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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στο πρώτο κεφάλαιο πραγματοποιήθηκε ανάλυση προϊόντων και υπολογισμός κινητικών 

ταχύτητας με σκοπό την διερεύνηση ενεργοποίησης (εκλεκτικότητα) του C-H δεσμού των p-

άλκυλο και p-άρυλο υποκατεστημένων αρωματικών αλκοολών σε φωτοευαισθητοποιούμενη 

από το W10O32
4- οξείδωση. Τα αποτελέσματα αυτών των φωτοξειδώσεων υποδεικνύουν μια 

υψηλή ενδομοριακή  χήμειοεκλεκτικότητα μεταξύ βενζυλικής αλκοόλης και p- άλκυλo ή άρυλο 

θέσης. Σε όλες τις περιπτώσεις, παρατηρήθηκαν άρυλο κετόνες ως μοναδικά η κύρια προϊόντα. 

Η ανάλυση προϊόντων που έγινε με χρήση αέριας χρωματογραφίας και φασματοσκοπίας 

H1NMR έδειξε ότι δεν προέκυψαν σημαντικά ποσοστά προϊόντων από σχάση δεσμού C-C. 

Πειράματα continuous photolysis της οξείδωσης των p-υποκατεστημένων άρυλο αλκοολών, 

επιβεβαιώνουν ότι η ενεργοποίηση του C-H(alkyl) δεσμού στην p-θέση εξαρτάται από την φύση 

του p-υποκαταστάτη και ακολουθεί την σειρά: Et> PhCH2> Ph2CH> iPr> Me. Το αποτέλεσμα 

αυτό υποστηρίζει μια στερική παρεμπόδιση μεταξύ του R-υποκαταστάτη της άρυλο αλκοόλης 

και του ‘εισερχόμενου’ δραστικού ενδιαμέσου του καταλύτη. Τα παραπάνω συμβαδίζουν με 

έναν step-wise μηχανισμό με την απόσπαση ατόμου υδρογόνου να γίνεται στο καθοριστικό για 

την αντίδραση στάδιο. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάστηκε μια αποτελεσματική τοποεκλεκτική μέθοδος 

φωτοευαισθητοποιούμενης από το W10O32
4- οξείδωσης, άρυλο αλκοολών και άρυλο διολών 

παρουσία μοριακού οξυγόνου. Οι 1-άρυλο-1-αλκοόλες οξειδώθηκαν σε συνθετικά χρήσιμές 

αποδόσεις  στις αντίστοιχες άρυλο κετόνες, ενώ οι 1,2- και 1,3- άρυλο διόλες  απέδωσαν κυρίως 

τις 2-υδρόξυλο και 3-υδρόξυλο άρυλο κετόνες. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν,  συμβαδίζουν 

επίσης με έναν step-wise μηχανισμό με την απόσπαση ατόμου υδρογόνου να γίνεται στο 

καθοριστικό για την αντίδραση στάδιο. 
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SUMMARY 

 
In the first chapter, the investigation of C-H activation (selectivity) in the 

decatungstate-sensitized photooxygenation of para-alkyl and para-aryl substituted aromatic 

alcohols by both product analysis and kinetic data has been reported. The results of these 

photooxygenations suggest a high intramolecular chemoselectivity between the benzylic alcohol 

and the para-alkyl or aryl positions. In all cases aryl ketones were observed as the only or major 

product. Product analysis of these reactions with gas chromatography and 1H NMR spectroscopy 

indicates that no significant amount of the C-C bond cleavage products was observed. 

Continuous photolysis results of the oxygenation of para-substituted aryl alkanols confirm that 

the C-H(alkyl) activation of the para-position depends on the nature of the para-substituent and 

follows the order Et > PhCH2 > Ph2CH > iPr > Me. This result supports a steric interaction 

between the R substituent of the aryl alcohol and the incoming decatungstate reactive 

intermediate which also affect the observed amount of C-H(alcohol) versus C-H(alkyl) 

activation. These results are consistent with a step-wise mechanism with the hydrogen atom 

abstraction in the rate-determining step. 

In the second chapter ,  an efficient and regioselective decatungstate photosensitized 

oxidation of aryl alcohols and aryl diols in the presence of molecular oxygen has been reported. 

The 1-aryl-1-alkanols were oxidized in synthetic scale to the corresponding aryl ketones, while 

1,2- and 1,3-aryl diols yielded mostly the 2-hydroxyl and 3-hydroxyl aryl ketones. The results 

are also consistent with a step-wise mechanism with the hydrogen atom abstraction in the rate-

determining step. 
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 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 
 

Το οξυγόνο αποτελεί το κυριότερο στοιχείο για την ύπαρξη και διατήρηση της ζωής. 

Ο μεγάλος αριθμός οξειδωτικών αντιδράσεων με βιολογικό1,2,3, οικολογικό4,5,6, και 

βιοιατρικό7 ενδιαφέρον το καθιστούν εξαιρετικά ενδιαφέρον. 

Το 1930 αναφέρθηκε για πρώτη φορά η λεπτομερής φασματοσκοπική περιγραφή των 

ηλεκτρονιακών καταστάσεων του μοριακού οξυγόνου από τον R S. Μulliken.8,9 Η κβαντική 

θεωρία της ατομικής και μοριακής δομής απαιτείται για να εξηγήσει τις μοναδικές ιδιότητες 

του μοριακού οξυγόνου. Η διαμόρφωση ηλεκτρονίων του ατομικού οξυγόνου με ατομικό 

αριθμό z=8 ειναι 1s2 2s2 2ρ4.  

 
Σχήμα 1 : Ατομικά και μοριακά τροχιακά του οξυγόνου 

  

Έτσι το οξυγόνο στην βασική του κατάσταση έχει ηλεκτρονιακή δομή:  

κκ ( 2σu )2  ( 2σg )2 ( 3σg )2 ( πκ )2 ( πy )2 ( π*χ )1 ( π*y )1

 

 

 

 



 2

Στο σχήμα 2 απεικονίζεται η βασική και οι δύο πρώτες διεγερμένες καταστάσεις του 

μοριακού οξυγόνου. 

 

 
Σχήμα 2 : Καταστάσεις μοριακού οξυγόνου 

 
 

 

 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΞΕΙΔΩΣΗΣ 

 Είναι γνωστό ότι οι φωτοξειδώσεις περιλαμβάνουν δύο μεγάλες κατηγορίες 

αντιδράσεων. Στην πρώτη κατηγορία λαμβάνουν χώρα οι αντιδράσεις, στις οποίες τα μόρια 

αυτοοξειδώνονται με απορρόφηση φωτός και παράγουν ταυτόχρονα υπεροξειδικό ανιόν 

(superoxide anion). Σχηματικά έχουμε : 

                           
Μ hv M+  + e- O2 M+     + O2

-

 
Στην δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνovται οι φωτοευαισθητοποιούμενες οξειδώσεις, 

στις οποίες τα μόρια που απορροφούν το φως δεν αυτοοξειδώνονται, αλλά μεταφέρουν 

ενέργεια στο μοριακό οξυγόνο βασικής κατάστασης, το οποίο και οξειδώνει άλλα μόρια.  
Πολλά οργανικά μόρια, με την απορρόφηση φωτός μεταβαίνουν σε ηλεκτρονικά 

διεγερμένες καταστάσεις, οι οποίες προκαλούν φωτοχημικές αντιδράσεις λόγω της 

υψηλότερης δραστικότητάς τους, σε σχέση με την βασική κατάσταση. Όσο πιο μικρή είναι η 

ενεργειακή διαφορά του υψηλότερου κατειλημμένου τροχιακού (ΗΟΜΟ) και του 

χαμηλότερου μη κατειλημμένου τροχιακού (LUMO), τόσο πιο εύκολα γίνεται αυτή η 

μετάβαση. Αυτό παρατηρείται σε μόρια που έχουν εκτεταμένο π-συζυγιακό σύστημα. 

 Κατά την απορρόφηση φωτός ένα ηλεκτρόνιο μεταφέρεται σε ένα τροχιακό xωρiς 

αλλαγή στο spin. Έτσι σχηματίζεται η απλή κατάσταση (singlet), που έχει πολλαπλότητα 
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spin μονάδα. Σε πολλές περιπτώσεις στην απλή κατάσταση συμβαίνει πολύ γρήγορα 

αναστροφή του spin του διεγερμένου ηλεκτρovίου, οπότε προκύπτει η σταθερότερη τριπλή 

κατάσταση (triplet). Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως διασυστημική διασταύρωση 

(intersystem crossing). 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ίνονται μέσω της τριπλής κατ’αστασης  

 

Σχήμα 3: Διασυστημική διασταύρωση 

Τα μόρια αυτά, γνωστά ως φωτοευαισθητοποιητές (sensitizers), μπορούν να λάβουν 

μέρος σε αντίστοιχες οξειδώσεις, στις οποίες ένα διαφορετικό μόριο από αυτά οξειδώνεται. 

Οι φωτοξειδώσεις παρουσία φωτοευαισθητοποιητή γίνονται μέσω της τριπλής κατάστασης, 

αφού ο χρόνος ζωής της είναι αρκετά μεγαλύτερος από ότι της απλής10. 

            Έτσι ένας αποτελεσματικός φωτοευαισθητοποιητής πρέπει: 

1. να δημιουργεί μεγάλες ποσότητες τριπλής κατάστασης 

2. να μην οξειδώνεται, αλλά να είναι σταθερός στις συνθήκες του πειράματος 

3.  η ενέργεια μεταξύ απλής-τριπλής να είναι χαμηλή 

4. να έχει χαμηλή χημική ενεργότητα τριπλής κατάστασης. 

        Παράδειγμα τέτοιων μορίων είναι οι χρωστικές ουσίες όπως Methylene Blue (MB), 

Rose Bengal (RB), ενώσεις που έχουν πορφυρινικό δακτύλιο όπως οι φλαβίνες, η 

τετραφαίνυλο-πορφυρίνη (TPP), η χλωροφύλλη, η αιματοπορφυρίνη. Ακόμα 

υδρογονάνθρακες με εκτεταμένο π-συζυγιακό σύστημα όπως το 9,10-δικύανο ανθρακένιο 

(DCNA) για το οποίο θα αναφερθούμε παρακάτω, το ρουμπένιο αλλά και ενώσεις του 

μονοάνθρακα όπως τα C60 και C70
11,12,13 είναι αποτελεσματικοί φωτοευαισθητοποιητές. 

Ιδιότητες φωτοευαισθητοποιητού παρουσιάζουν επίσης και ανόργανα μόρια και κυρίως 

πολυοξομεταλλικά σύμπλοκά όπως του βολφραμίου14 και του μολυβδαινίου15. 
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Οι φωτοευαισθητοποιητές μεταφέρουν μέσω της τριπλής τους κατάστασης την ενέργεια τους 

σε άλλο μόριο και μεταπίπτουν ξανά στην βασική τους κατάσταση, συμπληρώνοντας ένα 

φωτοκαταλυτικό κύκλο(Σχήμα 4). 

 

                 

So So

S1S1

ΦΩΤΟΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΤΗΣ
Υψηλή απόδοση τριπλής

Προυπόθεση : ΕΤ > ΕΤ( δέκτη )

ΔΕΚΤΗΣ
Απευθείας φωτόλυση δεν

 παράγει τριπλή κατάσταση

Τ1

Τ1

n π*

ΕΤ (δέκτη)

ΕΤ

 
      Δύο μηχανισμοί έχουν προταθεί από τους Gollinick και Schenck16 , για τις 

φωτοευαισθητοποιούμενες αντιδράσεις οξείδωσης του μοριακού οξυγόνου, οι τύπου I (type 

I) και τύπου II (type II):   

Sens hv 1Sens ISC 3Sens*

Type I

Type II

Υπόστρωμα ή
διαλύτης

Ρίζες Οξυγωνομένα
προιόντα

3O2
1O2

Υπόστρωμα Οξυγωνομένα
προιόντα

 
Σχήμα 5 : Μηχανισμοί φωτοξείδωσης  
 

Στον τύπου Ι μηχανισμό φωτoξεiδωσης, η τριπλή κατάσταση του φωτοευ-

αισθητοποιητή, έρχεται σε επαφή με το υπόστρωμα ή τον διαλύτη και δημιουργεί ριζικά 

οργανικά ενδιάμεσα τα οποία παγιδεύονται από το οξυγόνο. Τα ενδιάμεσα παράγονται είτε 

με απόσπαση ατόμου υδρογόνου ή με μεταφορά ηλεκτρονίου από το υπόστρωμα στον 
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φωτοευαισθητοποιητή (μηχανισμός ελευθέρων ριζών). Στη συνέχεια ακολουθεί προσβολή 

του ριζικού ενδιαμέσου από το οξυγόνο βασικής κατάστασης δίνοντας τα οξυγονωμένα 

προϊόντα. 

Κατά τον τύπου Π μηχανισμό, το οξυγόνο βασικής κατάστασης διεγείρεται μετά από 

μεταφορά ενέργειας απο την τριπλή κατάσταση του φωτοευαισθητοποιητή και δημιουργείται 

οξυγόνο απλής κατάστασης 1Ο2 (singlet oxygen). To 1Ο2 αντιδρά με το υπόστρωμα και δίνει 

οξυγονωμένα  προϊόντα. 

Συνθήκες που ευνοούν τύπου I μηχανισμό φωτοξείδωσης είναι αυτές που το 

υπόστρωμα οξειδώνεται εύκολα, ενώ ο φωτοευαισθητοποιητής ανάγεται δύσκολα. Στην 

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

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

αλλάξει την ταχύτητα των αντιδράσεων. Θα μπορούσε να ειπωθεί γενικά, ότι ο 

συναγωνισμός οξυγόνου-υποστρώματος με την τριπλή κατάσταση του 

φωτοευαισθητοποιητή είναι ικανός να καθορίσει το είδος του μηχανισμού μιας φωτοχημικής 

αντίδρασης. 

Για την αποσαφήνιση του είδους του μηχανισμού που δίνει ένας 

φωτοευαισθητοποιητής ή ένα υπόστρωμα εφαρμόζονται κάποιες τεχνικές: 

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

παράγονται ορισμένα χαρακτηριστικά οξυγονωμένα προϊόντα. 

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

ρίζες στο EPR σαν ενδιάμεσα της αντίδρασης φωτοοξείδωσης, ή να παγιδευτούν μέσα στο 

διάλυμα με μόρια παγιδευτές ριζών (radicals trapping) όπως λέγονται. 

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

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

κατάστασης, αποδιεγείρουν και την τριπλή κατάσταση του φωτoεuαισθητoπoιητή. Επίσης θα 

πρέπει τα μόρια αυτά να αντιδρούν πολύ γρήγορα με το 1O2 από ότι το υπόστρωμα που 

εξετάζεται. Σε αυτήν την Kατηγoρiα πειραμάτων μπορούν να δοκιμαστούν και μόρια που 

αντιδρούν με το superoxide anion O2
.-. 

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

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

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

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

αντίδραση είναι πρώτης τάξης. 
     Η εξάρτηση των προϊόντων και της ταχύτητας μιας αντίδρασης από την πολικότητα του 
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διαλύτη, μπορεί να δώσει αρκετές πληροφορίες για τον μηχανισμό αυτής. Βέβαια θα πρέπει 

να ληφθεί και εδώ υπόψη ότι μια αντίδραση φωτοοξείδωσης μπορεί να λαμβάνει χώρα με 

διαφορετικό μηχανισμό ανάλογα με τον διαλύτη. Η αλλαγή του διαλύτη και η παρατήρηση 

του μηχανισμού ανήκει στις πειραματικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν. 

 

ΤΥΠΟΥ Ι ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΡΙΖΩΝ. 

Ο τύπου I μηχανισμός φωτοξείδωσης, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, περιλαμβάνει την 

αντίδραση του οξυγόνου βασικής κατάστασης με τα οργανικά υποστρώματα. Είναι επίσης 

γνωστό ότι εκτός από το οξυγόνο βασικής κατάστασης, το ενδιάμεσο στις αντιδράσεις αυτές 

μπορεί να είναι και το ανιόν υπεροξειδίου (O2
-.), το οποίο παράγεται από την αντίδραση 

αποδιέγερσης της ανηγμένης μορφής του φωτοευαισθητοποιητή με το οξυγόνο βασικής 

κατάστασης. 

 Οι κυανοαρωματικές ενώσεις και ιδιαίτερα το 9,10 δικύανοανθρακένιο (DCA), 

είναι μόρια που φθορίζουν και έχουν υψηλό δυναμικό οξείδωσης. Το 9,10 

δικύανοανθρακένιο έχει δυναμικό οξείδωσης DCA.- / DCA = -0.97 V vs SCE σε CH3CN17. 

Τα τελευταία τριάντα χρόνια έχει μελετηθεί εκτεταμένα η φωτοξείδωση διαφόρων 

οργανικών μορίων με φωτοευαισθητοποιητή το DCA παρουσία Ο2, και έχει διαπιστωθεί ότι 

δίνει αντιδράσεις οξείδωσης και μέσω τύπου Ι 18-21. Δύο είναι οι προτεινόμενοι μηχανισμοί 

δράσης: α) η μεταφορά ηλεκτρονίου (ET) από το υπόστρωμα στη διεγερμένη κατάσταση του 

DCA και β) ο σχηματισμός του διεγερμένου οξυγόνου απλής κατάστασης(singlet oxygen 
1O2), μέσω μεταφοράς ενέργειας από την διεγερμένη κατάσταση του DCA στο 3O2

 22,23,18b. Η 

σχετική συνεισφορά των δύο αυτών μηχανισμών οξείδωσης εξαρτάται άμεσα από την 

πολικότητα του διαλύτη, την φύση του υποστρώματος και του φωτοευαισθητοποιητή. Για 

παράδειγμα, η οξείδωση μορίων που παγιδεύουν το οξυγόνο απλής κατάστασης (1O2), 

οδηγεί στον σχηματισμό αποκλειστικά προϊόντων οξείδωσης με τύπου ΙΙ μηχανισμό 17,22,23. 

      

hv

1DCA*
πολικός
διαλύτη
(Type I)

S
DCA  +  S

3O2 οξυγονωμένα
προϊόντα

DCA

άπολος
 διαλύτης
(Type II)

3O21O2
S

S=υπόστρωμα

οξυγονωμένα
προϊόντα

 
 Σχήμα 6 : Τύπου I και Τύπου II μηχανισμοί φωτοξείδωσης. 

 
     Οι περισσότερες μελέτες με φωτοκαταλύτη το DCA έχουν επικεντρωθεί στις αντιδράσεις 

φωτοξείδωσης τύπου I. Σε μη πολικούς διαλύτες παρατηρήθηκε ο σχηματισμός του 



 7

διεγερμένου συμπλόκου (exciplex) μεταξύ του υποστρώματος και της διεγερμένης 

κατάστασης του DCA.24 Αντίθετα, σε ακετονιτρίλιο ή άλλους πολικούς διαλύτες δεν 

παρατηρήθηκε καμία εκπομπή του συμπλόκου αυτού, λόγω της διάσπασης του 

σχηματιζόμενου ιοντικού ζεύγους (1DCA-υπόστρωμα), σχηματίζοντας έτσι τα ριζικά ιοντικά 

ενδιάμεσα (DCA-· και S+·). Τα ενδιάμεσα αυτά παρουσία Ο2 σχηματίζουν τα προϊόντα 

οξείδωσης με μηχανισμό τύπου I. 

                            

S DCA
1DCA Sδ+δ-

μη πολικός
διαλύτη

DCA S

πολικός
διαλύτη

εκπομπή
διεγερμένου
συμπλόκου

αντιδράσεις
οξείδωσης

 
Σχήμα 7 : Σχηματισμός του ιοντικού ζεύγους υποστρώματος DCA σε μη πολικούς διαλύτες. 

                             

 

 ΧΗΜΕΙΑ ΠΟΛΥΟΞΟΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ 

Τα πολυοξομεταλλικά σύμπλοκα είναι αποτελεσματικοί φωτοκαταλύτες και 

παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον στις ομογενείς καταλυτικές αντιδράσεις. 

Φωτοκαταλύουν την οξείδωση οργανικών μορίων και δίνουν προϊόντα οξείδωσης τύπου I. 

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

οξειδοαναγωγής τους, β) η σταθερότητα τους κατά την διάρκεια φωτοχημικών και θερμικών 

καταλυτικών διεργασιών και γ) η αντιστρεψιμότητα των πολλαπλών αναγωγικών μορφών 

τους.  

 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

Η πρώτη αναφορά για τα πολυοξομεταλλικά σύμπλοκα (POMs, on early transition 

metal oxygen anion clusters), καταγράφεται σε ένα άρθρο του Berzelius J. το 1826 25. 

Συγκεκριμένα αναφέρεται η σύνθεση και απομόνωση ενός κίτρινου στερεού, το οποίο 

καθιζάνει κατά την ανάμειξη αλάτων του μολυβδαινίου και του φωσφορικού οξέος. Ο 

μοριακός τύπος που δόθηκε από τον Berzelius ήταν 3(NH4)2O.P2O5.24MoO3.aq.Στην 

πραγματικότητα η κίτρινη αυτή ουσία η οποία χρησιμοποιήτο για ποσοτικές αναλύσεις, 

εμπεριείχε και μόρια νιτρικού οξέος από την διαδικασία κρυστάλλωση της: 

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

χρησιμοποίησαν το πολυόξομεταλλικό αυτό σύμπλοκο για τον βαρυμετρικό και ογκομετρικό 

προσδιορισμό του φωσφόρου σε διαλύματα26. Το 1933 ο Κeggin δημοσίευσε για πρώτη 
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φορά κρυσταλλογραφικά δεδομένα ενός έτεροπολυοξομεταλλικού ανιόντος του 

βολφραμίου, το κυβικό H3[PW12O40].5H2O.27,28 Κατάφερε μέσα από αυτή την μελέτη να 

αποκαλύψει τις θέσεις των ατόμων βολφραμίου, ενώ υποστήριξε ότι η διατομική απόσταση 

W-W δείχνει την γενική τοποθεσία των ανιόντων οξυγόνου. Η δομή αυτή γνωστή ως ‘δομή  

Κeggin’, επιβεβαιώθηκε αργότερα και από τους Signer και Cross29, υποστηρίζοντας ότι 

υφίσταται σε όλα τα πολυοξομεταλλικά σύμπλοκα με 12 άτομα βολφραμίου ή μολυβδαινίου. 

Μετά από 20 χρόνια το 1953, προτάθηκε από τους Tsigdinos30  και  Dawson31 μια νέα 

σταθερή δομή για τα σύμπλοκα του βολφραμίου και μολυβδαινίου με 18 άτομα μετάλλου. 

Έκτοτε παρατηρήθηκε μια ραγδαία αύξηση του ερευνητικού ενδιαφέροντος στα 

πολυοξομεταλλικά αυτά ιόντα, τόσο στη σύνθεση καινούργιων έτερο-και ίσο-πολυανιόντων, 

όσο και στην μελέτη των θερμικών και φωτοχημικών αντιδράσεων που καταλύουν σε 

οργανικά υποστρώματα.32 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  

Ένα πολυοξομεταλλικό ανιόν αποτελείται από ένα μεγάλο αριθμό ατόμων οξυγόνου 

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

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

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

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

Σχήμα 8.33  Τα οκτάεδρα, κατά τον σχηματισμό ενός πολυανιόντος, ενώνονται έχοντας κοινή 

είτε μια κορυφή είτε μια ακμή (σπάνια μια επιφάνεια), με αποτέλεσμα την μείωση των 

ηλεκτροστατικών απώσεων στα μεγαλύτερα οκτάεδρα . 

                      

= μέταλλο

= οξυγόνο

Ένωση κορυφών Ένωση ακμών

Οκτάεδρο  
         Οι δομές αυτές τείνουν να είναι αθροίσματα οκταέδρων στα ξεχωριστά ανιόντα 

σχηματίζοντας ατέρμονες αλυσίδες οξειδίων. Όταν λαμβάνει χώρα ένωση των οκταέδρων 



 9

μέσω κοινών ακμών, η δομή σταθεροποιείται μέσω κάποιας παραμόρφωσης, τέτοια ώστε τα 

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

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

σχηματιστούν μεγαλύτερα πολυανιόντα, όπως W12O40
8- και Η2W12O40

6-, η σύνδεση μέσω 

ακμών πρέπει να αντικατασταθεί από ένωση κορυφών.34 

Τα πολυοξομεταλλικά σύμπλοκα κατατάσσονται σε δύο βασικές κατηγορίες. Στην 

πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται τα σύμπλοκα με γενικό τύπο [ΜμΟψ]ρ- και ονομάζονται 

ισοπολυοξομεταλλικά σύμπλοκα (isopolyoxometalates). Στην δεύτερη κατηγορία 

αναφέρονται τα σύμπλοκα με τύπο [ΧχΜμΟψ]ν- (χ<μ), (όπου Χ = ετεροάτομο) και 

ονομάζονται ετεροπολυοξομεταλλικά σύμπλοκα (heteropolyoxometalates). Τα σύμπλοκα της 

πρώτης κατηγορίας αποτελούνται μόνο από μεταβατικά μέταλλα και οξυγόνο, ενώ στην 

δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνονται συνολικά, δύο ή και περισσότερα διαφορετικά 

μέταλλα. Τα μέταλλα μεταβατικής κατάστασης και στις δύο περιπτώσεις απαντώνται στην 

υψηλότερη οξειδωτική βαθμίδα (d0, d1). Η δυνατότητα αλλαγής του μετάλλου Μ, αλλά και η 

χρήση διαφορετικών ετεροατόμων Χ, οδηγούν στον σχηματισμό μεγάλου αριθμού 

ετεροπολυοξομεταλλικών συμπλόκων με χαρακτηριστικές ιδιότητες και εφαρμογές. 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΟΞΟΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ 

      Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα συμπλόκων της πρώτης κατηγορίας 

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

επταμολυβδαινικό Μο7Ο24
6-,και το οκταμολυβδαινικόΜο8Ο26

4-.35,36 

Αντίστοιχα τρία συνήθη ισοπολυβολφραμικά ιόντα είναι το δωδεκαβολφραμικό 37,38 

W12O40
8- και Η2W12O40

6- στο οποίο τα δύο υδρογόνα κατέχουν θέσεις στην κοιλότητα39,40, 

και το δεκαβολφραμικό W10O32
4- του οποίου η δομή και οι ιδιότητες θα μελετηθούν 

εκτενέστερα παρακάτω14. Στο Σχήμα 9,  παρουσιάζονται οι δομές δύο συνήθων 

ισοπολυανιόντων του βολφραμίου, W12O40
8- και Η2W12O40

6-

           
Σχήμα 9 : Δομές δύο δωδεκαβολφραμικών ισοπολυανιόντων: (α) το ‘παραβολφραμικό Ζ’ 

ιόν W12O40
8- και (β) το ‘μεταβολφραμικό’ ιόν H2W12O40

6-. 
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Στην δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνονται τα ετεροπολυοξομεταλλικά ιόντα, τα οποία 

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

συμπλόκου, χ/μ=1/12 και χ/μ=2/18.15 κοιλότητα που υπάρχει στο κέντρο του 

μεταβολφραμικού ιόντος αποτελείται από τέσσερα άτομα οξυγόνου, και έχει κατάλληλο 

μέγεθος ώστε να χωράει ένα σχετικά μικρό σε μέγεθος άτομο ή ιόν, όπως PV, AsV, SiIV, 

GeIV, TiIV, ΖrIV και άλλα. Παραδείγματα αποτελούν τα σύμπλοκα του βολφραμίου με 

ετεροάτομο το φωσφόρο,27,29,31 όπως το δωδεκα-βολφραμοφωσφάτο PW12O40
3-, PW9O34

8-, 

P2W18O62
6- αλλά και το πυρίτιο41 όπως το SiW12O40

4-. Ανάλογα είναι και τα σύμπλοκα του 

μολυβδαινίου με ετεροάτομο Μn, I και Ru όπως τα MnΜο9O32
6-, IMo6O24

5-, PRuMo11O39
4-. 

 

 

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  
   Η πλούσια οξειδοαναγωγική χημεία των πολυοξομεταλλικών συμπλόκων είναι 

αποτέλεσμα της ικανότητά τους να προσλαμβάνουν αντιστρεπτά χωρίς να διασπώνται έναν 

καθορισμένο αριθμό ηλεκτρονίων. Η πρόσληψη και αποβολή ηλεκτρονίων πραγματοποιείται 

είτε θερμικά είτε φωτοχημικά σε ξεχωριστά στάδια της αντίδρασης. Παρακάτω αναφέρονται 

συνοπτικά οι αναγωγικές ιδιότητες των πολυοξομεταλλικών συμπλόκων, του βολφραμίου 

και του μολυβδαινίου: 

α) Η αναγωγή των συμπλόκων πραγματοποιείται με την πρόσληψη ενός 

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

ή δύο ηλεκτρονίων σχηματίζει τις δύο πρώτες ανηγμένες μορφές των ανιόντων αυτών οι 

οποίες χαρακτηρίζονται από ένα σκούρο μπλε χρώμα. Όλες οι ανηγμένες μορφές των 

συμπλόκων απορροφούν γύρω στα 700 nm. 

β) Η αναγωγή συνήθως συνοδεύεται με πρωτονίωση της ανηγμένης μορφής του 

συμπλόκου, με αποτέλεσμα να υπάρχει άμεση εξάρτηση από την τιμή pH του 

διαλύματος.42,43
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W10O32
6-  +  2H+

W10O32
5-  +  H+

H2W10O32
4-

HW10O32
4-

Πρώτη ανηγμένη κατάσταση

Δεύτερη ανηγμένη κατάσταση

(1)

(2)  
 

γ) Κατά την αναγωγή των ετεροπολυοξομεταλλικών συμπλόκων το ηλεκτρόνιο 

εμφανίζεται σε μεγαλύτερο ποσοστό στο πιο ηλεκτροθετικό στοιχείο.44 Γενικά, στην πρώτη 

αναγωγή των ετερο- και ισο-πολυανιόντων, το ηλεκτρόνιο εντοπίζεται σε χαμηλές 

θερμοκρασίες σε ένα μόνο μέταλλο.45 Το φάσμα ΕSR. χαμηλής θερμοκρασίας έδειξε 

ασυμμετρία στην δομή του συμπλόκου, κάτι που συνηγορεί στον εντοπισμό του ηλεκτρονίου 

σε συγκεκριμένη θέση. Αντίθετα σε υψηλές θερμοκρασίες το ηλεκτρόνιο απεντοπίζεται 

μέσω των γειτονικών μετάλλων. Κατά την δεύτερη αναγωγή,46 το δεύτερο ηλεκτρόνιο 

βρίσκεται εντοπισμένο στο γειτονικό μέταλλο από εκείνο στο οποίο έχει είδη λάβει χώρα η 

πρώτη αναγωγή.  

δ) Τα 2/18 ετεροπολυοξομεταλλικά ανιόντα ανάγονται σε περισσότερο θετικά 

δυναμικά οξειδοαναγωγής και λόγω της δομής τους μπορούν να δεχτούν μεγαλύτερο αριθμό 

ηλεκτρονίων. 

 

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 

Η επανοξείδωση παρατηρείται με συνήθη ήπια οξειδωτικά μέσα, όπως το Ο2, το 

οποίο είναι αποτελεσματικό κυρίως στα σύμπλοκα του βολφραμίου και των μικτών 

συμπλόκων μολυβδαινίου-βαναδίου. Ένας μεγάλος αριθμός ενώσεων οξειδώνονται θερμικά 

σύμφωνα με τον γενικό μηχανισμό που φαίνεται στο Σχήμα 10. 

 

S  +  POM Sox + POMred

POMred  +  oxidant POM  +  etc.

S  +  oxidant Sox  +  etc.POM

(3)

(4)

(5)Συνολικά:

S = υπόστρωμα  
 

Σχήμα 10. Αντιδράσεις οξειδοαναγωγής με καταλύτη πολυοξομεταλλικά ανιόντα. 
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Λόγω τις ισχυρής οξειδωτικής δράσης των συμπλόκων του μολυβδαινίου και του 

βολφραμίου, η αντίδραση (3) του Σχήματος 10 λαμβάνει χώρα σε μια σειρά από οργανικές 

και ανόργανες ενώσεις. Η επανοξείδωση των ανηγμένων μορφών του συμπλόκου μπορεί να 

πραγματοποιηθεί και με Η2Ο2. Το Ο2 χρησιμοποιείται ως οξειδωτικό (Σχήμα 10) κυρίως στις 

οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις με καταλύτη τα σύμπλοκα του βολφραμίου και του βαναδίου 

και όχι στις αντιδράσεις με καταλύτες τα σύμπλοκα του μολυβδαινίου. Αυτό συμβαίνει γιατί 

τα πολυβολφραμικά ιόντα έχουν θετικότερο δυναμικό οξειδοαναγωγής, με αποτέλεσμα να 

επανοξειδώνονται πολύ γρήγορα από το ατμοσφαιρικό οξυγόνο. Εκτός του Ο2 και του Η2Ο2, 

σε μη αναερόβιες συνθήκες χρησιμοποιούνται ως οξειδωτικά τα Pt, Zn, RhO2, κτλ. 

  

ΦΩΤΟΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ  

Η οξειδοαναγωγική αντίδραση των συμπλόκων αυτών μπορεί να λάβει χώρα όχι 

μόνο θερμικά αλλά και φωτοχημικά. Οι δύο πρώτες αναφορές στην 

φωτοευαισθητοποιούμενη διέγερση των πολυοξομεταλλικών ιόντων χρονολογείται στην 

δεκαετία 1910, ενώ το 1952 η πιθανή χρήση των ανηγμένων μορφών των συμπλόκων αυτών 

στην βελτίωση των φωτογραφικών τεχνικών, προστατεύθηκε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.47 

Ωστόσο η συστηματική έρευνα στην φωτοχημεία των ανιόντων αυτών άρχισε την δεκαετία 

του ’70, από τον Yamase και τους συνεργάτες του, οι οποίοι δημοσίευσαν τις πρώτες 

μελέτες των διεγερμένων και των ανηγμένων μορφών του ισοπολυοξομεταλλικού 

συμπλόκου του μολυβδαινίου Mo7O24
6-.48 

Γενικά τα σύμπλοκα του μολυβδαινίου είναι πιο αποτελεσματικοί οξειδοαναγωγικοί 

καταλύτες από εκείνα του βολφραμίου. Όμως τα σύμπλοκα του βολφραμίου και κυρίως το 

W10O32
4- με την επίδραση του φωτός διεγείρονται σε καταστάσεις περισσότερο οξειδωτικές 

από τις αντίστοιχες θεμελιώδεις.49 Έτσι, σύμπλοκα του βολφραμίου που είναι αδρανή σε 

θερμικές συνθήκες οξείδωσης, γίνονται δραστικά σε φωτοχημικές.  

Κατά την φωτοχημική διέγερση ενός συμπλόκου, λαμβάνει χώρα η μετάβαση ενός 

ηλεκτρονίου από τα 2p τροχιακά του οξυγόνου του συμπλόκου στο 5d τροχιακό του 

μετάλλου (W) που συνδέεται με το οξυγόνο αυτό (Σχήμα11).  
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βασική
κατάσταση

διεγερμένη
κατάσταση

5d τροχιακό 
του μετάλλου

2p τροχιακό 
του οξυγόνου

hv

 
 

Σχήμα 11: Μετάβαση ηλεκτρονίου από το οξυγόνο στο μέταλλο του πολυοξομεταλλικού 

συμπλόκου με επίδραση ακτινοβολίας. 

 

Η μέτρηση των ταχυτήτων αναγωγής των φωτοχημικών διεργασιών των 

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

πρόοδο στο πεδίο αυτό.50,51 Η μελέτη αυτή βρήκε περαιτέρω υποστήριξη από μια σειρά 

εργασιών του Pope και του Hill,52,53 οι οποίες αναφέρονται στις θερμικές και φωτοχημικές 

καταλυτικές αντιδράσεις των ετερο- και ισο-πολυοξομεταλλικών συμπλόκων του 

βολφραμίου. 

 

 

 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΟΞΟΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ 

Τα φάσματα απορρόφησης των ανηγμένων μορφών των ανιόντων αυτών 

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

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

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

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

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

μορφών. 

Οι ανηγμένες αυτές μορφές προκύπτουν με απόσπαση ατόμου υδρογόνου (hydrogen 

atom transfer, ΗΑΤ) ή και μέσω μεταφοράς ηλεκτρονίου (electron transfer, ΕΤ) από το 

υπόστρωμα στην διεγερμένη κατάσταση του συμπλόκου. Αποτέλεσμα αυτής της διεργασίας 

είναι ο σχηματισμός ριζικών οργανικών ενδιαμέσων και η οξείδωσή τους παρουσία Ο2. Οι 

πρώτες εργασίες υποστήριξαν την οξείδωση αλειφατικών αλκοολών μέσω απόσπασης 

ατόμου υδρογόνου έναντι της μεταφοράς ηλεκτρονίου (εξίσωση 13, Σχήμα 12).54 Ο 
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προτεινόμενος αυτός μηχανισμός55,56 βρήκε περαιτέρω υποστήριξη από τον Ward και τους 

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

ισομοριακού μίγματος ισοπροπανόλης-d0/d1. Το ισοπολυοξομεταλλικό σύμπλοκο που 

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

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

ατόμου υδρογόνου από τον Cα της αλκοόλης.51,54 Σχεδιάζοντας το πολυοξομεταλλικό 

σύμπλοκο ως Mn+, στο Σχήμα 12 παρουσιάζονται οι εξισώσεις 6-11, που περιγράφουν τον 

προτεινόμενο μηχανισμό οξείδωσης της 2-προπανόλης. 

 

Mn+*

Mn+*

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

(6)

(7)

(8)

Mn+

Mn+

kQ

Mn+  +  (Me)2COH M(n-1)+  +  (Me)2C=O  +  H+ (9)
kR

M(n-1)+  +  (Me)2COH M(n-2)+  +  (Me)2C=O  +  H+ (10)

M(n-2)+  +  Mn+ 2 M(n-1)+ (11)  
 

Σχήμα 12. Προτεινόμενος μηχανισμός οξείδωσης της 2-προπανόλης 

 

 

 

EΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ BROSTED  ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ  ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ 

ΠΟΛΥΟΞΟΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΝΙΟΝΤΩΝ 

      Η αλλαγή της τιμής pH του διαλύματος οξείδωσης οργανικών υποστρωμάτων με 

καταλύτες τα πολυοξομεταλλικά σύμπλοκα, επηρεάζει τον μηχανισμό δράσης των 

συμπλόκων αυτών. Η οξείδωση σε διαλύματα με μικρή τιμή pH(<2), έχει ως αποτέλεσμα 

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

Μεγαλύτερη επίδραση έχει παρατηρηθεί στις οξειδώσεις με καταλύτες τα σύμπλοκα του 

μολυβδαινίου57, και λιγότερο με τα αντίστοιχα σύμπλοκα του βολφραμίου43. 
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ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ 
Όπως είδη αναφέρθηκε, σε αερόβιες συνθήκες η επαναοξείδωση των ανηγμένων 

μορφών των συμπλόκων πραγματοποιείται με το Ο2. Σε περιπτώσεις απουσίας οξυγόνου, 

αναερόβιες συνθήκες, η κύρια αντίδραση επαναοξείδωσης των συμπλόκων είναι η αναγωγή 

των Η+.58 Επειδή το δυναμικό οξείδωσης των ανηγμένων μορφών των συμπλόκων διαφέρει 

από ανιόν σε ανιόν, τις περισσότερες φορές χρησιμοποιείται ένας συν-καταλύτης, για να 

επιτευχθεί πιο εύκολα η επαναοξείδωση και η ταυτόχρονη παραγωγή Η2.59 Η παραγωγή H2 

μελετήθηκε αρχικά το 1981 χρησιμοποιώντας ως συν-καταλύτης αμάγαλμα Zn,60 ενώ 

αργότερα χρησιμοποιήθηκε ο λευκόχρυσος Pt.61  Η αντίδραση παραγωγής Η2 

πραγματοποιείται και χωρίς την παρουσία συν-καταλύτη, αλλά σε πιο αργούς ρυθμούς.62 Η 

ταχύτητα σχηματισμού του Η2 εξαρτάται από την κβαντική απόδοση της οξείδωσης της 

πρώτης ή της δεύτερης ανηγμένης μορφής των συμπλόκων. Ο κύκλος παραγωγής Η2 από τις 

καταλυτικές αντιδράσεις των πολυοξομεταλλικών συμπλόκων παρουσιάζεται στο Σχήμα 13.   

 

hv
W12

3-*

W12
4- and/or W12

5-

W12
3-

Org

Org(ox)

2H+
H2

 
 

Σχήμα 13. Διάγραμμα σχηματισμού Η2 από το σύμπλοκο PW12O40
3-. Org = αναγωγικό. 
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΟΞΟΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ 

 Η σταθερή δομή των πολυοξομεταλλικών συμπλόκων κατά την διάρκεια μιας 

αντίδρασης, αλλά και η ικανότητάς τους να καταλύουν περισσότερες από μία αντιδράσεις, 

είναι ιδιότητες που τα καθιστά χρήσιμα και αναγκαία σε πολλαπλές βιομηχανικές και 

τεχνικές διεργασίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της χρήσης των συμπλόκων αυτών, είναι η 

καταλυτική χρήση του AlVVW11O40
6- στη λεύκανση του ξυλόπολτου για την κατασκευή 

χαρτιού.63

     Πρόσφατες μελέτες επέδειξαν ότι η χρήση πολυοξομεταλλικών συμπλόκων, βρίσκει 

εφαρμογή και στην βιομηχανική παρασκευή νανοσωλήνων, μέσω μιας υδροθερμικής 

διαδικασίας.64 Η συγκεκριμένη μέθοδος αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την 

βιομηχανική παρασκευή 1D νάνο-υλικών, αφού τα πειράματα έδειξαν ότι με χρήση 

διαφορετικών POMs σε ενεργό άνθρακα, επιτύγχαναν την παρασκευή διαφορετικών νάνο-

υλικών. Στο σχήμα 14 περιγράφεται ο ελεγχόμενος και αντιστρεπτός καταλυτικός κύκλος:    

                                              

POMsactive carbon

Nanotube
Nanobelt
Nanoparticle

Heteropoly 
blues

hydrogen peroxideHydrothermal process
at 1800C

 

 

Σχήμα 14: βιομηχανική παρασκευή νανοσωλήνων, μέσω μιας υδροθερμικής διαδικασίας. 

 

   Πιο συγκεκριμένα, με προσθήκη των συμπλόκων H4SiW12O40, H3PW12O40 ο 

καταλυτικός κύκλος οδηγεί στην παρασκευή nanoparticles(CNPs), ενώ χρήση του 

H3PMo12O40, οδηγεί στην παρασκευή Nanotube(CNTs). Τέλος η προσθήκη του συμπλόκου 

H5PV2Mo10O40 έχει σαν αποτέλεσμα την δημιουργία nanobelts(CNBs). Μετά την 

υδροθερμική διαδικασία, οι ανηγμένες μορφές των συμπλόκων με το χαρακτηριστικό μπλε 

χρώμα, επανοξειδώνονται με προσθήκη διαλύματος υπεροξειδίου του υδρογόνου(H2O2). 
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ΙΣΟΠΟΛΥΟΞΟΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΜΠΛΟΚΟ TOY ΒΟΛΦΡΑΜΙΟΥ 

Από όλα τα πολυοξομεταλλικά σύμπλοκα του βολφραμίου, το W10O32
4- βρέθηκε να 

έχει τις πιο σημαντικές φωτοκαταλυτικές ιδιότητες σε αντιδράσεις οξείδωσης οργανικών 

μορίων παρουσία Ο2. Το σύμπλοκο αυτό αποτελείται από δέκα άτομα W και 32 άτομα O 

έχοντας συνολικό φορτίο –4, και συμμετρία D4h (Σχήμα 15). Αποτελείται από δύο όμοια 

κομμάτια τύπου [W5O14]2- αποτελούμενα από 5 οκτάεδρα σε μορφή πυραμίδας, τα οποία 

ενώνονται με τέσσερα άτομα οξυγόνου με μια ευρεία γωνία W-O-W 178ο. Η συμμετρική του 

δομή (D4h) οφείλεται στην διάταξη οκτώ ατόμων βολφραμίου σε ισημερινή θέση και δύο σε 

αξονική, όπως φαίνεται στο Σχήμα 15.  

 

 
 

Σχήμα 15. Δομή του W10O32
4-. Τα άτομα του βολφραμίου και του οξυγόνου παρουσιάζονται 

με μαύρες και λευκές σφαίρες αντίστοιχα. 

 

Οι αποστάσεις των W-O στην βασική αλλά και στις δύο ανηγμένες μορφές του 

συμπλόκου, υπολογίστηκαν με θεωρητικούς υπολογισμούς (Πίνακας 1).65 Οι διαφορές στην 

δομή που παρατηρήθηκαν ήταν, η ασυμμετρία μεταξύ των δεσμών W1-O3 και W2-O3, και η 

μεγάλη απόσταση δεσμού W1-O6. Μικρές αλλαγές παρατηρήθηκαν στην πρώτη W10O32
5- και 

δεύτερη W10O32
6- ανηγμένη μορφή του συμπλόκου σε σχέση με την βασική, κάτι που είχε 

αναφερθεί και παλαιότερα, στηριζόμενοι σε ηλεκτροχημικές μεθόδους αναγωγής.66 

Πρόσφατες μελέτες απέδειξαν ότι η κατανομή του αρνητικού φορτίου πραγματοποιείται σε 

όλα τα άτομα των οξυγόνων, με περίσσεια στα τελικά (Ot) και στα υπό γωνία (O2c).65  
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Πίνακας 1. Τιμές των αποστάσεων W-O, στο W10O32
4- και διαφορές αυτών στις δύο 

ανηγμένες μορφές, W10O32
5- και W10O32

6-. 

 
 

Δεσμοί W10O32
4- (pm) W10O32

5- (δ(W-O, pm)) W10O32
6- (δ(W-O, pm))

W-Ot W1-O1 176 +0.8 +2.4 

 W2-O2 170 +0.8 +2.2 

W-O2c W1-O3 190 -0.5 -0.7 

 W2-O3 202 +3.2 +5.5 

 W2-O4 191 -0.7 -0.1 

 W2-O5 190 +0.4 +0.9 

W-O5c W1-O6 232 +3.8 +5.7 

 W2-O6 230 +0.5 +1.6 

 

 

Πειράματα ESR για την πρώτη ανηγμένη μορφή έδωσαν αποτελέσματα που 

υποστήριζαν την μεταφορά ηλεκτρονίου της πρώτης ανηγμένης μορφής από το ένα 

οκτάεδρο στο άλλο.67 Επίσης πειράματα 183W NMR και 17O ΝΜR για την δεύτερη ανηγμένη 

μορφή έδειξαν την διατήρηση των αριθμών των κορυφών, αποτέλεσμα που υποστηρίζει την 

διατήρηση της συμμετρίας του συμπλόκου (D4h) (Σχήμα 16). Επιπλέον η μεγάλη χημική 

μετατόπιση στην απορρόφηση των ισημερινών W Δδ(δανηγμένο-δοξειδωτικό)= +329.5 ppm, 

υποδεικνύει τον απεντοπισμό των ηλεκτρονίων στα άτομα που βρίσκονται στις ισημερινές 

θέσεις. Όμοια, η αρνητική μετατόπιση των τελικών και ορισμένων γωνιακών οξυγόνων, 

υποστηρίζουν την υπόθεση αυτή (Σχήμα 16).66   
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Σχήμα 16. Φάσματα 183W NMR και 17O NMR της βασικής και της δεύτερης ανηγμένης 

μορφής του συμπλόκου. 

 

Πρόσφατες μελέτες, βασιζόμενες σε πειράματα nano- και microsecond laser flash 

photolysis του άλατος του δεκαβολφραμικού τετραβουτυλο αμμωνίου (tetrabutylammonium 

decatungstate), σε αναερόβιες και μη συνθήκες και σε διαλύτη ακετονιτρίλιο, οδήγησαν στην 

εύρεση του μηχανισμού διέγερσης του συμπλόκου αυτού.57,68 Κατά την φωτοχημική 

αντίδραση, ένα ηλεκτρόνιο από το 2p τροχιακό του οξυγόνου του συμπλόκου μεταβαίνει στο 

κενό 5d τροχιακό του βολφραμίου (LMCT), αφήνοντας έτσι μια ηλεκτρονιακή ‘οπή’ στο 

άτομο του οξυγόνου. Η διεγερμένη κατάσταση παίρνοντας ένα e- από το υπόστρωμα 

μεταβαίνει στην πρώτη ανηγμένη μορφή (W10O32
5-).69 Το σύμπλοκο του βολφραμίου 

απορροφά στα 355nm, ενώ  η διεγερμένη του κατάσταση στα 780 nm. Επειδή ο χρόνος ζωής  

της διεγερμένης κατάστασης είναι αρκετά μικρός (30 ps) ώστε να λάβει μέρος σε χημικές 

αντιδράσεις,70,71,72,73 έχει προταθεί ότι μετατρέπεται σε ένα πιο σταθερό ενδιάμεσο, με χρόνο 

ζωής από 40 εώς 70ns, ανάλογα με την φύση του διαλύτη και του αντισταθμιστικού 

κατιόντος του συμπλόκου. Η μορφή αυτή που έχει χαρακτήρα ενός όξυ-ριζικού ενδιαμέσου 
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το οποίο συμβολίζεται ως wO.73 Η ύπαρξη της διεγερμένης αυτής κατάστασης (wO) 

επιβεβαιώθηκε με φασματοσκοπία υπεριώδους-ορατού.73,74,75 Από το φάσμα υπεριώδους-

ορατού παρατήρησαν ότι το wO δεν είναι το ενδιάμεσο που προκύπτει από την ενός 

ηλεκτρονίου αναγωγή του βολφραμίου. Γενικά, το ενδιάμεσο πιστεύεται ότι προέρχεται από 

τον απεντοπισμό του ηλεκτρονίου του οξυγόνου, σε κάθε άτομο του συμπλόκου. 

Συγκεκριμένα, πρόσφατα προτάθηκε μία πιθανή δομή για το wO από την Fox και τους 

συνεργάτες της.75 Στο Σχήμα 17 παριστάνεται η πιθανή αυτή δομή, όπου με μείον 

παρουσιάζεται η μεταφορά του ηλεκτρονίου από το αρχικό οκτάεδρο στο οκτάεδρο του 

άλλου μισού κομματιού (W5O14) του συμπλόκου.  

                

hv

LMCT
O W

k1

k3

k2

wO
 

     Σχήμα 17. Πιθανή δομή του ενδιαμέσου wO κατά την φωτοχημική διέγερση του 

W10O32
4-. 

 

Επίσης παρατήρησαν70,73,75 ότι η μορφή του διεγερμένου συμπλόκου, δίνει μία 

απορρόφηση στα 780 nm, σε αντίθεση με την ανηγμένη μορφή W10O32
5- η οποία 

απορροφάει στα 390-420 nm και στα 780 nm, όπως φαίνεται στο Σχήμα 18. Τα φάσματα 

λήφθησαν σε διαλύτη ακετονιτρίλιο και σε χρονικό διάστημα (Α) 5 ns και (Β) 14.5 ns και 

επιβεβαιώνουν την ύπαρξη αυτής της μορφής του συμπλόκου η οποία διαφέρει από την 

ανηγμένη του μορφή W10O32
5-. 
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Σχήμα 18: (Α) Φάσμα απορρόφησης του W10O32
4- συγκέντρωσης 5x104- Μ, μετά από 

φωτοδιέγερση στα 355 nm και χρόνο καθυστέρησης 5 ns, και (Β) με χρόνο καθυστέρησης 

14.5 ns 

 

Το ενδιάμεσο wO αποσβένει μέσω μιας πρώτης τάξεως αντίδρασης, με χρόνο ζωής τ 

= 55 ± 20 ns.73 Ο χρόνος αυτός παραμένει σταθερός παρουσία ή μη του Ο2, αποτέλεσμα που 

επιβεβαιώνει ότι το ενδιάμεσο δεν αποσβένεται από το μοριακό οξυγόνο. Αυτό δικαιολογεί 

και το γεγονός ότι το σύμπλοκο δεν παράγει διεγερμένο οξυγόνο απλής κατάστασης (1O2). 

Σε αντίθεση, η ανηγμένη μορφή W10O32
5- που δημιουργείται από μεταφορά ενός 

ηλεκτρονίου από το οργανικό υπόστρωμα σε ένα οξυγόνο του ενδιαμέσου wO, αποσβένεται 

με την παρουσία οξυγόνου στο διάλυμα.73 Η επιβεβαίωση της αποδιέγερσης του W10O32
5-, 

έγινε με την χρήση της φασματοσκοπίας υπεριώδους. Στο Σχήμα 19 αναφέρεται σχηματικά ο 

προτεινόμενος μηχανισμός διέγερσης του συμπλόκου:  

 

                   

W10O32
4- hv W10O32

4-*

(LMCT)
wO

XH
W10O32

5-  +  X  +  H+

πρώτη
ανηγμένη
μορφή

ενδιάμεσο

 

Σχήμα 19: Προτεινόμενος μηχανισμός διέγερσης του W10O32
4-. 
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Το ακετονιτρίλιο76 είναι ο πιο κατάλληλος αδρανής διαλύτης στις φωτοξειδώσεις με 

καταλύτη το W10O32
4-. Λόγω της μεγάλης δραστικότητας του συμπλόκου στις 

φωτοκαταλυτικές αντιδράσεις, λαμβάνονται υπόψη δύο βασικοί παράγοντες77: α) ο διαλύτης 

θα πρέπει να διαλύει πλήρως το σύμπλοκο και ταυτόχρονα να μη αντιδρά με αυτό, και β) η 

επιλογή του κατιόντος του συμπλόκου να εξασφαλίζει την καλύτερη διαλυτότητά του. Έτσι 

για καλύτερη διαλυτότητα σε οργανικούς διαλύτες χρησιμοποιούνται οργανικά κατιόντα και 

κυρίως το κατιόν του τεταρτοταγούς βουτυλο αμμωνίου, ενώ σε αντιδράσεις υδατικών 

διαλυμάτων τα κατιόντα είναι Na+ και K+.78 Παρόλα αυτά, απουσία οργανικών 

υποστρωμάτων έχει παρατηρηθεί ο σχηματισμός της ανηγμένης μορφής του συμπλόκου, 

κάτι που δείχνει ότι και ο διαλύτης αντιδρά με την διεγερμένη του κατάσταση.79 Κάτω από 

δραστικές συνθήκες αντίδρασης, όπως στην περίπτωση πειραμάτων γ-ραδιόλυσης, το 

πρωτεύον προϊόν είναι η ρίζα ·CH2CN, η οποία διμερίζεται σε NCCH2CH2CN 

(σουκινονιτρίλιο).80 Το σουκινονιτρίλιο παρατηρήθηκε σε μικρό ποσοστό μετατροπής κατά 

την φωτόλυση του [Bu4N]4W10O32 υπό αναερόβιες συνθήκες.68  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 23

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΧΗΜΕΙΟΕΚΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ 

 Π-ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΑΡΥΛΟ ΑΛΚΟΟΛΩΝ ΜΕ 

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΗ ΤΟ ΑΝΙΟΝ W10O32
4-

 
1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΑΡΥΛΟ ΑΛΚΑΝΙΩΝ ΚΑΙ 

ΑΛΚΟΟΛΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΤΟ ΠΟΛΥΟΞΟΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΜΠΛΟΚΟ 

W10O32
4- 

  Οι φωτοευαισθητοποιούμενες οξειδώσεις οργανικών μορίων αποτελούν μια 

σημαντική διαδικασία με βιολογική και βιομηχανική σημασία, όπως για παράδειγμα την 

φωτοδυναμική δράση και φωτοδιάσπαση των πολυμερών υλικών. Αυτές οι αντιδράσεις όπως 

έχει ήδη αναφερθεί στην εισαγωγή, λαμβάνουν χώρα μέσω αντίδρασης του υποστρώματος 

με το φωτοεπαγόμενο 1O2 (1Δg, singlet oxygen) γνωστές ως τύπου II αντιδράσεις, ή μέσω 

αντίδρασης του οξυγόνου βασικής κατάστασης 3O2 (3Σg), με τις φωτοεπαγόμενες οργανικές 

ρίζες από το υπόστρώμα, γνωστές ως τύπου I αντιδράσεις, ή εντέλει μέσω και των δύο 

παραπάνω μηχανισμών. Η εκτίμηση της συνεισφοράς των δύο παραπάνω μηχανισμών στην 

συνολική διαδικασία, απαιτεί την χρήση ευαισθητοποιητών ‘αναφοράς’, δηλαδή μορίων που 

ακολουθούν αποκλειστικά μια από τις δύο προτεινόμενες οδούς. Μέχρι στιγμής, έχουν 

αναφερθεί πολλοί ευαισθητοποιητές που παράγουν 1O2, με μοναδικό παράδειγμα 

ευαισθητοποιητή που παράγει ελεύθερες ρίζες το δεκαβολφραμικό σύμπλοκο W10O32
4-. 

Πρόσφατες συγκριτικές μελέτες φωτοξείδωσεις αλκανίων, με φωτοευαισθητοποιητές το 

Methylene Blue, σύμπλοκά του Ru και το W10O32
4- επέδειξαν ότι το τελευταίο δρα μέσω 

σχηματισμού ελευθέρων ριζών, γεγονός που διαφοροποιεί τον μηχανισμό δράσης του από 

τους δύο ήδη αναφερθέντες.81 Σύγκριση με τις Type II αντιδράσεις έδειξε ότι παρόλο τη 

μικρότερη δραστικότητα τους, το 1O2 λόγω του μεγαλύτερου χρόνου ζωής παράγει 

μεγαλύτερες φωτοοξειδούμενες αποδόσεις σε σχέση με τις αντιδράσεις παρουσία του 

W10O32
4-. Στο Σχήμα 20 που ακολουθεί περιγράφεται η διαφοροποίηση στην διέγερση και 

δράση του W10O32
4- σε σχέση με ευαισθητοποιητές που δίνουν καθαρά Type I και Type II 

αντιδράσεις: 
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S

O2

XH

XH

O2

XH O2

hv

W10O32
4-

1S*

W10O32
4-*

3S*

1O2 (XO2H)II
Type II

Radicals
Ions-Radicals (XO2H)I

Type I

wO
Radicals
Ions-Radicals

(XO2H)I'
Type I'        

Σχήμα 20: Διαφοροποίηση δράσης και διέγερσης του W10O32
4- από άλλους 

φωτοευαισθητοποιητές. 

 

       Ένας μεγάλος αριθμός αντιδράσεων του W10O32
4- με οργανικά υποστρώματα σε 

αερόβιες και μη συνθήκες έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία 20 χρόνια. Τα αλκάνια83 , 

είναι μια κατηγορία ενώσεων που παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον, καθώς είναι τα λιγότερο 

δραστικά υποστρώματα, με χαμηλό κόστος και ευρεία χρησιμότητα, ενώ εμφανίζονται και 

σε μεγάλη αφθονία στη φύση. Οι πρώτες θεωρητικές μελέτες που έγιναν, έδειξαν σε 

συμφωνία με τα πειραματικά αποτελέσματα ότι ακτινοβολία του W10O32
4- δημιουργεί το 

φωτοδιεγερμένο ενδιάμεσο W10O32
4-* το οποίο και αποδιεγείρεται σε ένα εξαιρετικά 

δραστικό ενδιάμεσο που συμβολίζεται συνοπτικά με wO. Το ενδιάμεσο αυτό καταλύει την 

ενεργοποίηση C-H δεσμών αλκανίων, σχηματίζοντας την ανηγμένη μορφή του συμπλόκου 

W10O32
5-, ενώ επιτυγχάνεται η οξείδωση των μορίων αυτών, παρουσία O2 μέσω μηχανισμού 

απόσπασης ατόμου υδρογόνου (HAT) και όχι μέσω μεταφοράς e- (ET).  

                      

wO

HAT

ET

H XwO

W10O32
5- XH

W10O32
5- X H+

(a)

(b)

XH

 

Σχήμα 21. Προτεινόμενος μηχανισμός δράσης του δραστικού wO με οργανικές ενώσεις 

(ΧΗ). 
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Πειράματα παλμικής ραδιόλυσης (pulse radiolysis) και λέιζερ στιγμιαίας φωτόλυσης 

(continuous laser flash photolysis), υποστήριξαν τον πρώτο προτεινόμενο μηχανισμό δράσης 

του συμπλόκου. Ο μηχανισμός δράσης περιλαμβάνει την αντίδραση του ενδιαμέσου wO με 

οργανικές ενώσεις όπως, αλκοόλες, αλκάνια, αλκένια, κτλ. Η αντίδραση αυτή μπορεί να 

λάβει χώρα μέσω (α) απόσπασης ατόμου υδρογόνου (ΗΑΤ) ή/και (β) μεταφοράς 

ηλεκτρονίου (ΕΤ), σχηματίζοντας ένα οργανικό ριζικό ενδιάμεσο (Χ·), όπως φαίνεται στο 

Σχήμα 18. Η σημαντική αυτή διεργασία όπου γίνεται ‘ενεργοποίηση’ ενός αδρανούς δεσμού 

C-H των αλκανίων, έχει εκτός από επιστημονικό και πρακτικό ενδιαφέρον. 

Πρόσφατες μελέτες του εργαστηρίου μας, κατέδειξαν ότι η φώτοεπαγόμενη  

οξείδωση μιας σειράς p-υποκατεστημένων και μη, άρυλο αλκανίων παρουσία του W10O32
4- 

και O2, έδινε σχεδόν αποκλειστικά τον σχηματισμό τριτοταγών  υδρούπεροξειδίων και 

αλκοολών. Παρατηρήθηκε επίσης, ότι η προσθήκη Et3SiH στο μίγμα της αντίδρασης, είχε 

σαν αποτέλεσμα την αύξηση του ποσοστού σχηματισμού των ύδρουπεροξειδίων, τα οποία 

ανάγονται ποσοτικά στις αντίστοιχες αλκοόλες με PPh3 όπως φαίνεται παρακάτω: 

                X

H
CH3H3C

X

OH
CH3H3C

X

CH3O

1. hv/W10O32
4-

O2/CH3CN
2. PPh3  

Σχήμα 22: Οξείδωση των κουμενίων  παρουσία του W10O32
4-. 

 Το γεγονός ότι η προσθήκη του Et3SiH στο μίγμα της αντίδρασης είχε σαν 

αποτέλεσμα την μείωση του ποσοστού σχάσης του δεσμού C-C, κάνει τις αντιδράσεις 

υδροξυλίωσης των κουμενίων, συνθετικά χρήσιμες. Η αύξηση του ποσοστού των 

υδρουπεροξειδίων μπορεί να ερμηνευτεί βάση της γρήγορης παγίδευσης της 

κουμένιουπερόξυ ρίζας από το Et3SiH όπως φαίνεται στην εξίσωση 1. Έτσι η περαιτέρω 

αποσύνθεση της  κούμυλουπερόξυ ρίζας προς άρυλο κετόνη(εξίσωση 2) ή επαναδιευθέτηση 

της προς κούμυλο ρίζα (εξίσωση 3), ελλατώνεται δραστικά. 
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+   O2

Et3SiH
(12)Ar

CH3

CH3
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CH3

CH3

OOH

(13)Ar
CH3

O

(14)Ar
CH3

CH3

OO Ar
CH3

CH3

Ar
CH3

CH3

OO Ar
CH3

CH3

O
-CH3

 

Σχήμα 23: Παγίδευση ενδιάμεσης cumylperoxyl ρίζας από το Et3SiH. 

  Σε μια προσπάθεια περαιτέρω αποσαφήνισης του μηχανισμού δράσης, εξετάστηκε το 

σύστημα του αίθυλο-βενζολίου παρουσία και απουσία Et3SiH. Ελάχιστες αναφορές έχουν 

γίνει πάνω στην οξείδωση δευτεροταγών άρυλο αλκανίων παρουσία πολυοξομεταλλικού 

συμπλόκου, και το μοναδικό ή κύριο προϊόν ανίχνευσης ήταν η αντίστοιχη καρβονυλική 

ένωση. Η οξείδωση δευτεροταγών άρυλο-αλκανίων στις αντίστοιχες αλκοόλες, είναι μια 

δύσκολη μετατροπή, αφού η οξείδωση των αρχικά σχηματιζόμενων αλκοολών προς τις 

αντίστοιχες καρβονυλικές ενώσεις, είναι πιο γρήγορη σε αυτή την περίπτωση. Παρόλο αυτά, 

η οξείδωση του αίθυλο-βενζολίου με το W10O32
4-, παρουσία Et3SiH και μοριακού οξυγόνου, 

έδειξε μια μικρή προτίμηση για την δημιουργία δευτεροταγούς υδρουπεροξειδίου( τα οποία 

μετά την προσθήκη PPh3 ανάγονται στις αντίστοιχες αλκοόλες), αντί της δημιουργίας του 

πλήρως οξειδωμένου προϊόντος, της ακετοφαινόνης. 

                               

HO O

1. hv/W10O32
4-

O2/CH3CN
2. PPh3  

Σχήμα 24: Οξείδωση  αίθυλο-βενζολίου παρουσία του W10O32
4- και Et3SiH.       

  Λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τους στερεοηλεκτρονικούς παράγοντες που ίσως παίζουν 

ρόλο, εξετάστηκε την φωτοξείδωση των φλουορενίου, 9-μέθυλο-φλουορενίου και 9-

φαίνυλο-φλουορενίου. Σε αυτά τα υποστρώματα, η ύπαρξη του δεύτερου αρωματικού 

δακτυλίου διαφοροποιεί το προς μελέτη σύστημα και παρέχει παραπάνω πληροφορίες για 

τον μηχανισμό της αντίδρασης, όπως (α) την επιπλέον σταθεροποίηση της τριτοταγούς ρίζας 

λόγω συντονισμού, (β) το ευνοούμενο στερεοηλεκτρονικό φαινόμενο λόγο κυρίως της δομής 

του άρυλο αλκανίου και (γ) τη στερική παρεμπόδιση προσβολής του οξυγόνου. Τα 
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αποτελέσματα που προέκυψαν, έδειξαν ότι στην περίπτωση του φλοούρενίου, η αντίστοιχη 

καρβονυλική ένωση ήταν το κύριο προϊόν φωτοξείδωσης, ενώ όταν η R ομάδα ήταν μέθυλο 

ή φαίνυλο, τα αντίστοιχα τριτοταγή υδρουπεροξείδια, ήταν τα κύρια ή μοναδικά προϊόντα. 

          
b

1.hv/W10O32
4-

O2/solvent
Et3SiH (1eq)

R H R OH

c

O

+

R = H, CH3, Ph
2. PPh3  

Σχήμα 25: Οξείδωση των φλουορενίων παρουσία του W10O32
4-. 

  Ο μηχανισμός που προτάθηκε και ερμηνεύει τα παραπάνω αποτελέσματα82 

περιγράφεται παρακάτω:   
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Σχήμα 26: Προτεινόμενος μηχανισμός οξείδωσης άρυλο αλκανίων παρουσία W10O32
4-. 

  Στο πρώτο στάδιο, υπό την επίδραση ακτινοβολίας το δεκαβολφραμικό ανιόν 

μετατρέπεται στο δραστικό ενδιάμεσο, το οποίο και ευθύνεται για την σχάση δεσμού C-H, 

όπου και προκύπτει το αντίστοιχο ριζικό ενδιάμεσο RI1. Είναι γνωστό ότι ο μηχανισμός 

δράσης του W10O32
4- σε τέτοιους τύπους αντιδράσεων, είναι απόσπασης ατόμου υδρογόνου 

(HAT), στο κύριο για την αντίδραση στάδιο.14 Η ενός ηλεκτρονίου ανηγμένη μορφή του 

συμπλόκου H+W10O32
5- επανοξειδώνεται παρουσία μοριακού οξυγόνου δίνοντας πίσω 
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W10O32
4- και ένα μόριο υπεροξειδίου του υδρογόνου HO2

.-. Στην περίπτωση ET μηχανισμού, 

θα περιμέναμε υψηλό ποσοστό προϊόντων από σχάση δεσμού C-C.75 Τα υπερόξυ και αλκόξυ 

ενδιάμεσα( RI2, RI3), μπορούν να παγιδευτούν από το Et3SiH, σχηματίζοντας τριτοταγή 

υδρουπεροξείδια και αλκοόλες αντίστοιχα, ως κύρια προϊόντα.  

    

 Οι αλκοόλες54,77,84-87 είναι μια από τις κατηγορίες οργανικών ενώσεων που 

φωτοξειδώθηκαν παρουσία του δεκαβολφραμικού συμπλόκου W10O32
4-. Κατά τις 

αντιδράσεις οξείδωσης των αλκοολών, ο μηχανισμός περιλαμβάνει την απόσπαση ατόμου 

υδρογόνου από τον άνθρακα της αλκοόλης, δημιουργώντας ένα ριζικό οργανικό ενδιάμεσο 
.ROH, και την ανηγμένη δομή του συμπλόκου .wOH, η οποία αποπρωτονιώνεται σε μη 

υδατικούς διαλύτες. Η ανηγμένη μορφή του συμπλόκου .wOH ή ΗW10O32
4- επιβεβαιώθηκε 

με φασματοσκοπία υπεριώδους-ορατού και παρατηρήθηκε μόνο στις αντιδράσεις οξείδωσης 

των αλκοολών. Η ανηγμένη μορφή του συμπλόκου αποδιεγείρεται στη βασική της 

κατάσταση παρουσία ενός μορίου οξυγόνου, δίνοντας ταυτόχρονα υπεροξειδική ρίζα. Το 

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

αντίστοιχη κετόνη και υπεροξειδική ρίζα. Οι δύο παραγόμενες υπεροξειδικές ρίζες 

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

Σχηματικά: 

                       

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ :  2221
,

221

4
3210 OHCORROCHOHRR OWhv +⎯⎯⎯⎯ →⎯+

−

Σχήμα 27 : Μηχανισμός οξείδωσης αλκοολών. 
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   .  

Πρόσφατες μελέτες του εργαστηρίου μας είχαν να κάνουν με μια σειρά από 

οξειδώσεις  p-υποκατεστημένων 1-άρυλο-1-αλκοολών σε αερόβιες συνθήκες. Η ανάλυση 

των προιόντων των αντιδράσεων αυτών καθώς και ο υπολογισμός κινητικών δεδομένων 

(κινητική Hammett), υποστηρίζουν έναν μηχανισμό μεταφοράς ατόμου υδρογόνου στο 

καθοριστικό για την αντίδραση στάδιο, με μοναδικό προϊόν οξείδωσης τις αντίστοιχες άρυλο 

κετόνες.88 Όπως αναφέραμε και παραπάνω, η αντίδραση του wO ενδιαμέσου με οργανικά 

υποστρώματα XH (σχήμα 21) μπορεί να λάβει χώρα μέσω (α) απόσπασης ατόμου 

υδρογόνου (ΗΑΤ) ή/και (β) μεταφοράς ηλεκτρονίου (ΕΤ), σχηματίζοντας ένα οργανικό 

ριζικό ενδιάμεσο (Χ·). Για υποστρώματα όπως τις 1-άρυλο-1-αλκοολές, που έχουν την 

δυνατότητα να αντιδρούν μέσω και των δύο μηχανισμών, είναι δύσκολο να ξεχωρίσει κανείς 

αυτόν που επικρατεί. Έτσι, ο κύριος στόχος της εργασίας αυτής, ήταν να προταθεί με πιο 

επιμέρους μηχανισμό δρα το W10O32
4- σε αυτά τα υποστρώματα.  
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Σχήμα 28: Διαχωρισμός μηχανισμών απόσπασης ατόμου υδρογόνου (HAT), και μεταφοράς 

ηλεκτρονίου (ET). 

 

Πιο συγκεκριμένα, είναι γνωστό ότι κατά την οξείδωση της πλευρικής αλυσίδας 

αρωματικών αλκοολών μέσω μηχανισμού μεταφοράς ηλεκτρονίου από το υπόστρωμα  στον 

καταλύτη, το ενδιάμεσο που προκύπτει είναι μια κατιοντική ρίζα,89 η οποία και διασπάται, 

με σχάση δεσμού Ca-H και/ή σχάση δεσμού Ca-Cb. Η σχάση δεσμού  Ca-H οδηγεί στον 

σχηματισμό της αντίστοιχης κετόνης, ενώ σχάση δεσμού Ca-Cb οδηγεί στον σχηματισμό της 
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αντίστοιχης άρυλο αλδεύδης. Η αναλογία προϊόντων η οποία και προκύπτει από τον 

παραπάνω συναγωνισμό, αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τον διαχωρισμό μεταξύ 

μηχανισμού μεταφοράς υδρογόνου και μηχανισμού μεταφοράς ηλεκτρονίου.90      

           

                   

hv / W10O32
4-

O2 / solvent

CH R
OH

X

R

X

O

+
X

H

O

a b                                                   

Σχήμα 29: Οξείδωση των 1-άρυλο-1-αλκοόλων παρουσία τουW10O32
4-. 

  Η φωτοξείδωση των 1-άρυλο-1-αλκοόλων για 20 λεπτά στους 5-10 0C, έδωσε 

αποκλειστικά τις αντίστοιχες άρυλο κετόνες (a). To αποτέλεσμα αυτό συμβαδίζει με έναν 

μηχανισμό απόσπασης υδρογόνου HAT, και είναι σε συμφωνία με προηγούμενες ανάλογες  

μελέτες.89, 90 Παρόλο αυτά, όταν η R ομάδα είναι η tert-βούτυλο , οι φωτοξειδώσεις έδωσαν 

και πάλι ως κύριο προϊόν τις αντίστοιχες κετόνες (a) αλλά και μικρά ποσοστά άρυλο 

αλδευδών (b). Το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να αποδοθεί στην δημιουργία της πιο σταθερής 

τριτοταγούς ρίζας  tert- βούτυλο, η οποία και προκύπτει έπειτα από σχάση του δεσμού Ca-Cb 

(σχήμα 28).          

Εκτός της ανάλυσης προϊόντων, πραγματοποιήθηκε ο προσδιορισμός της σταθεράς 

ταχύτητας (k) της αντίδρασης φωτοξείδωσης των p-υποκατεστημένων 1-άρυλο-1-αλκοολών 

(X= NO2, CF3, F, H, CH3, MeO). Διαπιστώθηκε, ότι καθώς η ηλεκτρονιοελκτικότητα του p-

υποκαταστάτη αυξάνει, η αντίδραση φωτοξειδώσης γίνεται πιο γρήγορη. Αυτό το 

αποτέλεσμα υποδεικνύει στην μεταβατική κατάσταση TS, την δημιουργία  αρνητικού 

φορτίου, το οποίο και σταθεροποιείται καλύτερα με ηλεκτρονιοελκτικούς υποκαταστάτες. Σε 

περίπτωση ET μηχανισμού, η δημιουργία μιας ενδιάμεσης κατιοντικής ρίζας θα έδινε 

αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που προέκυψαν, αφού η p-MeO υποκατάσταση θα 

οδηγούσε σε ταχύτερη αντίδραση σε σχέση με τους ηλεκτρονιοελκτικούς υποκαταστάτες 

λόγω καλύτερης σταθεροποίησης της ενδιάμεσης κατιοντικής ρίζας. 

Ο μηχανισμός που προτάθηκε, μετά τις παραπάνω παρατηρήσεις, και ο οποίος είναι 

σε συμφωνία με προηγούμενες μελέτες,73, 74, 75 είναι ο παρακάτω: 
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Σχήμα 30: Προτεινόμενος μηχανισμός οξείδωσης 1-άρυλο-1-αλκοόλων παρουσία 

τουW10O32
4-. 

 

Αρχικά, η απόσπαση ατόμου υδρογόνου από τον α- C (Ca) της αλκοόλης, δημιουργεί 

την  ενός ηλεκτρονίου ανηγμένη μορφή του συμπλόκου H+W10O32
5-, η οποία και 

επανοξειδώνεται παρουσία μοριακού οξυγόνου δίνοντας και πάλι W10O32
4- και ένα μόριο 

υπεροξειδίου του υδρογόνου. Το ριζικό ενδιάμεσο RI παρουσία O2, μετατρέπεται στην 

αντίστοιχη άρυλο κετόνη, πιθανόν μέσω της δημιουργίας της 1-άρυλυλ-υπερόξυ-αιθανόλης. 

Ο παραπάνω μηχανισμός, βρήκε υποστήριξη από μελέτες laser flash kinetic photolysis, pulse 

radiolysis studies, και transient spectroscopy.73, 74, 75 

Τα παραπάνω αποτελέσματα λοιπόν, συνηγορούν υπέρ ενός μηχανισμού απόσπασης 

ατόμου υδρογόνου (HAT) στο καθοριστικό για την αντίδραση στάδιο, κατά την 

φωτοξείδωση των 1-άρυλο-1 αλκοολών παρουσία του W10O32
4-. Παρόλο αυτά σε αντίθεση 

με το W10O32
4-, ηλεκτρονιακά πτωχοί φωτοευαισθητοποιητές όπως το 9,10-

δικύανοανθρακένιο (DCA), φωτοκαταλύει την οξείδωση άρυλο αλκοολών μέσω ET 

μηχανισμού.91
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Σχήμα 31. Φωτοευαισθητοποιούμενη οξείδωση άρυλο-αλκοολών παρουσία W10O32
4- και 

DCA.  

 

Στην παρούσα εργασία  μελετήθηκε η εκλεκτικότητα της οξείδωσης των αλκανίων 

και αλκοολών ενδομοριακά. Θελήσαμε να προσδιορίσουμε τον ενδομοριακό συναγωνισμό  

μεταξύ των δεσμών C-H(p-άλκυλο) και C-H(βένζυλο αλκοόλη),  σε μια σειρά π-άλκυλο και π-άρυλο 

υποκατεστημένων αλκοολών κατά την φωτοευαισθητοποιούμενη οξείδωση τους, παρουσία 

του W10O32
4-. Σε αυτά τα υποστρώματα η φαίνυλο ομάδα ‘περιγράφει’ δύο υποστρώματα, 

μια άλκυλο ή άρυλο και μια βενζυλική αλκοόλη, και τα δύο πιθανά να αντιδράσουν κάτω 

από τις συνθήκες φωτοξείδωσης. Η ενεργοποίηση του C-H(αλκοόλη) δεσμού, οδηγεί στην 

δημιουργία της αντίστοιχης άρυλο κετόνης, ενώ ενεργοποίηση του C-H(άλκυλο) δεσμού, 

οδηγεί στην δημιουργία των αντίστοιχων δι-οξυγονωμένων προϊόντων (σχήμα 32). Αυτή η 

χημειοεκλεκτικότητα δεν είχε παρατηρηθεί από προηγούμενες μελέτες, και σε συνδυασμό με 

κινητικά πειράματα (laser flash photolysis), μπορεί να οδηγήσει στην κατανόηση των 

παραγόντων που καθορίζουν την  C-H(άλκυλο) έναντι C-H(αλκοόλη) δραστικότητα. 
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Σχήμα 32. Χημειοεκλεκτικότητα κατά την οξείδωση π-άρυλο και άλκυλο υποκατεστημένων 

αρωματικών αλκοολών παρουσία του W10O32
4- και  O2. 

Εκτός από την ανάλυση προϊόντων, πραγματοποιήθηκαν κινητικές μελέτες των 

αντιδράσεων αυτών με τεχνικές όπως laser flash photolysis, σε συνεργασία με τον καθηγητή 

Charles Tanielian και τον διδάκτορα Ι. Λυκάκη στο ερευνητικό ίδρυμα Cancer Research Free 

Radical  Facility, Daresbury Laboratory Warrington, στο Manchester της Αγγλίας. Οι 

κινητικές σταθερές των οξειδώσεων αυτών, αντιπροσωπεύουν την σχετική C-H(άλκυλο) 

ενεργοποίηση δεσμού, στις άρυλο αλκοόλες. Να σημειωθεί ακόμα ότι με την τεχνική laser 

flash photolysis, και τον υπολογισμό των κινητικών σταθερών, γίνεται δυνατός ο 

διαχωρισμός μεταξύ μηχανισμών απόσπασης ατόμου υδρογόνου (HAT) και μεταφοράς 

ηλεκτρονίου (ΕΤ).81,88,92  

 

1.2 ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΤΩΝ p-ΑΛΚΥΛΟ 

ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ 1- ΑΡΥΛΟ- 1- ΑΛΚΟΟΛΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΤΟ W10O32
4-. 

 

Διάλυμα αλκοόλης (0,05Μ) και W10O32
4- (5,5x10-4M)  ακτινοβολήθηκε παρουσία 

οξυγόνου, με λυχνία Ξένου 300W ως πηγή φωτός (φίλτρο pyrex, λ>300nm) σε διαλύτη 

CH3CN. Η πορεία της αντίδρασης παρακολουθήθηκε με αέρια χρωματογραφία (GC), μετά 

την αναγωγή των υδρουπεροξειδίων από PPh3 στις αντίστοιχες αλκοόλες, και η ανάλυση 

προϊόντων έγινε με χρήση φασματοσκοπίας  H1NMR και αέριας χρωματογραφίας μαζών 

GC-MS. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα προϊόντα διαχωρίστηκαν με χρωματογραφία 

κολώνας υπό πίεση, όπου σα διαλύτης έκλουσης χρησιμοποιήθηκε μίγμα εξάνιο/αιθέρας= 

4/1. 

Τα αποτελέσματα των φωτοξειδώσεων των p-άλκυλο υποκατεστημένων 1-άρυλο-1- 

αλκοολών, όπως 1-(4-μέθυλοφαίνυλο)-1-αιθανόλη (1), 1-(4-αίθυλοφαίνυλο)-1-αιθανόλη (2) 

και 1-(4-ισοπρόπυλοφαίνυλο)-1-αιθανόλη (3), παρουσία του δεκαβολφραμικού καταλύτη 

συνοψίζονται στον πίνακα 2 που ακολουθεί: 
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Πίνακας 2. Φωτοξείδωση των π-άλκυλο υποκατεστημένων 1-άρυλο-1- αλκοολών 1, 2, και 3 

παρουσία  W10O32
4- και O2. 
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OH

1-3 c
OOH

O

b
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d

O

O

O

a

+ ++
R1

R2 H

R1

R2 H

R1

R2

R1

R2

2
3

1

R1 R2

CH3 CH3

H H

CH3 H

 

 

 Υπόστρωμα  Χρόνος(min)[α] Ποσοστό 
μετατροπής%[β]  Σχετική απόδοση %[β]

    a b c d 

1 1 40 50 100 - - - 

2 1 90 82 100 - - - 

3 2 10 45 88 3 3 6 

4 2 20 78 63 6 15 16 

5 2 90 100 35 2 12 51 

6 2 120 100 25 <1 2 72 

7 3 10 10 100 - - - 

8 3 20 55 85 - 13 2 

9 3 120 100 48 - 24 28 

[α] Άρυλο αλκοόλη (0.05 M) ακτινοβολήθηκε (Xenon lamp, 300 W, λ >300 nm) παρουσία   [Bu4N]4W10O32 

(5.5x10-4 M), σε 4 mL CH3CN, στους 5-10 oC. [β] παρακολουθήθηκε με αέρια χρωματογραφία (GC), μετά την 

αναγωγή των υδρουπεροξειδίων από PPh3 στις αντίστοιχες αλκοόλες, και χρήσης φασματοσκοπίας  1HNMR με 

ποσοστά σφάλματος  ± 4% και ± 1% αντίστοιχα. 
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Η φωτοξείδωση του 1 στους 5-10 0C, έδωσε αποκλειστικά την αντίστοιχη άρυλο 

κετόνη 1a (πείραμα 1 και 2, Πίνακας 2). Τα ποσοστά μετατροπής αυτών των αντιδράσεων 

ήταν 50% και 82% στα 40 και 90 λεπτά ακτινοβόλησης του 1 αντίστοιχα. Δεν παρατηρήθηκε 

προϊόν διάσπασης C-H(άλκυλο) δεσμού του π-μέθυλο υποκαταστάτη. Παρόλο αυτά, στην 

οξείδωση του υποστρώματος 2 και με ποσοστό μετατροπής 78%, πέρα των αρχικώς 

οξειδωμένων προϊόντων 1-(4-αίθυλοφαίνυλο)-1-αιθανόνη 2a και 2b, ανιχνεύτηκαν 

σημαντικά ποσοστά των περαιτέρω οξειδούμενων προϊόντων 2c και 2d. Μετά από 90 λεπτά 

ακτινοβόλησης, όταν πια το υπόστρωμα 2 είχε καταναλωθεί πλήρως, το κύριο ανιχνεύσιμο 

προϊόν ήταν το πλήρως οξειδωμένο 1-(4-ακέτυλοφαίνυλο)-1-αιθανόνη 2d, με απόδοση 51%, 

συνοδευόμενο από μικρά ποσοστά των οξειδούμενων προϊόντων 2a-2c. Περαιτέρω 

ακτινοβόληση του μίγματος της αντίδρασης, μετατρέπει το μεγαλύτερο μέρος των μερικώς 

οξειδούμενων προϊόντων 2a-2c στο πλήρως οξειδωμένο 2d με 72% απόδοση. Στην 

περίπτωση του υποστρώματος 3 και κάτω από τις ίδιες συνθήκες αντίδρασης, παρατηρήθηκε 

παρόμοια τάση οξείδωσης. Παρόλο αυτά η ισοπρόπυλo ομάδα (υπόστωμα 3), αντιδρά πιο 

αργά σε σχέση με την αίθυλο ομάδα (υπόστρωμα 2), με το προιόν 3d να προκύπτει σε 28% 

ποσοστό απόδοσης μετά από 120λεπτά ακτινοβόληση. Ενδιαφέρον είναι, ότι και στις δύο 

περιπτώσεις (υποστρώματα 2 και 3) η οξείδωση της δευτεροταγούς βενζυλικής αλκοόλης 

(C-H(αλκοόλη)) είναι πιο γρήγορη από την αντίστοιχη οξείδωση του π-άλκυλο υποκαταστάτη 

(C-H(άλκυλο)). Το αποτέλεσμα αυτό συμβαδίζει με έναν ενδομοριακό συναγωνισμό 

δραστικότητας των δεσμών (C-H(αλκοόλη)) έναντι (C-H(άλκυλο)) στις π-άλκυλο 

υποκατεστημένες άρυλο αλκοόλες. 

Με στόχο την περαιτέρω διερεύνηση αυτής της C-H(αλκοόλη) έναντι C-H(άλκυλο) 

δραστικότητας (χημειοεκλεκτικότητα), φωτοοξειδώθηκαν υποστρώματα όπως 1-(4-βένζυλο-

φαίνυλο)-1-αιθανόλη (4), και 1-(βενζύδρυλοφαίνυλο)-1-αιθανόλη (5), καθώς και para-

άλκυλο υποκατεστημένες βενζυδρόλες (υποστρώματα 6 - 8 ). Τα παραπάνω υποστρώματα 

(4- 8)  φωτοξειδώθηκαν κάτω υπό τις ίδιες συνθήκες που περιγράφηκαν παραπάνω. Τα 

αποτελέσματα παρατίθενται στον πίνακα 3 που ακολουθεί. Σε όλες τις περιπτώσεις οι άρυλο 

κετόνες(4a- 8a) προέκυψαν ως τα κύρια προϊόντα. Μετά από 20 λεπτά ακτινοβόληση, 

προέκυψαν και σημαντικά ποσοστά προϊόντων περαιτέρω οξείδωσης όπως b, c, d, e. Για 

παράδειγμα  μετά από 60 λεπτά φωτοξείδωσης και ενώ τα υποστρώματα 4 και 6 στο 

μεγαλύτερο μέρος τους είχε καταναλωθεί (πείραμα 3 και 10, Πίνακας 3), τα κυρίως 

ανιχνεύσιμα προϊόντα ήταν οι αντίστοιχες κετόνες 4a, 6a σε ποσοστά απόδοσης 80% και 

57%, συνοδευόμενα  από διάφορες ποσότητες οξειδωμένων προϊόντων (b – e). 
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Πίνακας 3. Φωτοξείδωση των 1-(4-άρυλο)-φαίνυλο-1-αιθανολών  4 – 5 και των para-

υποκατεστημένων βενζυδρολών 6 – 8 παρουσία  W10O32
4- και O2. 

hv/W10O32
4-

O2/CH3CN
R3

OH

4-8

6

R3

c

O

R3

b

OH

d

O

R1

O

R3

R3

O

a

+

+

+

4

R1 R2 R3

CH3 H
CH3 CH3

Ph
Ph

Ph H CH3
Ph Ph CH3

7

R2

R1 H

R2

R1 H

R2

R1 OOH

R2

R1 OOH

e

OH

R1

O

R3

8CH3 H 4-CF3Ph

5

 

Eίσοδος Υπόστρωμα Χρόνος(min)[α]  Μετατροπή%[β]  Σχετική απόδοση %[β]

    a b c d e 

1 4 10 35 93 3 4 <1 ndγ

2 4 20 60 83 7 5 5 ndγ

3 4 60 80 80 6 6 8 ndγ

4 4 230 100 - - 3 95 2 

5 5 10 37 90 10 - - - 

6 5 20 60 80 14 6 - - 

7 6 10 40 84 7 ndγ 4 5 

8 6 20 68 72 4 5 12 7 

9 6 30 79 56 3 5 30 6 

10 6 60 91 57 2 6 28 7 

11 6 210 100 - - 2 96 2 

12 7 10 20 100 - - - - 
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13 7 20 53 78 10 8 <2 <2 

14 7 30 69 70 9 14 5 <2 

15 8 10 58 72 7 4 10 7 

16 8 20 85 58 5 7 23 7 

[α] Άρυλο αλκοόλη (0.05M) φωτοξειδώθηκε (Xenon lamp, 300W, λ>300 nm) παρουσία [Bu4N]4W10O32 

(5.5x10-4M), σε 4 mL CH3CN, στους 5-10 oC. [β] παρακολουθήθηκε με αέρια χρωματογραφία (GC), μετά την 

αναγωγή των υδρουπεροξειδίων από PPh3 στις αντίστοιχες αλκοόλες, και χρήσης φασματοσκοπίας  H1NMR. 

Ποσοστά σφάλματος  ± 4% και ± 1% αντίστοιχα. [γ] nd= δεν ανιχνεύτηκε. 

 

 

Είναι ενδιαφέρον να τονίσουμε σε αυτό το σημείο, ότι σε μικρούς χρόνους 

φωτοξείδωσης (t< 30min), σε όλες τις περιπτώσεις το μοναδικό ή κύριο προϊόν οξείδωσης 

ήταν η άρυλο κετόνη a. Παρόλο αυτά υπό εκτενή ακτινοβόληση, όλα τα υποστρώματα 

μετατράπηκαν στο πλήρως οξειδωμένο προϊόν 1-(4-ακέτυλοφαίνυλο)-1-αιθανόνη (d), σε 

μεγαλύτερο από 95% απόδοση, όπως φαίνεται και στο Σχήμα 33 παρακάτω. Αυτά τα 

αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι το δεκαβολφραμικό δραστικό ενδιάμεσο wO δείχνει μια 

ενδομοριακή προτίμηση για την οξείδωση της βενζυλικής αλκοόλης (C-H(αλκοόλη)) παρά του 

π- άλκυλο υποκαταστάτη (C-H(άλκυλο)). Αυτή η προτίμηση είναι αντιπροσωπευτική μιας 

υψηλής ενδομοριακής χημειοεκλεκτικότητας του δραστικού ενδιαμέσου wO για C-H(αλκοόλης) 

έναντι C-H(άλκυλο) ενεργοποίηση δεσμού. Αξίζει επίσης να σημειωθεί, ότι οι σχετικά υψηλές 

αποδόσεις και ο εύκολος σχηματισμός της δικετόνης d, κάνουν την εν λόγω αντίδραση 

συνθετικά χρήσιμη. 

 

                  

R1 R3

OHH

R1 R3

OO

O2/CH3CN
hv/W10O32

4-

d

R1= CH3, Ph

HR2

R1 R3

OR2

a

t < 30 min

εκτενής 
ακτινοβόληση

R2= H, CH3, Ph
R3= CH3, Ph. 4-CF3-Ph

 
 

Σχήμα 33. Σχηματισμός των άρυλο κετονών a and d ανάλογος του χρόνου οξείδωσης.  
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Για λόγους σύγκρισης, εξετάστηκε η επίδραση της φύσης του υποκαταστάτη στην 

ενδομοριακή χημειοεκλεκτικότητα. Μετρήθηκαν οι σχετικές ποσότητες των προϊόντων a / b, 

c, d, e, αφού αυτές χαρακτηρίζουν αυτή την εκλεκτικότητα, σε ίδια ποσοστά μετατροπής. 

Για παράδειγμα κατά την οξείδωση του υποστρώματος 2, και μετά από 120 λεπτά χρόνου 

ακτινοβόλησης, όπου όλη η ποσότητα του 2 είχε καταναλωθεί, το κύριο ανιχνεύσιμο προϊόν 

ήταν το πλήρες οξειδωμένο 2d σε 72% απόδοση, με το 25%  να αντιστοιχεί στην άρυλο 

κετόνη 2a (πείραμα 6, Πίνακας 2). Σε αντίθεση με αυτά τα αποτελέσματα, κατά την 

οξείδωση του υποστρώματος 3 στον ίδιο χρόνο αντίδρασης, τα δι-οξυγωνομένα προϊόντα 3c 

και 3d αποδόθηκαν σε ποσοστά 24% και 28% αντίστοιχα, ενώ η αντίστοιχη άρυλο κετόνη 

3a προέκυψε σε 48% ποσοστό απόδοσης. Τα μεγαλύτερα ποσοστά απόδοσης των δι-

οξυγωνομένων προϊόντων κατά την οξείδωση της 2 (72%), σε σχέση με αυτά της οξείδωσης 

της 3 (52%), δείχνουν ότι κατά την οξείδωση της 3 η ισοπρόπυλο ομάδα αντιδρά πιο αργά σε 

σχέση με την αίθυλο ομάδα του υποστρώματος 2. Επίσης κατά την οξείδωση  της 1 όπου R 

= μεθύλιο, δεν παρατηρήθηκε κανένα δι-οξυγωνομένο προϊόν. Τα αποτελέσματα αυτά 

υποστηρίζουν ότι η ενδομοριακή δραστικότητα των άλκυλο υποκαταστατών (C-H(άλκυλο)) 

ακολουθεί την σειρά Et > iPr > Me, και η οποία δεν είναι ίδια με αυτή της σταθερότερης 

ρίζας  iPr > Et > Me.89,90 Αυτό το αποτέλεσμα, υποδεικνύει ότι στερικός παράγοντας πρέπει 

να παίζει ρόλο στην οξείδωση των άρυλο-αλκοολών ο οποίος και είναι πιο σημαντικός κατά 

την οξείδωση της  ισοπρόπυλο ομάδας από ότι της Et ομάδας. 

Επίσης κατά την οξείδωση της βενζυδρόλης 6 ( όπου ο π-υποκαταστάτης είναι αίθυλο 

ομάδα) και μετά από 20 λεπτά φωτοξείδωσης, η 4-αίθυλο βενζοφαινόνη 6a παρατηρήθηκε 

σε ποσοστό απόδοσης 72%. Παρόλο αυτά στην περίπτωση όπου ο π-υποκαταστάτης είναι 

ισοπρόπυλο ομάδα, βενζυδρόλη 7, και σε παρόμοια ποσοστά μετατροπής μετά από 30 λεπτά 

χρόνο φωτοξείδωσης, προέκυψε ίδια περίπου ποσότητα άρυλο κετόνης 7a (70%), με μόνο 

5% να ανήκει στην δικετόνη 7d (η δικετόνη 6d προέκυψε σε 12%). Το αποτέλεσμα αυτό 

επιβεβαιώνει ότι η δραστικότητα των άλκυλο υποκαταστατών (C-H(άλκυλο)) ακολουθεί 

πράγματι την σειρά Et > iPr που παρατηρήθηκε κατά την οξείδωση των π-άλκυλο 

υποκατεστημένων φαίνυλο-αιθανολών 2 και 3. 

Από την άλλη πλευρά, κατά την οξείδωση των υποστρωμάτων 2 και 6, τα οποία και 

διαφέρουν μόνο στην R3 ομάδα δίπλα στο Ca-OH άνθρακα (R3 = μεθύλιο για το 2, φαινύλιο 

για το 6), προέκυψε μεγαλύτερο ποσοστό άρυλο κετόνης 2a (63% σχετικά απόδοση), 

(πείραμα 4, Πίνακας 2), σε σχέση με την οξείδωση της 6 (56% σχετική απόδοση του 6a), 

(πείραμα 9, Πίνακας 3), σε ίδια ποσοστά μετατροπής. Οι ίδιες τάσεις παρατηρήθηκαν και 
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κατά την οξείδωση του υποστρώματος 3 (είσοδος 8, πίνακας 2) έναντι του 7 (είσοδος 13, 

πίνακας 3), όπου οι αντίστοιχες άρυλο κετόνες προέκυψαν σε ποσοστά 85% και 78% 

αντίστοιχα. Το αποτέλεσμα αυτό υποδεικνύει ότι η ύπαρξη της ογκώδους φαίνυλο ομάδας 

δίπλα στον  Ca άνθρακα της άρυλο αλκοόλης, μειώνει την σχετική ενδομοριακή C-H(αλκοόλης) 

/ C-H(άλκυλο) αναλογία ενεργοποίησης. 

Η εξέταση των πιθανών μεταβατικών καταστάσεων που οδηγούν σε αυτά τα 

οξειδωμένα προϊόντα, παρέχει μια λογική μηχανιστική εξήγηση για τον αρχικό ενδομοριακό 

συναγωνισμό (χημειοεκλεκτικότητα), C-H(αλκοόλης) έναντι C-H(άλκυλο). Στην μεταβατική 

κατάσταση TS2 οι μη δεσμικές αλληλεπιδράσεις του φαίνυλο υποκαταστάτη και του 

εισερχόμενου δεκαβολφραμικού ενδιαμέσου wO,93 αναμένεται να είναι πιο ισχυρές σε σχέση 

με αυτές στην μεταβατική κατάσταση TS1 όπου οι στερικές αλληλεπιδράσεις πρέπει να είναι 

αρκετά μικρότερες (σχήμα 34). Λόγω αυτής της στερικής επίδρασης, η παρατηρούμενη C-

H(αλκοόλης) / C-H(άλκυλο) αναλογία ενεργοποίησης ήταν υψηλότερη στην περίπτωση οξείδωσης 

των υποστρωμάτων 2 και 3, έναντι της παρατηρούμενης αναλογίας στην περίπτωση των 

υποστρωμάτων 6 και 7 τα οποία και έχουν την ογκώδη φαίνυλο ομάδα δίπλα στον Ca-OH 

άνθρακα. 
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Σχήμα 34. Η στερική επίδραση του φαίνυλο υποκαταστάτη εμποδίζει την C-H(αλκοόλη) 

ενεργοποίηση δεσμού. 
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Κατά την οξείδωση των υποστρωμάτων 4 και 5, όπου η R3 ομάδα είναι μεθύλιο και 

οι π-υποκαταστάτες φαίνυλo-μεθυλένιο (PhCH2)  και δι-φαίνυλo-μεθυλένιο (Ph2CH) 

αντίστοιχα, δεν παρατηρήθηκε καμία διαφορά στα ποσοστά μετατροπής, συσχετιζόμενα 

πάντα στους ίδιους χρόνους αντίδρασης (πειράματα 1-6, Πίνακας 3). Συγκρινόμενα με τις 

οξειδώσεις των υποστρωμάτων 2 και 3 πάντα στους ίδιους χρόνους αντίδρασης (πειράματα 

3-9, Πίνακας 2), παρατηρήθηκε ότι τα υποστρώματα 4 και 5 αντιδρούν πιο αργά σε σχέση με 

το 2 (το οποίο και έχει para-υποκαταστάτη αίθυλο ομάδα). Πέρα από το αποτέλεσμα αυτό, 

κατά την οξείδωση του υποστρώματος 4, παρατηρήθηκε υψηλότερο ποσοστό σχηματισμού 

της αντίστοιχης άρυλο κετόνης 4a (80%) (πείραμα 3, Πίνακας 3), συγκρινόμενο με το 

μετρούμενο ποσοστό σχηματισμού της άρυλο κετόνης 2a (63%) σε ίδια ποσοστά 

μετατροπής (πείραμα 4, Πίνακας 2). Γνωρίζοντας ότι και τα δύο υποστρώματα 2 και 4 έχουν 

ίδια την R3 ομάδα = μεθύλιο, μπορεί να ειπωθεί ότι παρατηρήθηκε υψηλότερη  C-H(αλκοόλης) 

ενεργοποίηση για το υπόστρωμα 4. Το αποτέλεσμα αυτό προκύπτει λόγω στερικού 

φαινομένου για την C-H(άλκυλο) ενεργοποίηση δεσμού, το οποίο και είναι πιο σημαντικό κατά 

την οξείδωση του 4, όπου ο άλκυλο υποκαταστάτης είναι η ογκώδης φαίνυλ-μεθυλένιο 

ομάδα, παρά στο υπόστρωμα 2 όπου ο άλκυλο υποκαταστάτης είναι η αίθυλο ομάδα. Ακόμα 

η ίδια αλλά πιο απότομη αύξηση στην σχετική απόδοση της άρυλο κετόνης παρατηρήθηκε 

κατά την οξείδωση του υποστρώματος 5 συγκρινόμενο με το υπόστρωμα 3. Οι σχετικές 

αποδόσεις των άρυλο κετονών 5a και 3a είναι 80% και 71% αντίστοιχα (πείραμα 6, Πίνακας 

3 και πείραμα 8, Πίνακας 2). Η ύπαρξη της ογκώδους φαίνυλο ομάδας στην para-

υποκατάσταση των άρυλο αλκοολών, μειώνει την σχετική αναλογία της αρχικά (μικρά 

ποσοστά μετατροπής) C-H(άλκυλο) ενεργοποίησης δεσμού έναντι της C-H(αλκοόλης) 

ενεργοποίησης. Ενδιαφέρον είναι να σημειωθεί, ότι ο στερικός παράγοντας παίζει εξίσου 

σημαίνοντα ρόλο και σε αυτές τις φωτοξειδώσεις (σχήμα 35). Για παράδειγμα στην 

μεταβατική κατάσταση TS4  η ογκώδης φαίνυλο ομάδα93 αναμένεται να έχει πιο ισχυρές μη 

δεσμικές αλληλεπιδράσεις με το wO σε σχέση με την μέθυλο ομάδα στην TS3.  
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Σχήμα 35. Η στερική επίδραση του φαίνυλο υποκαταστάτη εμποδίζει την C-H(άλκυλο) 

ενεργοποίηση δεσμού. 

 

Κατά την φωτοξείδωση του υποστρώματος 8, όπου  R3  είναι 4-

(τρίφθορομέθυλο)φαίνυλο ομάδα, παρατηρήθηκε υψηλό ποσοστό μετατροπής (πείραμα 

15,16, Πίνακας 3) συγκρινόμενο με τους αντίστοιχους χρόνους φωτοξείδωσης του 

υποστρώματος 6 (πειράματα 7, 8, Πίνακας 3). Αυτές οι δύο βενζυδρόλες διαφέρουν μόνο 

στην ύπαρξη της CF3 ομάδας στην  π-θέση του φαινυλίου δίπλα στην αλκοόλη. Το 

παραπάνω αποτέλεσμα δείχνει όπως έχουμε αναφέρει και προηγούμενα, ότι στην μεταβατική 

κατάσταση του καθοριστικού για την αντίδραση σταδίου, δημιουργείται ένα αρνητικό 

φορτίο, το οποίο και σταθεροποιείται καλύτερα με ηλεκτρονιοελκτικούς υποκαταστάτες.88 

Παρόλο αυτά, δεν παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά στην απόδοση των αντίστοιχων άρυλο 

κετονών 6a και 8a συγκρινόμενα πάντα στα ίδια ποσοστά μετατροπής οξείδωσης των 6 και 8 

(πειράματα 9,10 και 16, Πίνακας 3). 

 Κρίνοντας από τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση προϊόντων, 

μπορεί να λεχθεί ότι παρατηρήθηκε υψηλή χημειοεκλεκτικότητα από την βενζυλική 

αλκοόλη, δίνοντας τις αντίστοιχες άρυλο κετόνες a ως το κύριο προϊόν. Η σχετική 
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ενδομοριακή (intramolecular) C-H(άλκυλο) δραστικότητα του π-υποκαταστάτη, επιδρά στην 

παρατηρούμενη χημειοεκλεκτικότητα . H αναλογία C-H(αλκοόλης) / C-H(άλκυλο) μπορεί να 

υπολογιστεί βάση της συνεισφοράς των αρχικώς οξειδούμενων προϊόντων, όπως δείχνει το 

Σχήμα 36, και είναι εκθετική  της a / b αναλογίας προϊόντων σε χαμηλά ποσοστά 

μετατροπής. Tα προϊόντα a και b (αρχικά προϊόντα), προκύπτουν κατευθείαν από την 

οξείδωση των Ca-OH και C-H(άλκυλο) ομάδων αντίστοιχα. Το προϊόν c (δευτερογενές προϊόν) 

μπορεί να προκύψει από περαιτέρω οξείδωση των a και b, το προϊόν e όμως (δευτερογενές 

προϊόν), θεωρείται ότι προκύπτει από διάσπαση ή περαιτέρω οξείδωση του 

υδρουπεροξειδίου b.94-96 Επίσης το προϊόν d (δευτερογενές προϊόν), προκύπτει από την 

περαιτέρω οξείδωση του προϊόντος e και/ ή από την διάσπαση του c (Σχήμα 36). 

Στηριζόμενοι στα παραπάνω, μπορεί να ειπωθεί ότι ο λόγος C-H(αλκοόλης) / C-H(άλκυλο) 

ενεργοποίησης είναι δύσκολο να υπολογιστεί, λόγω της περαιτέρω οξείδωσης των αρχικώς 

σχηματισμένων προϊόντων a και b. Για αυτό το λόγο, εξετάστηκαν όλα τα παραπάνω 

αποτελέσματα για την διαλεύκανση της C-H(αλκοόλης) / C-H(άλκυλο) αναλογίας ενεργοποίησης, 

με steady–state (μετατροπή υποστρώματος) και time-resolved (λέιζερ φωτόλυσης)  τεχνικές. 
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 Σχήμα 36.  Συνεισφορά των αρχικώς οξειδούμενων προϊόντων a, b στα δευτερογενή 

προϊόντα οξείδωσης, κατά την οξείδωση των άρυλο αλκοολών 1-8 παρουσία του W10O32
4- 

και O2. 
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1.3 ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

a) Continuous Photolysis  

Συμπληρώνοντας τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση προϊόντων των 

αντιδράσεων φωτοξείδωσης παρουσία W10O32
4-, πραγματοποιήθηκε  κινητική ανάλυση των 

π-υποκατεστημένων φαίνυλο αλκοολών 1- 8. Είναι σημαντικό να κατανοηθεί πως τα 

κινητικά δεδομένα αντανακλούν τις σχετικές δραστικότητες των βενζυλικών και άλκυλο 

θέσεων αφού η διαφορά μεταξύ k οποιουδήποτε υποστρώματος και k της φαίνυλοαιθανόλης 
88 χαρακτηρίζει την επίδραση της φύσης του άλκυλο υποκαταστάτη. Δεδομένου του ότι κατά 

τη διάρκεια της φωτοξείδωσης, η συγκέντρωση του οξυγόνου στο διάλυμα παραμένει 

σταθερή, και υποθέτοντας μια πρώτης τάξης εξάρτηση της σταθεράς αντίδρασης με την 

συγκέντρωση των άρυλο αλκοολών, μπορεί να εξαχθεί η εξίσωση 15: 

                                                    k · t = -ln(1-x)  (15) 

Στην παραπάνω εξίσωση k, t και x αντιπροσωπεύουν την κινητική σταθερά, το χρόνο 

ακτινοβόλησης και το ποσοστό μετατροπής των αρωματικών αλκοολών (1 – 8) αντίστοιχα. 

Σύμφωνα με την εξίσωση 15  το διάγραμμα του ποσοστού μετατροπής των π-

υποκατεστημένων άρυλο αλκοολών σε σχέση με το χρόνο ακτινοβόλησης θα πρέπει να είναι 

γραμμικό με την κλίση της ευθείας να ισοδυναμεί με την κινητική σταθερά kx. Τα 

αποτελέσματα στο σχεδιάγραμμα 1 δείχνουν μια καλή γραμμική προσέγγιση στην εξίσωση 

15. Όπως περιγράφηκε παραπάνω στην ανάλυση προϊόντων σε όλες τις περιπτώσεις τα 

κύρια προϊόντα ήταν οι αντίστοιχες άρυλο κετόνες (1a - 5a). Τα σημεία στο σχεδιάγραμμα 1 

δείχνουν ότι η κινητική σταθερά της κάθε αντίδρασης εξαρτάται από τον π- άλκυλο ή άρυλο- 

υποκαταστάτη. Στο υπόστρωμα 2, όπου ο π- υποκαταστάτης είναι η αίθυλο ομάδα, 

μετρήθηκε η υψηλότερη τιμή κινητικής σταθεράς, καθώς και για το υπόστρωμα 3 (όπου η R- 

ομάδα είναι η ισοπρόπυλο-) βρέθηκε πιο υψηλή τιμή κινητικής σταθεράς συγκρινόμενη με 

την  αντίστοιχη μετρούμενη του υποστρώματος 1 (R- μέθυλο). Το υπόστρωμα 4 αντιδρά 

λίγο πιο γρήγορα από το 5 (με π-υποκαταστάτες φαίνυλομεθυλένιο και διφαίνυλομεθυλένιο 

ομάδα αντίστοιχα), με το υπόστρωμα 1 να αντιδρά πιο αργά από όλα. Τα κινητικά δεδομένα 

λοιπόν δείχνουν ότι η σειρά δραστικότητας των άλκυλο και άρυλο υποκαταστατών, 

ακολουθεί τη σειρά  Et > PhCH2 > Ph2CH > iPr > Me. 
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Σχήμα 37. Χρονοεξαρτώμενη φωτοευαισθητοποιούμενη από το W10O32
4- (5.5x10-4 M) 

οξείδωση των 1- άρυλο-1-αλκoολών (0.05 M) : 1-(4-μέθυλοφαίνυλο)-1-αιθανόλη (♦) (1), 1-

(4-αίθυλοφαίνυλο)-1-αιθανόλη (■) (2), 1-(4-ισοπρόπυλοφαίνυλο)-1-αιθανόλη (▲) (3), 1-(4-

βένζυλοφαίνυλο)-1-αιθανόλη (□) (4), 1-(βενζύδρυλοφαίνυλο)-1- αιθανόλη (○) (5), σε 

διάλυμα ακετονιτριλίου υπό ατμόσφαιρα οξυγόνου.  Το ναφθαλένιο χρησιμοποιήθηκε σαν 

εξωτερικό πρότυπο. Οι μετρούμενες κινητικές σταθερές προέκυψαν από μια ψευδοπρώτης 

τάξης κινητική: k1 = 14.2x107 M-1s-1, k2 = 26.6x107 M-1s-1, k3 = 16.7x107 M-1s-1, k4 = 19.5x107 

M-1s-1, k5 = 18.5x107 M-1s-1. 

 

Παρόμοια τάση δραστικότητας παρατηρήθηκε επίσης και στην περίπτωση των 

βενζυδρολών 6 και 7 όπου έχουν ως π-υποκαταστάτη την αίθυλο και ισοπρόπυλο ομάδα 

αντίστοιχα. Το υπόστρωμα 6 έχει υψηλότερη τιμή κινητικής σταθεράς από το υπόστρωμα 7, 

ενώ η υψηλότερη τιμή κινητικής σταθεράς μετρήθηκε για το υπόστρωμα 8 το οποίο και έχει 

στην π–θέση την CF3 ομάδα. Το αποτέλεσμα αυτό δείχνει ότι καθώς αυξάνει η 

ηλεκτρονιοελκτική ικανότητα του υποκαταστάτη, η αντίδραση φωτοξείδωσης γίνεται 

γρηγορότερη, υποδεικνύοντας ότι στην μεταβατική κατάσταση TS, δημιουργείται αρνητικό 

φορτίο, το οποίο και σταθεροποιείται καλύτερα με ηλεκτρονιοελκτικούς υποκαταστάτες88 
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(Σχήμα 29 σελ 32). Σε περίπτωση ET μηχανισμού, η δημιουργία μιας ενδιάμεσης 

κατιοντικής ρίζας θα έδινε αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που προέκυψαν91 
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Σχήμα 38. Χρονοεξαρτώμενη φωτοευαισθητοποιούμενη από το W10O32

4- (5.5x10-4 M) 

οξείδωση των 1- άρυλ-1-αλκoολών (0.05 M): (4-αίθυλοφαίνυλο)(φαίνυλο)μεθανόλη (●) (6), 

(4-ισοπρόπυλοφαίνυλο)(φαίνυλο)μεθανόλη ( ) (7) και (4-αίθυλοφαίνυλο)[4-

(τρίφθορομέθυλο)φαίνυλο]μεθανόλη (◊) (8) σε διάλυμα ακετονιτριλίου υπό ατμόσφαιρα 

οξυγόνου. Το ναφθαλένιο χρησιμοποιήθηκε σαν εξωτερικό πρότυπο. Οι μετρούμενες 

κινητικές σταθερές προέκυψαν από μια ψευδοπρώτης τάξης κινητική: k6 = 25.9x107 M-1s-1, 

k7 = 19.3x107 M-1s-1and k8 = 37.9x107 M-1s-1. 

 

 

b) Laser flash photolysis 

 Kινητικά δεδομένα που προέκυψαν με τις steady-state  (μετατροπή υποστρώματος) 

και time-resolved (laser flash photolysis) μεθόδους αναγράφονται ενδεικτικά στον πίνακα 5. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι για την steady-state μέθοδο οι απόλυτες τιμές προέκυψαν μετά από 

κανονικοποίηση αυτών σε σχέση με την τιμή που προέκυψε για την 1-φαίνυλο-1-αιθανόλη 

από την flash photolysis μέθοδο.88 Από τις δύο μεθόδους, οι μετρούμενες τιμές κινητικής 
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σταθεράς κατά την φωτοξείδωση των  υποστρωμάτων 1, 2, 3 παρουσία του W10O32
4- 

προέκυψαν σε συμφωνία (Πίνακας 4) κάτι που υποδεικνύει ότι αυτές οι προσεγγίσεις 

παράγουν αξιόπιστα δεδομένα χωρίς  συστηματικό λάθος, και δίνουν μια καλή συνολική 

εικόνα για τυχόν πειραματικές αβεβαιότητες που προκύπτουν από μεμονωμένες  μετρήσεις. 

 

 Πίνακας 4. Κινητικές σταθερές kXH απόσβεσης του wO από τις p-υποκατεστημένες άρυλο 

αλκοόλες 1-3. 

Substrate kXH x 107/M-1s-1 

1 14.2[a] (14.2) [b]

2 26.3[a] (26.6) [b]

3 18.5[a] (16.7)[b]

[a] Μετρούμενη από κατανάλωση Ο2. [b] Μετρούμενη από ποσοστό μετατροπής. 

  

     

 

 

1.4 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ. 

 Μια λογική μηχανιστική προσέγγιση που βασίζεται σε  όλα τα παραπάνω 

αποτελέσματα φαίνεται στο Σχήμα 39. Στο πρώτο στάδιο και υπό την επίδραση 

ακτινοβολίας το δεκαβολφραμικό ανιόν μετατρέπεται στο δραστικό ενδιάμεσο, το οποίο και 

ευθύνεται για  την  προτίμηση της C-H(αλκοόλη) ενεργοποίησης δεσμού.73 Αυτή η απόσπαση 

ατόμου υδρογόνου (HAT) πρέπει να προκύπτει στο καθοριστικό για την αντίδραση στάδιο.88 

Η C-H(αλκοόλη) απόσπαση (ΤS5) οδηγεί στην αντίστοιχη άρυλο κετόνη, το οποίο και είναι το 

κύριο προϊόν σε χαμηλά ποσοστά μετατροπής. Παρόλο αυτά η C-H(άλκυλο) απόσπαση (ΤS6) 

παράγει το ριζικό ενδιάμεσο RI2 το οποίο και παγιδεύεται από μοριακό οξυγόνο 

δημιουργώντας το αντίστοιχο υδρο-υπεροξειδικό προϊόν.82 Η περαιτέρω οξείδωση των δύο 

αρχικώς σχηματισμένων προϊόντων, οδηγεί στον σχηματισμό των μερικώς ή πλήρως 

οξειδωμένων προϊόντων. Η ενός ηλεκτρονίου ανηγμένη μορφή του δεκαβολφραμικού 

συμπλόκου  H+W10O32
5- επανοξειδώνεται στην αρχική μορφή του  W10O32

4- από μοριακό 

οξυγόνο και προκύπτει και ένα μόριο υπεροξειδίου του υδρογόνου. 
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Σχήμα 39. Προτεινόμενος μηχανισμός κατά την δεκαβολφραμική οξείδωση των π- 

υποκατεστημένων αρωματικών αλκοολών παρουσία O2. 

 

1.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 

1. Η ανάλυση προϊόντων κατά την φωτοευαισθητοποιούμενη από το W10O32
4-

οξείδωση π-άλκυλο και –άρυλο υποκατεστημένων αρωματικών αλκοολών, παρουσία 

μοριακού οξυγόνου, δείχνει μια υψηλή ενδομοριακή χημειοεκλεκτικότητα (C-H(αλκοόλης)) για 

την βενζυλική αλκοολική θέση, σε χαμηλά έως μέτρια ποσοστά μετατροπής, δίνοντας τις 

αντίστοιχες άρυλο κετόνες ως κύρια προϊόντα. 

2. Παρόλο αυτά σε υψηλά ποσοστά μετατροπής προκύπτουν τα πλήρως οξειδωμένα 

προϊόντα με μια παράλληλη μείωση του λόγου C-H(αλκοόλης) / C-H(άλκυλο) ενεργοποίησης.          

3. Πειράματα laser flash photolysis και κινητικά αποτελέσματα της σύγκρισης των 

φωτοξειδώσεων αυτών επιβεβαιώνουν ότι η C-H(άλκυλο) ενεργοποίηση στην π-θέση των 

αρωματικών αλκοολών, εξαρτάται από την φύση του εκάστοτε π-υποκαταστάτη.  

4. Σύγκριση της ανάλυσης προϊόντων και κινητικών δεδομένων σε διάφορα ποσοστά 

μετατροπής, δείχνουν ότι η δραστικότητα των άλκυλο και άρυλο υποκαταστατών ακολουθεί 

την σειρά  Et > PhCH2 > Ph2CH > iPr > Me. Το αποτέλεσμα αυτό συμβαδίζει με τις σχετικές 

δραστικότητες των οξειδώσεων των αντίστοιχων π-υποκατεστημένων άρυλο αλκoολών.  

5. Ανάλυση προϊόντων και κινητικά δεδομένα των αντιδράσεων οξείδωσης 

υποστηρίζουν ένα σταδιακό μηχανισμό (step-wise) με την απόσπαση ατόμου υδρογόνου 

(HAT) να γίνεται στο καθοριστικό για την αντίδραση στάδιο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
ΤΟΠΟΕΚΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΡΥΛΟ-

ΑΛΚΟΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΛΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΗ ΤΟ ΑΝΙΟΝ 

W10O32
4-

 

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η οξείδωση πρωτοταγών και δευτεροταγών αλκοολών 

προς τις αντίστοιχες καρβονυλικές ενώσεις παίζει κεντρικό ρόλο στην οργανική σύνθεση.97 

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί σημαντική βελτίωση στη χρήση περιβαλλοντικά 

φιλικών μετατροπών με έμφαση στη χρήση μοριακού οξυγόνου ως ήπιο οξειδωτικό.98 Η 

χρήση πολυοξομεταλλικών συμπλόκων όπως Mo7O24
6-, PMo2V10O40

5-, PW12O40
3- και 

(ZnW9O34)12- ως καταλύτες σε ελάχιστες ποσότητες , για τις οξειδωτικές μετατροπές 

(παρουσία οξυγόνου) σε ομογενή κατάλυση, έχει τραβήξει αξιοσημείωτο ενδιαφέρον.15,99-104 

Οι αντιδράσεις οξείδωσης αλκοολών σε αερόβιες συνθήκες καταλυόμενες από 

πολυοξομεταλλικά σύμπλοκα100c,103 απαιτούν σχετικά μεγάλους χρόνους φωτοξείδωσης, 

συνήθως από 6 έως 22 ώρες103,104  ενώ η δραστικότητα του εκάστοτε καταλύτη 

συμπληρώνεται με την παρουσία ενός συν-καταλύτη όπως νιτρόξυλ-ρίζας (TEMPO)100a ή 

κινόνης104b. Το εύκολα παρασκευάσιμο67 W10O32
4- βρέθηκε να έχει μέσα από πλειάδα 

πολυοξομεταλλικών συμπλόκών τις πιο σημαντικές φωτοκαταλυτικές ιδιότητες σε 

αντιδράσεις οξείδωσης οργανικών μορίων παρουσία Ο2 όπως υδρογονάνθρακές, αλκοόλες, 

υποκατεστημένες φαινόλες, αμίνες, αλκένια (σχήμα 41).14,67,70-73, 81,105,106  

Σχήμα 40. 

        

[W10O32]4-

R1 R2

OH R1 R2

O

hv, O2

O OH

 
 

Όπως έχει ήδη αναφέρθει, προηγούμενες φασματοσκοπικές μελέτες για την οξείδωση 

αλκοολών και αλκανίων, έδειξαν ότι η απόσβεση του wO πραγματοποιείται με απόσπαση 

ατόμου υδρογόνου (hydrogen atom abstraction, ΗΑΤ).14, 70, 73-75, 84,105 
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Συγκεκριμένα, η απόσπαση ατόμου υδρογόνου από τον Cα της ισοπροπανόλης και 

της κυκλοεξανόλης, σχηματίζει ως κύριο προϊόν οξείδωσης την αντίστοιχη καρβονυλική 

ένωση.54,84,85 Αναφέρθηκε ότι το σύμπλοκο του βολφραμίου κατά την φωτοχημική του 

διεργασία ανάγεται κυρίως στην δεύτερη ανηγμένη μορφή (H2W10O32
4-), η οποία με ένα 

μόριο Ο2 επανοξειδώνεται στην αρχική της κατάσταση, σχηματίζοντας ταυτόχρονα ένα 

μόριο νερού (Σχήμα 41).84,85 Σε μικρές συγκεντρώσεις αλκοόλης παρατηρήθηκε και η 

οξείδωση του κατιόντος (Bu4N+).68,84,85

                                          

isopropyl
alcohol acetone

W10O32
4-*

hv

W10O32
4-

H2W10O32
4-

O2

H2O  
 

Σχήμα 41. Οξείδωση της ισοπροπανόλης με φωτοκαταλύτη το W10O32
4-, παρουσία Ο2. 

 

Ωστόσο, σε υποστρώματα που έχουν μικρό δυναμικό οξειδοαναγωγής, όπως 

αμίνες,75 αρωματικοί υδρογονάνθρακες106 και αλκένια,81,92 ο κύριος μηχανισμός της 

αντίδρασης είναι η μεταφορά ηλεκτρονίου (ET), από το υπόστρωμα στον φωτοκαταλύτη. 

Οι περισσότερες από τις πιο πρόσφατες μελέτες67,70-75,105,106 έχουν επικεντρωθεί στην 

εύρεση πιθανών ενδιαμέσων που ακολουθούν την απορρόφηση φωτός από τον καταλύτη 

W10O32
4-, ενώ λίγες μελέτες έχουν επικεντρωθεί στην σημασία των οξειδώσεων αυτών σε 

συνθετικές εφαρμογές. Παρακάτω παρατίθενται τα αποτελέσματα τοποεκλεκτικής 

οξείδωσης άρυλο αλκοολών και άρυλο διολών παρουσία του W10O32
4- προς τις αντίστοιχες 

καρβονυλικές ενώσεις σε συνθετικά χρήσιμες αποδόσεις. 
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OH
X

X=H, F, CF3 CH3

OH

n

n=0,1

O
X

OH

n

κύριο προιόν
 

 

Σχήμα 42: Οξείδωση άρυλο διολών και αλκοολών παρουσία W10O32
4- και Ο2. 
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2.2 ΗΠΙΑ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΒΕΝΖΥΛΟ ΑΛΚΟΟΛΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΡΒΟΝΥΛΙΚΕΣ 

ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ Ο2 ΜΕ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΤΟ W10O32
4-. 

 

Η φωτοευαισθητοποιούμενη από το W10O32
4- οξείδωση των δευτεροταγών βένζυλο 

αλκοολών 9-14 έλαβε χώρα ακολούθως: Σε 40 ml διαλύματος ακετονιτριλίου ή  ακετόνης με 

W10O32
4-(5.5x104-M) προστέθηκαν 2mmol (0.28-0.38g) της αλκοόλης (0.05Μ). Το μίγμα της 

αντίδρασης ακτινοβολήθηκε για 120 λεπτά παρουσία O2 με λυχνία Ξένου (λ>300nm) ως 

πηγή φωτός. Η πορεία των αντιδράσεων παρακολουθήθηκε με αέρια χρωματογραφία (GC). 

Μετά το πέρας της αντίδρασης, και την απομάκρυνση του διαλύτη, το μοναδικό προϊόν 

απομονώθηκε με χρωματογραφία κολώνας υπό πίεση. Τα αποτελέσματα συνοψίζονται στον 

πίνακα 5:   

Πίνακας 5. Φωτοευαισθητοποιούμενη από το W10O32
4- οξείδωση των άρυλο αλκοολών 1-6 

παρουσία O2. 

9a-14a

hv/W10O32
4-

O2/CH3CNAr Me

OH

Ar Me

O

9-14  

Υπόστρωμα Ar 
Χρόνος 

ακτινοβόλησης(min) 
Διαλύτης 

Χημική 

απόδοση % 

9 4-NO2-Ph 120α CH3CN 92γ

10 4-CF3-Ph 120α CH3CN 92γ

10 4-CF3-Ph 120α CH3COCH3 90γ

11 4-F-Ph 120α CH3CN 88γ

12 4-CH3-Ph 120α CH3CN 82γ

13 2-naphthyl 120β CH3CN 60δ

13 2-naphthyl 120β CH3COCH3 54δ

14 1-naphthyl 300β CH3CN 65δ

14 1-naphthyl 300β CH3COCH3 62δ
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α Άρυλο αλκοόλη (0.05 M) ακτινοβολήθηκε (Xenon lamp, 300 W, λ >300 nm) παρουσία   [Bu4N]4W10O32 

(5.5x10-4 M), σε 40 mL διαλύτη, στους 5-10 oC. β Άρυλο αλκοόλη (0.05 M) ακτινοβολήθηκε παρουσία   

[Bu4N]4W10O32 (5.5x10-4 M), σε 4 mL διαλύτη, στους 5-10 oC. γ Απόδοση. δ Aπόδοση από αέρια 

χρωματογραφία-χρήση ναφθαλενίου ως εξωτερικό πρότυπο. Ποσοστό σφάλματος ± 1%. 

 

Ακτινοβόληση των 9-12 για 120 λεπτά έδωσε αποκλειστικά τις αντίστοιχες άρυλο 

κετόνες 9a-12a σε ποσοστά απόδοσης 82%-92%. Για τα υποστρώματα 1-(2-νάφθυλο)-1-

αιθανόλη (5) και 1-(1-νάφθυλο)-1-αιθανόλη (6) ο παρατεταμένος χρόνος φωτοξείδωσης με 

τα σχετικά χαμηλά ποσοστά των αντίστοιχων κετονών 13a και 14a, ερμηνεύονται μάλλον 

μέσω στερικού φαινομένου της πιο ογκώδους σε σχέση με την άρυλο- (υποστρώματα 9-12), 

νάφθυλο- ομάδας. Ακόμα, η επιπλέον σταθεροποίηση της ενδιάμεσης ρίζας μέσω 

απεντοπισμού στην νάφθυλο ομάδα, ίσως συνεισφέρει στην μείωση του ποσοστού 

παγίδευσης του Ο2, και επομένως στα χαμηλά ποσοστά ανίχνευσης των αντίστοιχων  

κετονών 13a και 14a. Προκύπτει λοιπόν ότι το καταλυτικό οξειδωτικό σύστημα W10O32
4-/Ο2 

προσφέρει μια εναλλακτική και εύκολη με υψηλές αποδόσεις μέθοδο οξείδωσης των άρυλο 

αλκοολών έναντι  άλλων μεθόδων, που συνήθως χρησιμοποιούνται ισομοριακές ποσότητες 

υποστρώματος - οξειδωτικού. 

 

2.3  ΤΟΠΟΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΡΥΛΟ ΔΙΟΛΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ Ο2 ΜΕ 

ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΤΟ W10O32
4-. 

Η οξείδωση των 1, 2 διολών με κλασσικά οξειδωτικά αντιδραστήρια, όπως το 

υπεριωδικό οξύ και τον τετραοξικό μόλυβδο, απαιτεί στοιχειομετρική ποσότητα οξειδωτικού 

προς ως προς την διόλη, και οδηγεί κυρίως στην σχάση του C-C δεσμού των αλκοολών. 

Αντίθετα το υπερμαγγανικό107a και το μίγμα TEMPO/υποχλωριώδες νάτριο107b, σχηματίζουν 

τις αντίστοιχες δικέτονες. Παράλληλα, έχει αναφερθεί και η χρήση των καταλυτικών 

διεργασιών παρουσία Ο2 (ως οξειδωτικό), στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν ως καταλύτες, το 

σύμπλοκο Ru(PPh3)Cl2 προσροφημένο σε ενεργό άνθρακα108, το πολυοξομεταλλικό 

σύμπλοκο IMo6O24
5- καθώς και το N-υδρόξυφθαλαμιδίου (NHPI/Co)109. Και σε αυτές τις 

καταλυτικές οξειδωτικές διεργασίες παρατηρήθηκε ο σχηματισμός των προϊόντων 

διάσπασης C-C (σχήμα 44).  
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CHO COOH

OH

IMo6O24
5-

O2/CH3CN

OH

73% 27%t=15h μετατροπή=100%

CHO COOH

OH

NHPI/Co
O2/CH3CN

OH

14% 86%t=20h μετατροπή=96%  
 

Σχήμα 43:  Σχηματισμός βενζαλδεύδης και βενζοικού οξέος κατά την καταλυτική οξείδωση 

της διόλης παρουσία των  IMo6O24
5-, NHPI/Co και Ο2. 

 

 

Για την μελέτη της οξείδωσης της 1-φαίνυλο-1,2 αιθανοδιόλης (15) με καταλύτη το 

W10O32
4-, πραγματοποιήθηκε η αντίδραση αυτής σε διαλύτη ακετονιτρίλιο και με 

συγκέντρωση διόλης και καταλύτη 0.05Μ και 5.5x104-Μ αντιστοίχως. Η αντίδραση 

παρακολουθήθηκε με φασματοσκοπία 1HNMR και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον 

πίνακα 8. Σε ποσοστό μετατροπής 100% ως προς την διόλη, παρατηρήθηκε ο σχηματισμός 

της αντίστοιχης κετο αλκοόλης (15a), σε ποσοστό 70%, ενώ το 30% αντιπροσωπεύει το 

αντίστοιχο κετο οξύ, 2-όξο-2-φαίνυλοακετοξικό οξύ (15b). Επομένως, η αντίδραση 

οξείδωσης της 1-φαίνυλο-1,2 αιθανοδιόλης με το παραπάνω οξειδωτικό σύστημα,  

παρουσίασε  μια τοποεκλεκτική προτίμηση για την οξείδωση της βένζυλο υδρόξυλο ομάδας, 

σε σχέση με την γειτονική σε θέση 2 υδρόξυλο ομάδα. Να σημειωθεί ότι κατά την διάρκεια 

της αντίδρασης δεν παρατηρήθηκε κανένα προϊόν διάσπασης. Επίσης ο χρόνος 

ακτινοβόλησης δεν ξεπέρασε τα 60 λεπτά, εν συγκρίσει με τις εργασίες που αναφέρθηκαν 

παραπάνω, και οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε χρονικό διάστημα 15 έως 20 ώρες. Η 

απουσία των προϊόντων διάσπασης καθώς και η εύκολη απομάκρυνση του καρβοξυλικού 

οξέος από το μίγμα της αντίδρασης, κάνει την μέθοδο αυτή με την σχετικά καλή απόδοση 

και τους μικρούς χρόνους ακτινοβολίας (σε σχέση με 15-20ώρες αντίδρασης με τα άλλα 

οξειδωτικά που προαναφέρθηκαν), συνθετικά χρήσιμη, (πίνακας 6). 
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Πίνακας 6. Φωτοευαισθητοποιούμενη οξείδωση της 1-φαίνυλο-1,2-αιθανοδιόλης από το 

W10O32
4- παρουσία O2. 

15a

O

OH

15b

O

COOH

15

OH

hv/W10O32
4-

O2/CH3CN

OH
+

 

Χρόνος (min) % μετατροπήa 15a (%)b 15b (%)b

10 37 98 2 

20 58 93 7 

30 75 87 13 

60 100 70 30 

 

a Άρυλο αλκοόλη (0.05 M) ακτινοβολήθηκε (Xenon lamp, 300 W, λ >300 nm) παρουσία   [Bu4N]4W10O32 

(5.5x10-4 M), σε 4 mL CH3CN, στους 5-10 oC   b Απόδοση από 1H NMR  φασματοσκοπία. Ποσοστό σφάλματος 

± 4%. 

Σε μια προσπάθεια να διαπιστωθούν τα όρια αυτής της μεθόδου, πραγματοποιήθηκαν 

ίδιες αντιδράσεις φωτοξείδωσης σε μια σειρά από 1,3-προπανοδιόλες. Τα αποτελέσματα 

συνοψίζονται στον πίνακα 9. Παρόμοια με την οξείδωση της 1-φαίνυλο-1,2-αιθανοδιόλης 

(15), η οξείδωση των 1-φαίνυλο-1,3-προπανοδιόλης (16), 1-[4-φθόροφαίνυλο]-1,3-

προπανοδιόλης (17), 1-[4-τριφθόρομέθυλφαίνυλο]-1,3-προπανοδιόλης (18), 1-[4-

μέθυλοφαίνυλο]-1,3-προπανοδιόλης (19), επέδειξε ίδια τοποεκλεκτική προτίμηση για την 

οξείδωση της βένζυλο θέσης, δίνοντας ως κύριο προϊόν την 3-υδρόξυ-1-άρυλοπροπανόνη 

(16a-19a). Μετά από 60 λεπτά ακτινοβόλησης, προέκυψε ένα σημαντικό ποσοστό 

προϊόντων (16e-19e) από σχάση δεσμού C-C (πίνακας 7). Επίσης προέκυψαν σχετικά μικρά 

ποσοστά των προιόντων b, c, και d, εξαρτώμενα βέβαια πάντα από τον χρόνο 

φωτοξείδωσης. Όταν όλη η ποσότητα της διόλης είχε καταναλωθεί (μετά από 60 λεπτά 

ακτινοβόληση), το μεγαλύτερο ποσοστό αλδεύδης που είχε προκύψει, οξειδώθηκε περαιτέρω 

στα υδρόξυ (c) και κέτο καρβοξυλικά οξέα (d), αντίστοιχα. Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα 

αν και συμβαδίζουν με αυτά της οξείδωσης  της 1-φαίνυλο-1,2-αιθανοδιόλης ως προς την 
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τοποεκλεκτική προτίμηση οξείδωσης της βένζυλικής θέσης, δεν είναι το ίδιο ξεκάθαρα με τα 

πρώτα, αφού ανιχνεύθησαν και προϊόντα οξείδωσης μόνο της υδροξυλομάδας σε 3- θέση. 

 

 

Πίνακας 7. Φωτοευαισθητοποιούμενη οξείδωση των 1-άρυλο-1,3-αιθανοδιολών (16-19) από 

το W10O32
4- παρουσία O2.  

a

O

b

OH
OH

hv/W10O32
4-

O2/CH3CN

OH
OH

CHO

d

O

COOH

+

X
X X

X

X
H
F
CF3

16
17
18

CH3 19
e

COOH

X
+

c

OH

COOH
+

X

 

 

 

υπόστρωμα 

 Χρόνος 

οξείδωσης 

(min) 

%μετατροπήa

 

         Σχετική απόδοση, b % 

   a b c d e 

16 10 35 100 ndc ndc ndc ndc

16 20 72 70 9 8 <2 11 

16 60 100 45 4 21 7 23 

17 10 50 65 8 18 <2 10 

17 60 88 54 5 20 ndc 21 

18 10 45 66 8 20 ndc 6 

18 20 82 55 4 25 4 12 

18d 60 100 37 ndc 16 6 31 
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19 10 20 100 ndc ndc ndc ndc

19 20 43 74 8 18 ndc ndc

19 60 85 62 ndc 18 ndc 20 

 

a Άρυλο διόλη (0.05 M) ακτινοβολήθηκε (Xenon lamp, 300 W, λ >300 nm) παρουσία   [Bu4N]4W10O32 (5.5x10-

4 M), σε 4 mL CH3CN, στους 5-10 oC   b Απόδοση από 1H NMR  φασματοσκοπία. Ποσοστό σφάλματος ± 4%. 

 c δεν ανιχνεύτηκε. d Ένα επιπλέον  10% του  2-όξο-2-[4-(τριφθορομέθυλο)φαίνυλο] ακετοξικό οξύ ανιχνεύτηκε 

με 1H NMR φασματοσκοπία. 

 

2.3 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 

Μια πιθανή μηχανιστική προσέγγιση που να ερμηνεύει τα παραπάνω αποτελέσματα 

παρουσιάζεται στο σχήμα 44. Στο πρώτο στάδιο και υπό την επίδραση ακτινοβολίας το 

δεκαβολφραμικό ανιόν μετατρέπεται στο δραστικό ενδιάμεσο, το οποίο και ευθύνεται για  

την  προτίμηση της C-H ενεργοποίησης δεσμού.14 Αυτή η απόσπαση ατόμου υδρογόνου 

(HAT) πρέπει να προκύπτει σύμφωνα με αντίστοιχες προηγούμενες μελέτες στο καθοριστικό 

για την αντίδραση στάδιο. Στην περίπτωση ET μηχανισμού, όπως αναφέραμε και στο 

κεφάλαιο 1 (σελ53), θα περιμέναμε υψηλά ποσοστά προϊόντων από σχάση δεσμού C-

C.18b,21,90,91,110  Η ενός ηλεκτρονίου ανηγμένη μορφή του δεκαβολφραμικού συμπλόκου  

H+W10O32
5- επανοξειδώνεται στην αρχική μορφή του  W10O32

4- από μοριακό οξυγόνο και 

προκύπτει και ένα μόριο υπεροξειδίου του υδρογόνου. 

 

W10O32
5- + H+

W10O32
4-

major product

Ar
CH2OH

OH
H

 TS2

O W
O

O

O
O

v

α

 TS1

O W
O

O

O
O

v
H

β

Ar
CH

OH

α

OH

O2

HOO

Ar
CH2OH

O

minor product

Ar
CH=O(COOH)

OH

β

O2

HOO

O2

HOO

 

Σχήμα 44. Προτεινόμενος μηχανισμός οξείδωσης των άρυλο διολών από το W10O32
4-

παρουσία O2. 
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2.4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 

Ενώ οι  αντιδράσεις οξείδωσης αλκοολών σε αερόβιες συνθήκες καταλυόμενες από 

πολυοξομεταλλικά σύμπλοκα απαιτούν σχετικά μεγάλους χρόνους φωτοξείδωσης, συνήθως 

από 6 έως 22 ώρες, με την δραστικότητα του εκάστοτε καταλύτη να συμπληρώνεται από την 

παρουσία ενός συν-καταλύτη όπως νιτρόξυλ-ρίζας (TEMPO) ή κινόνης, το εύκολα 

παρασκευάσιμο W10O32
4- βρέθηκε να έχει μέσα από πλειάδα πολυοξομεταλλικών 

συμπλόκών τις πιο σημαντικές φωτοκαταλυτικές ιδιότητες σε αντιδράσεις οξείδωσης 

οργανικών μορίων παρουσία Ο2. 

1. Η φωτοευαισθητοποιούμενη από το W10O32
4- οξείδωση των υποκατεστημένων 

δευτεροταγών αλκοολών  και των άρυλο διολών σε παρασκευαστική κλίμακα, είναι μια ήπια 

και αποδοτική μέθοδος μετατροπής προς τις αντίστοιχες άρυλο και υδρόξυ άρυλο κετόνες 

κυρίως.  

2. Οι υψηλές αποδόσεις αντίδρασης, η απουσία προϊόντων  διάσπασης C- C δεσμού, 

καθώς και η τοποεκλεκτική προτίμηση οξείδωσης της βένζυλο-υδρόξυλο θέσης από το 

οξειδωτικό σύστημα W10O32
4-/Ο2 κατά την οξείδωση των διολών, κάνουν την εν λόγω 

αντίδραση συνθετικά χρήσιμη.  

3. Η ανάλυση προϊόντων, συνηγορεί υπέρ ενός μηχανισμού απόσπασης ατόμου 

υδρογόνου (HAT), η οποία και προκύπτει στο καθοριστικό για την αντίδραση στάδιο. 
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3. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

3a) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

Η λήψη των φασμάτων  1H NMR και 13C NMR  έγινε σε φασματόμετρα 500 MHz 

AMX Brucker, σε διαλύτη CDCl3.  

Οι καταλυτικές φωτοξειδώσεις παρακολουθήθηκαν με χρήση αέριας 

χρωματογραφίας (5890 Series II  της Hewlett- Packard), με ανιχνευτή FID και τριχοειδή 

στήλη 50%-50% φαίνυλο μέθυλο σιλικόνης 30 και 60 μέτρων.  

Τα φάσματα μάζας ελήφθησαν σε συσκευή αέριας χρωματογραφίας-φασματομετρίας 

μάζας (GC-MS) μοντέλο Shimadzu GC-MS-QP5050  εφοδιασμένο με τριχοειδή στήλη 

Supelco (SPB-5, 30m x 0.25mm) και ανιχνευτή μάζας χημικού ιοντισμού. 

Οι φωτοχημικές αντιδράσεις πραγματοποιήθηκαν με λυχνία Xe μεταβλητής έντασης 

Cermax 300W. 

O καθαρισμός μη πτητικών υποστρωμάτων και των προϊόντων των φωτοξειδώσεων 

έγινε με χρωματογραφία στήλης μεσαίας πίεσης (flash column chromatography), 

χρησιμοποιώντας ως υλικό πλήρωσης SiO2 (Silica gel 60, SDS, 230-400 mesh ASTM). Οι 

χρωματογραφικές αναλύσεις λεπτής στοιβάδας (ΤLC), έγιναν σε πλακίδια επικαλυμμένα με 

SiO2. 

Οι διαλύτες που χρησιμοποιήθηκαν ξηράνθηκαν σύμφωνα με τις μεθόδους που 

υπάρχουν στο Chemist Companion 180. Ο διαίθυλο αιθέρας, αφού προξηράνθηκε με Na, 

αποστάχθηκε από αυτό παρουσία βενζοφαινόνης υπό αδρανή ατμόσφαιρα. Το 

διχλωρομεθάνιο αποστάχθηκε παρουσία P2O5  και διατηρήθηκε σε MS 3Ao, είτε με απλό 

πέρασμα από στήλη χρωματογραφίας με υλικό πλήρωσης SiO2. 
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3b) ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 

 ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ GRIGNARD. 

Σε δίλαιμη φιάλη των 150ml ξηραμένη με φλόγα και εφοδιασμένη με προσθετική 

χοάνη τοποθετούνται κάτω από αδρανή ατμόσφαιρα Ar 12mmoles Mg και 20ml άνυδρου 

αιθέρα. Κατόπιν προστίθενται 10mmoles αλκυλαλογονιδίου διαλυμένα σε 10ml αιθέρα 

σταδιακά, μέχρι να γίνει η έναρξη της αντίδρασης κάτι που φαίνεται από το θόλωμα που 

δημιουργείται μέσα στη φιάλη της αντίδρασης. Στην περίπτωση μη δραστικών 

αλκυλαλογονιδίων όπως για παράδειγμα το βρωμοβενζόλιο προστίθεται μικρή ποσότητα 

ιωδοαιθανίου ή ένας κρύσταλλος ιωδίου για να βοηθήσει την έναρξη σχηματισμού της 

οργανομαγνησιακής ένωσης. Το διάλυμα θερμαίνεται μέχρι βρασμού για 0.5-1ώρα, όποτε το 

μεγαλύτερο μέρος του Mg έχει καταναλωθεί. Μετά από ψύξη στους  0 0C, 9-10 mmoles της 

αλδεύδης ή κετόνης μαζί με 10 ml προστίθενται στάγδην στο διάλυμα. Ακολουθεί ανάδευση 

σε θερμοκρασία δωματίου για 1-12 ώρες έως ότου εξαφανιστεί πλήρως η καρβονυλική 

ένωση στο GC. Το διάλυμα ξαναψύχεται σε παγόλουτρο και προστίθενται 1ml Η2Ο 

στάγδην. Τα άλατα του Mg καθιζάνουν ,ενώ η οργανική στοιβάδα που διαυγάζει, 

εκχυλίζεται με 30ml κορεσμένου διαλύματος NaCl και ξηραίνεται με MgSO4. Με 

απομάκρυνση του διαλύτη σε κενό βρύσης, παίρνουμε εντέλει την αλκοόλη. 

 

 ΑΝΑΓΩΓΗ ΚΑΡΒΟΝΥΛΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ, ΕΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΟΞΕΩΝ ΜΕ LiAlH4. 

Σε προξηραμένη δίλαιμη σφαιρική φιάλη, εφοδιασμένη με μαγνητικό αναδευτήρα, 

προσθετική χοάνη και κάθετο ψυκτήρα, τοποθετούνται υπό αδρανή ατμόσφαιρα  αζώτου 

10mmoles LiAlH4(~25% περίσσεια ισοδυνάμων υδριδίου σε σχέση με το καρβονυλικό 

υπόστρωμα) , 30ml άνυδρου αιθέρα, και αναδεύονται ισχυρά για περίπου 15 λεπτά. Η φιάλη 

ψύχεται στους 0 0C και ακολουθεί η στάγδην προσθήκη, υπό ισχυρή ανάδευση, είτε 30 

mmoles καρβονυλικής ένωσης ή 20 mmoles εστέρα ή 10 mmoles οξέος διαλυμένου σε 30ml 
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απόλυτου αιθέρα. Το μίγμα της αντίδρασης αφήνεται είτε σε θερμοκρασία δωματίου είτε 

θερμαίνεται μέχρι βρασμού και η πορεία της αντίδρασης παρακολουθείται κυρίως με 

χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας αλλά και με αέρια χρωματογραφία. Μετά το πέρας της 

αντίδρασης ακολουθεί ψύξη στους 0 0C ενώ η επεξεργασία του συμπλόκου του αλουμινίου 

γίνεται ως εξής: Προσθήκη n ml Η2Ο (όπου n η ποσότητα του αναγωγικού που έχει 

προστεθεί σε gr), βρασμός του μίγματος της αντίδρασης για 15λεπτά, ψύξη στους 0 0C, 

προσθήκη n ml διαλύματος NaOH 15%, βρασμός για 15λεπτά, ψύξη στους 0 0C, προσθήκη 

3n ml Η2Ο και βρασμός εώς ότου καταβυθιστεί λευκό ίζημα. Τα στερεά άλατα του Li, Al 

απομακρύνονται με διήθηση. Το μίγμα της αντίδρασης εκχυλίζεται με διάλυμα 5% ΝaHCO3 

και στη συνέχεια με κορεσμένο διάλυμα NaCl. Ακολουθεί ξήρανση με άνυδρο MgSO4 και 

απομάκρυνση του διαλύτη. Στην περίπτωση υδατοδιαλυτών αλκοόλων η αιθερική στοιβάδα 

ξηραίνεται κατευθείαν χωρίς την μεσολάβηση των εκχυλίσεων με τα υδατικά διαλύματα. Η 

απόδοση της αντίδρασης κυμαίνεται από 75-90%. 

 

3c) ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΦΩΤΟΞΕΙΔΩΣΕΩΝ  

Σε κατάλληλη κυψελίδα τοποθετούνται 2 ml CH3CN, που περιέχει τον καταλύτη  

[Bu4N]4W10O32
  με συγκέντρωση 5.5 x 10-4Μ και την προς οξείδωση ουσία, με συγκέντρωση 

0.05Μ. Η κυψελίδα θερμοστατείται σε υδατόλουτρο δοχείο από Pyrex και σε απόσταση 10 

cm από την λυχνία  300W Xenon. Στο υδατόλουτρο τοποθετείται πάγος με λίγο νερό για την 

διατήρηση της θερμοκρασίας της αντίδρασης στους 10 0C περίπου. Στην κυψελίδα της 

φωτοξείδωσης μεταφέρεται δια μέσου μιας σύριγγας οξυγόνο με διαρκή και σταθερή ροή. 

Το οξυγόνο περνάει από παγίδα H2SO4 για να αποφευχθεί η είσοδος υγρασίας στο προς 

οξείδωση διάλυμα. Η πορεία της αντίδρασης όπως αναφέραμε και παραπάνω, 

παρακολουθείται με αέρια χρωματογραφία και με φασματοσκοπία 1H NMR ή με ΤLC. Μετά 

το τέλος της φωτοξείδωσης ο διαλύτης απομακρύνεται υπό κενό με ελαττωμένη πίεση. 
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3d) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 Άλας του δεκαβολφραμικού συμπλόκου [Bu4N]4W10O32
  

Σύνθεση του  [Bu4N]4W10O32.67

  Σε ποτήρι ζέσεως τοποθετούνται 16gr  από το Na2WO4
.2H2O  και 100ml  H2O, ενώ 

σε ένα δεύτερο ποτήρι τοποθετούνται 33.5ml διαλύματος HCl 3Μ. Τα δύο αυτά διαλύματα 

θερμαίνονται μέχρι βρασμού και στη συνέχεια τα αναμιγνύουμε. Μετά από μερικά λεπτά 

βρασμού, στο υποκίτρινο διάλυμα προσθέτουμε υδατικό διάλυμα τετραβούτυλο αμμωνίου 

6.4gr/10ml και παρατηρείται καταβύθιση ενός κίτρινου ιζήματος. Στη συνέχεια 

πραγματοποιείται διήθηση υπό κενό (το διάλυμα πρέπει να είναι ζεστό), και το κίτρινο άλας 

εκπλένεται με ζεστό νερό, ζεστή αιθανόλη και τέλος με αιθέρα. Το στερεό 

ανακρυσταλλώνεται με ζεστό διμέθυλο φορμαμίδιο και τελικά απομονώνονται 10gr ενός 

υποκίτρινου κρυσταλλικού στερεού. 

Tα φασματοσκοπικά δεδομένα  1H and 13C NMR καθώς και GC-MS για κάθε ουσία (1 

– 19), δίνονται παρακάτω: 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

 1-[4-μέθυλοφαίνυλο]-1-αιθανόλη (1).  

Η αλκοόλη αυτή παρασκευάστηκε σύμφωνα με την γενική μέθοδο αντίδρασης 

Grignard. Χρησιμοποιήθηκαν  2.4 g (20.0 mmoles) της 4-μέθυλοβενζαλδεύδης, 0.7 g (30 

mmoles) Mg and 1.5 ml (24 mmoles) MeI σε ξηρό αιθέρα υπό αδρανή ατμόσφαιρα Ar, 

στους 0 oC. Μετά από 1 h απομονώθηκαν 2.4 g της αντίστοιχης άρυλο αλκοόλης 1 σε  88% 

απόδοση. 1Η-NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.29 (d, 2H, J = 7.5 Hz), 7.18 (d, 2H, J = 7.5 Hz), 



  61

4.90 (q, 1H, βενζυλικό, J = 6.4 Hz), 2.37 (s, 3H), 1.50 (d, 3H, J = 6.4 Hz). MS m/z= 136 

(100, m/z= 93). 

 

 1-[4-αίθυλοφαίνυλο]-1-αιθανόλη (2)  

  (4- αίθυλοφαίνυλο)(φαίνυλο)μεθανόλη (6).  

Οι αλκοόλες αυτές παρασκευάστηκαν με την γενική μέθοδο αντίδρασης Grignard. 

Χρησιμοποιήθηκαν  1.3 g (10.0 mmoles) της  4-αίθυλοβενζαλδεύδης, 0.3 g (12 mmoles) Mg 

και 13 mmoles MeI και PhBr αντίστοιχα, σε ξηρό αιθέρα και υπό αδρανή ατμόσφαιρα Ar 

στους 0 oC. Μετά από  2 h απομονώθηκαν 1.4 g της αντίστοιχης άρυλο αλκοόλης 2 (94% 

απόδοση), και 1.9 g της άρυλο αλκοόλης 6 (90% απόδοση). Αλκοόλη 2: 1Η-NMR (500 

MHz, CDCl3): δ 7.33 (d, 2H, J = 8.2 Hz), 7.22 (d, 2H, J = 8.2 Hz), 4.89 (q, 1H, J = 6.5 Hz), 

2.68 (q, 2H, J = 7.2 Hz), 1.93 (s, OH), 1.52 (d, 3H, J = 6.4 Hz), 1.27 (t, 3H, J = 7.5 Hz). 13C-

NMR (125 MHz, CDCl3): δ 143.5, 143.1, 127.9, 125.3, 70.2, 28.5, 25.0, 15.6. MS m/z= 150 

(100, m/z= 79). Αλκοόλη 6: 1Η-NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.42 (d, 2H, J = 7.3 Hz), 7.36 

(m, 2H), 7.31 (m, 3H), 7.20 (d, 2H, J = 7.3 Hz), 5.85 (d, 1H, J = 2.4 Hz), 2.66 (q, 2H, J = 7.2 

Hz), 2.20 (d, OH, J = 2.4 Hz), 1.25 (t, 3H, J = 7.5 Hz). 13C-NMR (125 MHz, CDCl3): δ 

143.9, 143.5, 141.2, 128.4, 128.0, 127.4, 126.6, 126.5, 76.1, 28.5, 15.6. MS m/z= 212 (100, 

m/z= 105). 

 

 1-[4-ισοπρόπυλοφαίνυλο]-1-αιθανόλη  (3). 

 (4-ισοπρόπυλοφαίνυλο)(φαίνυλο)μεθανόλη (7).  

Οι αλκοόλες αυτές παρασκευάστηκαν με την γενική μέθοδο αντίδρασης Grignard. 

Χρησιμοποιήθηκαν 1.3 g (10.0 mmoles) της  4-ισοπρόπυλοβενζαλδεύδης, 0.3 g (12 mmoles) 

Mg και 13 mmoles MeI και PhBr αντίστοιχα, σε ξηρό αιθέρα και υπό αδρανή ατμόσφαιρα 

Ar στους 0 oC. Μετά από 2 h, απομονώθηκαν  1.5 g της αντίστοιχης άρυλο αλκοόλης 3 (91% 
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απόδοση) και 1.96 g της αλκοόλης 7 (87% απόδοση). Aλκοόλη 3: 1Η-NMR (500 MHz, 

CDCl3): δ 7.35 (d, 2H, J = 8.1 Hz), 7.25 (d, 2H, J = 8.0 Hz), 4.89 (q, 1H, J = 6.5 Hz), 2.95 

(m, 1H), 2.05 (s, OH), 1.52 (d, 3H, J = 6.4 Hz), 1.29 (t, 3H, J = 6.9 Hz). 13C-NMR (125 

MHz, CDCl3): δ 148.1, 143.2, 126.5, 125.4, 70.2, 33.7, 24.9, 23.9. MS m/z= 164 (100, m/z= 

149). Aλκοόλη 7: 1Η-NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.42 (d, 2H, J = 7.3 Hz), 7.36 (m, 2H), 

7.31 (m, 3H), 7.23 (d, 2H, J = 7.3 Hz), 5.85 (d, 1H, J = 2.4 Hz), 2.92 (m, 1H), 2.20 (d, OH, J 

= 2.4 Hz), 1.25 (d, 6H, J = 6.9 Hz). 13C-NMR (125 MHz, CDCl3): δ 143.9, 143.5, 141.2, 

128.4, 128.0, 127.4, 126.6, 126.5, 76.1, 28.6, 15.6. MS m/z= 226 (100, m/z= 105) 

 

 1-(4-βένζυλοφαίνυλο)-1-αιθανόλη (4).  

 1-(βενζύδρυλοφαίνυλο)-1-αιθανόλη (5). 

Τα υποστρώματα αυτά παρασκευάστηκαν σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται 

παρακάτω:  

LiAlH4

Ph Ph

O Et3SiH
BF3:Et2O

Ph Ph

CH3COCl
AlCl3 (1eq)

CH2Cl2

Ph

O

OH

Ph

Ph

Ph

Ph
CH3COCl
AlCl3 (1eq)

CH2Cl2

Ph

Ph

O

LiAlH4 Ph

Ph

OH

4

5

CH2Cl

 

Διφαίνυλομεθάνιο. Το υπόστρωμα αυτό παρασκευάστηκε σύμφωνα με την αντίδραση 

αναγωγής της βενζοφαινόνης παρουσία του συστήματος  Εt3SiH/BF3.Et2O.[113] Διαλύθηκαν 

1.82gr (10 mmoles) βενζοφαινόνης σε άνυδρο διχλωρομεθάνιο (CH2Cl2), και προστέθηκαν  

6 ml (40 mmoles) Et3SiH και 5 ml (20 mmoles) διαλύματος BF3/Et2O στους 0 οC. Το μίγμα 
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της αντίδρασης αφέθηκε για 3 h υπό ανάδευση και έπειτα προστέθηκαν 3ml  NaOH10 % 

στους 0 οC και η οργανική στοιβάδα εκχειλίστηκε με αιθέρα. Τελικά απομονώθηκαν 1.50 g 

καθαρού αλκανίου, έπειτα από χρωματογραφία κολώνας υπό πίεση (2/1 hexane/ethyl acetate 

ως σύστημα διαλυτών), με 90 % απόδοση. 1Η-NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.32 (m, 4H), 

7.23 (m, 6H), 4.02 (s, 2H). 

 

 1-(4-βένζυλοφαίνυλο)-1-αιθανόνη 

 1-(βενζύδρυλοφαίνυλο)-1-αιθανόνη.  

 Τα υποστρώματα αυτά παρασκευάστηκαν με αντίδραση των αντίστοιχων άρυλο 

αλκανίων με 1 eq CH3COCl. Σε διάλυμα άρυλο αλκανίου (5 mmoles) σε άνυδρο 

διχλωρομεθάνιο, προστίθενται 6 mmoles CH3COCl, και  6 mmoles  AlCl3 κατά διαστήματα, 

στους 0 oC. Το μίγμα της αντίδρασης αφού αφεθεί υπό ανάδευση για περίπου 10 h, 

προστίθεται σε 30 ml διαλύματος  HCl 10 % στους 0 οC, και έπειτα η οργανική στοιβάδα 

εκχυλίζεται με αιθέρα. Τα μίγματα πλένονται με διάλυμα  NaHCO3 5 %, ξηραίνονται με  

MgSO4, και εντέλει συμπυκνώνονται για να δώσουν τις αντίστοιχες άρυλο κετόνες σε 

ποσοστό απόδοσης 90 %. 1-(4-βένζυλοφαίνυλο)-1-αιθανόνη: 1Η-NMR (500 MHz, CDCl3): 

δ 7.91 (d, 2H, J = 8.1 Hz), 7.32 (m, 4H), 7.23 (m, 6H), 4.06 (s, 2H), 2.60 (s, 3H). MS m/z= 

210 (100, m/z= 195). 

 1-(βενζύδρυλοφαίνυλο)-1-αιθανόνη: 1Η-NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.91 (d, 2H, J = 8.1 

Hz), 7.32 (m, 4H), 7.23 (m, 6H), 7.13 (d, 2H, J = 7.3 Hz), 5.62 (s, 2H), 2.60 (s, 3H). MS 

m/z= 286 (100, m/z= 165). 

  

 

 

 



  64

 1-(4-βένζυλοφαίνυλο)-1-αιθανόλη (4).  

 1-(βενζύδρυλοφαίνυλο)-1-αιθανόλη (5). 

Σε διάλυμα LiAlH4 (2 mmol) σε ξηρό αιθέρα  20 mL, προστίθεται στάγδην διάλυμα 

της αντίστοιχης κετόνης (6 mmol) σε αιθέρα (10 ml). στους 0 oC και υπό αδρανή 

ατμόσφαιρα Ar. Το μίγμα αφήνεται για βρασμό για περίπου 1 h, και αφού ελεγχθεί η πορεία 

της αντίδρασης με χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας (TLC), ακολουθεί προσθήκη 0.1 ml 

H2O, 0.1 ml 15 % διαλύματος NaOH, και 0.3 ml H2O. Μετά από διήθηση για την 

απομάκρυνση των αλάτων Li και Al, το μίγμα της αντίδρασης εκπλένεται με διάλυμα  

NaHCO3 5% και έπειτα με διάλυμα NaCl, ξηραίνεται με  MgSO4, και εντέλει 

συμπυκνώνονται για να δώσουν τις αντίστοιχες άρυλο αλκοόλες σε ποσοστό απόδοσης 92%. 

Aλκοόλη 4: 1Η-NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.28 (m, 5H), 7.19 (m, 4H), 4.89 (q, 1H, J = 6.4 

Hz), 3.97 (s, 2H), 1.74 (s, OH), 1.48 (d, 3H, J = 6.4 Hz). 13C-NMR (125 MHz, CDCl3): δ 

143.5, 141.0, 140.3, 129.0, 128.8, 128.4, 126.1, 125.5, 70.2, 41.6, 25.0. MS m/z= 212 (100, 

m/z= 91). Aλκοόλη 5: 1Η-NMR (500 MHz, CDCl3): 7.31 (m, 6H), 7.24 (m, 2H), 7.14 (m, 

6H), 5.57 (s, 1H), 4.91 (q, 1H, J = 6.4 Hz), 1.79 (s, OH), 1.48 (d, 3H, J = 6.4 Hz). 13C-NMR 

(125 MHz, CDCl3): δ 143.7, 143.6, 143.2, 129.5, 129.4, 128.3, 126.2, 125.3, 70.2, 56.6, 25.0. 

MS m/z= 288 (100, m/z= 165). 

 

 (4-αίθυλοφαίνυλο)[4-(τριφθορομέθυλο)φαίνυλο]μεθανόλη (8).  

 Η αλκοόλη αυτή παρασκευάστηκε σύμφωνα με την αντίδραση Grignard. 

Χρησιμοποιήθηκαν 0.4 g (3.0 mmoles) της 4-αίθυλοβενζαλδεύδης, 0.1 g (4 mmoles) Mg και 

4 mmoles της 4-CF3-PhBr σε ξηρό αιθέρα υπό αδρανή ατμόσφαιρα Ar  στους 0 oC . Μετά 

από 5 h απομονώθηκαν 0.5 g της αντίστοιχης άρυλο αλκοόλης 8 (67% απόδοση). 1Η-NMR 

(500 MHz, CDCl3): δ 7.61 (d, 2H, J = 8.2 Hz), 7.54 (d, 2H, J = 8.2 Hz), 7.29 (d, 2H, J = 8.0 



  65

Hz), 7.21 (d, 2H, J = 8.0 Hz), 5.89 (d, 1H, J = 3.0 Hz), 2.64 (q, 2H, J = 7.6 Hz), 2.27 (s, OH, 

J = 3.0 Hz), 1.24 (t, 3H, J = 7.6 Hz). MS m/z= 280 (100, m/z= 173). 

 

 Φωτοευαισθητοποιούμενες οξειδώσεις αλκοολών από το [Bu4N]4W10O32. 

  Οι φωτοξειδώσεις των παραπάνω αλκοολών έλαβαν χώρα όπως περιγράφηκε 

παραπάνω. Τα 1H NMR, 13C NMR και GC-MS φασματοσκοπικά δεδομένα των αντίστοιχων 

άρυλο κετονών και των δι-οξυγονωμένων προιόντων, που προέκυψαν από τις φωτοξειδώσεις 

των άρυλο αλκοολών, είναι τα παρακάτω: Άρυλο κετόνη 1a: 1Η-NMR (500 MHz, CDCl3): δ 

7.88 (d, 2H, J = 8.0 Hz), 7.29 (d, 2H, J = 8.1 Hz), 2.60 (s, 3H), 2.44 (s, 3H). MS m/z= 134 

(100, m/z= 119). Άρυλο κετόνη 2a: 1Η-NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.91 (d, 2H, J = 8.8 Hz), 

7.32 (d, 2H, J = 8.8 Hz), 2.74 (q, 2H, J = 7.6 Hz), 2.61 (s, 3H), 1.28 (t, 3H, J = 7.6 Hz). MS 

m/z= 148 (100, m/z= 133). 1-(4-ακέτυλοφαίνυλο)-1-αιθανόνη 2d ή 3d: 1Η-NMR (500 

MHz, CDCl3): δ 8.06 (s, 4H), 2.67 (s, 6H). MS m/z= 148 (100, m/z= 133). 1-[4-

(ύδροπερόξυαίθυλο) φαίνυλο]-1-αιθανόνη 2c: 1Η-NMR (500 MHz, CDCl3): δ 8.01 (d, 2H, 

J = 8.8 Hz), 7.88 (s, OOH), 7.32 (d, 2H, J = 8.8 Hz), 5.17 (q, 1H, J = 6.6 Hz), 2.63 (s, 3H), 

1.50 (d, 3H, J = 6.6 Hz). 1-[4-1-[4-(ύδροπερόξυαίθυλο) φαίνυλο]-1-αιθανόλη 2b: 1Η-NMR 

(500 MHz, CDCl3): δ 7.43 (d, 2H, J = 8.0 Hz), 7.39 (d, 2H, J = 8.0 Hz), 4.99 (q, 1H, J = 6.6 

Hz), 4.95 (q, 1H, J = 6.6 Hz), 1.53 (d, 3H, J = 6.6 Hz), 1.50 (d, 3H, J = 6.6 Hz). Άρυλο 

κετόνη 3a: 1Η-NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.93 (d, 2H, J = 8.1 Hz), 7.34 (d, 2H, J = 8.1 Hz), 

2.99 (m, 1H), 2.61 (s, 3H), 1.30 (d, 3H, J = 6.9 Hz). MS m/z= 162 (100, m/z= 147). 1-[4-

(ύδροπερόξυ-1-μέθυλοαίθυλο) φαίνυλο]-1-αιθανόνη 3c: 1Η-NMR (500 MHz, CDCl3): δ 

8.06 (s, OOH), 7.96 (d, 2H, J = 8.4 Hz), 7.60 (d, 2H, J = 8.4 Hz), 2.62 (s, 3H), 1.63 (s, 6H). 

4-βένζυλο ακετοφαινόνη 4a: 1Η-NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.91 (d, 2H, J = 8.1 Hz), 7.31 

(m, 4H), 7.25 (t, 1H, J = 7.1 Hz), 7.20 (d, 2H, J = 7.4 Hz), 4.06 (s, 2H), 2.60 (s, 3H). MS 

m/z= 210 (100, m/z= 195). 1-(4-βενζοφαίνυλο)-1-αιθανόλη 4d ή 6d: 1Η-NMR (500 MHz, 
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CDCl3): δ 8.09 (d, 2H, J = 8.3 Hz), 7.89 (d, 2H, J = 8.3 Hz), 7.83 (d, 2H, J = 7.8 Hz), 7.65 (t, 

1H, J = 7.3 Hz), 7.54 (t, 2H, J = 7.3 Hz), 2.70 (s, 3H). MS m/z= 224 (100, m/z= 77). 1-

(βένζύδρυλοφαίνυλο)-1-αιθανόνη 5a: 1Η-NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.91 (d, 2H, J = 8.1 

Hz), 7.32 (m, 4H), 7.23 (m, 6H), 7.13 (d, 2H, J = 7.3 Hz), 5.62 (s, 2H), 2.60 (s, 3H). MS 

m/z= 286 (100, m/z= 165). 4-αίθυλο-βενζοφαινόνη 6a: 1Η-NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.82 

(d, 2H, J = 7.4 Hz), 7.78 (d, 2H, J = 8.1 Hz), 7.60 (t, 1H, J = 7.4 Hz), 7.50 (t, 2H, J = 7.4 

Hz), 7.33 (d, 2H, J = 8.1 Hz), 2.76 (q, 2H, J = 7.6 Hz), 1.31 (t, 3H, J = 7.6 Hz). MS m/z= 210 

(100, m/z= 133). 4-ισοπρόπυλο-βενζοφαινόνη 7a: 1Η-NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.82 (d, 

2H, J = 7.4 Hz), 7.79 (d, 2H, J = 8.1 Hz), 7.61 (t, 1H, J = 7.4 Hz), 7.50 (t, 2H, J = 7.4 Hz), 

7.36 (d, 2H, J = 8.1 Hz), 3.02 (m, 1H), 1.32 (d, 6H, J = 6.9 Hz). MS m/z= 224 (100, m/z= 

147). (4-αίθυλοφαίνυλο)[4-(τρίφθορομέθυλο)φαίνυλο] μεθανόνη 8a: 1Η-NMR (500 MHz, 

CDCl3): δ 7.90 (d, 2H, J = 8.0 Hz), 7.77 (d, 2H, J = 8.0 Hz), 7.76 (d, 2H, J = 8.1 Hz), 7.36 

(d, 2H, J = 8.1 Hz), 2.77 (q, 2H, J = 7.6 Hz), 1.31 (t, 3H, J = 7.6 Hz). MS m/z= 278 (100, 

m/z= 133). 1-{4-[4-( τρίφθορομέθυλο)βενζόυλο]φαίνυλο}-1-αιθανόλη 8d: 1Η-NMR (500 

MHz, CDCl3): δ 8.10 (d, 2H, J = 8.3 Hz), 7.93 (d, 2H, J = 8.1 Hz), 7.90 (d, 2H, J = 8.3 Hz), 

7.81 (d, 2H, J = 8.1 Hz), 2.70 (s, 3H). MS m/z= 292 (100, m/z= 277). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

 1-(4-νίτροφαίνυλο)-1-αιθανόλη (9). 

  Η αλκοόλη 9 παρασκευάστηκε σύμφωνα με την γενική μέθοδο αναγωγής των 

κετονών με Εt3SiH/BF3.Et2O. Χρησιμοποιήθηκαν 0.5gr (5mmoles) της 4-νίτρο-

ακετοφαινόνης, 3ml (20mmoles) Εt3SiH και 2.5ml (10mmoles) διαλύματος BF3.Et2O. 

Τελικά απομονώθηκαν 2.0 gr της αλκοόλης 9 (91%απόδοση). 1Η-NMR (500 MHz, CDCl3): 

δ 8.21 (d, 2H, J = 8.6 Hz), 7.55 (d, 2H, J = 8.7 Hz), 5.03  (q, H, J = 6.5 Hz), 1.54 (s, 3H, J = 

6.5 Hz). 

 

 1-[4-(τριφθορομέθυλο)φαίνυλο]-1-αιθανόλη (10). 

Η αλκοόλη αυτή παρασκευάστηκε σύμφωνα με την γενική μέθοδο Grignard. 

Χρησιμοποιήθηκαν 1.75gr (10mmoles) της 4-(τριφθορομέθυλο)βενζαλδεύδης, 1.7 gr ή 

0.75ml (12mmoles) MeI και 0.36gr (15mmoles) Mg. Απομονώθηκαν 1.7 gr της αλκοόλης 10 

(90% απόδοση). 1Η-NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.63 (d, 2H, J = 8.1 Hz), 7.51 (d, 2H, J = 6.4 

Hz), 4.98 (q, 1H, βενζυλικό, J = 6.4 Hz), 1.53 (d, 3H, J = 6.5 Hz),  MS m/z= 190 (100, m/z= 

175). 

 

 1-(4-φθοροφαίνυλο)-1-αιθανόλη (11). 

Η αλκοόλη αυτή παρασκευάστηκε σύμφωνα με την γενική μέθοδο Grignard. 

Χρησιμοποιήθηκαν 1.3gr (10mmoles) της 4-φθοροβενζαλδεύδης, 1.7gr ή 0.75ml 

(12mmoles) MeI και 0.4gr (17mmoles) Mg. Η πορεία της αντίδρασης ελέγχθηκε με άερια 

χρωματογραφία και μετά από 30 λεπτά απομονώθηκαν 1.3 gr της αλκοόλης 11. 1Η-NMR 

(500 MHz, CDCl3): δ 7.37 (d, 2H, J1  = 8.4 Hz, J2  = 5.5 Hz ), 7.05 (t, 2H, J = 8.7 Hz), 4.92  

(q, 1H, βενζυλικό J = 6.4 Hz), 1.51 (s, 3H, J = 6.4 Hz). 
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 1-[4-μέθυλοφαίνυλο]-1-αιθανόλη (12).  

Η σύνθεση αυτής της αλκοόλης έχει περιγραφεί  παραπάνω - (1) (Κεφάλαιο 1). . 1Η-

NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.29 (d, 2H, J = 7.5 Hz), 7.18 (d, 2H, J = 7.5 Hz), 4.90 (q, 1H, 

βενζυλικό, J = 6.4 Hz), 2.37 (s, 3H), 1.50 (d, 3H, J = 6.4 Hz). MS m/z= 136 (100, m/z= 93). 

 

 1-(2-νάφθυλο)-1-αιθανόλη (13). 

Η αλκοόλη αυτή παρασκευάστηκε σύμφωνα με την γενική μέθοδο Grignard. 

Χρησιμοποιήθηκαν 1.5gr (10mmoles) της 2-νάφθυλο αλδεύδης, 1.7gr ή 0.75ml (12mmoles) 

MeI και 0.5gr (20mmoles) Mg. Απομονώθηκαν 1.5 gr της τριτοταγούς αλκοόλης (88% 

απόδοση). 1Η-NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.85 (m, 4H), 7.49(m, 3H), 5.09(q, 1H, J = 6.4 

Hz), 1.61 (d, 3H, J = 6.4 Hz),  MS m/z= 172(100, m/z= 129). 

 

 1-(1-νάφθυλο)-1-αιθανόλη (14). 

Η αλκοόλη αυτή παρασκευάστηκε σύμφωνα με την γενική μέθοδο Grignard. 

Χρησιμοποιήθηκαν 1.5gr (10mmoles) της 1-νάφθυλο αλδεύδης, 1.7gr ή (12mmoles) MeI και 

0.5gr (20mmoles) Mg. Απομονώθηκαν 1.4 gr της τριτοταγούς αλκοόλης (85% απόδοση). 1Η-

NMR (500 MHz, CDCl3): δ 8.16 (d, 1H, J =8.3Hz), 7.91(d,1H, J = 7.8 Hz), 7.81(d, 1H, J = 

8.2Hz), 7.71 (d, 1H, J = 7.1 Hz),  7.56 (m, 1H), 7.51(m, 2H), 5.72(q, 1H, J =6.4Hz), 

1.71(d,3H, J = 6.4 Hz MS m/z= 172(100, m/z= 129). 

 

 1-φαίνυλο-1,2-αιθανοδιόλη (15). 

Η αλκοόλη αυτή παρασκευάστηκε σύμφωνα με την γενική μέθοδο αναγωγής με 

LiAlH4. Χρησιμοποιήθηκαν 3.0gr(20 mmoles) του μανδελικού οξέος και 1.7gr(50 mmoles) 

LiAlH4. Η πορεία της αντίδρασης ελέγχθηκε με αέρια χρωματογραφία, ενώ μετά από 3 ώρες 
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βρασμό απομονώθηκαν 1.7 gr της διόλης(60%απόδοση). 1Η-NMR (500 MHz, CDCl3): δ 

7.40 (m, 4H), 7.34(m,1H), 4.86(dd,1H, J = 5 Hz, J = 8.5 Hz ), 3.80(dd, 1H, J = 5Hz, J = 

13.5Hz ), 3.80 (dd, 1H, J = 5 Hz, J = 13.5Hz),  3.70 (dd, 1H J = 8.5Hz, J = 13.5Hz ). 

 

 1-φαίνυλο-1,3-προπανοδιόλη (16). 

Η αλκοόλη αυτή παρασκευάστηκε σύμφωνα με την γενική μέθοδο αναγωγής με 

LiAlH4. Χρησιμοποιήθηκαν 20ml ξηρού αιθέρα, 0.07gr (1.87mmoles) LiAlH4 και 0.4gr 

(2.8mmoles) του 3-ύδροξυ-3-φαίνυλο προπανοικού μεθυλίου, στους 0οC. Η πορεία της 

αντίδρασης ελέγχθηκε με αέρια χρωματογραφία, ενώ μετά από 1.5h βρασμό περίπου, 

προστέθηκαν διαδοχικά στο μίγμα της αντίδρασης 0.07ml H2O, 0.07ml NaOH και 0.21ml 

H2O. Ακολουθεί έκπλυση με 5% NaHCO3  και έπειτα με διάλυμα NaCl. Η αιθερική 

στοιβάδα ξηραίνεται με MgSO4, και τελικά απομονώνονται 0.35 gr καθαρής διόλης. 1Η-

NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.38 (d, J = 7.1 Hz), 7.31(s), 5.00(s,1H), 3.90(s, 2H), 1.99 (s, 

2H). 

 

 1-[(4-φθόροφαίνυλο)]-1,3-προπανοδιόλη (17). 

Η αλκοόλη αυτή παρασκευάστηκε σύμφωνα με την γενική μέθοδο αναγωγής με 

LiAlH4. Χρησιμοποιήθηκαν 20ml ξηρού αιθέρα, 0.09gr (2.36 mmoles) LiAlH4 και 0.7gr 

(3.53 mmoles) του 3-ύδροξυ-3-(4-φθόροφαίνυλο) προπανοικού μεθυλίου, στους 0οC. Η 

πορεία της αντίδρασης ελέγχθηκε με αέρια χρωματογραφία, ενώ μετά από 1.5h βρασμό 

περίπου, προστέθηκαν διαδοχικά στο μίγμα της αντίδρασης 0.12ml H2O, 0.12ml NaOH και 

0.36ml H2O. Ακολουθεί έκπλυση με 5% NaHCO3  και έπειτα με διάλυμα NaCl. Η αιθερική 

στοιβάδα ξηραίνεται με MgSO4, και τελικά απομονώνονται 0.42 gr καθαρής διόλης. 1Η-

NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.32 (d, 2H), 7.02(d, 2H, J = 6.8 Hz), 4.93(s,1H), 3.85(s, 2H), 

2.89 (s, 2H). 
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 1-[(4-τριφθόρομέθυλο)-φαίνυλο]-1,3-προπανοδιόλη (18). 

Ομοίως η αλκοόλη αυτή παρασκευάστηκε με την γενική μέθοδο αναγωγής με 

LiAlH4. Χρησιμοποιήθηκαν 20ml ξηρού αιθέρα, 0.04gr (1.06 mmoles) LiAlH4 και 0.4gr 

(1.60 mmoles) του 3-[(4-τριφθόρομέθυλο)-φαίνυλο]-3-ύδροξυ προπανοικού μεθυλίου, στους 

0οC. Μετά από 1.5h βρασμό περίπου, προστέθηκαν διαδοχικά στο μίγμα της αντίδρασης 

0.04ml H2O, 0.02ml NaOH και 0.12ml H2O. Ακολουθεί έκπλυση με 5% NaHCO3  και έπειτα 

με διάλυμα NaCl. Η αιθερική στοιβάδα ξηραίνεται με MgSO4, και τελικά απομονώνονται 

0.25 gr καθαρής διόλης. 1Η-NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.61 (d, 2H), 7.5(s, 2H), 5.03(s,1H), 

3.89(s, 2H), 1.99 (s, 2H). 

 

 1-[(4-μέθυλο)-φαίνυλο]-1,3-προπανοδιόλη (19). 

Ομοίως η αλκοόλη αυτή παρασκευάστηκε με την γενική μέθοδο αναγωγής με 

LiAlH4. Χρησιμοποιήθηκαν 20ml ξηρού αιθέρα, 0.053gr (1.40 mmoles) LiAlH4 και 0.4gr 

(2.10 mmoles) του 3-[(4-μέθυλο)-φαίνυλο]-3-ύδροξυ προπανοικού μεθυλίου, στους 0οC. 

Μετά από 1.5h βρασμό περίπου, προστέθηκαν διαδοχικά στο μίγμα της αντίδρασης 0.05ml 

H2O, 0.05ml NaOH και 0.15ml H2O. Ακολουθεί έκπλυση με 5% NaHCO3  και έπειτα με 

διάλυμα NaCl. Η αιθερική στοιβάδα ξηραίνεται με MgSO4, και τελικά απομονώνονται 0.24 

gr καθαρής διόλης. 1Η-NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.27(s, 2H), 7.18(s, 2H), 4.95(s, 1H), 

3.87(s,2H), 2.36(s, 3H αλλυλικά), 2.02(s, 2H). 
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