίοι είναι συμμετρικά συντεταγμένοι γύρω από το μέταλλο), με τα ιόντα χλωρίου ως 

«κανονικά» ιόντα κι ελεύθερα να αντιδράσουν με τα ιόντα Ag
+
 αντισταθμίζοντας το φορτίο του 

μετάλλου. O Werner αναφέρθηκε στην οξειδωτική κατάσταση του μεταλλοϊόντος ως «πρωτεύον 

σθένος» ή «κύριο σθένος», και σε αυτό που γνωρίζουμε σήμερα εμείς ως «αριθμό ένταξης» ως 

«δευτερεύον σθένος». Κατόπιν τούτου, οι ενώσεις CoCl3∙4NH3, CoCl3∙5NH3 και CoCl3∙6NH3 

«μετασχηματίστηκαν» στις [Co(NH3)4Cl2]Cl, [Co(NH3)5Cl]Cl2 και [Co(NH3)6]Cl3. Το γεγονός 

ότι η ένωση [Co(NH3)4Cl2]Cl υπήρχε σε δύο ισομερή (το πράσινο και το βιολετί) ήταν το κλειδί 

για τις διαμορφώσεις των συμπλόκων [Co(NH3)4Cl2]
+
. Οι πιθανές διαμορφώσεις για τους έξι 

υποκαταστάτες είναι εξαγωνική, οκταεδρική και τριγωνική πρισματική. Όταν οι έξι 

υποκαταστάτες ταξινομούνται ως «Α4Β2» τότε υπάρχουν τρεις τρόποι διευθέτησης των 

υποκαταστατών για την εξαγωνική (Ι), δύο για την οκταεδρική (ΙΙ) (cis και trans) και τρεις για 

την τριγωνική πρισματική (ΙΙΙ) (Εικ. 7). Από το γεγονός ότι μόνο δύο ισομερή του 

[Co(NH3)4Cl2]Cl απομονώθηκαν, ο Werner συμπέρανε ότι το σύμπλοκο [Co(NH3)4Cl2]
+
 έχει 

οκταεδρική γεωμετρία. 
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Ι 

 

ΙΙ 

 

 

ΙΙΙ 

Εικόνα 7: Οι τρόποι διευθέτησης των υποκαταστατών της εξαγωνικής διάταξης (Ι), της 

οκταεδρικής (ΙΙ) και της τριγωνικής πρισματικής (ΙΙΙ) σε σύμπλοκα με τύπο [Co(NH3)4Cl2]
+
 [4] 
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Α4. Οξειδωτικές καταστάσεις των ενώσεων Κοβαλτίου
[5] 

Η σταθερότητα των μεγάλων οξειδωτικών βαθμίδων στα μέταλλα μειώνεται καθώς μεταβαίνουμε 

από αριστερά προς δεξιά κατά μήκος της περιόδου. Η V οξειδωτική κατάσταση αποτελεί τη 

μέγιστη οξειδωτική βαθμίδα για το Co ενώ αντιθέτως το Co(I) (και χαμηλότερες οξειδωτικές 

βαθμίδες) είναι σταθερό σε οργανομεταλλικές ενώσεις με υποκαταστάτες π-δέκτες ηλεκτρονίων. 

Στον παρακάτω πίνακα (Πιν. 2) παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικά σύμπλοκα του κοβαλτίου σε 

διάφορες οξειδωτικές βαθμίδες.  

 

Πίνακας 2: Παραδείγματα συμπλόκων του κοβαλτίου σε διάφορες οξειδωτικές βαθμίδες.  

 

 

 



 
 22 

Α4.1. Σύμπλοκα Co(IΙ) d
7
 

Στη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία αναφέρονται πολλά παραδείγματα συμπλόκων Co(ΙΙ) 

κυρίως τετραεδρικής και οκταεδρικής γεωμετρίας. Οι δύο αυτές γεωμετρίες παρουσιάζουν 

μεταξύ τους μικρές διαφορές σταθερότητας κι έτσι σε πολλές περιπτώσεις έχουν μελετηθεί 

σύμπλοκα Co(ΙΙ) με κοινούς υποκαταστάτες που μπορεί να βρίσκονται σε ισορροπία υιοθετώντας 

και τους δύο τύπους γεωμετρίας. Παράδειγμα τέτοιων ενώσεων είναι το σύμπλοκο [Co(H2O)4]
2+

 

που έχει τετραεδρική γεωμετρία και βρίσκεται σε ισορροπία με το σύμπλοκο [Co(H2O)6]
2+

 που 

έχει οκταεδρική γεωμετρία σύμφωνα με την εξίσωση: 

 

Α4.1.1. Σύμπλοκα Cο(ΙΙ) Τετραεδρικής Γεωμετρίας 

Τα τετραεδρικά σύμπλοκα Co(II) είναι συνήθως της μορφής [CoX4]
2-

 στα οποία το κεντρικό 

μέταλλο είναι συνδεδεμένο μονοδοντικά με ιοντικούς υποκαταστάτες όπως Cl
-
, Br

-
, I

-
, SCN

-
, N3

- 

και ΟΗ
-
 ή της μορφής CoX2L2 στα οποία μπορούν να συνδυαστούν δύο ιοντικοί υποκαταστάτες 

μαζί. Έχουν όμως αναφερθεί και σύμπλοκα κοβαλτίου με διδοντικούς υποκαταστάτες 

τετραεδρικής γεωμετρίας, όπως για παράδειγμα σύμπλοκα με N-alkylsalicylaldiminato και 

ογκώδη β-κετονάτο ανιόντα. Όσο μικρότερη παρεμπόδιση υπάρχει από υποκαταστάτες τέτοιου 

τύπου, τόσο μεγαλύτερος αριθμός ένταξης προκύπτει στα σύμπλοκα. Έτσι, στο                     

δις(Ν-μεθυλοσαλικυλαλδιμινάτο)κοβαλτίου(ΙΙ) προκύπτει ένα πενταενταγμένο διμερές 

κοβαλτίου, ενώ το δις(ακετυλοακετονατο)κοβαλτίου(ΙΙ) (Co(acac)2) είναι ένα τετραμερές στο 

οποίο κάθε Co(ΙΙ) είναι εξαενταγμένο (Εικ. 8).
[6]

  

 

                                       A                                                                    B                                                       

Εικόνα 8: Σχηματική απεικόνιση των δομών Α) δις(Ν-μεθυλοσαλικυλαλδιμινάτο)κοβαλτίου(ΙΙ) και  

Β) του δις(ακετυλοακετονατο)κοβαλτίου (ΙΙ). [6] 
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Α4.1.2. Σύμπλοκα Co(II) Επίπεδης Τετραγωνικής Γεωμετρίας 

Τα σύμπλοκα Co(II) επίπεδης τετραγωνικής γεωμετρίας σχηματίζονται με διμεθυλοξιμικούς,                             

ο-αμινοφαινοξικούς, διοθειοακετυλοακετονικούς, διθειολικούς κι άλλους διδοντικούς 

υποκαταστάτες. Σε κάποιες περιπτώσεις όμως έχει παρατηρηθεί ότι τα συγκρυσταλλωμένα ιόντα 

μπορούν να συναρμοστούν με το μέταλλο σε κάποιο βαθμό με αποτέλεσμα οι ενώσεις αυτές να 

διαμορφώνουν παραμορφωμένο οκτάεδρο όπως για παράδειγμα το [Co(en)2](AgI2)2] και το 

[Co(CH3SC2H4SCH3)2](ClO4)2]. Τέλος, έχουν εμφανιστεί σύμπλοκα επίπεδης γεωμετρίας με 

τετραδοντικούς υποκαταστάτες όπως συμβαίνει με τις πορφυρίνες (Εικ. 9). 

 

                                             Εικόνα 9: Πορφυρίνη κοβαλτίου [7] 

Α4.1.3. Σύμπλοκα Cο(ΙΙ) Οκταεδρικής Γεωμετρίας
 

Παραδείγματα οκταεδρικών συμπλόκων Co(II) είναι το Βα3[Co2(CN)10]∙13H2O το οποίο 

προκύπτει με την προσθήκη KCN σε υδατικό διάλυμα Co(ΙΙ). Το άλας αυτό έχει μωβ χρώμα και 

είναι διαμαγνητικό με δεσμούς Co-Co έχοντας δομή που μοιάζει με αυτή του Μn2(CO)10. Στο 

διάλυμα το κύριο προϊόν είναι πιθανόν το παραμαγνητικό [Co(CN)5H2O]
3-

 ενώ σχηματίζονται 

επιπλέον κι άλλα σύμπλοκα με λιγότερη αναλογία CN
-
 τα οποία είναι ασταθή και αντιδρώντας με 

Η2Ο δίνουν [Co(CN)5H]
3-

 ή [Co(CN)5OH]
3-

. Επιπλέον, έχει δημοσιευτεί πληθώρα διπυρηνικών 

καρβοξυλικών συμπλόκων Co(II)
 
όπου παρουσιάζουν ενδιαφέρουσες μαγνητικές ιδιότητες και 

περιέχουν [Co2(μ-ΟΗ2)(RCO2)2]
2+

 ή [Co2(μ-Χ)(RCO2)2]
2+

 μονάδες (όπου Χ = ΟΗ, Cl, Br) τα 

οποία σταθεροποιούνται μέσω χηλικών υποκαταστατών. 

Α4.1.4. Σύμπλοκα Co(II) Επίπεδης Τριγωνικής Γεωμετρίας 

Σε πολλές περιπτώσεις όπου ο υποκαταστάτης προκαλεί στερεοχημική παρεμπόδιση, μπορούν να 

προκύψουν δομές με επίπεδη τριγωνική γεωμετρία, όπως για παράδειγμα τα σύμπλοκα τύπου 

[Co2(μ-NR2)2(NR2)2] (R = ογκώδης μόριο). Οι μαγνητικές ροπές τέτοιων συμπλόκων 

διακυμαίνονται από μΒ = 4.83 (R = SiMe3) έως 1.72 (R = Ph) BM.  
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Α4.1.5. Διπυρηνικές Ενώσεις και Άλατα Co(II)
 

Το Co(II) σχηματίζει ποικιλία απλών ενώσεων. Όσον αφορά τις ενώσεις αλογονιδίων, η 

αντίδραση άνυδρου CoCl2 με το HF στους 570 Κ δίνει την ροζ ένωση CoF2 που κρυσταλλώνει με 

τρόπο παρόμοιο με αυτόν του TiO2. Το υδατοδιαλυτό πράσινο CoBr2, το οποίο παρασκευάζεται 

με θέρμανση Co(ΙΙ) και Br2 είναι διμορφικό υιοθετώντας την δομή του CdCl2 ή του CdI2. Ακόμα, 

θέρμανση του Co(ΙΙ) με HI παράγει το μπλε-μαύρο CoI2 το οποίο υιοθετεί την δομή του CdI2. 

Τέλος, τo οξείδιο του Co(II), CoO, έχει πράσινο - λαδί χρώμα και υιοθετεί παρόμοια δομή με το 

NaCl (Εικ. 10). Με θέρμανση στους 770 Κ, το CoO μετατρέπεται σε Co3O4 το οποίο αποτελεί 

τυπικό παράδειγμα σπινελίου, το οποίο χρησιμοποιείται ως χρωστική σε γυαλί και κεραμικά.
[8]

 

 

  

                              A                                                                B 

Εικόνα 10: H δομή του CoO (Α) με θέρμανση στους 770 Κ μετατρέπεται σε Co3O4 (Β) το οποίο 

αποτελεί τυπικό παράδειγμα σπινελίου. [8] 

Α4.1.6. Άλλες ενώσεις Co(II): Σύγκριση και Ιδιότητες 

Όπως προαναφέραμε, το σύμπλοκο [Co(H2O)4]
2+

 που έχει τετραεδρική γεωμετρία, βρίσκεται σε 

ισορροπία με το σύμπλοκο [Co(H2O)6]
2+

 που βρίσκεται σε οκταεδρική γεωμετρία. Ενώ όμως το 

[Co(H2O)6]
2+ 

είναι μια πολύ σταθερή ένωση, το [Co(ΝΗ3)6]
2+

 οξειδώνεται πολύ εύκολα. Το ίδιο 

συμβαίνει και σε άλλα σύμπλοκα με αμίνες όπως για παράδειγμα στο [Co(en)3]
2+

 το οποίο 

προκύπτει από την αντίδραση του [Co(H2O)6]
2+

 μαζί με αιθυλενοδιαμίνη σε αδρανές περιβάλλον 

σε μια αντίδραση in situ. Από την άλλη, το [Co(bpy)3]
2+

 είναι εξίσου σταθερό ώστε να 

απομονωθεί με τη μορφή άλατος, όπως για παράδειγμα το πορτοκαλί [Co(bpy)3]Cl2∙2H2O∙EtOH 

το οποίο έχει χαρακτηριστεί κρυσταλλογραφικά (Co-N = 213pm).  

Πολλά απ’ τα σύμπλοκα που προκύπτουν όμως μπορεί να είναι και τετραεδρικά της μορφής 

[CoX4]
2-

 (Χ = Cl, Br, I). Προσθέτοντας HCl σε διάλυμα [Co(H2O)6]
2+

 προκύπτει το έντονο μπλε 

[CoCl4]
2-

 (Εικ. 11). Πολλά άλατα του [CoCl4]
2-

 είναι γνωστά όπως για παράδειγμα το 

Cs3[CoCl4]Cl το οποίο δεν περέχει [CoCl5]
3-

. Τόσο το [Co(H2O)6]
2+

 όσο και το [CoCl4]
2-
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σχηματίζουν σύμπλοκα Co(II) υψηλού σπιν με μαγνητικές ροπές της τάξης του μeff = 4.3 - 5.2 μΒ 

για τα οκταεδρικά σύμπλοκα και μeff = 4.2 - 4.8 μΒ για τα τετραεδρικά σύμπλοκα.  

     

Εικόνα 11: Το ροζ διάλυμα [Co(H2O)6]
2+

 μετατρέπεται σε μπλε διάλυμα [CoCl4]
2-

 μετά από 

προσθήκη HCl. 

Από την άλλη, η ικανότητα ορισμένων υποκαταστατών (πχ ιόντα Cl
-
) να γεφυρώνουν δύο 

μεταλλικά κέντρα επιτρέπει το σχηματισμό διπυρηνικών ενώσεων, όπως η σύμπλοκη ένωση 

[Co2Cl6]
2-

 (Εικ. 12Α), καθώς και υψηλότερης πυρηνικότητας ενώσεις ή πολυμερή. Παράδειγμα 

τέτοιας ένωσης είναι το τετραπυρηνικό σκούρο μπλε σύμπλοκο [Co4Cl2(μ-Cl)6(THF)6]            

(Εικ. 12Β), το οποίο προκύπτει με θέρμανση διαλύματος CoCl2 σε ΤΗF, και το σύμπλοκο 

[CoCl2(py)2] το οποίο υφίσταται σε δύο διαμορφώσεις: η μια είναι μονομερής περιέχοντας ένα 

τετραεδρικής γεωμετρίας Co(II) (Εικ. 13Α), ενώ το άλλο σχηματίζει ένα πολυμερές που 

αποτελείται από οκταεδρικές μονάδες με μία κοινή πλευρά (Εικ. 13Β).
[9]

  

 

 

 

      

 

                            

                          

 

                      

                          Α                                                              Β 

Εικόνα 12: Η κρυσταλλική δομή του ιόντος [Co2Cl6]
2-

 στο άλας του                                    

[Co(15-crown-5)(NCMe)2][Co2Cl6] (Α) και η κρυσταλλική δομή του [Co4Cl2(μ-Cl)6(THF)6] (Β). 

Χρωματικός Κώδικας: Co: κίτρινο, Cl: πράσινο, Ν: κόκκινο, C: γκρι [9] 
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                                 Α                                                             Β 

Εικόνα 13: Οι δύο διαμορφώσεις του συμπλόκου [CoCl2(py)2]: A) Μονομερής διαμόρφωση 

περιέχοντας ένα τετραεδρικής γεωμετρίας Co(II), Β) πολυμερές που αποτελείται από οκταεδρικές 

μονάδες με μία κοινή πλευρά. [9] 

 

Α4.1.7. Ηλεκτρονική Διαμόρφωση συμπλόκων Cο(ΙΙ) Υψηλού Σπιν
 

A4.1.7.1. Σύμπλοκα Οκταεδρικής Γεωμετρίας
[10][11] 

Σε οκταεδρικό πεδίο τα d-τροχιακά του Co(II) σχάζονται στα eg και t2g τροχιακά, λόγω της  

άρσης του εκφυλισμού που προκαλεί το πεδίο των υποκαταστατών (Εικ. 14) 

 

 

                                                                                                  eg    

     

                                               

                                                                                                             6Dq 

 

 

                                    

                                                                                                             4Dq 

                                                                                                  t2g 
 

Εικόνα 14: Η σχάση των d τροχιακών του Co(II) σε οκταεδρικό πεδίο 

 

 Τα eg βρίσκονται στους  άξονες των υποκαταστατών, με αποτέλεσμα, λόγω των ηλεκτρονιακών 

απώσεων, να αποσταθεροποιούνται κατά 6Dq, ενώ τα t2g που βρίσκονται εκτός των αξόνων των  

υποκαταστατών να σταθεροποιούνται κατά 4Dq. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στον φασματικό 

όρο 
4
F. Ο όρος 

4
P δεν σχάζεται και έτσι δίνει μόνο την ενεργειακή κατάσταση Τ1g(P).  
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Στα οκταεδρικά σύμπλοκα του Co(ΙΙ) παρουσιάζονται οι διεγερμένες καταστάσεις (Εικ. 15): 

                                                   

                                                                                            

                              
 

 

                                                                                                                                     

 

 1
η
 διεγερμένη κατάσταση                              2

η
 διεγερμένη κατάσταση 

                 (t2g
4
 eg

3
 )                                                     (t2g

3
 eg

4
 ) 

            T2g(F) και Τ1g(P)                                                A2g(F)               

      Ε = +2Dq                                                   E = +12Dq 

 

Εικόνα 15: Διεγερμένες καταστάσεις των οκταεδρικών συμπλόκων Co(II) 

 

H πρώτη διεγερμένη κατάσταση φαίνεται να έχει ενέργεια +2Dq και είναι εξαπλά εκφυλισμένη.  

Το  γεγονός  είναι  παραπλανητικό,  γιατί  στα  επίπεδα  του  ενός  ηλεκτρονίου  δεν  λαμβάνεται  

υπόψη  το  φαινόμενο  της  διηλεκτρονικής  άπωσης.  Στην  πραγματικότητα,  αυτές  οι  έξι  

συνιστώσες  προέρχονται  από  τους  δύο  διαφορετικούς  όρους  
4
F  και  

4
Ρ  που  ανήκουν  σε  

δύο  τριπλά  εκφυλισμένες  καταστάσεις  του  κρυσταλλικού  πεδίου  που  είναι  η  Τ2g(F)  και  

Τ1g(P).  Η  διαφορά  ενέργειας  της  διεγερμένης  T1g(Ρ)  από  τη  βασική  κατάσταση  Τ1g(F),  

ισούται  σε  πρώτη  προσέγγιση  με  6Dq+15Β’  όπου  Β’  η  παράμετρος  Racah  για  το  

σύμπλοκο  και  όχι  για  το  ελεύθερο  ιόν. Η  ενέργεια  των  +2Dq  των  καταστάσεων  Τ2g(F)  

και  Τ1g(Ρ)  είναι  επίσης  φαινομενική.  Και  αυτό  γιατί  η  κατάσταση  Τ1g(Ρ)  μπορεί  να  

αλληλεπιδράσει  με  την  βασική  κατάσταση  Τ1g(F)  επειδή  έχουν  την  ίδια  συμμετρία  

(αλληλεπίδραση  διαμόρφωσης).  Αυτό  συμβαίνει  σε  χαμηλής  ισχύος  κρυσταλλικό  πεδίο  με  

τρόπο  τέτοιο  ώστε  η  ενέργεια  της  T1g(Ρ)  μειώνεται  κατά  2Dq  και  αυτή  της  Τ1g(F)  

αυξάνεται  κατά  ισότιμη  ποσότητα.  Όσο  η  ισχύς  του  πεδίου  αυξάνεται  και  ο  διαχωρισμός  

των  δύο  καταστάσεων  μεγαλώνει,  η  αλληλεπίδραση  διαμόρφωσης  ελαττώνεται  και  οι  

ενέργειες  τείνουν  να  πλησιάσουν  ασυμπτωτικά  αυτές  που  προβλέπονται  από  το  διάγραμμα  

ενεργειακών  επιπέδων  ενός  ηλεκτρονίου. Η  δεύτερη  διεγερμένη  κατάσταση  Α2g(F)  είναι  

απλά  εκφυλισμένη  και  βρίσκεται  σε  ένα  ενεργειακό  επίπεδο  που  είναι  18  με  20  Dq  πάνω  

από  τη  βασική  κατάσταση,  εξαρτώμενο  από  το  μέγεθος  της  αλληλεπίδρασης  διαμόρφωσης  

των  καταστάσεων  Τ2g(F)  και  T1g(P).  
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Στο  παρακάτω διάγραμμα  Οrgel (Εικ. 16) φαίνονται όλα τα παραπάνω: 

E

P

F

A2 T1( P)

T2

Dq

T1( F)

15B´

+2Dq

+12Dq
+2Dq

- 6Dq ~ - 8Dq

 
 

Εικόνα 16: Διάγραμμα Orgel Οκταεδρικού Πεδίου 

 

A4.1.7.2. Σύμπλοκα Τετραεδρικής Γεωμετρίας 

 
Σε τετραεδρικό πεδίο  τα  d-τροχιακά  σχάζονται σε  e και  t2  τροχιακά (Εικ 17).  

 

                                                                                        

                                                                                           t2   

                                              

                                                                                               4Dq 

 

                                    

                                                                                              6Dq 

 

 

                                                                                          e  
 

Εικόνα 17: Η σχάση των d τροχιακών του Co(II) σε τετραεδρικό πεδίο 

 

Λόγω του ότι  τα   τετράεδρα  δεν  έχουν  κέντρο  συμμετρίας  ο  δείκτης  g,  παραλείπεται.  Από  

αυτά  τα  t2  βρίσκονται  πιο  κοντά  στους  υποκαταστάτες  από  τα  αντίστοιχα  e, με αποτέλεσμα  

η  ομάδα  των  e-τροχιακών  να  είναι  πιο  σταθερή  από  ότι  τα  t2.   
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Στα  τετραεδρικά σύμπλοκα του Co(ΙΙ) παρουσιάζονται οι διεγερμένες καταστάσεις που 

φαίνονται στην εικόνα (Εικ. 18):  

 

 

                                                                                                                    

                                                                                                                                                                  

                                             

                                                     

                                                                                                                                           

                                                                                                                 
   1

η
  διεγερμένη  κατάσταση                       2

η
  διεγερμένη  κατάσταση 

                (e
3
   t2

4
 )                                                (e

2
  t2

5
 ) 

           T2(F)  κ  Τ1(P)                                               T1(F)   

              Ε = -2Dq                                                  E = +8D 

 

Εικόνα 18: Διεγερμένες καταστάσεις των τετραεδρικών συμπλόκων Co(II) 

 

H  πρώτη  διεγερμένη  κατάσταση  φαίνεται  να  έχει  ενέργεια  -2Dq  και  να  είναι  εξαπλά  

εκφυλισμένη.  Το  γεγονός  αυτό  είναι  παραπλανητικό  γιατί  όμοια  με  την  προηγούμενη  

περίπτωση  δεν  λαμβάνεται  υπόψη  το  φαινόμενο  της  διηλεκτρονικής  άπωσης.  Οι  έξι  

συνιστώσες  προέρχονται  από  τους  δύο  διαφορετικούς  όρους  
4
F  και  

4
Ρ  και  ανήκουν  σε  

δύο  τριπλά  εκφυλισμένες  καταστάσεις  του  κρυσταλλικού  πεδίου  που  είναι  η  T2(F)  και  

Τ1(Ρ).  Η  διαφορά  ενέργειας  της  διεγερμένης  Τ1(Ρ)  από  την  βασική  Α2,  ισούται  σε  πρώτη  

προσέγγιση  με  12Dq +15B’,  όπου  Β’  είναι  η  παράμετρος  Racah  για  το  σύμπλοκο  και  όχι  

για  το  ελεύθερο  ιόν. Η  ενέργεια  των  -2Dq  των  καταστάσεων  Τ2(F)  και  Τ1(Ρ)  είναι  επίσης  

φαινομενική  και  αυτό  γιατί  η  κατάσταση  Τ1(Ρ)  μπορεί  να  αλληλεπιδράσει  με  την  δεύτερη  

διεγερμένη  Τ1(F)  επειδή  έχουν  την  ίδια  συμμετρία  (αλληλεπίδραση  διαμόρφωσης).  Οι  

Τ1(Ρ)  και  Τ1(F)  είναι  γειτονικές  και  επειδή  η  ενέργεια  της  Τ1(F)  ισούται  με  8Dq,  σε  

υψηλής  ισχύος  κρυσταλλικά  πεδία,  θα  έπρεπε  να  είναι  μεγαλύτερη  από  αυτή  της  Τ1(Ρ).  

Αυτό  όμως  έρχεται  σε  αντίθεση  με  τον  κανόνα  της  μη  διασταύρωσης,  σύμφωνα  με  τον  

οποίο  οι  ενεργειακές  καταστάσεις  της  ίδιας  συμμετρίας  δεν  τέμνονται.  Εξαιτίας  της  

συμμετρίας  τους  οι  καταστάσεις  αυτές  απωθούνται αμοιβαία  με  αποτέλεσμα  η  Τ1(Ρ)  να  

είναι  πάντα  υψηλότερα  ενεργειακά.  Έτσι  η  ενέργεια  της  Τ1(F)  θα  γίνει  6Dq-x,  ενώ  της  

Τ1(Ρ)  θα  αυξηθεί  κατά  το  ίδιο  ποσοστό  και  θα  έχει  την  τιμή  12Dq + 15Β’ + x.   
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Τα  παραπάνω  φαίνονται  στο  διάγραμμα  Orgel  που  ακολουθεί (Εικ. 19): 

 

+x

+6Dq-x

T
1
(P)

T
1
(F)

Dq

T
2
(F)

A
2
(F)

-12Dq

-2Dq

E

4F

4P

15B´

 
 

 

Εικόνα 19: Διάγραμμα Orgel Τετραεδρικού Πεδίου 

 

A4.1.8: Σύμπλοκα Co(II) Χαμηλού Σπιν 

A4.1.8.1. Σύμπλοκα Οκταεδρικής Γεωμετρίας 

Στην περίπτωση αυτή, η ηλεκτρονιακή διαμόρφωση θα είναι t2g
6
eg

1
 η οποία εμφανίζει το 

φαινόμενο Jahn - Teller. Η εμφάνιση όμως οκταεδρικών συμπλόκων Co(II) χαμηλού σπιν είναι 

σπάνια. Τυπικό παράδειγμα τέτοιας διαμόρφωσης, αποτελεί το [Co(18S6)]
2+

, το οποίο σχηματίζει 

δομή στέμματος S6 και παρουσιάζει αξονική επιμήκυνση μήκους Co-S ίση με 2.45 Å, εν αντιθέση 

με το μήκος Co-S στους άξονες d(x
2
-y

2
) που κυμαίνεται μεταξύ 2.25 - 2.29 Å, καθώς επίσης και 

το πολυμερές trans-[Co(DBM)2(pz)]n (DBM = Dibenzoylmethane, pz = pyrazine) (Εικ. 20) το 

οποίο κρυσταλλώνει στη τρικλινή ομάδα χώρου συμμετρίας P-1 και παρουσιάζει αξονική 

επιμήκυνση μήκους Co-N ίση με 2.203 - 2.227 Ǻ.
[12]

 

  

Εικόνα 20: Τμήμα της κρυσταλλικής δομής του πολυμερούς trans-[Co(DBM)2(pz)]n. 

Χρωματικός Κώδικας: Co: μπλε, N: ροζ, Ο: κόκκινο, C: γκρι. [12] 
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A4.1.8.2. Σύμπλοκα Επίπεδης Τετραγωνικής Γεωμετρίας 

Όλα τα σύμπλοκα τετραγωνικής γεωμετρίας είναι χαμηλού σπιν με μαγνητική ροπή μΒ = 2.2-2.7 

ΒΜ στους 300Κ. Το φάσμα τους είναι πολύπλοκο ενώ οι μαγνητικές και φασματικές τους 

ιδιότητες δύσκολα μπορούν να περιγραφούν με λεπτομέρεια.  

Α4.2. Σύμπλοκα Co(IΙΙ) d
6
 

Στη διεθνή βιβλιογραφία εμφανίζεται πληθώρα συμπλόκων Co(III) με την πλειονότητα αυτών να 

έχουν οκταεδρική γεωμετρία χαμηλού σπιν, ενώ πιο σπάνια έχουν δημοσιευτεί σύμπλοκα 

τετραεδρικής, επίπεδης και τετραγωνικής αντιπρισματικής γεωμετρίας. Το Co(III)
 
εμφανίζει 

ιδιαίτερη συγγένεια με Ν-δότες με αποτέλεσμα η πλειοψηφία των συμπλόκων Co(III)
 

να 

περιέχουν NH3, en, ομάδες ΝΟ2 ή ομάδες SCN όπου το άτομο δότης είναι το Ν ενώ πολλές φορές 

εμφανίζονται ενώσεις Co(III) με υποκαταστάτες που περιέχουν ιόντα αλογόνου ή μόρια νερού. 

Το ιόν [Co(OH2)6]
3+

 είναι ένα ισχυρό οξειδωτικό και είναι ασταθές σε υδατικό μέσο με 

αποτέλεσμα να μετατρέπεται σε Co(II) με ταυτόχρονη απελευθέρωση Ο2. Ο σχηματισμός 

συμπλόκων με bpy, NH3, RNH2, CN
-
 σταθεροποιεί το Co(III) στις ενώσεις αυτές. 

Αντικαθιστώντας τους ύδατο υποκαταστάτες με αμινικούς, έχουμε ως αποτέλεσμα δραματική 

αλλαγή στην Ε
ο
 με αποτέλεσμα το σύμπλοκο [Co(NH3)6]

3+
 να είναι πιο σταθερό από το 

[Co(ΝH3)6]
2+

.  

Επιπλέον, μια άλλη κατηγορία συμπλόκων Co(III) – αμίνης είναι τα σύμπλοκα τα οποία 

περιέχουν υδρόξο (ΟΗ
-
), υπερόξο (Ο

2-
2), άμιδο (ΝΗ2

-
) και ήμιδο (ΝΗ

2-
) γεφυρωτικές ομάδες. 

Μερικά τυπικά παραδείγματα είναι το [(am)3Co(μ-ΟΗ)3Co(am)3]
3+

, 

[(am)3Co(OH)3Co(OH)3Co(am)3]
3+

, [(am)5Co-O-O-Co(am)5]
4+

 και [(am)3Co(NH2)3Co(am)3]
3+

 

(am = ΝΗ3, αμίνη) ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει το σύμπλοκο του [Co(am)6]
3+

 όπου επιτρέπει τη 

συναρμογή τρικυκλικών υποκαταστατών γύρω από το σύμπλοκο. Ένα παράδειγμα είναι το 

σύμπλοκο της «σαρκοφαγίνης» (Εικ. 21).  

Η παραπάνω ποικιλία αντιδράσεων αποδεικνύει την εκτενή χημεία των συμπλόκων του Co(II) με 

υποκαταστάτες που περιέχουν άτομα Ν ως δότες ηλεκτρονίων. 

 

Εικόνα 21: Σύμπλοκο Σαρκοφαγίνης 
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Α5. H Βιοανόργανη Χημεία του Κοβαλτίου
 

Όταν κάποιος εξετάσει τα είδη των αντιδράσεων που καταλύονται από τα ένζυμα του κοβαλτίου, 

οδηγείται στο συμπέρασμα ότι το μέταλλο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε διάφορες 

βιολογικες διεργασίες, ακόμα και σε περιοχές όπου το οξυγόνο έχει αντικατασταθεί από μεθάνιο, 

μονοξείδιο του άνθρακα και υδρογόνο σε αναερόβιους οργανισμούς (βακτήρια). Ιδιαίτερα η 

απουσία κοβαλτίου στον ανθρώπινο οργανισμό μπορεί να επιφέρει παθοφυσιολογικές 

καταστάσεις, όπως η μεγαλοβλαστική αναιμία, κατά την οποία παρουσιάζεται μείωση της 

παραγωγής ερυθρών αιμοσφαιρίων ή και μείωση της αιμογλοβίνης σε αυτά.
[13]

 Στον ανθρώπινο 

οργανισμό το κοβάλτιο συναντάται στο συνένζυμο Β12 και τη βιταμίνη Β12.
[14]

 Έτσι, αν το 

μέταλλο δεν είναι με τη μορφή της βιταμίνης Β12, εμφανίζεται ως ιόν Co
2+

 και μπορεί να 

δεσμεύσει μόρια με 4, 5 ή 6 άτομα δότες, με ποικίλες γεωμετρικές δομές, ή ακόμα και να 

αντικαταστήσει άλλα μεταλλικά κατιόντα στο ενεργό κέντρο διαφόρων ενζύμων, κυρίως αυτών 

που περιέχουν ψευδάργυρο λόγω παρόμοιας ιοντικής ακτίνας.  

A5.1 Κοβαλαμίνη και Πρωτεΐνες Κοβαλτίου  

Σε πολλούς οργανισμούς έχουν βρεθεί σύμπλοκα κοβαλτίου με κορρινοειδείς υποκαταστάτες, 

γνωστά ως «Κοβαλαμίνες» (Εικ. 22) τα οποία έχουν σημαντική βιολογική σημασία. Το 

ανθρώπινο σώμα περιέχει 5.0 mg κοβαλαμίνης, ενώ έλλειψη της από τον οργανισμό μπορεί να 

προκαλέσει θανατηφόρα αναιμία. Η κοβαλαμίνη, γνωστή κι ως Βιταμίνη Β12, προσδιορίστηκε ως 

παράγοντας θεραπείας της αναιμίας το 1925.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 22: Δομή της κοβαλαμίνης. Η λειτουργική ομάδα R είναι η δεοξυαδενοσίνη στο AdoCbl, 

η μεθυλομάδα στο MeCbl και η ομάδα -CN στη Βιταμίνη Β12. [13] 
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Ο πυρήνας του μορίου της κοβαλαμίνης περιλαμβάνει ένα συμπαράγοντα τετραπυρολλίου στον 

οποίο το κεντρικό εξα-ενταγμένο άτομο Co(III) ενώνεται σε ισημερινή θέση με τα τέσσερα 

άζωτα των πυρολικών δακτυλίων. Ο πέμπτος υποκαταστάτης του Co(ΙΙΙ) είναι ένα άτομο αζώτου 

που προέρχεται από ένα 5,6-διμεθυλοβενζοημιδαζόλιο νουκλεοτιδίων (DMB) ομοιοπολικά 

συνδεδεμένο με τον D δακτύλιο κορίνης του μορίου, ενώ ο έκτος υποκαταστάτης στη Βιταμίνη 

Β12 είναι η ομάδα –CN.
[15] 

Στο συνένζυμο Β12 (AdoCbl) αυτός ο υποκαταστάτης είναι η 5’-

δεοξυαδενοσίνη, ενώ στην άλλη βιολογικά ενεργή αλκυλοκοβαλαμίνη MeCbl, ο υποκαταστάτης 

αυτός είναι μια ομάδα μεθυλίου. Αυτός ο έκτος υποκαταστάτης είναι ασυνήθιστος δεδομένου ότι 

σχηματίζει ένα δεσμό C-Co ο οποίος απαντάται σπάνια σε βιολογικά συστήματα.  

Με την αφαίρεση ενός εκ των γεφυρωτικών μεθυλενικών ομάδων, η δομή της κοβαλαμίνης 

παρουσιάζει ομοιότητες με την δομή πορφυρίνης. Παρ’όλα αυτά μια σημαντική διαφορά του 

κορρινικού δακτυλίου της κοβαλαμίνης, σε σύγκριση με την πορφυρίνη, είναι η σχετική ευελιξία 

του συστήματος καθώς επίσης και το γεγονός ότι ο κορρινικός δακτύλιος της κοβαλαμίνης είναι 

λιγότερο επίπεδος σε σχέση με το δακτύλιο πορφυρίνης (Εικ. 23). Τέλος, ο κορρινικός δακτύλιος 

έχει μόνο μια συζυγή αλυσίδα γύρω από ένα μέρος του συστήματος του δακτυλίου (Εικ. 24), ενώ 

μία πορφυρίνη μετατοπίζεται γύρω από το σύνολο και των τεσσάρων πυρρολικών δακτυλίων.  

 

 

Εικόνα 23: Η δομή του κορρινικού δακτυλίου της κοβαλαμίνης (αριστερά) και η δομή της 

πορφυρίνης (δεξιά). (http://www.chm.bris.ac.uk/motm/vitaminb12/structure.html)  

 

Εικόνα 24: H συζυγή αλυσίδα του κορρινικού δακτυλίου γύρω από ένα μέρος του συστήματος 

του δακτυλίου. (http://www.chm.bris.ac.uk/motm/vitaminb12/structure.html) 
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Α5.2. Ένζυμα που περιέχουν μη - κορινικό Co 

Στη βιοχημεία παρουσιάζεται πληθώρα ενζύμων με μη – κορινικό Co όπως για παράδειγμα η 

αμινοπεπτιδάση της μεθειονίνης στο E. coli
[16][17]

 και η προλιδάση στα αρχαία βακτήρια 

«Furiosus Pyrococcus».
[18]

 

Το ενεργό κέντρο της αμινοπεπτιδάσης της μεθειονίνης στο Ε. coli (MetAP) (Εικ. 25), 

αποτελείται από δύο ιόντα Co(II) τα οποία συγκρατούνται μέσω της πλευρικής αλυσίδας 5 

αμινοξέων.
[16]  

Τα δύο μεταλλικά κέντρα επικοινωνούν μέσω δύο -καρβοξυλάτο γεφυρών, που 

προέρχονται από τα οξυγόνα της αποπρωτονιωμένης καρβοξυλικής ομάδας ενός ασπαραγινικού 

κι ενός γλουταμινικού οξέος, καθώς επίσης και μέσω μιας κεντρικής γέφυρας νερού 

σχηματίζοντας δύο εξαμελείς δακτυλίους. Η σφαίρα ένταξης του Co1 ολοκληρώνεται με τη 

συναρμογή ενός μορίου ιστιδίνης, μέσω του αρωματικού Ν του μορίου κι ενός επιπλέον 

γλουταμινικού οξέος που συναρμόζεται μονοδοντικά μέσω του ενός εκ των δύο οξυγόνων της 

αποπρωτονιωμένη καρβοξυλομάδας. Ομοίως, η σφαίρα ένταξης του Co2 ολοκληρώνεται με τη 

διδοντική συναρμογή ενός επιπλέον ασπαραγινικού οξέος, μέσω των δύο οξυγόνων της 

αποπρωτονιωμένης καρβοξυλομάδας του μορίου κι ενός τερματικού μορίου νερού. Το Co1 είναι 

πεντα-ενταγμένο υιοθετώντας τριγωνική διπυραμιδική γεωμετρία ενώ το Co2 είναι εξαενταγμένο 

υιοθετώντας οκταεδρική γεωμετρία.
[17]

 Η αμινοπεπτιδάση της μεθειονίνης στο Ε. coli αποτελεί 

ένα ευρέως διαδεδομένο ένζυμο το οποίο διασπά το Ν-τελικό άκρο της μεθειονίνης από τις 

πολυπεπτιδικές αλυσίδες που έχουν πρόσφατα μεταφραστεί.
 

 

 

    

 

Εικόνα 25: Σχηματική απεικόνιση του ενεργού κέντρου της δομής των διμεταλλικών πυρήνων 

της αμινοπεπτιδάσης της μεθειονίνης στο E. coli. Χρωματικός κώδικας δομής: Co: μπλε,           

Ο: κόκκινο, Ν: γαλάζιο, C: πράσινο [17] 
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Επίσης, ένα άλλο ενδιαφέρον ένζυμο με μη κορινικό Co είναι η προλιδάση
 
η οποία είναι 

διαδεδομένη σε βακτήρια και συγκεκριμένα σε διπεπτίδια.
[18] 

Το ένζυμο προέρχεται από τα 

υπερθερμοφιλικά αρχαία βακτήρια «Furiosus Pyrococcus» (Pfprol) και περιέχει ένα ιόν Cο(ΙΙ), 

ενώ απαιτεί κι ένα δεύτερο ιόν Cο(ΙΙ) για την καταλυτική δράση του, γεγονός που υποδηλώνει ότι 

μπορεί να έχει παρόμοιο μηχανισμό δράσης με την αμινοπεπτιδάση της μεθειονίνης. 

Από την κρυσταλλική δομή της Pfprol είναι εμφανές ότι πρόκειται για ένα διμερές το οποίο 

διαχωρίζεται σε δύο υπομονάδες: το N - τελικό άκρο (υπομονάδα Ι) και το C – τελικό άκρο 

(υπομονάδα ΙΙ) το οποίο περιέχει τα δύο μεταλλικά κέντρα (Εικ. 26). 

 

 

Εικόνα 26: Η δομή του μονομερούς ενζύμου της Pfprol. Με μπλε χρώμα απεικονίζεται το Ν – τελικό 

άκρο της υπομονάδας Ι και με κίτρινο χρώμα το C – τελικό άκρο της υπομονάδας ΙΙ. Οι γκρι σφαίρες 

υποδεικνύουν τη θέση των μεταλλικών κέντρων στο C – τελικό άκρο. [18]  

 

Τα δύο μεταλλικά κέντρα επικοινωνούν μέσω των Ο της αποπρωτονιωμένης καρβοξυλομαδας ενός 

μορίου Glu-327 κι ενός μορίου Asp-220, καθώς επίσης και μέσω μιας κεντρικής γέφυρας νερού 

σχηματίζοντας δύο εξαμελείς δακτυλίους (Εικ. 27).[19]  Η σφαίρα ένταξης του πρώτου εκ των δύο 

μεταλλικών κέντρων (Co1) ολοκληρώνεται με τη μονοδοντική συναρμογή ενός μορίου Ηis-284, 

μέσω του αρωματικού Ν του μορίου, καθώς κι ενός μορίου Glu-313 μέσω του ενός εκ των δύο Ο της 

αποπρωτονιωμένης καρβοξυλικής ομάδας. Το δεύτερο άτομο Ο της καρβοξυλικής ομάδας του      

Glu-313 επικοινωνεί με το κεντρικό, γεφυρωτικό μόριο νερού μέσω δεσμών Η. Ομοίως, η σφαίρα 

ένταξης του Co2 συμπληρώνεται με τη διδοντική ένταξη ενός μορίου Αsp-209 μέσω των δύο Ο της 

αποπρωτονιωμένης καρβοξυλομάδας του μορίου, σχηματίζοντας τετραμελή δακτύλιο. Τα μεταλλικά 

κέντρα είναι πεντα-ενταγμένα υιοθετώντας τριγωνική διπυραμιδική γεωμετρία. 
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Εικόνα 27: H κρυσταλλική δομή του μονομερούς της Pfprol. Οι δεσμοί Η μεταξύ του Glu-313 και 

του γεφυρωτικού μορίου νερού εμφανίζονται με διακεκομμένη γραμμή. Χρωματικός Κώδικας:      

Co : γκρι (μεγάλες σφαίρες), C: γκρι (μικρές σφαίρες), O: κόκκινο, Ν: μπλε [19] 

Α5.3 Κοβαλοξίμες
[20] 

Μετά την αναγνώριση της Βιταμίνης Β12 και την ανακάλυψη των δεσμών Co - C, ακολούθησαν 

περαιτέρω μελέτες γύρω από παρόμοια συστήματα. Τα πιο γνωστά σύμπλοκα είναι αυτά με 

διμέθυλο-δυοξίμη και άλλες γλυοξίμες (τα οποία αποκαλούνται και κοβαλοξίμες) και αυτά με 

βάσεις Schiff. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον εντοπίζεται στην αναγωγή του Cο(Ι), το σχηματισμό 

του δεσμού Cο-C και στις αντιδράσεις αυτών. Η αναγωγή των κοβαλοξιμών, όπως και η αναγωγή 

της βιταμίνης Β12, οδηγεί στο σχηματισμό μίας μπλε - πράσινης ένωσης η οποία περιέχει το ιον 

Cο(Ι) και είναι ισχυρό νουκλεόφιλο και αναγωγικό μέσο. Στα σύμπλοκα του Cο με βάσεις Schiff      

(Εικ 28), η ισχύς του δεσμού του trans - υποκαταστάτη καθορίζεται κυρίως από το επαγωγικό 

φαινόμενο της ομάδας R, αν και υπάρχουν ενδείξεις ότι η φύση των cis ατόμων - δοτών είναι 

επίσης σημαντική. Η δραστικότητα του δεσμού Cο - C και η ευκολία της φωτόλυσης του, 

εξαρτώνται επίσης από τη φύση του trans - υποκαταστάτη. 

 

 

Εικόνα 28: Σύμπλοκες ενώσεις του Cο με βάσεις Schiff που αποτελούν μοντέλα των 

κοβαλοξιμών και συναφών ενώσεων [20] 
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Επιπλέον, έχει μελετηθεί έντονα η αντίδραση διαλυμάτων συμπλόκων του Co(ΙΙ) με το Ο2 του 

αέρα το οποίο προκαλεί οξείδωση που οδηγεί στο σχηματισμό συμπλόκων του Co(ΙΙΙ). Η 

οξείδωση είναι συνήθως αντιστρεπτή σε χαμηλές θερμοκρασίες. Σε υψηλότερες θερμοκρασίες, το 

σύμπλοκο υφίσταται μη αντιστρεπτή οξείδωση ή σχηματίζονται υπερόξο (Ο2
2-

)  ή σουπερόξο 

(Ο2-)  γέφυρες με την επιλογή κατάλληλου υποκαταστάτη  (Εικ 29). Καθώς ορισμένα από αυτά 

συμπεριφέρονται ως μεταφορείς Ο2, έχουν μελετηθεί και ως φυσικοί μεταφορείς οξυγόνου σε 

βιολογικά συστήματα. 

 

Εικόνα 29: Η πρόοδος της οξείδωσης σε ένα σύμπλοκο του Co(II) [20] 

 

Το διπυρηνικό σύμπλοκο Cu/Co (Εικ 30) είναι λειτουργικό μοντέλο της οξειδάσης του 

κυτοχρώματος c, στην οποία λαμβάνει χώρα η αναγωγή 4e
-
 του O2 σε Η2Ο, μία εξώθερμη 

αντίδραση που οδηγεί στο σχηματισμό ΑΤP. Το φυσικό κυτόχρωμα c περιέχει Cu και Fe.
[21]

 

  

Εικόνα 30: Το διμερές σύμπλοκο Cu/Co που αποτελεί λειτουργικό μοντέλο της οξειδάσης του 

κυτοχρώματος c. [20] 
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Α6. Οι βάσεις Schiff στη Χημεία των συμπλόκων 

Οι βάσεις Schiff έλαβαν το όνομά τους από το Hugo Schiff (1834-1915), ο οποίος πρώτος 

περιέγραψε την σύνθεσή τους. Χρησιμοποιούνται ευρέως ως υποκαταστάτες στη χημεία ένταξης 

των μετάλλων μετάπτωσης καθώς μπορούν να δράσουν γεφυρωτικά σχηματίζοντας μεταλλικές 

πλειάδες και να δεσμεύουν ισχυρά μεταλλικά ιόντα σχηματίζοντας σταθερές χηλικές ενώσεις. 

Κατά την διάρκεια των τελευταίων χρόνων συντελείται σημαντική έρευνα σχετικά με το 

χαρακτηρισμό των βάσεων Schiff και των συμπλόκων αυτών με διάφορα μέταλλα.  

Οι βάσεις Schiff είναι οργανικές ενώσεις, εξαιρετικά σταθερές, που περιέχουν το διπλό δεσμό 

C=N και ο γενικός τους τύπος είναι RR’C=NR’’, όπου R=αρύλιο ή αλκύλιο, R’=άτομο 

υδρογόνου ή αρύλιο ή αλκύλιο και R’’= αλκύλιο ή αρύλιο.
[22] 

Οι περισσότερες βάσεις Schiff 

έχουν ως άτομα δότες το Ν και το Ο ή S. Καθώς οι βάσεις Schiff παρουσιάζουν ταυτομέρεια 

μεταξύ της κετο-άμινο και της ενολ-ίμινο μορφής τους, στην Εικ. 31 απεικονίζεται η ισορροπία 

αυτών των δύο μορφών για κάθε βάση Schiff. Η ισορροπία αυτή εξαρτάται από τους 

ενδομοριακούς δεσμούς υδρογόνου.  

 

 

Α 

 

 

 

Β 

 

 

 

Γ 

 

 

 

Δ            

 

 

Εικόνα 31: Η ταυτομερική ισορροπία μεταξύ κετο-άμινο και ενολ-ίμινο μορφής των (α) 

σαλικυλαλδιμινών, (β) 2-υδροξυ-1-ναφθαλαλδιμινών, (γ) 1-υδροξυ-2-ναφθαλαλδιμινών, (δ) 3-

υδροξυ-2-ναφθαλαλδιμινών. Με R συμβολίζεται το άλκυλο ή άρυλο σύστημα.  
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Εκτός από το πεδίο της χημείας ένταξης, οι βάσεις Schiff έχουν πολλές εφαρμογές και στην 

βιολογία καθώς εμφανίζουν αντιμικροβιακή, αντιβακτηριδιακή, αντιφλεγμονώδη και 

αντικαρκινική δράση. Ειδικότερα μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί, επιβεβαιώνουν το 

σχηματισμό βάσεων Schiff ως ενδιάμεσα σε ορισμένες ενζυμικές αντιδράσεις οι οποίες 

περιλαμβάνουν την αλληλεπίδραση της άμινο ομάδας του ενζύμου (η οποία συνήθως προέρχεται 

από ένα κατάλοιπο λυσίνης) με την καρβόνυλο ομάδα του υποστρώματος. Επιπλέον με μελέτες 

με φασματοσκοπία ΝΜR που πραγματοποιήθηκαν στις βάσεις Schiff που παράγονται από 

φωσφορική πυριδοξάλη και αμινοξέα, διαπιστώθηκε ότι αυτές είναι ανάλογες με διάφορα 

ενδιάμεσα προϊόντα σημαντικών βιολογικών αντιδράσεων, όπως των αποκαρβοξυλιώσεων και 

των τρανσαμινώσεων.  

Άλλη μία από τις εφαρμογές των βάσεων Schiff εντοπίζεται στο ερευνητικό πεδίο της 

βιοανόργανης χημείας, εφόσον τέτοιοι υποκαταστάτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως 

μοντέλα ενεργών κέντρων μεταλλοενζύμων. Είναι γνωστό ότι τα άτομα Ν και S διαδραματίζουν 

έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην ένταξη των μετάλλων στα ενεργά κέντρα των 

μεταλλοβιομορίων. Η προσπάθεια για κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των μεταλλοενζύμων 

πραγματοποιείται με την σύνθεση και μελέτη απλών συμπλόκων που μιμούνται το ενεργό κέντρο 

του ενζύμου. Η βιολογική δράση των συμπλόκων αυτών ρυθμίζεται από: 

Α) την επίδραση του χηλικού υποκαταστάτη,  

Β) τη φύση των ατόμων-δοτών,  

Γ) το συνολικό φορτίο του σύμπλοκου ιόντος,  

Δ) τη φύση του μεταλλοϊόντος,  

Ε) τη φύση των ιόντων που συμβάλλουν στην εξουδετέρωση του φορτίου του  

συμπλόκου, και  

ΣΤ) από τη γεωμετρική δομή του μεταλλικού ιόντος. 

 

Η αντιμικροβιακή δράση ερμηνεύεται από το γεγονός ότι υποκαταστάτες όπως οι βάσεις Schiff, 

κατά τη συμπλοκοποίηση με το μεταλλικό ιόν μειώνουν την πόλωση του τελευταίου καθώς μετά 

το σχηματισμό του συμπλόκου το θετικό φορτίο μοιράζεται μεταξύ του μετάλλου και των 

ατόμων-δοτών. Επίσης, εξαιτίας του σχηματισμού χηλικών δακτυλίων παρατηρείται 

απεντοπισμός των π ηλεκτρονίων. Οι παραπάνω παράγοντες αυξάνουν τον υδρόφοβο χαρακτήρα 

του κεντρικού μεταλλικού ιόντος καθιστώντας τελικά το μόριο λιποδιαλυτό και διαπερατό από το 

λιπιδιακό στρώμα της βακτηριακής μεμβράνης. Ορισμένα σύμπλοκα των βάσεων Schiff που 

εισέρχονται με βάση την παραπάνω διαδικασία στα βακτηριακά κύτταρα, μπλοκάρουν την 

σύνθεση πρωτεινών και άρα περιορίζουν την περαιτέρω ανάπτυξη των οργανισμών.  
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Οι βάσεις Schiff και οι σύμπλοκες ενώσεις τους παρουσιάζουν επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον όσον 

αφορά τις φωτοχημικές ιδιοτητές τους. Αρωματικές βάσεις Schiff του τύπου Ν-σαλικυλιδενο-ο-

αμινοφαινόλη έχουν μελετηθεί ως χρήσιμα φθορίζοντα αντιδραστήρια για τον προσδιορισμό 

μετάλλων, όπως των Αl, Ga, In, Y, Sn και του Zn, με τη βοήθεια της φθορισμομετρίας. Σήμερα 

έχει αποδειχθεί ότι σύμπλοκες ενώσεις μετάλλων με βάσεις Schiff ως υποκαταστάτες αποτελούν 

αποδοτικά φωταυγή υλικά, ικανά να χρησιμοποιηθούν στις διόδους εκπομπής φωτός (LEDs). 

Τέλος, ορισμένα σύμπλοκα των βάσεων Schiff διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην  κατάλυση. 

Α6.1 Μέθοδος Σύνθεσης των Βάσεις Schiff 
 

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι σύνθεσης των βάσεων Schiff. Η πιο συνηθισμένη μέθοδος 

παρασκευής, συνίσταται στην απευθείας αντίδραση συμπύκνωσης μίας πρωτοταγούς αμίνης ή 

διαμίνης με μία αλδεΰδη ή κετόνη σε αλκαλικό περιβάλλον και κάτω από συνθήκες επαναρροής. 

Πρόκειται για μία αντιστρεπτή αντίδραση που οδηγεί σε μεγάλες αποδόσεις του προϊόντος    

(Εικ. 32). 

 

Εικόνα 32: Σχηματική απεικόνιση αντίδρασης σχηματισμού βάσης Schiff 

 

Το πρώτο βήμα αυτής της αντίδρασης είναι η προσβολή του πυρηνόφιλου ατόμου του αζώτου 

της αμίνης στον καρβονυλικό άνθρακα. Αυτό οδηγεί στο σχηματισμό ενός ενδιαμέσου, της Ν-

υποκατεστημένης ημιαμινάλης. Το επόμενο βήμα είναι η αποπρωτονίωση του αζώτου του 

ενδιαμέσου, το οποίο οδηγεί στο σχηματισμό του διπλού δεσμού C=N (μίας ιμίνης, δηλαδή μίας 

βάσης Schiff) και την αποβολή ενός μορίου νερού. Οι παράγοντες που επηρρεάζουν την 

παραπάνω αντίδραση είναι πολλοί, όπως το pH του διαλύματος και η στερεοχημική και 

ηλεκτρονιακή επίδραση της καρβονυλικής ένωσης και της αμίνης. Καθώς η αμίνη είναι μία βάση, 

σε όξινες συνθήκες αναμένεται να βρεθεί στην πλήρως πρωτονιωμένη της μορφή. Συνεπώς, σε 

αυτή την περίπτωση δεν θα έχει την δυνατότητα να δράσει ως νουκλεόφιλο και η αντίδραση δεν 

θα πραγματοποιηθεί. Όμως και σε πολύ βασικές συνθήκες αντίδρασης θα έχουμε παρεμποδισμό 

του σχηματισμού της ιμίνης καθώς δεν θα διατίθενται αρκετά πρωτόνια ώστε να καταλυθεί η 

απελευθέρωση της υδροξυλομάδας της καρβινολαμίνης. 
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Γενικά οι κετόνες αντιδρούν πολύ πιο αργά από ότι οι αλδεΰδες και απαιτούν υψηλότερες 

θερμοκρασίες και μεγαλύτερους χρόνους αντίδρασης. Αυτό ερμηνεύεται από το γεγονός ότι το 

κέντρο αντίδρασης της αλδεΰδης είναι λιγότερο στερεοχημικά παρεμποδισμένο από αυτό της 

κετόνης. Επιπροσθέτως, καθώς μία κετόνη διαθέτει έναν παραπάνω άνθρακα σε σχέση με μία 

αλδεΰδη, η ηλεκτρονιακή πυκνότητα στο κέντρο αντίδρασης της πρώτης θα είναι μεγαλύτερη και 

συνεπώς θα είναι λιγότερο ηλεκτρόφιλη.  

Α6.2. Οι Βάσεις Schiff ως Υποκαταστάτες
[20]

 
Οι βάσεις Schiff αποτελούν μια από τις σημαντικότερες κατηγορίες υποκαταστατών στην χημεία 

ενώσεων συναρμογής. Οι υποκαταστάτες αυτοί μπορούν να είναι μονο-, δι-, τετρα- ή 

πολυδοντικοί έχοντας μεγάλο αριθμό ατόμων δοτών (Εικ 33). 

 
 

Εικόνα 33: Σύμπλοκα με πολυδοντικούς υποκαταστάτες δύο βάσεων Schiff [20] 
 

Ένας από τους πιο γνωστούς πολυδοντικούς υποκαταστάτες βάσης Schiff είναι η 

δι(σαλικυλαλδεϋδη)αιθυλενοδιαμίνη (Η2-salen) (Εικ 34)
[23]

. Ο υποκαταστάτης που σχηματίζεται 

είναι μια διόλη (δύο –ΟΗ), με τέσσερις θέσεις συναρμογής (Ν2Ο2). 

 

 
 

Εικόνα 34: Δύο μόρια σαλικυλαλδεΰδης αντιδρούν με ένα μόριο αιθυλενοδιαμίνης σε αναλογία 

2:1 ώστε να προκύψει ένα μόριο δι(σαλικυλαλδεϋδης)αιθυλενοδιαμίνης (salen). [23] 
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Β. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Την τελευταία δεκαετία η χημεία των ενώσεων συναρμογής του κοβαλτίου παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον εξαιτίας των ιδιοτήτων που παρουσιάζουν οι ενώσεις του κοβαλτίου σε τομείς όπως ο 

Μοριακός Μαγνητισμός και η κατάλυση
[24][25]

. Ανατρέχοντας στη  βιβλιογραφία παρατηρούμε 

ότι στη  χημεία του κοβαλτίου εμφανίζονται σύμπλοκα, με ποικίλους αριθμούς πυρηνικότητας, 

πολλά εκ των οποίων περιέχουν ως οργανικούς υποκαταστάτες αλκοόλες. 

 Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω δεδομένα σε συνδυασμό με την εμπειρία του εργαστηρίου μας στη 

χρήση τεχνητών αμινοξέων για τη σύνθεση πολυπυρηνικών συμπλόκων διαφόρων μετάλλων 

μετάπτωσης, σκοπός της εργασία μας ήταν η σύνθεση και ο χαρακτηρισμός νέων συμπλόκων 

κοβαλτίου με πολυ-αλκοόλες και τεχνητά αμινοξέα ως υποκαταστάτες. Για την επίτευξη του 

στόχου αυτού χρησιμοποιήθηκαν οι οργανικοί υποκαταστάτες – βάσεις Schiff MeLH3 (2-(((3-

hydroxynaphthalen-2-yl)methylene)amino)-2-methylpropane-1,3-diol), EtLH3 (2-ethyl-2-(((3-

hydroxynaphthalen-2-yl)methylene)amino)propane-1,3-diol), LH4 (2-(hydroxymethyl)-2-(((3-

hydroxynaphthalen-2-yl)methylene)amino)propane-1,3-diol) και BrLH3 (2-((5-bromo-2-

hydroxybenzylidene)amino)-2-methylpropane-1,3-diol), καθώς και τα τεχνητά αμινοξέα aibH (2-

αμινο-ισοβουτυρικό οξύ) και abH (2-αμινο-βουτυρικό οξύ) (Εικ. 35).  

Οι συγκεκριμμένοι υποκαταστάτες επιλέχθηκαν λόγω του ότι i) πρόκειται για υποκαταστάτες με 

τέσσερις ή πέντε θέσεις συναρμογής, ανάλογα με τον αριθμό Ν/Ο που περιέχουν, βοηθώντας 

στην αύξηση της πυρηνικότητας του συμπλόκου, και ii) Οι συγκεκριμμένοι υποκαταστάτες 

μελετώνται για πρώτη φορά στη χημεία του  Co. 

 

                                        

               MeLH3                                                                                           EtLH3                                                                                        LH4                                                               

 

                                                    

                                        BrLH3                                                                 aibH                                          abH 

  

Εικόνα 35: Οι υποκαταστάτες και τα τεχνητά αμινοξέα που χρησιμοποιήθηκαν στην πειραματική    

διαδικασία 
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Γ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Όλες οι πειραματικές διαδικασίες έγιναν υπό αερόβιες συνθήκες. Τα αντιδραστήρια 

προμηθεύτηκαν από τις εμπορικές εξουσιοδοτημένες εταιρίες Alfa-Aesar και Sigma-Aldrich. Η 

στοιχειακή ανάλυση (C, H, N) πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του University of 

Edinburgh. Για τις διαμαγνητικές διορθώσεις στις μετρούμενες τιμές της παραμαγνητικής 

επιδεκτικότητας χρησιμοποιήθηκαν οι σταθερές του Pascal. Οι μετρήσεις μάζας για τα σύμπλοκα 

1, 2, 3, 5 και 6 πραγματοποιήθηκαν με Φασματομετρία Μάζας Υπερηχητικής Εκνέφωσης        

SSI-MS στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η θερμική εξάρτηση (300 - 5 Κ) της 

μαγνητικής επιδεκτικότητας υπό συνεχές μαγνητικό πεδίο (dc) του συμπλόκου 7 

πραγματοποιήθηκαν σε μαγνητόμετρο Quantum Design MPMS-XL SQUID, εξοπλισμένο με 

μαγνήτη 7Τ, στο School of Chemistry, University of Edinburgh, Scotland, UK. Όλες οι 

κρυσταλλικές δομές που παρουσιάζονται επιλύθηκαν στο University of Wroclaw, Department of 

Chemistry, Wroclaw, Poland και επιλύθηκαν με την χρήση του περιθλασιμέτρου Xcalibur PX με 

κάμερα CCD Ruby. Όλοι οι οργανικοί υποκαταστάτες – βάσεις Schiff που χρησιμοποιήθηκαν 

συντέθηκαν κατά την αντίδραση της πρόδρομης αλδεΰδης και της αντίστοιχης αλκοόλης σε 

αποδόσεις ~ 80-90%. 

Γ1. Σύνθεση Συμπλόκων 

[Co
III

3(L)2(aib)3]
.
2MeOH  (1

.
2MeOH)  

Σε διάλυμα MeOH (20 ml) προστέθηκαν ΜeLH3 (130 mg, 0.5 mmol) και aibH (52 mg, 0.5 

mmol). Στο ελαφρώς κίτρινο διάλυμα που προέκυψε, προστέθηκε ΝΕt3 (1.5 mmol) κι αφέθηκε 

υπό συνεχή ανάδευση για περίπου 10 min μέχρι τη διάλυση των υποκαταστατών. Ακολούθως, 

προστέθηκε στο διάλυμα Co(OAc)2
.
4H2O (125 mg, 0.5 mmol) και η ανάδευση συνεχίστηκε για 

45’. Ακολούθησε διήθηση και το προκύπτον διάλυμα αφέθηκε για αργή εξάτμιση. Έπειτα από 

δύο μέρες σχηματίστηκαν σκούροι ροζ κρύσταλλοι του συμπλόκου [Co3
III

(MeL)2(aib)3]
.
2MeOH 

σε απόδοση ~40%. Οι κρύσταλλοι συλλέχθηκαν με διήθηση, εκπλήθηκαν με μικρή ποσότητα 

Et2O (2 x 5 ml) κι αφέθηκαν προς ξήρανση στον αέρα. Το δείγμα που προοριζόταν για 

κρυσταλλογραφική ανάλυση παρέμεινε μέσα στο μητρικό του υγρό. Υπολογισμένες τιμές 

στοιχειακής ανάλυσης για τύπο C46H52N5Co3O12: C: 50.06, H: 5.00, N: 8.34 %. Αναλυτικά 

δεδομένα: C: 50.17, H: 4.16, N: 8.43. 
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[Co
III

2Co
II
(MeLH)2(MeL)(aib)] (2) 

Σε διάλυμα MeOH (20 ml) προστέθηκαν ΜeLH3 (130 mg, 0.5 mmol), aibH (52 mg, 0.5 mmol), 

Co(OAc)2
.
4H2O (125 mg, 0.5 mmol) και ΝΕt3 (1.5 mmol). Το προκύπτον διάλυμα μεταφέρθηκε 

σε αυτόκλειστο δοχείο Parr το οποίο τοποθετείται σε φούρνο στους 120 
ο
C για 12 ώρες. Μετά το 

πέρας μιας μέρας κι εφόσον το δοχείο είχε επανέλθει ομαλά σε θερμοκρασία δωματίου,  

λήφθησαν σκούροι ροζ κρύσταλλοι του συμπλόκου [Co
III

2Co
II
(MeLH)2(MeL)aib] σε απόδοση 

~35%. Οι κρύσταλλοι συλλέχθηκαν με διήθηση, εκπλήθηκαν με μικρή ποσότητα Et2O (2 x 5 ml) 

κι αφέθηκαν προς ξήρανση στον αέρα. Το δείγμα που προοριζόταν για κρυσταλλογραφική 

ανάλυση παρέμεινε μέσα στο μητρικό του υγρό. Υπολογισμένες τιμές στοιχειακής ανάλυσης για 

τύπο C49H52N4Co3O11 : C: 51.62, H: 5.51, N: 6.84 %. Αναλυτικά δεδομένα: C: 51.73, H: 4.61,    

N: 6.89. 

 

[Co
III

3(EtL)2(aib)3]
.
2.15MeOH (3

.
2.15MeOH) 

Σε διάλυμα MeOH (20 ml) προστέθηκαν ΕtLH3 (137 mg, 0.5 mmol) και aibH (52 mg, 0.5 mmol). 

Στο κίτρινο-καφέ διάλυμα που προέκυψε, προστέθηκε ΝΕt3 (1.5 mmol) κι αφέθηκε υπό συνεχή 

ανάδευση για περίπου 10 min μέχρι να διαλυθούν οι υποκαταστάτες. Ακολούθως, προστέθηκε 

στο διάλυμα Co(OAc)2
.
4H2O (125 mg, 0.5 mmol). Η ανάδευση συνεχίστηκε για 45’ και στη 

συνέχεια ακολούθησε διήθηση. Το προκύπτον διάλυμα αφέθηκε για αργή εξάτμιση κι έπειτα από 

δύο μέρες σχηματίστηκαν σκούροι ροζ κρύσταλλοι του συμπλόκου 

[Co
III

3(EtL)2(aib)3]
.
2.15MeOH  σε απόδοση ~45%. Οι κρύσταλλοι συλλέχθηκαν με διήθηση, 

εκπλήθηκαν με μικρή ποσότητα Et2O (2 x 5 ml) κι αφέθηκαν προς ξήρανση στον αέρα. Το δείγμα 

που προοριζόταν για κρυσταλλογραφική ανάλυση παρέμεινε μέσα στο μητρικό του υγρό. 

Υπολογισμένες τιμές στοιχειακής ανάλυσης για τον τύπο C44H56N5Co3O12: C: 51.62, H: 5.51,    

N: 6.84 %. Αναλυτικά δεδομένα: C: 51.71, H: 4.59, N: 6.82. 

 

[Co
II
L’] (4) 

Σε αυτόκλειστο δοχείο Parr προστέθηκαν Co(ΟΑc)2
.
4H2O (125 mg, 0.5 mmol), EtLH3 (137 mg, 

0.5 mmol), aibH (52 mg, 0.5 mmol), MeOH (20 ml), en (0.5 mmol) και ΝΕt3 (1.5 mmol). Το 

δοχείο τοποθετήθηκε σε φούρνο στους 120 
ο
C κι αφέθηκε για 12 ώρες. Εν συνεχεία, αφού 

επανήλθε ομαλά σε θερμοκρασία δωματίου λήφθησαν κόκκινοι κρύσταλλοι του συμπλόκου 

[Co
II
L’] σε απόδοση ~40%. Οι κρύσταλλοι συλλέχθηκαν με διήθηση, εκπλήθηκαν με μικρή 

ποσότητα Et2O (2 x 5 ml) κι αφέθηκαν προς ξήρανση στον αέρα. Το δείγμα που προοριζόταν για 

κρυσταλλογραφική ανάλυση παρέμεινε μέσα στο μητρικό του υγρό. Υπολογισμένες τιμές 
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στοιχειακής ανάλυσης για τον τύπο C24H18N6O2Co: C: 68.09, H: 3.81, N: 6.62 %.  Αναλυτικά 

δεδομένα: C: 68.17, H: 3.02, N: 6.51. 

 

[Co
III

2Co
II
(LH2)2(LΗ)aib] (5) 

Σε διαλύτη ΜeCN προστέθηκαν LH4 (136 mg, 0.5 mmol) και aibH (52 mg, 0.5 mmol). Στο 

ελαφρώς κίτρινο διάλυμα που προέκυψε, προστέθηκε ΝΕt3 (2.0 mmol) κι αφέθηκε υπό συνεχή 

ανάδευση για περίπου 10 min μέχρι να διαλυθούν οι υποκαταστάτες. Εν συνεχεία, προστέθηκε 

στο διάλυμα Co(OAc)2
.
4H2O (125 mg, 0.5 mmol) και η ανάδευση συνεχίστηκε για 45’. 

Ακολούθησε διήθηση και στο προκύπτον διάλυμα προστέθηκε Et2O μέσω αέριας διάχυσης. 

Έπειτα από τρεις μέρες σχηματίστηκαν σκούροι ροζ κρύσταλλοι του συμπλόκου 

[Co
III

2Co
II
(LH2)2(LΗ)aib] σε απόδοση ~30%. Οι κρύσταλλοι συλλέχθηκαν με διήθηση, 

εκπλήθηκαν με μικρή ποσότητα Et2O (2 x 5 ml) κι αφέθηκαν προς ξήρανση στον αέρα. Το δείγμα 

που προοριζόταν για κρυσταλλογραφική ανάλυση παρέμεινε μέσα στο μητρικό του υγρό. 

Υπολογισμένες τιμές στοιχειακής ανάλυσης για τον τύπο C49H52N4Co3O14 : C: 53.61, H: 4.77,    

N: 5.10 %. Αναλυτικά δεδομένα: C: 53.70, H: 4.51, N: 5.19. 

 

[Co
III

3(EtL)2(ab)3].2MeOH (6
.
2MeOH) 

Σε διάλυμα MeOH (20 ml) προστέθηκαν ΕtLH3 (137 mg, 0.5 mmol) και abH (51 mg, 0.5 mmol). 

Στο κίτρινο-καφέ διάλυμα που προέκυψε, προστέθηκε ΝΕt3 (1.5 mmol) κι αφέθηκε υπό συνεχή 

ανάδευση για περίπου 10 min μέχρι την πλήρη διάλυση των υποκαταστατών. Ακολούθησε 

προσθήκη Co(OAc)2
.
4H2O (125 mg, 0.5 mmol) και η ανάδευση συνεχίστηκε για 1 ώρα στο τέλος 

της οποίας ακολούθησε διήθηση. Έπειτα από τρεις μέρες σχηματίστηκαν σκούροι ροζ 

κρύσταλλοι του συμπλόκου [Co
III

3(EtL)2(ab)3]
.2MeOH σε απόδοση ~45%. Οι κρύσταλλοι 

συλλέχθηκαν με διήθηση, εκπλήθηκαν με μικρή ποσότητα Et2O (2 x 5 ml) κι αφέθηκαν προς 

ξήρανση στον αέρα. Το δείγμα που προοριζόταν για κρυσταλλογραφική ανάλυση παρέμεινε μέσα 

στο μητρικό του υγρό. Υπολογισμένες τιμές στοιχειακής ανάλυσης για τον τύπο 

C44H56N5Co3O12: C: 51.72, H: 5.33, N: 6.85 %. Αναλυτικά δεδομένα: C: 51.70, H: 5.21, N: 6.89. 

 

[Co
II

5Co
III

4(BrLH)4(BrL)4Cl2]
.
2.8MeOH

.
3.6EtOH

.
0.4H2O 

(7
.
2.8MeOH

.
3.6EtOH

.
0.4H2O) 

Σε αυτόκλειστο δοχείο Parr προστέθηκαν CoCl2
.
4H2O (101 mg, 0.5 mmol), ΒrLH3 (144 mg,     

0.5 mmol), aibH (52 mg, 0,5mmol), ΕtOH (20 ml)  και ΝΕt3 (1.6 mmol). Το δοχείο τοποθετήθηκε 

στο φούρνο στους 120 
ο
C και αφέθηκε για 12 ώρες. Εν συνεχεία, αφού το δοχείο επανήλθε ομαλά 

σε θερμοκρασία δωματίου, σχηματίστηκε καφέ κρυσταλλική σκόνη η οποία διηθήθηκε και 
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ανακρυσταλλώθηκε με εκπλύσεις MeOH για να σχηματιστούν καφέ κρυστάλλοι του συμπλόκου 

[Co
II

5Co
III

4(BrLH)4(BrL)4Cl2]
.
2.8MeOH

.
3.6EtOH

.
0.4H2O σε απόδοση ~35%. Οι κρύσταλλοι 

συλλέχθηκαν με διήθηση, εκπλήθηκαν με μικρή ποσότητα Et2O (2 x 5 ml) κι αφέθηκαν προς 

ξήρανση στον αέρα. Το δείγμα που προοριζόταν για κρυσταλλογραφική ανάλυση παρέμεινε μέσα 

στο μητρικό του υγρό. Υπολογισμένες τιμές στοιχειακής ανάλυσης για τον τύπο 

C88H92N8Co9O24Cl2Br8: C: 51.62, H: 5.51, N: 6.84 %. Αναλυτικά δεδομένα: C: 51.50, H: 4.76,   

N: 6.91. 
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Δ. ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Ο σχηματισμός του τριπυρηνικού συμπλόκου [Co3
III

(MeL)2(aib)3]
.
2MeOH (1

.
2MeOH) προέκυψε 

σύμφωνα με τη μη - στοιχειομετρική εξίσωση (1) σε αερόβιες συνθήκες: 

 

3Co(OAc)2∙4H2O  +  2MeLH3  +  3aibH  +  NEt3    
    
→      [Co

III
3(MeL)2(aib)3]

 .
2MeOH  (1) 

 

Στο παραπάνω σύμπλοκο οι υποκαταστάτες βρέθηκαν πλήρως αποπρωτονιωμένοι όπως ήταν 

αναμενόμενο από την χρήση περίσσειας βάσης στο μίγμα της αντίδρασης, ενώ και τα τρία ιόντα 

Co βρίσκονται στη +3 οξειδωτική κατάσταση παρά το γεγονός ότι αρχικά χρησιμοποιήθηκε άλας 

του Co(II). Θέλοντας, λοιπόν, να εμποδίσουμε αυτή την οξείδωση, πραγματοποιήσαμε την ίδια 

αντίδραση σε διαλυτοθερμικές συνθήκες
[26]

. Έτσι, καταφέραμε να απομονώσουμε το μικτού 

σθένους τριπυρηνικό σύμπλοκο [Co
III

2Co
II
(MeLH)2(MeL)aib] (2), σε καλή απόδοση, σύμφωνα 

με τη μη - στοιχειομετρική αντίδραση (2): 

 

3Co(OAc)2∙4H2O  +  3MeLH3  +  aibH  +  NEt3    
    
→      [Co

III
2Co

II
(MeLH)2(MeL)(aib)]   (2) 

                                                                                     

 

Στο σύμπλοκο 2, οι υποκαταστάτες δεν βρέθηκαν πλήρως αποπρωτονιωμένοι παρά το γεγονός 

ότι το ποσό βάσης που προστέθηκε ήταν το ίδιο με την αντίδραση (1). Επόμενο βήμα ήταν να 

διερευνήσουμε το κατά πόσο θα επηρρέαζε στερεοχημικά την αντίδραση η αντικατάσταση του 

μεθυλίου -CH3 στον υποκαταστάτη ΜeLH3 από μία πιο ογκώδη ομάδα, όπως το αιθύλιο               

-CH2CH3. Έτσι, συνθέτοντας τον υποκαταστάτη ΕtLH3, επαναλάβαμε με όμοιο τρόπο την 

αντίδραση (1) λαμβάνοντας το σύμπλοκο 3 σε καλή απόδοση σύμφωνα με τη μη - 

στοιχειομετρική αντίδραση (3). 

 

3Co(ΟΑc)2∙4H2O + 2ΕtLH3 + 3aibH + NEt3  

    
→     [Co

III
3(EtL)2(aib)3]

.
2MeOH    (3) 

 

Συγκρίνοντας το σύμπλοκο 3 με το σύμπλοκο 1 παρατηρούμε ότι η αλλαγή του μεθυλίου σε 

αιθύλιο δεν επηρρέασε την αντίδραση όπως αναμέναμε. Αντί αυτού όμως, καταφέραμε να 

απομονώσουμε ένα νέο σύμπλοκο, ανάλογο του συμπλόκου 1, στο οποίο όπως και 

προηγουμένως οι υποκαταστάτες βρέθηκαν πλήρως αποπρωτονιωμένοι, ΕtL
3- 

και aib
-
, ενώ πάλι 

τα ιόντα Co(ΙΙ) οξειδώθηκαν προς Co(ΙΙΙ). Η ίδια αντίδραση επαναλήφθηκε και σε 

διαλυτοθερμικές συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και πίεσης χωρίς όμως να καταφέρουμε να 

απομονώσουμε κάποιο προϊόν. 



 
 48 

Εν συνεχεία, σκοπός μας ήταν να δούμε κατά πόσο θα επηρεαζόταν η αντίδραση με την 

εισαγωγή ενός επιπλέον υποκαταστάτη. Για το λόγο αυτό, επιλέξαμε την προσθήκη ποσότητας 

αιθυλενοδιαμίνης (en) αναμένοντας ότι η en θα δρούσε ως χηλικός υποκαταστάτης 

«μπλοκάροντας» δύο θέσεις ένταξης ανά μεταλλοϊόν, οδηγώντας σε νέα τοποθετική διευθέτηση 

των μεταλλικών κέντρων. Έτσι, πραγματοποιήσαμε την αντίδραση (3) προσθέτοντας σε αυτή 

ποσότητα en σε αναλογία μετάλλου - αιθυλενοδιαμίνης 1:1 υπό αερόβιες συνθήκες δωματίου. 

Παρ’ όλα αυτά, δε λάβαμε κάποιο προϊόν. Συνεπώς, σκεφτήκαμε να διερευνήσουμε κατά πόσον 

η αλλαγή των εξωγενών παραγόντων θα επηρέαζε την αντίδραση. Για το λόγο αυτό, 

επαναλάβαμε την ίδια αντίδραση σε διαλυτοθερμικές συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και πίεσης 

καταφέρνοντας τελικά να απομονώσουμε το μονοπυρηνικό σύμπλοκο [CoL’] σε καλή απόδοση, 

σύμφωνα με τη μη - στοιχειομετρική αντίδραση (4). 

 

CoCl2∙4H2O  +  ΕtLH3  +  aibH  +  en  +  NEt3    
    
→       [CoL’]    (4) 

                                                                                

 

Η συγκεκριμμένη αντίδραση παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον εφόσον παρατηρείται διάσπαση 

του EtLΗ3 σε 2-υδρόξυ-1-ναφθαλδεΰδη και 2-άμινο-2-αίθυλ-1,3-προπανοδιόλη (Εικ. 36α) και εν 

συνεχεία τη δημιουργία του νέου υποκαταστάτη L’ στον οποίο ένα μόριο en γεφυρώνει δύο 

μόρια 2-υδρόξυ-1-ναφθαλδεΰδης (Εικ. 36β). 

 

 
                 
→                                          +    (α) 

 

 

    

+   en    
                 
→                             2    (β)         

 

 

Εικόνα 36: Αντίδραση διάσπασης του υποκαταστάτη EtLΗ3 σε 2-υδρόξυ-1-ναφθαλδεΰδη και 2-

άμινο-2-αίθυλ-1,3-προπανοδιόλη (α) και σύνθεση του συμπλόκου [CoL’] με τη γεφύρωση δύο 

μορίων 2-υδρόξυ-1-ναφθαλδεΰδης μέσω ενός μορίου en (β)                  

 

 

 

θ, P 
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Στη συνέχεια, προκειμένου να αυξήσουμε την πυρηνικότητα των σχηματιζόμενων συμπλόκων, 

σκεφτήκαμε να συνθέσουμε έναν υποκαταστάτη στον οποίο θα αντικαθιστάται το –CH3 του 

υποκαταστάτη ΜeLH3 με ένα -CH2OH ώστε να σχηματιστεί ο τετραολικός υποκαταστάτης LH4. 

Κατόπιν τούτου, προχωρίσαμε στη σύνθεση της τετραόλης αυξάνοντας τις θέσεις συναρμογής 

από τέσσερις (Ο3Ν) σε πέντε (Ο4Ν). Έτσι καταφέραμε να απομονώσουμε το τριπυρηνικό 

σύμπλοκο 5 σύφωνα με τη μη – στοιχειομετρική εξίσωση (5). 

 

3Co(OAc)2∙4H2O  +  3LH4  +  aibH  +  NEt3   
    
→     [Co

III
2Co

II
(LH2)2(LΗ)(aib)]  (5) 

                                                                                                     

 

Συγκρίνοντας το σύμπλοκο 5 με τα σύμπλοκα 1, 2 και 3 παρατηρούμε ότι η αλλαγή του –CH3 σε               

-CH2OH στον τετραολικό υποκαταστάτη δεν οδήγησε σε αύξηση της πυρηνικότητας του 

συμπλόκου όπως αναμέναμε. Αντί αυτού όμως, καταφέραμε να απομονώσουμε ένα νέο 

τριπυρηνικό σύμπλοκο μικτού σθένους του κοβαλτίου.  

Ακολούθως, επόμενο βήμα ήταν να διερευνήσουμε κατά πόσο επηρρεάζει το είδος του 

αμινοξέους την ταυτότητα του προϊόντος. Έτσι, ακολουθώντας την ίδια συνθετική πορεία και 

αλλάζοντας το 2-άμινο-ισοβουτυρικό οξύ, (aibH) σε 2-άμινο-βουτυρικό οξύ (abH) καταφέραμε 

να απομονώσουμε το τριπυρηνικό σύμπλοκο [Co
III

3(EtL)2(ab)3]
.
2MeOH], σε καλή απόδοση, 

σύμφωνα με τη μη - στοιχειομετρική αντίδραση (6). 

 

3Cο(ΟΑc)2∙4H2O + 2ΕtLH3 + 3abH + NEt3    
    
→      [Co

III
3(EtL)2(ab)3] ]

.
2MeOH (4

.
2MeOH)   (6) 

 

Στη συγκεκριμμένη περίπτωση παρατηρούμε πως τόσο το aibH όσο και το abH συναρμόζονται 

με τον ίδιο τρόπο δημιουργώντας δύο «ισοδομικά» σύμπλοκα. Ομοίως, οι υποκαταστάτες 

βρέθηκαν πλήρως αποπρωτονιωμένοι στη μορφή, ΕtL
3- 

και ab, όπως αναμενόταν. 

Τέλος, εφόσον διαπιστώσαμε ότι η αλλαγή από -CH3 σε –CH2CH3 και η αλλαγή από aibH σε abH 

δεν οδήγησαν στα επιθυμητά αποτελέσματα, σκεφτήκαμε να προχωρήσουμε σε πιο δραστικές 

αλλαγές ώστε να πετύχουμε την απομόνωση νέων συμπλόκων. Συνεπώς συνθέσαμε τον 

υποκαταστάτη BrLH3 (Εικ. 37) στον οποίο το «ογκώδες» άτομο του Br, προκαλώντας –I 

επαγωγικό φαινόμενο στον αρωματικό δακτύλιο, αναμένεται να επιδράσει στην ικανότητα ένταξης 

του υποκαταστάτη και συνεπώς να οδηγήσει στη σύνθεση συμπλόκων με νέες μεταλλικές τοπολογίες. 

Έτσι, καταφέραμε να απομονώσουμε σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και πίεσης το μικτού 

σθένους, εννεαπυρηνικό σύμπλοκο [Co
II

5Co
III

4(BrLH)4(BrL)4Cl2]∙2.8MeOH
.
3.6EtOH

.
0.4H2O, 

μετά από ανακρυστάλλωση σε MeOH σύμφωνα με τη μη - στοιχειομετρική αντίδραση (7). 

Et2O 
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9CoCl2∙4H2O  +  8BrLH3  +  aibH  +  NEt3    
         
→          [Co

II
5Co

III
4(BrLH)4(BrL)4Cl2]   (7)  

                                                                                                         

Στο σύμπλοκο αυτό ο υποκαταστάτης βρέθηκε διπλά και τριπλά αποπρωτονιωμένος, BrLH
2-

 και 

BrL
3-

, ενώ το aibH δεν έλαβε μέρος στην αντίδραση.  

 

 

Εικόνα 37: Ο υποκαταστάτης BrLH3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

θ, P 
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Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΟΜΩΝ 

Ε1. [Co3
III

(MeL)2(aib)3]∙2MeOH (1∙2MeOH) 

Η κρυσταλλική δομή του συμπλόκου 1 (Εικ. 38, αριστερά) περιγράφει ένα τριπυρηνικό 

σύμπλοκο τρισθενών ιόντων κοβαλτίου, το οποίο αποτελείται από μόρια [Co3
III

(MeL)2(aib)3] που 

κρυσταλλώνουν στη μονοκλινή ομάδα χώρου συμμετρίας P21/c. Ο μεταλλικός πυρήνας 

περιγράφεται από τρία μεταλλικά κέντρα, με «V» σχηματική διαμόρφωση, τα οποία 

επικοινωνούν μεταξύ τους με δύο διπλές μονοατομικές Oalkoxo γέφυρες μέσω των δύο τριπλά 

αποπρωτονιωμένων υποκαταστατών ΜeL
3-

. Κάθε ένας από τους υποκαταστάτες υιοθετεί            

η
2 

: η
2 

: η
1 

: η
1 

: μ3 τρόπο ένταξης μέσω των ατόμων Ν της βάσης Schiff και των O των 

αποπρωτονιωμένων υδροξυλίων σχηματίζοντας δύο εξαμελείς κι ένα πενταμελή χηλικούς 

δακτυλίους. (Εικ. 38, δεξιά).  

 

 

Εικόνα 38: Η μοριακή δομή του συμπλόκου [Co3
III

(MeL)2(aib)3]∙2MeOH (1∙2MeOH) (αριστερά) 

και ο τρόπος συναρμογής του υποκαταστάτη ΜeL
3- 

(δεξιά). Χρωματικός κώδικας συμπλόκου:  

Co = ροζ, Ο = πράσινο, Ν = μπλε,  C = γκρι 

 

Η σφαίρα ένταξης του συμπλόκου ολοκληρώνεται με την παρουσία τριών αποπρωτονιωμένων 

αμινοξέων aib
-
 (ένα σε κάθε μέταλλο) με χηλικό τρόπο ένταξης η

1 
: η

1 
μέσω των ατόμων Ν της 

αμινομάδας και ενός εκ των δύο ατόμων O της αποπρωτονιωμένης καρβοξυλικής ομάδας του 

αμινοξέος σχηματίζοντας άλλους τρεις πενταμελείς χηλικούς δακτυλίους. Οι αποστάσεις μεταξύ 

κεντρικού - τερματικών μετάλλών είναι ~2.9 Å ενώ οι αποστάσεις μεταξύ των δύο τερματικών 

μετάλλων είναι ~5.1 Å. Όλα τα μεταλλικά κέντρα βρίσκονται στη +3 οξειδωτική κατάσταση 
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όπως αποδεικνύεται από τις αποστάσεις δεσμών (1.87 – 1.93 Å) και τους υπολογισμούς ΒVS 

(Bond Valence Sum)
[27]

 (Co1: 3.45, Co2: 3.47, Co3: 3.45), είναι εξα-ενταγμένα και υιοθετούν 

οκταεδρική γεωμετρία. Kάθε ένα εκ των κοβαλτίων Co1 και Co3 έχουν O4N2 σφαίρα συναρμογής 

(cis-O4N2 για το Co1 και trans-O4N2 για το Co3), ενώ το   κεντρικό Co2 σχηματίζει σφαίρα 

ένταξης Ο5Ν. Το κρυσταλλικό πλέγμα του συμπλόκου 4 αποτελείται από «φύλλα» μορίων 

παράλληλα στο bc επίπεδο με τις μεταξύ τους αποστάσεις στα ~8.0 Å (Εικ. 39). Χαρακτηριστικά 

μήκη (Å) και γωνίες (
ο
) δεσμών για τη σφαίρα συναρμογής των ιόντων Co (III) παρουσιάζονται 

στον παρακάτω πίνακα  (Πίν. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 39: Το κρυσταλλικό πλέγμα του συμπλόκου 1∙2MeOH. Χρωματικός κώδικας: Co = ροζ, 

Ο = πράσινο, Ν = μπλε,  C = γκρι.
 

Πίνακας 3: Χαρακτηριστικά μήκη (Å) και γωνίες (
ο
) δεσμών για το σύμπλοκο 1∙2MeOH. 

 

Co1—O1 1.8823 (19) Co1—O1 1.8823 (19) 

Co1—N1 1.889 (2) Co1—N1 1.889 (2) 

Co1—O7 1.9142 (19) Co1—O7 1.9142 (19) 

Co1—O2 1.915 (2) Co1—O2 1.915 (2) 

Co1—O6 1.924 (2) Co1—O6 1.924 (2) 

Co1—N3 1.934 (2) Co1—N3 1.934 (2) 

Co2—O4 1.867 (2) Co2—O4 1.867 (2) 

Co2—N2 1.882 (3) Co2—N2 1.882 (3) 

Co2—O11 1.894 (2) Co2—O11 1.894 (2) 
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Co2—O3 1.901 (2) Co1—O1 1.8823 (19) 

O1—Co1—N1 94.72 (10) O11—Co2—O5 94.85 (9) 

O1—Co1—O7 89.83 (8) O3—Co2—O5 79.59 (9) 

N1—Co1—O7 175.25 (10) O4—Co2—N5 85.35 (10) 

O1—Co1—O2 175.13 (9) N2—Co2—N5 174.67 (11) 

N1—Co1—O2 85.42 (9) O11—Co2—N5 85.50 (10) 

O7—Co1—O2 90.15 (8) O3—Co2—N5 95.25 (11) 

O1—Co1—O6 93.12 (9) O5—Co2—N5 93.72 (10) 

N1—Co1—O6 95.76 (10) O3—Co3—O9 92.08 (9) 

O7—Co1—O6 85.31 (9) O3—Co3—O6 90.72 (9) 

O2—Co1—O6 82.03 (8) O9—Co3—O6 173.99 (9) 

O1—Co1—N3 88.19 (10) O3—Co3—O2 97.96 (9) 

N1—Co1—N3 95.05 (11) O9—Co3—O2 91.27 (9) 

O7—Co1—N3 83.73 (9) O6—Co3—O2 83.08 (8) 

O2—Co1—N3 96.65 (10) O3—Co3—O5 80.34 (9) 

O6—Co1—N3 168.96 (10) O9—Co3—O5 91.36 (9) 

O4—Co2—N2 94.20 (10) O6—Co3—O5 94.35 (9) 

O4—Co2—O11 90.44 (10) O2—Co3—O5 176.92 (9) 

N2—Co2—O11 89.19 (10) O3—Co3—N4 174.24 (10) 

O4—Co2—O3 95.13 (9) O9—Co3—N4 85.49 (9) 

N2—Co2—O3 90.08 (10) O6—Co3—N4 92.19 (9) 

O11—Co2—O3 174.42 (10) O2—Co3—N4 87.33 (10) 

O4—Co2—O5 174.54 (10) O5—Co2—N5 93.72 (10) 

N2—Co2—O5 87.23 (10) O3—Co3—O9 92.08 (9) 
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Ε2. [Co2
III

Co
II

(MeLΗ)2(MeL)(aib)] (2) 

Η κρυσταλλική δομή του συμπλόκου 2 (Εικ. 40) περιγράφει ένα τριπυρηνικό σύμπλοκο μικτού 

σθένους του κοβαλτίου, το οποίο αποτελείται από μόρια [Co2
III

Co
II
(MeLΗ)2(MeL)(aib)] που 

κρυσταλλώνουν στη τρικλινή ομάδα χώρου συμμετρίας, P-1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 40:  Η μοριακή δομή του συμπλόκου [Co2
III

Co
II
(ΛMeLΗ)2MeL(aib)3] (2). Χρωματικός 

κώδικας: Co = ροζ, Ο = πράσινο, Ν = μπλε, C = γκρι 

Ο μεταλλικός πυρήνας περιγράφεται, από τρία μεταλλικά κέντρα, σχηματικής απεικόνισης «V», 

όπως και στο σύμπλοκο 1. Στην περίπτωση αυτή όμως τα μεταλλικά κέντρα επικοινωνούν μεταξύ 

τους με δύο διπλές μονοατομικές Oalkoxo γέφυρες που προέρχονται από τους αποπρωτονιωμένους 

υποκαταστάτες MeLH
2-

 και ΜeL
3-

. Στη δομή του συμπλόκου εμφανίζονται τρεις 

αποπρωτονιωμένοι υποκαταστάτες, δύο μερικώς αποπρωτονιωμένοι της μορφής ΜeLH
2-

 και ένας 

πλήρως αποπρωτονιωμένος της μορφής MeL
3-

. Ο ΜeL
3-

 συναρμόζεται με το Co3 μέσω του 

αρωματικού αποπρωτονιωμένου Οalkoxo και του Ν της βάσης Schiff σχηματίζοντας εξαμελή 

χηλικό δακτύλιο. Οι υπόλοιπες δύο αποπρωτονιωμένες υδροξυλομάδες χρησιμοποιούνται για τη 

γεφύρωση των μετάλλων Co1 - Co2 και Co2 – Co3, με αποτέλεσμα να υιοθετείται                      

η
1 

: η
1 

: η
2 

: η
2 

: μ3 τρόπος ένταξης. Ομοίως, οι δύο ΜeLH
2-

 υποκαταστάτες συναρμόζονται με τα 

μέταλλα Co1 και Co3, μέσω του αρωματικού Oalkoxo και του Ν της βάσης Schiff, σχηματίζοντας 

επιπλέον δύο εξαμελείς χηλικούς δακτυλίους. Η δεύτερη αποπρωτονιωμένη υδροξυλομάδα 

χρησιμοποιείται για τη γεφύρωση των μετάλλων Co3 - Co2 (για τον πρώτο ΜeLΗ
2-

 

υποκαταστάτη) και Co1 – Co3 (για το δεύτερο ΜeLΗ
2-

 υποκαταστάτη).   
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Τέλος, η τρίτη, μη-αποπρωτονιομένη υδροξυλομάδα και των δύο MeLH
2-

 συναρμόζεται με το 

κεντρικό δισθενές Co2 μέσω του οξυγόνου της με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται η
1 

: η
1 

: η
2 

: η
1 

: 

μ  τρόπος ένταξης (Εικ. 41).  

             

ΜeL
3-                                                                                                      

ΜeLH
2- 

 

Εικόνα 41: Οι τρόποι ένταξης των υποκαταστατών ΜeL
3-

 και ΜeLH
2-

 

 

Η σφαίρα ένταξης του συμπλόκου ολοκληρώνεται με την παρουσία ενός αποπρωτονιωμένου 

αμινοξέος aib
-
 το οποίο συναρμόζεται με χηλικό τρόπο ένταξης η

1 
: η

1 
μέσω του Ν της 

αμινομάδας και ενός εκ των δύο οξυγόνων της αποπρωτονιωμένης καρβοξυλομάδας 

σχηματίζοντας άλλο ένα πενταμελή χηλικό δακτύλιο γύρο από το Co1. Όπως αποδεικνύεται από 

τις αποστάσεις δεσμών και τους υπολογισμούς ΒVS, το κεντρικό μεταλλικό κέντρο βρίσκεται 

στην +2 οξειδωτική κατάσταση (Co2: 2.11) ενώ τα δύο τερματικά μεταλλικά κέντρα βρίσκονται 

στη +3 οξειδωτική κατάσταση (Co1 = 3.47 και Co3 = 3.47 αντίστοιχα). Όλα τα μεταλλικά κέντρα 

είναι εξα-ενταγμένα και υιοθετούν οκταεδρική γεωμετρία.  Kάθε ένα εκ των τρισθενών 

κοβαλτίων, Co1 και Co3, έχει trans-O4N2 σφαίρα συναρμογής, ενώ το κεντρικό δισθενές Co2 

σχηματίζει σφαίρα ένταξης Ο6. Χαρακτηριστικά μήκη (Å) και γωνίες (
ο
) δεσμών για τη σφαίρα 

συναρμογής των ιόντων Co (II/III) παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα  (Πίν. 4). 

 

Πίνακας 4: Χαρακτηριστικά μήκη (Å) και γωνίες (
ο
) δεσμών για το σύμπλοκο 2. 

Co1—N1A 1.880 (5) Co2—O15C 2.079 (4) 

Co1—O2A 1.884 (4) Co2—O14C 2.091 (4) 

Co1—O15B 1.889 (4) Co2—O14A 2.159 (4) 

Co1—O15A 1.903 (4) Co3—O2B 1.885 (4) 

Co1—O1 1.915 (4) Co3—O15C 1.887 (4) 

Co1—N1 1.946 (4) Co3—N1B 1.889 (4) 

Co1—Co2 2.9928 (18) Co3—O2C 1.899 (4) 

Co2—O15A 2.031 (4) Co3—N1C 1.896 (4) 

Co2—O15B 2.037 (4) Co3—O14B 1.944 (4) 
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N1A—Co1—O2A 93.65 (19) O14B—Co2—O14C 90.99 (15) 

N1A—Co1—O15B 88.22 (18) O15C—Co2—O14C 87.89 (15) 

O2A—Co1—O15B 97.68 (16) O15A—Co2—O14A 89.03 (15) 

N1A—Co1—O15A 85.62 (18) O15B—Co2—O14A 91.25 (15) 

O2A—Co1—O15A 177.92 (17) O14B—Co2—O14A 104.64 (14) 

O15B—Co1—O15A 84.26 (16) O15C—Co2—O14A 174.13 (15) 

N1A—Co1—O1 96.28 (18) O14C—Co2—O14A 86.63 (14) 

O2A—Co1—O1 90.00 (16) O2B—Co3—O15C 90.42 (16) 

O15B—Co1—O1 170.85 (16) O2B—Co3—N1B 94.38 (18) 

O15A—Co1—O1 88.14 (16) O15C—Co3—N1B 91.39 (18) 

N1A—Co1—N1 175.4 (2) O2B—Co3—O2C 90.38 (16) 

O2A—Co1—N1 90.48 (17) O15C—Co3—O2C 178.48 (16) 

O15B—Co1—N1 89.13 (18) N1B—Co3—O2C 87.27 (18) 

O15A—Co1—N1 90.32 (17) O2B—Co3—N1C 86.98 (17) 

O1—Co1—N1 85.82 (18) O15C—Co3—N1C 87.32 (18) 

O15A—Co2—O15B 77.40 (14) N1B—Co3—N1C 178.13 (19) 

O15A—Co2—O14B 162.98 (14) O2C—Co3—N1C 94.01 (17) 

O15B—Co2—O14B 91.98 (15) O2B—Co3—O14B 176.05 (16) 

O15A—Co2—O15C 89.85 (15) O15C—Co3—O14B 85.63 (16) 

O15B—Co2—O15C 94.13 (15) N1B—Co3—O14B 85.61 (18) 

O14B—Co2—O15C 77.55 (15) O2C—Co3—O14B 93.57 (16) 

O15A—Co2—O14C 100.04 (15) N1C—Co3—O14B 92.95 (17) 

O15B—Co2—O14C 176.72 (15)   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 57 

E3. [Co3
III

(ΕtL)2(aib)3]∙2.15MeOH (3∙2.15MeOH) 

Η κρυσταλλική δομή του συμπλόκου 3 (Εικ. 42, αριστερά) αφορά ένα τριπυρηνικό σύμπλοκο 

τρισθενών ιόντων κοβαλτίου, ανάλογο του συμπλόκου 1, το οποίο αποτελείται από μόρια 

[Co3
III

(ΕtL)2(aib)3] που κρυσταλλώνουν στη τρικλινή ομάδα χώρου συμμετρίας P-1. Όπως και 

στις προηγούμενες κρυσταλλικές δομές, o μεταλλικός πυρήνας περιγράφεται από τρία μεταλλικά 

κέντρα, τα οποία επικοινωνούν μεταξύ τους με δύο διπλές μονοατομικές Oalkoxo γέφυρες μέσω 

των δύο τριπλά αποπρωτονιωμένων υποκαταστατών ΕtL
3-

. Κάθε υποκαταστάτης ΕtL
3-

 υιοθετεί 

η
2 

: η
2 

: η
1 

: η
1 

: μ3 τρόπο ένταξης μέσω των ατόμων Ν της βάσης Schiff και των O των 

αποπρωτονιωμένων υδροξυλίων σχηματίζοντας δύο εξαμελείς κι έναν πενταμελή χηλικούς 

δακτυλίους σε κάθε υποκαταστάτη (Εικ. 42, δεξιά).  

  

    

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 42: Η μοριακή δομή του συμπλόκου [Co3
III

(EtL)2(aib)3]∙2.15MeOH (3∙2.15MeOH) 

(αριστερά) και ο τρόπος ένταξης του υποκαταστάτη ΕtL
3-

 (δεξιά). Χρωματικός κώδικας:            

Co = ροζ, Ο = πράσινο, Ν = μπλε, C = γκρι.
 

Η σφαίρα ένταξης του συμπλόκου ολοκληρώνεται με την παρουσία τριών αμινοξέων aib
-
 (έναν 

σε κάθε μέταλλο) με τρόπο ένταξης η
1 

: η
1 

μέσω των ατόμων Ν της αμινομάδας και ενός εκ των 

δύο ατόμων O της αποπρωτονιωμένης καρβοξυλικής ομάδας του αμινοξέος σχηματίζοντας 

άλλους τρεις πενταμελείς χηλικούς δακτυλίους. Οι αποστάσεις μεταξύ κεντρικού - τερματικών 

μετάλλών φτάνει στα ~2.9 Å ενώ οι αποστάσεις μεταξύ των δύο τερματικών μετάλλων φτάνουν 

στα ~5.1 Å. Όλα τα μεταλλικά κέντρα βρίσκονται στη +3 οξειδωτική κατάσταση όπως 

αποδεικνύεται από τις αποστάσεις δεσμών (1.87 – 1.93 Å) και τους υπολογισμούς ΒVS         

(Co1: 3.45 Å, Co2: 3.47, Co3: 3.45 Å), είναι εξα-ενταγμένα και υιοθετούν οκταεδρική γεωμετρία. 
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Kάθε ένα εκ των κοβαλτίων Co1 και Co2 έχουν O4N2 σφαίρα συναρμογής (cis-O4N2 το Co1 και 

trans-O4N2 το Co3), ενώ το κεντρικό Co3 σχηματίζει σφαίρα ένταξης Ο5Ν. Το κρυσταλλικό 

πλέγμα του συμπλόκου 3 σχηματίζει «στήλες» μορίων παράλληλες στον άξονα a με τα μόρια του 

διαλύτη να καταλαμβάνουν τα ενδιάμεσα των γειτονικών στηλών (Εικ. 43). Χαρακτηριστικά 

μήκη (Å) και γωνίες (
ο
) δεσμών για τη σφαίρα συναρμογής των ιόντων Co (III) παρουσιάζονται 

στον παρακάτω πίνακα  (Πίν. 5) 

Εικόνα 43: Το κρυσταλλικό πλέγμα του συμπλόκου (3∙2.15MeOH)  .  

Πίνακας 5: Χαρακτηριστικά μήκη (Å) και γωνίες (
ο
) δεσμών για το σύμπλοκο (3∙2.15MeOH). 

Co1—O1A 1.8890 (17) Co2—O16D 1.8933 (17) 

Co1—O16D 1.8912 (18) Co2—O1B 1.9117 (17) 

Co1—O15E 1.8919 (17) Co2—O16E 1.9140 (18) 

Co1—O15D 1.9142 (17) Co2—N1B 1.945 (2) 

Co1—O16E 1.9173 (17) Co3—O2D 1.8758 (17) 

Co1—N1A 1.931 (2) Co3—N1D 1.879 (2) 

Co1—Co3 2.8744 (11) Co3—O1C 1.9073 (18) 

Co1—Co2 2.9052 (13) Co3—O15D 1.9144 (17) 

Co2—O2E 1.8677 (18) Co3—O15E 1.9253 (17) 

Co2—N1E 1.881 (2) Co3—N1C 1.945 (2) 
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O1A—Co1—O16D 88.47 (8) O16D—Co2—O16E 80.31 (8) 

O1A—Co1—O15E 173.40 (7) O1B—Co2—O16E 94.91 (8) 

O16D—Co1—O15E 95.16 (8) O2E—Co2—N1B 85.73 (8) 

O1A—Co1—O15D 91.23 (7) N1E—Co2—N1B 176.02 (8) 

O16D—Co1—O15D 95.98 (8) O16D—Co2—N1B 93.19 (8) 

O15E—Co1—O15D 82.92 (7) O1B—Co2—N1B 84.41 (8) 

O1A—Co1—O16E 91.97 (7) O16E—Co2—N1B 92.13 (8) 

O16D—Co1—O16E 80.28 (8) O2D—Co3—N1D 95.20 (8) 

O15E—Co1—O16E 94.07 (7) O2D—Co3—O1C 88.63 (7) 

O15D—Co1—O16E 175.00 (7) N1D—Co3—O1C 176.06 (7) 

O1A—Co1—N1A 84.70 (8) O2D—Co3—O15D 175.89 (7) 

O16D—Co1—N1A 171.23 (8) N1D—Co3—O15D 85.19 (8) 

O15E—Co1—N1A 92.18 (8) O1C—Co3—O15D 91.06 (7) 

O15D—Co1—N1A 89.68 (8) O2D—Co3—O15E 93.85 (7) 

O16E—Co1—N1A 94.43 (8) N1D—Co3—O15E 93.96 (9) 

O2E—Co2—N1E 95.84 (8) O1C—Co3—O15E 86.70 (8) 

O2E—Co2—O16D 92.40 (8) O15D—Co3—O15E 82.04 (7) 

N1E—Co2—O16D 90.40 (8) O2D—Co3—N1C 89.39 (8) 

O2E—Co2—O1B 92.26 (8) N1D—Co3—N1C 94.24 (9) 

N1E—Co2—O1B 91.87 (8) O1C—Co3—N1C 84.85 (8) 

O16D—Co2—O1B 174.58 (7) O15D—Co3—N1C 94.67 (8) 

O2E—Co2—O16E 172.29 (7) O15E—Co3—N1C 170.88 (7) 

N1E—Co2—O16E 86.78 (8)   
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Ε4. [Co
II

L’] (4) 

Το σύμπλοκο 4 (Εικ. 44) κρυσταλλώνει στη μονοκλινή ομάδα χώρου συμμετρίας P2(1)/c κι 

αποτελεί ένα μονοπυρηνικό 2D σύμπλοκο δισθενούς κοβαλτίου, συναρμοσμένο με τον 

υποκαταστάτη L’.  

 

Εικόνα 44: Η μοριακή δομή του συμπλόκου [Co
II
L’] (4). Χρωματικός κώδικας: Co = ροζ,               

Ο = πράσινο, Ν = μπλε, C = γκρι. 

O συγκεκριμμένος υποκαταστάτης προέκυψε από: i) τη διάσπαση μορίων EtLΗ3 σε 2-υδρόξυ-1-

ναφθαλδεΰδη και 2-άμινο-2-αίθυλ-1,3-προπανο-1,3-διόλη), ii) την “γεφύρωση” δύο μορίων 2-

υδρόξυ-1-ναφθαλδεΰδης με ένα μόριο en και iii) την αποπρωτονίωση των δύο αρωματικών 

υδροξυλομάδων. Το κεντρικό Co(II) συνδέεται με τον υποκαταστάτη μέσω των δύο ατόμων Ο 

που ανήκουν στις δύο αποπρωτονιωμένες αρωματικές υδροξυλομάδες των ναφθαλενικών 

δακτυλίων και των δύο ατόμων Ν των βάσεων Schiff, με τρόπο η
1 

: η
1 

: η
1 

: η
1
 σχηματίζοντας 

τρεις χηλικούς δακτυλίους, δύο εξαμελείς κι έναν πενταμελή, με δύο Co-N “κοινές” πλευρές. Με 

τον τρόπο αυτό, το μέταλλο υιοθετεί επίπεδη τεταγωνική γεωμετρία με σφαίρα συναρμογής cis-

O2N2. Το κρυσταλλικό πλέγμα του συμπλόκου 4 αποτελείται από «φύλλα» μορίων παράλληλα 

στο αc επίπεδο με τις μεταξύ τους αποστάσεις στα ~3.5 Å (Εικ. 45). Χαρακτηριστικά μήκη (Å) 

και γωνίες (
ο
) δεσμών για τη σφαίρα συναρμογής των ιόντων Co (II/III) παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα (Πίν. 6). 

 

Εικόνα 45: Το κρυσταλλικό πλέγμα του συμπλόκου 4. 
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Ε5. [Co2
III

Co
II

(LΗ2)2(LΗ)(aib)] (5)
 

Η κρυσταλλική δομή του συμπλόκου 5 (Εικ. 46) παρουσιάζει ομοιότητες με τη δομή του 

συμπλόκου 2. Περιγράφει ένα τριπυρηνικό σύμπλοκο μικτού σθένους του κοβαλτίου, το οποίο 

αποτελείται από μόρια [Co2
III

Co
II
(LΗ2)2(LΗ)(aib)] που κρυσταλλώνουν στη τρικλινή ομάδα 

χώρου συμμετρίας, P-1.  

 

Εικόνα 46: Η μοριακή δομή του συμπλόκου [Co2
III

Co
II
(MeLΗ)2MeL(aib)3] (5). Χρωματικός 

κώδικας: Co = ροζ, Ο = πράσινο, Ν = μπλε, C = γκρι. 

Ο μεταλλικός πυρήνας περιγράφεται, επίσης, από τρία μεταλλικά κέντρα με σχηματική 

απεικόνιση “V”, τα οποία επικοινωνούν μεταξύ τους με δύο διπλές μονοατομικές Oalkoxo γέφυρες 

που προέρχονται από τους αποπρωτονιωμένους υποκαταστάτες LH2
2-

 και LH
3-

. Στη δομή του 

συμπλόκου εμφανίζονται τρεις μερικώς αποπρωτονιωμένοι υποκαταστάτες, δύο της μορφής 

LH2
2-

 κι ένας της μορφής LH
3-

. Ο LH
3-

 συναρμόζεται με το Co1 μέσω του αρωματικού Οalkoxo και 

του Ν της βάσης Schiff σχηματίζοντας εξαμελή χηλικό δακτύλιο. Οι υπόλοιπες δύο 

αποπρωτονιωμένες υδροξυλομάδες χρησιμοποιούνται για τη γεφύρωση των μετάλλων Co1 - Co2 

και Co2 – Co3, με αποτέλεσμα να υιοθετείται η
1 

: η
1 

: η
2 

: η
2 

: μ3 τρόπος ένταξης. Ομοίως, οι δύο 

LH2
2-

 υποκαταστάτες συναρμόζονται με τα μέταλλα Co1 και Co3, αντίστοιχα, μέσω του 

αρωματικού Oalkoxo και του Ν της βάσης Schiff, σχηματίζοντας επιπλέον δύο εξαμελείς χηλικούς 

δακτυλίους. Το δεύτερο αποπρωτονιωμένο οξυγόνο χρησιμοποιείται για τη γεφύρωση των 

μετάλλων Co1 - Co2 (για τον πρώτο LΗ2
2-

 υποκαταστάτη) και Co2 – Co3 (για το δεύτερο LΗ
3-

 

υποκαταστάτη). Το τρίτο μη-αποπρωτονιωμένο οξυγόνο και των δύο LH2
2-

 υποκαταστατών 

συναρμόζεται με το κεντρικό δισθενές Co2 με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται η
1 

: η
1 

: η
2 

: η
1 

: μ  

τρόπος ένταξης (Εικ. 47). 
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                        LH                                                                  LH2 

 

Εικόνα 47: Κάθε ένας από τους υποκαταστάτες LH
3-

 και LH2
2- 

υιοθετούν τρόπο ένταξης                 

η
1 

: η
1 

: η
2 
: η

2 
: μ3 και η

1 
: η

1 
: η

2 
: η

1 
: μ  αντίστοιχα. 

 

Η σφαίρα ένταξης του συμπλόκου ολοκληρώνεται με την παρουσία ενός αμινοξέος aib
-
 το οποίο 

συναρμόζεται με τρόπο ένταξης η
1
:η

1 
μέσω του Ν της αμινομάδας και του O της 

αποπρωτονιωμένης καρβοξυλομάδας του αμινοξέος σχηματίζοντας άλλο ένα πενταμελή χηλικό 

δακτύλιο γύρο από το Co3. Όπως αποδεικνύεται από τις αποστάσεις δεσμών και τους 

υπολογισμούς ΒVS, το κεντρικό μεταλλικό κέντρο βρίσκεται στην +2 οξειδωτική κατάσταση 

(Co2: 2.11), ενώ τα δύο τερματικά μεταλλικά κέντρα βρίσκονται στη +3 οξειδωτική κατάσταση 

(Co1 = 3.47 και Co3 = 3.47 αντίστοιχα). Όλα τα μεταλλικά κέντρα είναι εξα-ενταγμένα και 

υιοθετούν οκταεδρική γεωμετρία. Kάθε ένα εκ των τρισθενών κοβαλτίων Co1 και Co3 έχει trans-

O4N2 σφαίρα συναρμογής, ενώ το κεντρικό δισθενές Co2 σχηματίζει σφαίρα ένταξης Ο6. 

Χαρακτηριστικά μήκη (Å) και γωνίες (
ο
) δεσμών για τη σφαίρα συναρμογής των ιόντων Co(III) 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα  (Πίν. 6) 

 

Πίνακας 6: Χαρακτηριστικά μήκη (Å) και γωνίες (
ο
) δεσμών για το σύμπλοκο 5. 

Co1—O2B 1.890 (2) Co2—O14A 2.087 (2) 

Co1—O2A 1.897 (2) Co2—O14B 2.093 (2) 

Co1—N1A 1.901 (2) Co3—O1C 1.871 (2) 

Co1—N1B 1.901 (2) Co3—O13B 1.874 (2) 

Co1—O14A 1.904 (2) Co3—N1C 1.875 (2) 

Co1—O14B 1.916 (2) Co3—O14C 1.911 (2) 

Co2—O13B 2.006 (2) Co3—O1D 1.925 (2) 

Co2—O14C 2.064 (2) Co3—N1D 1.940 (2) 

O2B—Co1—O2A 87.58 (9) O13B—Co2—O14B 90.58 (8) 
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O2B—Co1—N1A 91.13 (9) O14C—Co2—O14B 165.26 (7) 

O2A—Co1—N1A 94.39 (10) O14A—Co2—O14B 78.66 (8) 

O2B—Co1—N1B 94.25 (9) O1C—Co3—O13B 93.12 (9) 

O2A—Co1—N1B 90.65 (10) O1C—Co3—N1C 95.95 (10) 

N1A—Co1—N1B 172.79 (10) O13B—Co3—N1C 89.83 (10) 

O2B—Co1—O14A 91.62 (9) O1C—Co3—O14C 175.99 (9) 

O2A—Co1—O14A 178.97 (9) O13B—Co3—O14C 83.43 (9) 

N1A—Co1—O14A 84.98 (9) N1C—Co3—O14C 86.10 (9) 

N1B—Co1—O14A 90.06 (9) O1C—Co3—O1D 89.34 (9) 

O2B—Co1—O14B 178.91 (8) O13B—Co3—O1D 175.06 (9) 

O2A—Co1—O14B 93.02 (9) N1C—Co3—O1D 94.17 (9) 

N1A—Co1—O14B 89.73 (9) O14C—Co3—O1D 93.95 (9) 

N1B—Co1—O14B 84.84 (9) O1C—Co3—N1D 87.18 (10) 

O14A—Co1—O14B 87.78 (9) O13B—Co3—N1D 90.88 (10) 

O14B—Co1—Co2 44.01 (6) N1C—Co3—N1D 176.75 (10) 

O13B—Co2—O14C 76.47 (8) O14C—Co3—N1D 90.83 (9) 

O13B—Co2—O14A 89.05 (8) O1D—Co3—N1D 84.96 (9) 

O14C—Co2—O14A 93.90 (8) O13B—Co2—O14B 90.58 (8) 

Ε6. [Co3
III

(ΕtL)2(ab)3]
 .
2MeOH (6

.
2MeOH) 

Η κρυσταλλική δομή του συμπλόκου 6 (Εικ. 48, αριστερά) παρουσιάζει ομοιότητες με τη δομή 

των συμπλόκων 1 και 3. Πρόκειται για ένα τριπυρηνικό σύμπλοκο τρισθενών ιόντων κοβαλτίου, 

το οποίο αποτελείται από μόρια [Co3
III

(ΕtL)2(ab)3] που κρυσταλλώνουν στη τρικλινή ομάδα 

χώρου συμμετρίας P-1. Ο μεταλλικός πυρήνας περιγράφεται τρία μεταλλικά κέντρα με “V”  

σχηματική διαμόρφωση, τα οποία επικοινωνούν μεταξύ τους με δύο διπλές μονοατομικές Oalkoxo 

γέφυρες μέσω των δύο τριπλά αποπρωτονιωμένων υποκαταστατών ΕtL
3-

. Κάθε ένας από τους 

υποκαταστάτες υιοθετούν η
1 

:η
1 

:η
2 

: η
2 

: μ3 τρόπο ένταξης μέσω των ατόμων Ν της βάσης Schiff 

και των O των αποπρωτονιωμένων υδροξυλίων σχηματίζοντας δύο εξαμελείς κι έναν πενταμελή 

χηλικό δακτύλιο σε κάθε υποκαταστάτη (Εικ. 48, δεξιά).  
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Εικόνα 48: Η μοριακή δομή του συμπλόκου [Co3
III

(ΕtL)2(ab)3] (6
.
2MeOH) (αριστερά) και ο 

τρόπος συναρμογής του υποκαταστάτη ΜeL
3- 

(δεξιά). Χρωματικός κώδικας: Co = ροζ,               

Ο = πράσινο,     Ν = μπλε, C = γκρι. 
 

Η σφαίρα ένταξης του συμπλόκου ολοκληρώνεται με την παρουσία τριών αποπρωτονιωμένων 

αμινοξέων ab
-
 (ένα σε κάθε μέταλλο) με τρόπο ένταξης η

1 
: η

1 
μέσω των ατόμων Ν της 

αμινομάδας και ενός εκ των δύο ατόμων O της αποπρωτονιωμένης καρβοξυλικής ομάδας του 

αμινοξέος σχηματίζοντας άλλους τρεις πενταμελείς χηλικούς δακτυλίους. Οι αποστάσεις μεταξύ 

κεντρικού - τερματικών μετάλλών είναι ~2.9 Å ενώ οι αποστάσεις μεταξύ των δύο τερματικών 

μετάλλων είναι ~5.1 Å. Όλα τα μεταλλικά κέντρα βρίσκονται στη +3 οξειδωτική κατάσταση και 

είναι εξα-ενταγμένα υιοθετώντας οκταεδρική γεωμετρία. Kάθε ένα εκ των κοβαλτίων Co2 και 

Co3 έχουν O4N2 σφαίρα συναρμογής (cis-O4N2 για το Co3 και trans-O4N2 για το Co2), ενώ το 

κεντρικό Co1 σχηματίζει σφαίρα ένταξης Ο5Ν. Χαρακτηριστικά μήκη (Å) και γωνίες (
ο
) δεσμών 

για τη σφαίρα συναρμογής των ιόντων Co (III) παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα  (Πίν 7). 

Πίνακας 7: Χαρακτηριστικά μήκη (Å) και γωνίες (
ο
) δεσμών για το σύμπλοκο 6

.
2MeOH. 

Co1—O16A 1.876 (4) Co2—O15B 1.908 (3) 

Co1—O15B 1.898 (4) Co2—O1D 1.913 (4) 

Co1—O1C 1.899 (4) Co2—O15A 1.920 (4) 

Co1—O15A 1.919 (3) Co2—N1D 1.939 (5) 

Co1—O16B 1.930 (4) Co3—O1B 1.860 (4) 

Co1—N1C 1.935 (5) Co3—N1B 1.887 (5) 
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Co2—O1A 1.871 (4) Co3—O1E 1.921 (4) 

Co2—N1A 1.886 (5) Co3—O16B 1.922 (4) 

Co3—O16A 1.903 (3) Co3—N1E 1.923 (4) 

O16A—Co1—O15B 88.83 (17) O15B—Co2—O15A 81.93 (16) 

O16A—Co1—O1C 173.81 (16) O1D—Co2—O15A 93.72 (16) 

O15B—Co1—O1C 88.05 (17) O1A—Co2—N1D 89.86 (19) 

O16A—Co1—O15A 96.44 (16) N1A—Co2—N1D 175.2 (2) 

O15B—Co1—O15A 82.19 (16) O15B—Co2—N1D 86.40 (17) 

O1C—Co1—O15A 88.43 (16) O1D—Co2—N1D 85.82 (18) 

O16A—Co1—O16B 80.52 (16) O15A—Co2—N1D 90.24 (18) 

O15B—Co1—O16B 95.34 (16) O1B—Co3—N1B 95.1 (2) 

O1C—Co1—O16B 94.45 (16) O1B—Co3—O16A 94.70 (16) 

O15A—Co1—O16B 176.15 (17) N1B—Co3—O16A 88.79 (18) 

O16A—Co1—N1C 97.96 (19) O1B—Co3—O1E 86.85 (17) 

O15B—Co1—N1C 173.02 (19) N1B—Co3—O1E 177.36 (18) 

O1C—Co1—N1C 85.34 (19) O16A—Co3—O1E 92.77 (16) 

O15A—Co1—N1C 95.36 (18) O1B—Co3—O16B 174.57 (16) 

O16B—Co1—N1C 87.43 (18) N1B—Co3—O16B 86.15 (19) 

O1A—Co2—N1A 94.7 (2) O16A—Co3—O16B 80.04 (16) 

O1A—Co2—O15B 96.03 (17) O1E—Co3—O16B 92.02 (17) 

N1A—Co2—O15B 94.51 (18) O1B—Co3—N1E 89.06 (19) 

O1A—Co2—O1D 88.34 (17) N1B—Co3—N1E 92.8 (2) 

N1A—Co2—O1D 92.88 (18) O16A—Co3—N1E 175.76 (19) 

O15B—Co2—O1D 171.07 (17) O1E—Co3—N1E 85.50 (17) 

O1A—Co2—O15A 177.94 (16) O16B—Co3—N1E 96.14 (18) 

N1A—Co2—O15A 85.26 (19)   
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Ε7. [Co
II

5Co
III

4(BrLH)4(BrL)4(Cl
-
)2]∙2.8MeOH

.
3.6EtOH∙0.4H2O   

(7∙2.8MeOH∙3.6EtOH∙0.4H2O) 

Η δομή του συμπλόκου 7 (Εικ. 49) αφορά ένα μικτού σθένους εννεαπυρηνικό σύμπλοκο ιόντων 

κοβαλτίου το οποίο περιέχει τέσσερα τρισθενή (Co2) και πέντε δισθενή (Co1 και Co3) ιόντα 

κοβαλτίου με τύπο [Co
II

5Co
III

4(BrLH)4(BrL)(Cl
-
)2], το οποίο κρυσταλλώνει στη τετραγωνική 

ομάδα χώρου συμμετρίας P4/n. Ο μεταλλικός πυρήνας αποτελείται από εννέα μεταλλικά κέντρα 

εκ των οποίων τα τέσσερα τρισθενή κοβάλτια (Co2) τοποθετούνται στις κορυφές ενός 

τετραγώνου και κάθε ένα από αυτά συνδέεται με ένα «εσωτερικό» δισθενές κοβάλτιο (Co1) μέσω 

δύο μ-Οalkoxo γεφυρωτικές μονάδες που προέρχονται από δύο αποπρωτονιωμένους ΒrLH
2-

 και 

BrL
3-

 υποκαταστάτες διαμορφώνοντας τέσσερις μονάδες {Co
II
(μ-OR)2Co

III
}

3+
.  

 

 

Εικόνα 49: Η μοριακή δομή του συμπλόκου (7∙2.8MeOH∙3.6EtOH∙0.4H2O). Χρωματικός 

κώδικας: Co = ροζ, Ο = πράσινο, Ν = μπλε, C = γκρι, Cl = κίτρινο, Βr = κιτρινοπράσινο. 
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Τα τέσσερα μεταλλικά κέντρα Co1 συγκρατούνται μέσω ενός ατόμου χλωρίου με τρόπο ένταξης 

μ4 σε απόσταση 3.43 Å κι αποτελούν τη βάση μιας κεντρικής μονάδας τετραγωνικής πυραμίδας 

[Co
II

5] (Εικ. 50).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 50: Η κεντρική μονάδα της τετραγωνικής πυραμίδας [Co
II

5] στο σύμπλοκο 

(7∙2.8MeOH∙3.6EtOH∙0.4H2O). 

 

Tα πέντε κεντρικά δισθενή μεταλλικά κέντρα (Co1 και Co2) επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω 

τεσσάρων μ3-OR γεφυρωτικών αλκοξειδίων τα οποία προέρχονται από τέσσερις η
2
: η

2
: η

1
: η

1
: μ3

 

πλήρως αποπρωτονιωμένους BrL
3-

 υποκαταστάτες. Οι αποστάσεις μεταξύ των τεσσάρων 

γειτονικών τρισθενών Co2 μετάλλων είναι ~7.2 Å, ενώ οι αποστάσεις μεταξύ των τεσσάρων 

γειτονικών δισθενών Co1 είναι ~3.4 Å. Οι αποστάσεις μεταξύ των Co3 και Co1 είναι ~2.9 Å, ενώ 

οι αποστάσεις μεταξύ των Co1 και Co2 είναι ~3.0 Å. Κάθε ένα από τα τέσσερα εξωτερικά 

τρισθενή Co3 συναρμόζεται με ένα BrLH
2-

 κι ένα BrL
3-

 μέσω των Ν των βάσεων Schiff και των 

αρωματικών Οalkoxo κάθε υποκαταστάτη, δημιουργώντας δύο χηλικούς εξαμελείς δακτυλίους σε 

κάθε τρισθενές μέταλλο. Για τον BrLH
2-

, το δεύτερο Oalkoxo ενώνει ένα Co2 με ένα μεταλλικό 

κέντρο Co3, ενώ το Ο που ανήκει στη μη αποπρωτονιωμένη υδροξυλομάδα συναρμόζεται με το 

δισθενές Co1 το οποίο επικοινωνεί με το Co3 υιοθετώντας η
1 

: η
1 

: η
2 

: η
1 

: μ τρόπο ένταξης. 

Ομοίως, στον BrL
3-

, το ένα εκ των δύο αποπρωτονιωμένων υδοξυλομάδων ενώνει ένα Co2 με 
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ένα Co1, ενώ το δεύτερο γεφυρώνει τα δύο δισθενή Co1 μέταλλα προς το σχηματισμό της βάσης 

της τετραγωνικής πυραμίδας, υιοθετώντας η 
1 
: η

1 
: η

2 
: η

3 
: μ4 τρόπο ένταξης (Εικ. 51).  

 

                

                        BrL
3-                                                                                

BrLH
2-

 

 

Εικόνα 51: Οι τρόποι ένταξης των υποκαταστατών ΒrL
3-

 και ΒrLH
2-

 

 

Η σφαίρα συναρμογής του συμπλόκου ολοκληρώνεται με την ύπαρξη ενός τερματικού Cl 

συναρμοσμένου με  το κεντρικό Co3. Όλα τα μεταλλικά κέντρα Co είναι εξαενταγμένα 

υιοθετώντας οκταεδρική γεωμετρία σε αντίθεση με το κεντρικό Co3 το οποίο είναι πεντα-

ενταγμένο και υιοθετεί γεωμετρία τετραγωνικής πυραμίδας (τ = 33.47)
[28][29]

. 

Τόσο τα τέσσερα τρισθενή Co3 όσο και τα τέσσερα δισθενή Co2 βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο σε 

αντίθεση με το κεντρικό δισθενές Co3 το οποίο “ξεφεύγει” από το επίπεδο που σχηματίζουν τα 

υπόλοιπα μέταλλα με τρόπο όπως φαίνεται στην εικόνα (Εικ. 52).  

 

 

 

Εικόνα 52: Με εξαίρεση το κεντρικό Co(II), όλα τα υπόλοιπα μεταλλοϊόντα βρίσκονται στο ίδιο 

επίπεδο.  

 



 
 69 

Kάθε ένα εκ των τρισθενή ιόντων κοβαλτίων (Co2) υιοθετεί trans-O4N2 σφαίρα συναρμογής, ενώ 

κάθε ένα εκ των δισθενή ιόντων κοβαλτίων (Co1) σχηματίζουν Ο5Cl σφαίρα συναρμογής. Tέλος, 

τo κεντρικό δισθενές ιόν κοβαλτίου (Co3) υιοθετεί σφαίρα ένταξης O4Cl. Οι αριθμοί οξείδωσης 

των μετάλλικών κέντρων {Co
II

5Co
III

4} εξακριβώθηκαν με την μέτρηση των αποστάσεων των 

δεσμών, καθώς επίσης και με τη χρήση της μεθόδου ΒVS (Co1 = 1.93, Co2 = 3.55 και             

Co3 = 1.85). Στο κρυσταλλικό πλέγμα, το σύμπλοκο 7 σταθεροποιείται ενδομοριακά και 

διαμοριακά μέσω δεσμών Η, σχηματίζοντας «κανάλια» παράλληλα με τον άξονα c, 

κατειλημμένα από μόρια διαλύτη (Εικ. 53).  Χαρακτηριστικά μήκη (Å) και γωνίες (
ο
) δεσμών για 

τη σφαίρα συναρμογής των ιόντων Co παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα  (Πίν. 8). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 53: Το κρυσταλλικό πλέγμα του συμπλόκου (7∙2.8MeOH∙3.6EtOH∙0.4H2O). 

 

Πίνακας 8: Χαρακτηριστικά μήκη (Å) και γωνίες (ο) δεσμών για το σύμπλοκο 

(7∙2.8MeOH∙3.6EtOH∙0.4H2O). 

Co1—O2B 2.005 (3) Co2—N1B 1.889 (3) 

Co1—O2A 2.050 (3) Co2—O2B 1.904 (3) 

Co1—O3A 2.058 (3) Co2—O2A 1.915 (2) 

Co1—O3B
i
 2.073 (3) Co3—O3B

i
 2.099 (3) 

Co1—O3B 2.104 (3) Co3—O3B
ii
 2.099 (3) 
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Co1—Cl2 2.6818 (9) Co3—O3B
iii

 2.099 (3) 

Co1—Co2 2.9435 (9) Co3—O3B 2.099 (3) 

Co1—Co3 2.9767 (8) Co3—Cl1 2.292 (2) 

Co2—O1A 1.867 (3) Co3—Co1
i
 2.9767 (8) 

Co2—O1B 1.873 (3) Co3—Co1
iii

 2.9767 (8) 

Co2—N1A 1.888 (3) Co3—Co1
ii
 2.9767 (8) 

O2B—Co1—O2A 80.18 (10) O1B—Co2—N1A 88.06 (12) 

O2B—Co1—O3A 93.87 (11) O1A—Co2—N1B 87.35 (13) 

O2A—Co1—O3A 88.09 (10) O1B—Co2—N1B 96.42 (13) 

O2B—Co1—O3B
i
 106.49 (10) N1A—Co2—N1B 174.21 (14) 

O2A—Co1—O3B
i
 173.28 (10) O1A—Co2—O2B 92.80 (12) 

O3A—Co1—O3B
i
 90.63 (10) O1B—Co2—O2B 176.39 (11) 

O2B—Co1—O3B 93.35 (11) N1A—Co2—O2B 90.31 (12) 

O2A—Co1—O3B 94.23 (10) N1B—Co2—O2B 85.01 (13) 

O3A—Co1—O3B 172.70 (11) O1A—Co2—O2A 178.80 (12) 

O3B
i
—Co1—O3B 86.26 (15) O1B—Co2—O2A 90.33 (11) 

O2B—Co1—Cl2 169.94 (8) N1A—Co2—O2A 84.52 (12) 

O2A—Co1—Cl2 94.77 (7) N1B—Co2—O2A 91.77 (12) 

O3A—Co1—Cl2 94.66 (8) O2B—Co2—O2A 86.30 (11) 

O3B
i
—Co1—Cl2 78.76 (8) O3B

i
—Co3—O3B

ii
 148.35 (13) 

O3B—Co1—Cl2 78.26 (8) O3B
i
—Co3—O3B

iii
 85.74 (3) 

O2B—Co1—Co2 39.86 (7) O3B
ii
—Co3—O3B

iii
 85.74 (3) 

O2A—Co1—Co2 40.33 (7) O3B
i
—Co3—O3B 85.73 (3) 

O3A—Co1—Co2 91.68 (7) O3B
ii
—Co3—O3B 85.74 (3) 

O3B
i
—Co1—Co2 146.35 (7) O3B

iii
—Co3—O3B 148.35 (13) 

O3B—Co1—Co2 94.56 (8) O3B
i
—Co3—Cl1 105.82 (7) 

Cl2—Co1—Co2 134.40 (3) O3B
ii
—Co3—Cl1 105.82 (7) 

O2B—Co1—Co3 117.00 (8) O3B
iii

—Co3—Cl1 105.82 (7) 

O1A—Co2—O1B 90.58 (12) O3B—Co3—Cl1 105.82 (7) 

O1A—Co2—N1A 96.29 (13)   
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ΣΤ. Φασματομετρία Μάζας Υπερηχητικής Εκνέφωσης                   

(SSI-MS: Sonic-Spray Ionization - Mass Spectrometry) 

Μετρήσεις Φασματομετρίας Μάζας Υπερηχητικής Εκνέφωσης πραγματοποιήθηκαν στα 

αντιπροσωπευτικά σύμπλοκα 1, 2, 3, 5 και 6 ώστε να διερευνηθεί η σταθερότητά τους σε διάλυμα 

MeOH. Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν τόσο σε θετικό όσο και σε αρνητικό ιοντισμό. 

ΣΤ1. [Co3
III

(MeL)2(aib)3]
.
2MeOH (1

.
2MeOH) 

Τα μοριακά κι ατομικά βάρη με τα οποία δικαιολογούνται τα θραύσματα του συμπλόκου 

1
.
2MeOH αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα (Πιν. 9). Στην Εικ. 54 παρουσιάζεται το φάσμα 

Μάζας Υπερηχητικής Εκνέφωσης SSI-MS του συμπλόκου 1
.
2MeOH σε MeOH.  

 

Πινακας 9: Μοριακά κι ατομικά βάρη με τα οποία δικαιολογούνται τα θραύσματα του 

συμπλόκου 1
.
2MeOH. 

Molecular Formula Molecular Mass (gr/mol) 

[Co3(ΜeL)2(aib
-
)3] 995.2 

MeOH 32.0 

aib
-
 102.2 

MeL
3-

 256.1 

Νa
+
 23.0 

Κ
+
 39.1 

Η
+
 1.0 
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+ ION DETECTION                                          [M+Na]
+            Expected ΜW: 995.2gr/mol                     

                          sid = 60.00 V 

 

 

                                                   [M-aib+Na]
+                       

                                                                                                                                              [M+H]
+
 

 

                                                [M-aib-H]                          [M+2MeOH-H]
-
 

            - ION DETECTION 

                      sid = 60.00 V 

                     
 
 

 

 

Εικόνα 54: Φασματομετρία Μάζας Υπερηχητικής Εκνέφωσης SSI-MS του συμπλόκου 

(1
.
2MeOH) σε θετικό και αρνητικό ιοντισμό. 

 

Όπως φαίνεται στο φάσμα SSI-MS, η ονομαστική μάζα 996.5 στο φάσμα θετικού ιοντισμού 

[M+H]
+
 συμπίπτει με το αναμενόμενο μοριακό βάρος του συμπλόκου ως αποτέλεσμα της 

προσθήκης ενός Η
+
 στο μόριο αναλύτη. Η κύρια κορυφή που παρατηρήθηκε στο θετικό ιοντισμό 

ήταν η ψευδομοριακή κορυφή στα 1018.4 [M+Na]
+
 η οποία δικαιολογείται με την προσθήκη ενός 

ιόντος Νa
+ 

στο μοριακό βάρος της ένωσης. Τέλος, στο ίδιο φάσμα παρατηρείται η κορυφή 

χαμηλότερης τιμής m/z στα 916.5 [M-aib+Na]
+
 η οποία δικαιολογείται με την αποκόλληση ενός 

μορίου aib και την προσθήκη ενός ιόντος Νa
+ 

στο μοριακό βάρος της ένωσης, με αποτέλεσμα την 

περίσσεια μιας μονάδας θετικού φορτίου.  

Αντίστοιχα, στο φάσμα αρνητικού ιοντισμού, έντονη ψευδομοριακή κορυφή εμφανίζεται στα 

1057.4 [M+2MeOH-H]
-
 η οποία δικαιολογείται με την προσθήκη δύο μορίων MeOH και την 

αφαίρεση ενός ιόντος Η
+
 με αποτέσμα το περίσσευμα μια μονάδας αρνητικού φορτίου. Ομοίως, 

με την αφαίρεση ενός μορίου aib κι ενός ιόντος H
+ 

στο μοριακό βάρος της ένωσης, εμφανίζεται 

κορυφή στα 893.5 με αποτέλεσμα την εμφάνιση ενός αρνητικού φορτίου [M-aib-H]
-
.  

Η εμφάνιση του μοριακού βάρους της ένωσης στο φάσμα SSI-MS υποδεικνύει τη σταθερότητα 

του μορίου σε διαλύτη MeOH. 
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ΣΤ2. [Co2
III

Co
II

(MeLΗ)2(MeL)aib] (2) 

Τα μοριακά κι ατομικά βάρη με τα οποία δικαιολογούνται τα θραύσματα του συμπλόκου 2 

αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα (Πιν. 10). Στην Εικ. 55 παρουσιάζεται το φάσμα Μάζας 

Υπερηχητικής Εκνέφωσης SSI-MS του συμπλόκου 2 σε MeOH.  

 

Πινακας 10: Μοριακά κι ατομικά βάρη με τα οποία δικαιολογούνται τα θραύσματα του 

συμπλόκου 2. 

Molecular Formula Molecular Mass (gr/mol) 

[Co2
III

Co
II
(MeLΗ)2(MeL)aib] 1049.8 

MeOH 32.0 

aib
-
 102.2 

MeLH
2-

 257.1 

MeL
3-

 256.1 

Νa
+
 23.0 

Κ
+
 39.1 

Η
+
 1.0 
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Εικόνα 55: Φασματομετρία Μάζας Υπερηχητικής. Εκνέφωσης SSI-MS του συμπλόκου 2 σε 

θετικό και αρνητικό ιοντισμό. 

 

Όπως φαίνεται στο φάσμα SSI-MS, η ονομαστική μάζα 1050.4 στο φάσμα θετικού ιοντισμού 

[M+H]
+
 συμπίπτει με το αναμενόμενο μοριακό βάρος του συμπλόκου ως αποτέλεσμα της 

προσθήκης ενός Η
+
 στο μόριο αναλύτη. Η κύρια κορυφή που παρατηρήθηκε στο θετικό ιοντισμό 

ήταν η ψευδομοριακή κορυφή στα 1072.5 [M+Na]
+
 η οποία δικαιολογείται με την προσθήκη ενός 

ιόντος Νa
+ 

στο μοριακό βάρος της ένωσης. Τέλος, στο ίδιο φάσμα παρατηρείται η κορυφή 

χαμηλότερης έντασης στα 1088.6 [M+Κ]
+
 η οποία δικαιολογείται με την προσθήκη ενός ιόντος 

Κ
+
 στο μοριακό βάρος της ένωσης, με αποτέλεσμα την περίσσεια μιας μονάδας θετικού φορτίου.  

Αντίστοιχα, στο φάσμα αρνητικού ιοντισμού, έντονη ψευδομοριακή κορυφή εμφανίζεται στα 

1048.3 [M-H]
-
 η οποία δικαιολογείται με την αφαίρεση ενός ιόντος Η

+
 στο μοριακό βάρος του 

συμπλόκου, με αποτέλεσμα το περίσσευμα μια μονάδας αρνητικού φορτίου.  

Και σ’αυτή την περίπτωση, η εμφάνιση του μοριακού βάρους της ένωσης στο φάσμα SSI-MS 

υποδεικνύει τη σταθερότητα του μορίου σε διαλύτη MeOH. 
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ΣΤ3. [Co3
III

(ΕtL)2(aib)3]
.
2.15MeOH (3

.
2.15MeOH) 

Τα μοριακά κι ατομικά βάρη με τα οποία δικαιολογούνται τα θραύσματα του συμπλόκου 3 

αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα (Πιν. 11). Στην Εικ. 56 παρουσιάζεται το φάσμα Μάζας 

Υπερηχητικής Εκνέφωσης SSI-MS του συμπλόκου 3 σε MeOH.  

Πινακας 11: Μοριακά κι ατομικά βάρη με τα οποία δικαιολογούνται τα θραύσματα του 

συμπλόκου (3
.
2.15MeOH) 

Molecular Formula Molecular Mass (gr/mol) 

[Co3
III

(ΕtL)2(aib)3] 1023.7 

MeOH 32.0 

aib
-
 102.2 

ΕtL
3-

 267.3 

Νa
+
 23.0 

Κ
+
 39.1 

Η
+
 1.0 
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Εικόνα 56: Φασματομετρία Μάζας Υπερηχητικής. Εκνέφωσης SSI-MS του συμπλόκου 

(3
.
2.15MeOH) σε θετικό και αρνητικό ιοντισμό. 

 

Όπως φαίνεται στο φάσμα SSI-MS, η ονομαστική μάζα 1024.6 στο φάσμα θετικού ιοντισμού 

[M+H]
+
 συμπίπτει με το αναμενόμενο μοριακό βάρος του συμπλόκου ως αποτέλεσμα της 

προσθήκης ενός Η
+
 στο μόριο αναλύτη. Η κύρια κορυφή που παρατηρήθηκε στο θετικό ιοντισμό 

ήταν η ψευδομοριακή κορυφή στα 1046.6 [M+Na]
+
 η οποία δικαιολογείται με την προσθήκη ενός 

ιόντος Νa
+ 

στο μοριακό βάρος της ένωσης.  

Αντίστοιχα, στο φάσμα αρνητικού ιοντισμού, έντονη ψευδομοριακή κορυφή εμφανίζεται στα 

1022.1 [M-H]
-
 η οποία δικαιολογείται με την αφαίρεση ενός ιόντος Η

+
 στο μοριακό βάρος του 

συμπλόκου, με αποτέλεσμα την περίσσεια μια μονάδας αρνητικού φορτίου.  

Και σ’αυτή την περίπτωση, η εμφάνιση του μοριακού βάρους της ένωσης στο φάσμα SSI-MS 

υποδεικνύει τη σταθερότητα του μορίου σε διαλύτη MeOH. 
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ΣΤ4. [Co2
III

Co
II

(LΗ2)2(LΗ)(aib)] (5) 

Τα μοριακά κι ατομικά βάρη με τα οποία δικαιολογούνται τα θραύσματα του συμπλόκου 5 

αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα (Πιν. 12). Στην Εικ. 57 παρουσιάζεται το φάσμα Μάζας 

Υπερηχητικής Εκνέφωσης SSI-MS του συμπλόκου 5 σε MeOH.  

 

Πινακας 12: Μοριακά κι ατομικά βάρη με τα οποία δικαιολογούνται τα θραύσματα του 

συμπλόκου 5. 

Molecular Formula Molecular Mass (gr/mol) 

[Co2
III

Co
II
(LΗ2)2(LΗ)aib] 1097.8 

MeOH 32.0 

aib
-
 102.2 

LH2
2-

 273.3 

LH
3-

 272.3 

Νa
+
 23.0 

Κ
+
 39.1 

Η
+
 1.0 
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Εικόνα 57: Φασματομετρία Μάζας Υπερηχητικής. Εκνέφωσης SSI-MS του συμπλόκου 5 σε 

θετικό και αρνητικό ιοντισμό. 
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Όπως φαίνεται στο φάσμα SSI-MS, η ονομαστική μάζα 1120.6 στο φάσμα θετικού ιοντισμού 

[M+Na]
+
 συμπίπτει με το αναμενόμενο μοριακό βάρος του συμπλόκου ως αποτέλεσμα της 

προσθήκης ενός Na
+
 στο μόριο αναλύτη, ενώ το ίδιο φάσμα παρατηρείται κορυφή χαμηλότερης 

έντασης στα 1136.5 [Μ+K]
+ 

η οποία δικαιολογείται με την προσθήκη ενός ιόντος K
+
 στο μοριακό 

βάρος της ένωσης. 

Αντίστοιχα, στο φάσμα αρνητικού ιοντισμού, έντονη ψευδομοριακή κορυφή εμφανίζεται στα 

1096 [M-H]
-
 η οποία δικαιολογείται με την αφαίρεση ενός ιόντος Η

+
 στο μοριακό βάρος του 

συμπλόκου, με αποτέλεσμα την περίσσεια μια μονάδας αρνητικού φορτίου.  

Ομοίως με τα προηγούμενα σύμπλοκα, η εμφάνιση του μοριακού βάρους της ένωσης στο φάσμα 

SSI-MS υποδεικνύει τη σταθερότητα του μορίου σε διαλύτη MeOH. 

ΣΤ5. [Co3
III

(ΕtL)2(ab)3]
 .
2MeOH (6

.
2MeOH) 

Τα μοριακά κι ατομικά βάρη με τα οποία δικαιολογούνται τα θραύσματα του 

συμπλόκου (6
.
2MeOH) αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα (Πιν. 13). Στην Εικ. 58 

παρουσιάζεται το φάσμα Μάζας Υπερηχητικής Εκνέφωσης SSI-MS του συμπλόκου 

(6
.
2MeOH) σε MeOH.  

Πινακας 13: Μοριακά κι ατομικά βάρη με τα οποία δικαιολογούνται τα θραύσματα του 

συμπλόκου (6
.
2MeOH). 

Molecular Formula Molecular Mass (gr/mol) 

[Co3
III

(ΕtL)2(ab)3] 1023.7 

MeOH 32.0 

ab
-
 102.2 

ΕtL
3-

 267.3 

Νa
+
 23.0 

Κ
+
 39.1 

Η
+
 1.0 
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Εικόνα 58: Φασματομετρία Μάζας Υπερηχητικής. Εκνέφωσης SSI-MS του συμπλόκου 

(6
.
2MeOH) σε θετικό και αρνητικό ιοντισμό. 

 

Όπως φαίνεται στο φάσμα SSI-MS, η ονομαστική μάζα 1024.5 στο φάσμα θετικού ιοντισμού 

[M+H]
+
 συμπίπτει με το αναμενόμενο μοριακό βάρος του συμπλόκου ως αποτέλεσμα της 

προσθήκης ενός Η
+
 στο μόριο αναλύτη. Η κύρια κορυφή που παρατηρήθηκε στο θετικό ιοντισμό 

ήταν η ψευδομοριακή κορυφή στα 1046.5 [M+Na]
+
 η οποία δικαιολογείται με την προσθήκη ενός 

ιόντος Νa
+ 

στο μοριακό βάρος της ένωσης.  

Αντίστοιχα, στο φάσμα αρνητικού ιοντισμού, έντονη ψευδομοριακή κορυφή εμφανίζεται στα 

1022.1 [M-H]
-
 η οποία δικαιολογείται με την αφαίρεση ενός ιόντος Η

+
 στο μοριακό βάρος του 

συμπλόκου, με αποτέλεσμα την περίσσεια μια μονάδας αρνητικού φορτίου.  

Και σ’αυτή την περίπτωση, η εμφάνιση του μοριακού βάρους της ένωσης στο φάσμα SSI-MS 

υποδεικνύει τη σταθερότητα του μορίου σε διαλύτη MeOH. 
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Z. ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

Η μελέτη των μαγνητικών ιδιοτήτων του συμπλόκου [Co
II

5Co
III

4(BrLH)4(BrL)4(Cl
-
)2]∙ 

2.8MeOH
.
3.6EtOH∙0.4H2O (7∙2.8MeOH∙3.6EtOH∙0.4H2O) πραγματοποιήθηκε με τη μέτρηση 

του γινομένου της γραμμομοριακής μαγνητικής επιδεκτικότητας επί τη θερμοκρασία, χΜΤ, 

συναρτήσει της θερμοκρασίας, Τ, υπό συνεχές (dc) μαγνητικό πεδίο 0.1 Τ και σε εύρος 

θερμοκρασιών 5 – 300 Κ. Επίσης πραγματοποιήθηκε ποιοτική μελέτη των μαγνητικών ιδιοτήτων, 

υπολογίστηκαν οι σταθερές σύζευξης, J, μεταξύ των μαγνητικών κέντρων και έγινε προσπάθεια 

συσχέτισης των αποτελεσμάτων με δομικά χαρακτηριστικά. Η προσομοίωση των πειραματικών 

δεδομένων σε θεωρητικά μοντέλα πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του υπολογιστικού 

προγράμματος Phi
[30]

. 

Ζ1. Μαγνητικές Μετρήσεις του συμπλόκου 

[Co
II

5Co
III

4(BrLH)4(BrL)4(Cl
-
)2]∙2.8MeOH

.
3.6EtOH∙0.4H2O 

(7∙2.8MeOH∙3.6EtOH∙0.4H2O) 

Η τιμή χΜΤ στους 300 Κ ήταν 11.86 cm
3 

mol
-1 

K, μια τιμή ελαφρώς μεγαλύτερη από την 

θεωρητικά υπολογιζόμενη τιμή 9.38 cm
3 

mol
-1 

K που αναμένεται για πέντε ιόντα Co(II)              

(g = 2.00). Η τιμή χΜΤ αυξάνεται σταδιακά καθώς ελαττώνεται η θερμοκρασία μέχρι τους ~60 Κ 

για να φτάσει στη μέγιστη τιμή 13.22 cm
3
 mol

-1 
K, ενώ στη συνέχεια μειώνεται για να φτάσει την 

ελάχιστη τιμή 10.29 cm
3
 mol

-1 
K στους 5 Κ (Εικ. 59). Αυτή η συμπεριφορά υποδεικνύει 

κυρίαρχες σιδηρομαγνητικές αλληλεπιδράσεις στο σύμπλοκο, και αυτό επιβεβαιώνεται από την 

θετική τιμή της σταθεράς Weiss, θ = 9.67 Κ (Εικ 60). 
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Εικόνα 59: Διάγραμμα χΜΤ συναρτήσει Τ για το σύμπλοκο 7. Η συνεχόμενη γραμμή υποδεικνύει την 

προσαρμογή των πειραματικών σημείων σύμφωνα με το μοντέλο των 3-J σε εύρος θερμοκρασιών 5-

300 Κ. 

0 50 100 150 200 250 300

0

5

10

15

20

25

θ = 9.67Κ

1
/X

M
(c

m
-3
m

o
l)

T(K)

Equation y = a + b*x

Weight No Weighting

Residual Sum 
of Squares

0.849

Adj. R-Square 0.99944

Value Standard Error

1/XM Intercept -0.83421 0.05456

1/XM Slope 0.0863 3.23129E-4

 

Εικόνα 60: Διάγραμμα Curie-Weiss για το σύμπλοκο 7. Η τιμή της σταθεράς Weiss, θ = 9.67 Κ, 

υποδεικνύει την ύπαρξη κυρίαρχων αντισιδηρομαγνητικών συζεύξεων. 
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Η διερεύνηση της μοριακής δομής μας επέτρεψε να προσομοιάσουμε τα πειραματικά δεδομένα 

σε θεωρητικά μοντέλα χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο 3-J (Εικ. 61) υποθέτοντας τις εξής 

αλληλεπιδράσεις: i) τέσσερις J1 αλληλεπιδράσεις, μεταξύ τoυ κεντρικού μεταλλικού ιόντος Co3 

και των τεσσάρων Co1 που αποτελούν τη βάση της εσσωτερικής τετραγωνικής πυραμίδας, τα 

οποία γεφυρώνονται μέσω τεσσάρων μ3-OR γεφυρωτικών αλκοξειδίων που προέρχονται από τους 

η
2
: η

2
: η

1
: η

1
: μ3

 
BrL

3-
 υποκαταστάτες, ii) τέσσερις J2, αλληλεπιδράσεις, μεταξύ των τεσσάρων 

Co1 της βάσης της εσωτερικής τετραγωνικής πυραμίδας, τα οποία γεφυρώνονται μέσω μ3-OR 

αλκόξο γεφυρών που προέρχονται από τους η
2
: η

2
: η

1
: η

1
: μ3 BrL

3-
 υποκαταστάτες, iii) δύο J3, 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των απέναντι εσωτερικών Co1, τα οποία γεφυρώνονται μέσω μιας μ4-

Cl
-
 γέφυρας.  

Χρησιμοποιώντας το υπολογιστικό πρόγραμμα Phi, και την Χαμιλτωνιανή εξίσωση (1) 

προέκυψαν οι παράμετροι J1 = 11.8 cm
-1

, J2 = -6.8 cm
-1

, J3 = -3.3 cm
-1

 και g = 2.18. Σύμφωνα με 

αυτές τις παραμέτρους το σπιν του συμπλόκου βρέθηκε να είναι   S = 9/2 . 

 

Ĥ = - 2J1(Ŝ1Ŝ2 + Ŝ1Ŝ3 + Ŝ1Ŝ4 + Ŝ1Ŝ5) - 2J2(Ŝ2Ŝ3 + Ŝ3Ŝ4 + Ŝ4Ŝ5 + Ŝ5Ŝ2) - 2J3(Ŝ2Ŝ4 +Ŝ3Ŝ5)  (1)  

 

  

Εικόνα 61: Οι μαγνητικές αλληλεπιδράσεις ανταλλαγής J, για το σύμπλοκο 

7∙2.8MeOH∙3.6EtOH∙0.4H2O 
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Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να αναφέρουμε τα εξής δύο σημαντικά σημεία:  

1) Το θεωρητικό μοντέλο που ακολουθήθηκε για την προσομοίωση των μαγνητικών 

δεδομένων, ήταν απλουστευμένο χωρίς να λαμβάνει υπόψιν την μαγνητική ανισοτροπία 

λόγω spin-orbit coupling των δισθενών ιόντων Co
II
. Συνεπώς, η προσομοίωση των 

δεδομένων βασίστηκε σε “ισοτροπικά” ιόντα Co
II
, με “φυσιολογικές” τιμές της 

παραμέτρου g. 

2) Δεν λήφθηκε υπόψιν η “μετάβαση” του Co
II
 από S = 3/2 σε S = 1/2 σε χαμηλές 

θερμοκρασίες, η οποία παρατηρείται αρκετά συχνά σε σύμπλοκα τα οποία περιέχουν 

οκταεδρικά ιόντα Co
II
, εφόσον δεν υπάρχουν ακόμα θεωρητικά μοντέλα που να 

συμπεριλαμβάνουν αυτή τη “μετάβαση”.  
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ΣΤ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η χρήση των τεσσάρων νέων πολυαλκοολών, MeLH3, EtLH3, LH4 και ΒrLH3, στη χημεία του 

κοβαλτίου, σε συνδυασμό με τη χρήση των τεχνητών αμινοξέων aibH και abH, μας οδήγησε στη 

σύνθεση και το χαρακτηρισμό επτά νέων συμπλόκων κοβαλτίου. Στη διάρκεια της παρούσης 

εργασίας μελετήθηκαν: η συνθετική πορεία, τα δομικά χαρακτηριστικά, η σταθερότητα των 

συμπλόκων σε διαλύτη MeOH, καθώς και οι μαγνητικές ιδιότητες ενός εκ των συμπλόκων.  

H μελέτη της δομής των συμπλόκων 1 και 3 φανερώνει ότι η αλλαγή του μεθυλίου  του ΜeLH3 

υποκαταστάτη, σε αιθύλιο δεν επηρρεάζει την αντίδραση με αποτέλεσμα τόσο ο MeLH3 όσο και 

ο EtLH3 υποκαταστάτης να υιοθετούν ίδιο τρόπο συναρμογής, χρησιμοποιώντας και τις τέσσερις 

δυνητικά θέσεις ένταξης, όπως φαίνεται και στις Εικόνες 38 και 42. Από την άλλη, συγκρίνοντας 

τα σύμπλοκα 1 και 2, φαίνεται ότι η αλλαγή των εξωτερικών συνθηκών της αντίδρασης, από 

συνθήκες περιβάλλοντος σε διαλυτοθερμικές συνθήκες, μπορεί να επηρρεάσει την οξείδωση των 

μεταλλικών κέντρων με αποτέλεσμα την απομόνωση νέων συμπλόκων. Στην περίπτωση αυτή ο 

υποκαταστάτης ΜeLH3 φαίνεται να υιοθετεί έναν επιπλέον τρόπο ένταξης χρησιμοποιώντας και 

τις τέσσερις θέσεις συναρμογής με τρόπο όπως φαίνεται στην Εικόνα 41. Επιπλέον, 

συγκρίνοντας τα σύμπλοκα 2 και 5, παρατηρούμε ότι η αντικατάσταση της -CH3 ομάδας, του 

MeLH3 υποκαταστάτη, σε –CH2OH δεν επηρρέασε την αντίδραση, παρά την αύξηση των θέσεων 

συναρμογής του LH4 υποκαταστάτη από τέσσερα σε πέντε, με αποτέλεσμα την απομόνωση δύο 

ανάλογων συμπλόκων στα οποία και οι δύο υποκαταστάτες συναρμόζονται με δύο ίδιους τρόπους 

ένταξης όπως φαίνεται στις Εικόνες 41 και 47. Επίσης, με τη μελέτη της δομής των συμπλόκων 3 

και 6 φαίνεται ότι η αντικατάσταση του aibH αμινοξέος σε abΗ δεν επηρρέασε την αντίδραση, 

εφόσον και τα δύο αμινοξέα συναρμόζονται με τον ίδιο τρόπο στα μεταλλικά κέντρα 

σχηματίζοντας χηλικό πενταμελή δακτύλιο. Από την άλλη, μελετώντας το σύμπλοκο 4, 

παρατηρήσαμε ότι με την προσθήκη αιθυλενοδιαμίνης στην αντίδραση, έχουμε διάσπαση του 

υποκαταστάτη σε αλδεϋδη και αμίνη με αποτέλεσμα τη γεφύρωση δύο μορίων αλδεΰδης με ένα 

μόριο en και τη δημιουργία του νέου υποκαταστάτη L’ όπως φαίνεται στην Εικόνα 36. Επιπλέον, 

μελετώντας το σύμπλοκο 7, παρατηρήσαμε ότι με τη χρήση του υποκαταστάτη BrLH3 στην 

αντίδραση καταφέραμε να απομονώσουμε ένα εννεαπυρηνικό, διαφορετικής τοπολογίας 

σύμπλοκο, κάτι το οποίο φανερώνει ότι ο υποκαταστάτης αυτός είναι κατάλληλος για την 

σύνθεση πολυπυρηνικών συμπλόκων, χρησιμοποιώντας και τις τρεις δυνητικά θέσεις ένταξης, 

υιοθετώντας δύο διαφορετικούς τρόπους ένταξης όπως φαίνεται και στην Εικόνα 51. Παρά του 

ότι στη συγκεκριμμένη περίπτωση αναμέναμε το ογκώδες άτομο βρωμίου, προκαλώντας –Ι 

επαγωγικό φαινόμενο στο δακτύλιο, να ευθύνεται για την διαφοροποίηση της ικανότητας ένταξης 

του υποκαταστάτη, μελετώντας τη βιβλιογραφία σε συνδυασμό με τα δομικά χαρακτηριστικά του 
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συμπλόκου, οδηγηθήκαμε στο συμπέρασμα ότι τo άτομο βρωμίου βρίσκεται μακριά από τις 

πιθανές θέσεις ένταξης (5 δεσμούς μακριά από τις ομάδες –Ph-OH και –C=N- και 8 δεσμούς 

μακριά από τις δύο ομάδες CH2-ΟΗ) με αποτέλεσμα να μην έχουμε διαφοροποίηση σε σχέση με 

την ικανότητα ένταξης του υποκαταστάτη της βιβλιογραφίας
[31]

.  

Εν συνεχεία, μελετώντας τη σταθερότητα των συμπλόκων 1, 2, 3, 5 και 6 σε διαλύτη MeOH, 

μέσω της Φασματομετρίας Μάζας SSI-MS, παρατηρήσαμε σε όλα τα σύμπλοκα την εμφάνιση 

ενδεικτικής κορυφής με το μοριακό βάρος της αντίστοιχης ένωσης, κάτι το οποίο υποδεικνύει τη 

σταθερότητα των μορίων σε διαλύτη MeOH. Τέλος, μελετώντας τις μαγνητικές ιδιότητες του 

συμπλόκου 7 παρατηρούμε ότι το συγκεκριμμένο σύμπλοκο εμφανίζει κυρίαρχες 

σιδηρομαγνητικές αλληλεπιδράσεις όπως αποδεικνύεται από τη θετική τιμή της σταθεράς Weiss, 

θ = 9.67 Κ, ενώ έχει τιμή σπιν θεμελιώδους κατάστασης S = 9/2.  

Στον παρακάτω πίνακα (Πιν. 14) εμφανίζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα της παραπάνω 

εργασίας όσον αφορά τις οξειδωτικές καταστάσεις και τις ιδιότητες των συμπλόκων που 

απομονώσαμε σχετικά με τη σταθερότητα τους σε διαλύτη MeOH και τις μαγνητικές τους 

μετρήσεις. 

 

Πίνακας 14: Οξειδωτικές καταστάσεις, σταθερότητα συμπλόκων σε διάλυμα και Μαγνητικές 

Μετρήσεις των συμπλόκων που απομονώθηκαν. 

Σύμπλοκο Oξειδωτικές 

Καταστάσεις 

Σταθερό σε 

MeOH 

Μαγνητικές 

Μετρήσεις 

[Co3(MeL)
2
(aib)

3
] (1) 3Co(III) ΝΑΙ  

[Cο
3
(MeLΗ)

2
(MeL)aib] (2) 1Co(II) + 2Co(III) ΝΑΙ  

[Co
3
(ΕtL)

2
(aib)

3
] (3) 3Co(III) ΝΑΙ  

CoL’ (4) 1Co(II)   

[Co3(LΗ
2
)
2
(LΗ)aib] (5) 3Co(III) ΝΑΙ  

 [Co
3
(ΕtL)

2
(ab)

3
] (6) 1Co(II) + 2Co(III) ΝΑΙ  

[Co9(BrLH)
4
(BrL)

4
Cl

2
] (7) 5Co(II) + 4Co(III)  Κυρίαρχες FΙ 

S = 9/2 

J1 = 11.8 cm
-1

  

J2 = -6.8 cm
-1

 

J3 = -3.23 cm
-1

 

 g = 2.18 
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