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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην παρούσα διδακτορική εργασία μελετήθηκαν η εκλεκτική συμπλοκοποίηση του 

ουρανίου από τριαζινικούς υποκαταστάτες και η ενεργοποίηση του οξυγόνου από αμιδικά 

και τριαζινικά πυριμιδικά σύμπλοκα του χαλκού και του βαναδίου.  

Οι υποκαταστάτες που χρησιμοποιήθηκαν για την συμπλοκοποίηση του ουρανίου είναι οι 

δισ-(υδροξυλάμινο)τριαζίνες. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν οι υποκαταστάτες 

H2bihyat και H2bihyatlm. Ο υποκαταστάτης H2bihyat έχει χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενες 

μελέτες για την δέσμευση των σκληρών μεταλλοϊόντων FeIII, TiIV, VV και MoV ενώ, ο 

υποκαταστάτης H2bihyatlm έχει συντεθεί πρώτη φορά στην παρούσα εργασία. Από την 

αντίδραση του H2bihyat με το [UVIO2(NO3)2(H2O)2]·4H2O σε υδατικό διάλυμα και 

διαφορετικές τιμές pH προέκυψαν τρία νέα σύμπλοκα τα οποία βρίσκονται σε δυναμική 

ισορροπία μεταξύ τους. Το κυρίαρχο είδος εξαρτάται τόσο από την συγκέντρωση του 

υποκαταστάτη όσο και από το pH του διαλύματος. Η αντίδραση του H2bihyat με το 

[UVIO2(NO3)2(H2O)2]·4H2O σε οργανικό διαλύτη, ακετονιτρίλιο, έδωσε ένα νέο σύμπλοκο 

το οποίο είναι και το κυρίαρχο είδος στους οργανικούς διαλύτες. Οι δυναμικές ισορροπίας 

μεταξύ του υποκαταστάτη και του μετάλλου σε υδατικό και οργανικό διάλυμα, η ικανότητα 

του υποκαταστάτη να δεσμεύει το UO2
2+ εκλεκτικά, σε διαλύματα τα οποία περιέχουν 

UVIO2
2+/VVO4

3− or UVIO2
2+/FeIII, όπως και η ικανότητα του υποκαταστάτη να δεσμεύει 

ισχυρά το ουράνιο μελετήθηκε με τις φασματοσκοπίες UV-Vis και NMR. Τα αποτελέσματα 

από τα πιο πάνω πειράματα έδειξαν ότι, ο υποκαταστάτης H2bihyat δεσμεύει εκλεκτικότερα 

και ισχυρότερα το ουράνιο από οποιανδήποτε άλλο υποκαταστάτη μέχρι στιγμής στην 

βιβλιογραφία. Από την αντίδραση του υποκαταστάτη H2bihyatlm με το 

[UVIO2(NO3)2(H2O)2]·4H2O σε οργανικούς διαλύτες στην παρουσία  UVIO2
2+ με ΜοΟ4

2- / 

SiVI, προέκυψαν δυο νέα σύμπλοκα στα οποία σχηματιζόταν χηλικός δακτύλιος του 

υποκαταστάτη με το ουράνιο, γεγονός που αποδεικνύει την εκλεκτικότητα του 

υποκαταστάτη προς το ουράνιο και όχι προς τα άλλα μέταλλα.  

Για την εκλεκτική δεσμευση ιόντων χαλκού (ΙΙ) και ψευδαργύρου με σκοπό την ανίχνευσή 

του στους βιολογικούς ιστούς με φθορισμό χρησιμοποιήθηκαν αμιδικοί Ν-τετραδοντικοί 

υποκαταστάτες. Όμως, παρατηρήθηκε ότι τα σύμπλοκα αυτά προκαλούσαν ενεργοποίηση 

του οξυγόνου. Με τον τρόπο αυτό προέκυψαν τέσσερα νέα σύμπλοκα χαλκού και 

μελετήθηκε ο τρόπος με τον οποίο ενεργοποιούν το διοξυγόνο. Με την χρήση πειραματικών 

και υπολογιστικών μεθόδων οι οποίες περιλαμβάνουν: το X-band c. w. EPR, το UV-vis, την 

φασματοσκοπία ESI-MS αλλά και DFT υπολογισμούς φάνηκε ότι γίνεται απευθείας 
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προσβολή του διοξυγόνου στην ομάδα  –HC=N– η οποία είναι δεσμευμένη στον χαλκό(ΙΙ) 

και παρατίθεται ένας πιθανός μηχανισμός οξείδωσης της ομάδας –HC=N– σε νιτρoνική 

ομάδα. Ο μηχανισμός αυτός είναι ένα από τα πρώτα παραδείγματα που υπάρχουν στην 

βιβλιογραφία και αφορούν την ενεργοποίηση του Ο2 στον οργανικό υποκαταστάτη του 

συμπλόκου. 

Για την ενεργοποίηση του οξυγόνου και την παραγωγή Η2Ο2 χρησιμοποίηθηκαν σύμπλοκες 

ενώσεις του βαναδίου. Στην παρούσα εργασία συντέθηκαν δύο σύμπλοκες πέροξο ενώσεις 

του βαναδίου και διερευνήθηκε ο μηχανισμός ενεργοποίησης του διοξυγόνου από αυτές. 

Αντίδραση του VOSO4 ή VOCl2 με τον υποκαταστάτη Hpbq (N-(8-quinolyl)pyridine-2-

carboxamide) σε μεθανολικό διάλυμα υπό ατμοσφαιρικό O2 σε θερμοκρασία δωματίου έχει 

ως αποτέλεσμα τον σχηματισμό του περόξο-βαναδικού συμπλόκου, το οποίο απομονώθηκε 

και μελετήθηκε κρυσταλλογραφικά. Για να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο 

ενεργοποιείται το οξυγόνο από τις σύμπλοκες ενώσεις του βαναδίου έγιναν μελέτες NMR 

(1H NMR, 51V NMR), UV-Vis, EPR, Raman Resonance όπως και ηλεκτροχημικές 

μετρήσεις. Μέσω των μετρήσεων αυτών καθορίστηκε ο χρόνος σχηματισμού του 

ενδιάμεσου προϊόντος και του τελικού προϊόντος. Η δραστικότητα διαφόρων άλλων 

τριδοντικών Ν-ετεροκυκλικών υποκαταστών με το βανάδιο(ΙV) στην αναγωγή του Ο2 

εξετάστηκε και καθορίστηκαν παράμετροι που την επηρεάζουν. Εδώ για πρώτη φορά 

γίνεται πλήρης διερεύνηση του μηχανισμού της αναγωγής του Ο2 από το V(IV). 
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ABSTRACT  

Here in, the selective ligation of uranium by triazine ligands and the activation of dioxygen 

by amidate and triazine pyridine complexes of copper and vanadium were investigated. 

The ligands that were used for the ligation of uranium are bis(hydroxylamino)(triazine) 

ligands- H2bihyat and H2bihyatlm. H2bihyat which  is a strong binder for hard metal ions 

(FeIII, TiIV, VV, and MoVI), reacted with [UVIO2(NO3)2(H2O)2]·4H2O in aqueous solution 

resulting in the isolation of three new complexes which are in equilibrium in aqueous 

solution, and their abundance varies with the concentration of H2bihyat and the pH. Reaction 

of H2bihyat with [UVIO2(NO3)2(H2O)2]·4H2O in CH3CN gave another new complex which 

is the major species in organic solvents. The dynamics between the UVIO2
2+ and the free 

ligand H2bihyat in aqueous and organic solutions; the metal binding ability of the H2bihyat 

for UVIO2
2+, and the selectivity of the H2bihyat to bind UVIO2

2+ over VVO4
3− and FeIII in 

either UVIO2
2+/VVO4

3− or UVIO2
2+/FeIII solutions were examined by NMR and UV−vis 

spectroscopies. The results revealed that H2bihyat, to the best of our knowledge, is a superior 

ligand for UVIO2
2+ binding and shows the higher selectivity for UVIO2

2+ compared to FeIII 

and VVO4
3−. Reaction of H2bihyatlm with [UVIO2(NO3)2(H2O)2]·4H2O in organic solutions 

in the presence of UVIO2
2+ with ΜοΟ4

2- / SiVI resulted in the isolation of two new complexes. 

The ligand chelates UVIO2
2+  instead of the other metal ions. Thus, this is a proof that the 

bis-(hydroxylamine)-triazine ligands are selective to UVIO2
2+ binding.  

N-amidate tetradente ligands were synthesized for the selective ligation of zinc and copper 

(II) in order to synthesize zinc and copper fluorescent molecular sensors to gain information 

about their action in biological samples,. It was observed that the copper-amidate complexes 

could activate dioxygen. Then, their ability to activate dioxygen was investigated with 

different experimental and computational studies including X-band c. w. EPR, UV-vis and 

ESI-MS spectroscopy and density functional theory computations. The results from the 

above studies indicate a direct attack of the dioxygen on the –HC=N– group ligated to 

copper(II), and a possible mechanism of the oxidation of the –HC=N– functionality ligated 

to copper(II) to an azinate group is provided. The above mechanism of dioxygen activation 

is one of the first examples in the literature which supports that coordination of O2 to the 

copper ion is not mandatory in order for copper complexes to exhibit oxidase or oxygenase 

activity.  

For the activation of dioxygen and Η2Ο2 production vanadium complexes were used. Here 

in, two new peroxo-vanadium complexes were synthesized and the mechanism of dioxygen 
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activation was investigated as well. This is a rare example of formation of a peroxo vanadium 

complex from molecular O2. Reaction of either VOSO4 or VOCl2 with Hpbq (N-(8-

quinolyl)pyridine-2-carboxamide) in CH3OH solution under atmospheric O2 at room 

temperature resulted in the quick formation of vanadium peroxo complex, which was 

isolated. The reaction was monitored with time by 51V NMR, 1H NMR, UV-vis, cw-X-EPR, 

Raman Resonance and cyclic voltammetry. The dynamic experimental data and theoretical 

studies were used to elucidate the mechanism of the reaction. This is the first time that the 

mechanism for dioxygen reduction by vanadium (IV) complexes is studied in detail. 

Furthermore, some heterocyclic ligands were synthesized and their ability to reduce 

dioxygen was monitored by 51VNMR.  
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 

1. Στόχος-Πρωτοτυπία εργασίας 

Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας ήταν ο σχεδιασμός και η σύνθεση οργανικών αμιδικών 

και τριαζινικών υποκαταστατών οι οποίοι και χρησιμοποιήθηκαν για την δέσμευση τόσο 

των σκληρών μεταλλοϊόντων βαναδίου και ουρανίου, όσο και του μαλακού μεταλλοϊόντος 

του χαλκού. Τα σύμπλοκα αυτά μελετήθηκαν ως προς την δραστικότητά τους με διάφορες 

φασματοσκοπικές μεθόδους. 

Το πρώτο θέμα το οποίο πραγματεύεται η μελέτη αυτή είναι η εκλεκτική συμπλοκοποίηση 

του ουρανίου. Η πυρηνική ενέργεια χρησιμοποιείται ευρέως παγκόσμια διότι δεν παράγεται 

CO2 έτσι, η πυρηνική ενέργεια μπορεί να χαρακτηριστεί και ως «πράσινη πηγή» ενέργειας1. 

Οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες του παγκόσμιου πληθυσμού για ενέργεια έχουν ως 

αποτέλεσμα την ανάγκη για συμπλοκοποίηση του ουρανίου από το θαλάσσιο νερό, αφού το 

ουράνιο χρησιμοποιείται ως καύσιμο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στα πυρηνικά 

εργοστάσια. Πιο συγκεκριμένα, τα αποθέματα του ουρανίου που υπάρχουν στο υπέδαφος 

αρκούν για να καλύψουν τις σημερινές ενεργειακές ανάγκες του πληθυσμού για ακόμη 100 

χρόνια, ενώ στο θαλάσσιο νερό η συγκέντρωση του ουρανίου που υπάρχει επαρκεί για την 

κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του πληθυσμού για 1000 χρόνια2. Ένα από τα 

προβλήματα που υπάρχει, για να καταστεί εφικτή η συμπλοκοποίηση του ουρανίου από το 

θαλάσσιο νερό, είναι ο ανταγωνισμός με τα μέταλλα βανάδιο και σίδηρο, τα οποία υπάρχουν 

και αυτά διαλυμένα στο θαλάσσιο νερό3. Επιπλέον, από την χρήση του ουρανίου για 

παραγωγή πυρηνικής ενέργειας προκύπτουν επιβλαβή πυρηνικά απόβλητα των οποίων η  

αποθήκευση και διαχείριση είναι δύσκολη και με υψηλό κόστος4. Τέλος, η χρήση και δοκιμή 

πυρηνικών όπλων στο παρελθόν είχαν ολέθριες συνέπειες τόσο στους ανθρώπους όσο και 

στο περιβάλλον, με την μόλυνση του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα.  

Τα τελευταία χρόνια συντέθηκαν διάφοροι χηλικοί υποκαταστάτες οι οποίοι και 

χρησιμοποιήθηκαν για την αποτοξίνωση τόσο των βιολογικών οργανισμών5 όσο και του 

περιβάλλοντος από το ουράνιο6. Επίσης, πολλοί υποκαταστάτες χρησιμοποιήθηκαν σε 

πολυμερικά υλικά για εκλεκτική δέσμευση του ουρανίου από το θαλάσσιο νερό. Τα υλικά 

αυτά στερούνται εκλεκτικότητας και έτσι η χρήση τους είναι ασύμφορη οικονομικά7,8. 

Λαμβάνοντας τα πιο πάνω υπόψη συμπεραίναμε ότι είναι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για έναν 

υποκαταστάτη ο οποίος να μην είναι τοξικός και να είναι ικανός να δεσμεύει εκλεκτικά το 

ουράνιο τόσο από το θαλάσσιο νερό όσο και από τα όμβια όντα. 
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Οι δισ-(υδροξυλάμινο)-1,3,5-τριαζίνες (bis-(hydroxylamino)-1,3,5-triazine) είναι 

υποκαταστάτες οι οποίοι μελετήθηκαν για την δέσμευση του Fe(III) και επέδειξαν υψηλή 

αποτελεσματικότητα9. Ο υποκαταστάτης H2bihyat ανήκει σε αυτή την οικογένεια 

υποκαταστατών (ΒΗΤ). Οι ιδιότητες συμπλοκοποίησης του υποκαταστάτη H2bihyat έχουν 

μελετηθεί για τα μέταλλα Ti(IV)10,V(V)11 και Mo(VI)12. Ο H2bihyat (2,6-

δις[υδροξυ(μέθυλ)άμινο]-4-μορφόλινο-1,3,5-τριαζίνη) (2,6-bis[hydroxy(methyl)amino]-4-

morpholino-1,3,5-triazine) (Σχήμα 1.1 (A)) έχει μελετηθεί και για την δέσμευση του 

UVIO2
2+ 13. Ο συνδυασμός των υδροξυλαμίνων με τον 1,3,5-τριαζινικό δακτύλιο ο οποίος 

έλκει ηλεκτρόνια έχει ως αποτέλεσμα οι υδροξυλαμίνες να μην οξειδώνονται εύκολα και τα 

πρωτόνια των υδροξυλομάδων να γίνονται πιο όξινα και να αποπρωτονιώνονται 

ευκολότερα. Επιπλέον, ο υποκαταστάτης έχει τρία άτομα δότες (δύο –ΟΗ των 

υδροξυλαμινών και ενός Ν του τριαζινικού δακτυλίου). Παράλληλα, η επίπεδη γεωμετρία 

του υποκαταστάτη H2bihyat επιτρέπει την ένταξή του στο ισημερινό επίπεδο του UVIO2
2+ 

σταθεροποιώντας το περισσότερο από άλλα ιόντα που δεν ευνοούν αυτή την ένταξη. 

Συνεπώς, τα χαρακτηριστικά του υποκαταστάτη αυτού μπορούν να αυξήσουν την 

εκλεκτικότητα για συμπλοκοποίηση με το ουράνιο σε σχέση με άλλα μεταλλοϊόντα. Επίσης, 

το μεγάλο μεταλλικό κέντρο του UVIO2
2+ ευνοεί μεγάλους αριθμούς ένταξης από 

υποκαταστάτες οι οποίοι δεν είναι ογκώδεις, όπως είναι ο H2bihyat και η ιδιότητα αυτή 

μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον διαχωρισμό του ουρανίου τόσο στο σώμα όσο και 

στα πυρηνικά απόβλητα14. Η αντίδραση του H2bihyat με το ουράνιο οδήγησε στην σύνθεση 

και απομόνωση τεσσάρων διαφορετικών σύμπλοκων ενώσεων του ουρανίου. Τα 

αποτελέσματα των διάφορων φασματοσκοπικών τεχνικών που χρησιμοποιήθηκαν στην 

συγκεκριμένη μελέτη συνιστούν  ότι ο υποκαταστάτης αυτός σχηματίζει σταθερά σύμπλοκα 

με το ουράνιο και ότι επιδεικνύει υψηλή εκλεκτικότητα προς το ουράνιο, παρουσία των 

ανταγωνιστικών του μεταλλοϊόντων, του βαναδίου και του σιδήρου. Τα αποτελέσματα αυτά 

αποδεικνύουν ότι ο υποκαταστάτης H2bihyat θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε 

πολυμερικά υλικά για την επιτυχή δέσμευση του ουρανίου από το θαλάσσιο νερό. Επιπλέον, 

με τροποποίηση της R- ομάδας του υποκαταστάτη H2bihyat από μορφόλινο σε 

διαιθανολάμινο προέκυψε ένας νεός υποκαταστάτης ο οποίος ανήκει στην δις υδροξυλάμινο 

τριαζινική (bis hydroxylamine triazine) ΒΗΤ οικογένεια. Ο υποκαταστάτης αυτός είναι ο 

H2bihyatlm  2,6-δις[υδρόξυ(μέθυλ)άμινο])-4-διαιθανολάμινο-1,3,5-τριαζίνη (2,6-

Bis[hydroxy(methyl)amino])-4-diethanolamino-1,3,5-triazine)  (Σχήμα 1.1 (Β)) και η 

συγκεκριμένη αλλαγή εξυπηρετεί στην δέσμευση των υδροξυλομάδων από πυριτικά υλικά, 

ούτως ώστε να γίνει κατορθωτή η παρασκευή πυριτικού υλίκού για την απομόνωση του 
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UVIO2
2+ από το θαλασσινό νερό15. Πειράματα κρυστάλλωσης του H2bihyatlm σε διάλυμα 

αιθανόλης στην παρουσία  UVIO2
2+ με ΜοΟ4

2- / SiVI, εδειξαν ότι τα σύμπλοκα του  UVIO2
2+- 

bihyatlm2- αλληλεπιδρούν ισχυρά με τα ιοντα αυτά μέσω ομοιοπολικών δεσμών.  

 

Σχήμα 1.1: Υποκαταστάτης (A) H2bihyat, (B) H2bihyatlm 

Στην προσπάθεια παρασκευής εκλεκτικών υποκαταστατών για τα ιόντα βαναδίου και 

χαλκού (που είναι και οι κύριοι ανταγωνιστές στην συμπλοκοποίηση του ουρανιλίου στην 

θάλασσα) παρατηρήθηκε ότι τα σύμπλοκα αυτά ενεργοποιούσαν το ατμοσφαιρικό οξυγόνο. 

Η ενεργοποίηση του οξυγόνου διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε βιολογικές, συνθετικές 

αλλά και βιομηχανικές διεργασίες16–18. Η ενεργοποίηση του οξυγόνου στα διαλύματα και η 

αναγωγή του προς το νερό γίνεται μέσω δραστικών ενδιάμεσων (σουπερόξο-, πέροξο- και 

ρίζας υδροξυλίου). Η ενεργοποίηση του οξυγόνου είναι δύσκολη λόγω των υψηλών 

θερμοδυναμικών και κινητικών φραγμάτων ενέργειας19. Τα μεταλλοένζυμα τα οποία στο 

ενεργό κέντρο τους περιέχουν διάφορα μέταλλα όπως ο σίδηρος, ο χαλκός και ο 

ψευδάργυρος μπορούν να μειώσουν τα φράγματα ενέργειας και να ενεργοποιήσουν την 

αναγωγή του Ο2. Οι πρωτεΐνες οι οποίες δεσμεύουν ή ενεργοποιούν το οξυγόνο, τελούν 

διάφορες βιολογικές λειτουργίες. Μεταξύ αυτών είναι: (1) η μεταφορά οξυγόνου (Hc, 

αιμοκυανίνη), (2) η οξείδωση αρωματικών δακτυλίων (τυροσίνη, κατεχολοξειδάση), (3) η 

βιογένεση νευροδιαβιβαστικών ορμονών (DβΜ, PHM), (4) η παραγωγή H2O2 και (5) η 

οξείδωση του μεθανίου (pMMO). Σε αυτά τα ένζυμα γίνεται συνήθως αντίδραση του Cu(I) 

με το O2 η οποία έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή ενδιάμεσων προϊόντων που αντιδρούν 

με το υπόστρωμα20. Από τα πιο πάνω δεδομένα είναι εμφανές ότι η ενεργοποίηση του 

διοξυγόνου από τα μεταλλοένζυμα που περιέχουν χαλκό  διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 

στις διάφορες βιολογικές λειτουργίες19. Η μελέτη των ενζύμων αυτών και η προσπάθεια 

κατανόησης του μηχανισμού λειτουργίας τους από τους επιστήμονες έχουν ως απώτερο 

σκοπό τη χρήση τους σε διάφορες καταλυτικές διαδικασίες. Η χρήση συνθετικών, 

βιοµιµητικών μοντέλων των ενζύμων του χαλκού αποτελεί εξαιρετική επιλογή για την 
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εύρεση νέων ιδεών ή για την αξιολόγηση υποθέσεων πάνω στον μηχανισμό ενεργοποίησης 

του Ο2 από τα ένζυμα µε βάση τον χαλκό21. 

Στην παρούσα έρευνα, έγινε σύνθεση νέων βιομιμητικών συμπλόκων του χαλκού(ΙΙ) µε 

σκοπό την διερεύνηση του µηχανισµού ενεργοποίησης του Ο2 από τα ένζυµα που περιέχουν 

ιόντα χαλκού στο ενεργό κέντρο τους. Πιο συγκεκριµένα, αναφέρεται η σύνθεση, ο δοµικός 

και φυσικοχηµικός χαρακτηρισµός, η θεωρητική µελέτη και η αλληλεπίδραση µε το Ο2 µίας 

σειράς ενώσεων του χαλκού(ΙΙ) µε τους αµιδικούς υποκαταστάτες Ν-{2-[(2-

πυριδυλοµεθυλενο)αµινο]φαινυλο}πυριδινο-2-καρβοξαµίδιο (N-{2-[(2-

Pyridylmethylene)amino]phenyl}pyridine-2-carboxamide) (Hcapca) και με την ανηγµένη 

µορφή του Ν-{2-[(2-πυριδυλοµεθυλ)αµινο]φαινυλο}πυριδινο-2-καρβοξαµίδιο (N-{2-

[(Pyridylmethyl)amino]phenyl}pyridine-2-carboxamide) (H2capcah), οι οποίοι έχουν 4 

άτομα δότες (Σχήμα 1.2 (Α,Β)). Οι υποκαταστάτες αυτοί επιλέχθηκαν γιατί θα μπορούν να 

να δράσουν εκλεκτικά στην δέσμευση του χαλκού κυρίως λόγω της ευκολίας του χαλκού 

να αποπρωτονιώνει το αμιδικό άζωτο. Οι υποκαταστάτες αυτοί είναι επίπεδοι και 

απεντοπίζουν το φορτίο που δημιουργείται αυξάνοντας έτσι την σταθερότητα ένταξης. 

Επίσης, μπορούν σε ορισμένες συνθήκες να φθορίζουν και η ιδιότητά τους αυτή μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για ανίχνευση των συγκεκριμένων μεταλλοϊόντων σε βιολογικά και άλλα 

μέσα. Επειδή περιέχουν ως άτομα δότες άζωτα μπορούν να μιμούνται το περιβάλλον του 

χαλκού στα ενεργά κέντρα των οξειδασών, των µονοοξυγενασών και των διοξυγενασών. 

Επιπλέον, η αποπρωτονίωση του αµιδικού αζώτου δίνει στις ενώσεις του χαλκού της 

παρούσας εργασίας ένα αρνητικό φορτίο, το οποίο απεντοπίζεται στον αρωματικό δακτύλιο 

της 1,2-φαινυλενοδιαµίνης, και η οποία µε αυτόν τον τρόπο μπορεί να δράσει ως δότης 

ηλεκτρονίων και προσομοιώνει τα οργανικά υποστρώματα των οξειδασών, των 

µονοοξυγονασών και των διοξυγενασών του χαλκού. 

 

Σχήμα 1.2: Υποκαταστάτες H2capcah(A), Hcapca(B) 
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Εκτός από τις σύμπλοκες ενώσεις του χαλκού, χρησιμοποιήθηκαν και σύμπλοκες ενώσεις 

του βαναδίου για την ενεργοποίηση του Ο2 και την  παραγωγή Η2Ο2. Το Η2Ο2 είναι ισχυρό 

οξειδωτικό και χρησιμοποιείται για την εκλεκτική οξείδωση αδρανών ενώσεων. Επιπλέον, 

λόγω του οξειδωτικού χαρακτήρα του Η2Ο2  χρησιμοποιείται και ως καύσιμο στις κυψελίδες 

καυσίμων22,23. Οι αντιδράσεις οξείδωσης των υποστρωμάτων από το Η2Ο2 με βαναδικά 

σύμπλοκα γίνεται με προσθήκη του Η2Ο2 στην αντίδραση και όχι με την παραγωγή του24. 

Στην βιβλιογραφία υπάρχουν μόνο μερικά παραδείγματα σύμπλοκων ενώσεων του 

βαναδίου στα οποία να γίνεται ενεργοποίηση του διοξυγόνου της ατμόσφαιρας και τελικά 

να παράγεται και να απομονώνεται υπερόξο βαναδικό σύμπλοκο25–28. Στην παρούσα 

εργασία συντέθηκαν δύο σύμπλοκες πέροξο ενώσεις του βαναδίου και διερευνήθηκε ο 

μηχανισμός ενεργοποίησης του διοξυγόνου από αυτές. Στα πλαίσια της διερεύνησης του 

μηχανισμού έγιναν μελέτες NMR, UV-Vis, EPR, Raman Resonance (RR) όπως και 

ηλεκτροχημικές μετρήσεις. Μέσω αυτών, καθορίστηκε ο χρόνος σχηματισμού του 

ενδιάμεσου προϊόντος. Το τελικό προϊόν της αντίδρασης του VIVOSO4-Hbpq με το Ο2 

απομονώθηκε και χαρακτηρίστηκε κρυσταλλογραφικά. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν και 

θεωρητικοί υπολογισμοί οι οποίοι επαλήθευσαν τις πειραματικές παρατηρήσεις. Η 

συγκεκριμένη εργασία είναι σημαντική λόγω του με την ενεργοποίηση του διοξυγόνου από 

σύμπλοκες ενώσεις του βαναδίου παράγεται το Η2Ο2 το οποίο είναι «πράσινο οξειδωτικό» 

μέσο και όπως έχει προαναφερθεί θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την οξείδωση 

αδρανών ενώσεων όπως οι υδρογαναθράκες. Επίσης, σημαντικό είναι και το γεγονός ότι η 

παρούσα είναι και η πρώτη εργασία στην βιβλιογραφία στην οποία διερευνάται με την 

χρήση φασματοσκοπικών μεθόδων και θεωρητικών μελετών ο μηχανισμός ενεργοποίησης 

του διοξυγόνου. Επιπλέον, για την κατανόηση του ρόλου που διαδραματίζει ο σκελετός του 

υποκαταστάτη στην ενεργοποίηση του διοξυγόνου στο μεταλλικό κέντρο του βαναδίου 

έγινε σύνθεση διαφόρων αμιδικών και τριαζινικών πυριδινικών υποκαταστατών και 

μελετήθηκε η δραστικότητά τους για την ενεργοποίηση του διοξυγόνου με την 

φασματοσκοπία 51VNMR. 

2. Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

2.1. Χηλική θεραπεία 

Η χρήση των ακτινίδων και άλλων βαρέων μετάλλων μπορεί να είναι επιβλαβής για την 

υγεία του ανθρώπου, επομένως υπήρξε η ανάγκη για αποτελεσματικά μέτρα απομάκρυνσης 

των ραδιενεργών μετάλλων και γενικά των βαρέων μετάλλων από τον οργανισμό. Έτσι, 

άρχισε να πραγματοποιείται η χηλική θεραπεία29. Με τον όρο χηλική θεραπεία εννοούμε 
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την απομάκρυνση μεταλλικών ιόντων από το ανθρώπινο σώμα με την λήψη χηλικών 

ενώσεων. Η χρήση χηλικών υποκαταστατών έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία 

σύμπλοκων ενώσεων του μεταλλοϊόντος με τον υποκαταστάτη. Οι χηλικοί υποκαταστάτες 

είναι πολύ σημαντικοί για την αντιμετώπιση και την θεραπεία του οργανισμού από τα βαρέα 

και ραδιενεργά μέταλλα30. 

2.1.1. Παράγοντες που επηρεάζουν την εκλεκτική συμπλοκοποίηση χηλικών     

υποκαταστατών με τα μέταλλα  

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την εκλεκτική συμπλοκοποίηση των χηλικών 

υποκαταστατών με μεταλλοϊόντα είναι: (1) η γεωμετρία του συμπλόκου, (2) το μέγεθος του 

μεταλλοϊόντος, (3) η σκληρότητα μαλακότητα υποκαταστατών και μετάλλου και (4) ο 

σχηματισμός χηλικών δακτυλίων. Οι τέσσερις αυτοί παράγοντες αναλύονται παρακάτω 

εκτενώς. 

Όσο αφορά την γεωμετρία των συμπλόκων, αυτή εξαρτάται από τον αριθμό ένταξης που 

προτιμάται από τα μεταλλοϊόντα της d ομάδας. Οι παρακάτω παράγοντες επηρεάζουν την 

προτίμηση του κάθε μεταλλικού ιόντος: (α) οι ογκώδεις υποκαταστάτες ευνοούν μικρούς 

αριθμούς ένταξης στα μεταλλικά κέντρα, (β) οι μεγάλοι αριθμοί ένταξης είναι αποτέλεσμα 

της ένταξης μικρών υποκαταστατών σε μεγάλα μεταλλικά ιόντα, (γ) με αύξηση του τυπικού 

φορτίου του μετάλλου το μέγεθος του μεταλλικού ιόντος μειώνεται, (δ) μικροί αριθμοί 

ένταξης ευνοούνται από μέταλλα τα οποία έχουν υψηλή οξειδωτική κατάσταση με π-

υποκαταστάτες31.  

Όπως αναφέρεται και πιο πάνω, η ένταξη των χηλικών υποκαταστατών σε ένα συγκεκριμένο 

μεταλλοϊόν εξαρτάται από το μέγεθος του μεταλλοϊόντος. Το μέγεθος των μετάλλων της d-

ομάδας εξαρτάται από το πυρηνικό τους φορτίο. Πιο συγκεκριμένα, με ελάττωση του 

πυρηνικού φορτίου, όπως για παράδειγμα από τον Fe3+ στον Fe2+, προκαλείται αύξηση του 

μεγέθους των μεταλλοϊόντων. Το μέγεθος των μετάλλων με αριθμό οξείδωσης +3 (Sc3+- 

Fe3+) μειώνεται κατά μήκος της σειράς στον Περιοδικό Πίνακα, επομένως μπορούν να 

ενταχθούν σε αυτά μεγάλοι υποκαταστάτες και έτσι, ο αριθμός ένταξης του μετάλλου να 

είναι μικρός. Το μέγεθος των μετάλλων με αριθμό οξείδωσης +2 (Fe2+- Zn2+) αυξάνεται 

κατά μήκος της σειράς στον Περιοδικό Πίνακα επομένως, μπορούν να ενταχθούν σε αυτά 

μικροί υποκαταστάτες και ως αποτέλεσμα να προκύπτουν οι μεγάλοι αριθμοί ένταξης32. 

Όσο αφορά τις  λανθανίδες και τις ακτινίδες (μετά το Am3+)  έχουν ίδιες χημικές ιδιότητες 

και αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι λανθανίδες να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μοντέλα 

για την έρευνα της δομής των ακτινίδων. Η χρήση των λανθανιδών προτιμάται για 
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ερευνητικούς σκοπούς, λόγω της μειωμένης ραδιενέργειάς τους, σε σχέση με τις ακτινίδες. 

Τόσο οι λανθανίδες όσο και οι ακτινίδες συμπεριφέρονται ως οξέα κατά Lewis, έχουν 

μεγάλη ιοντική ακτίνα και προτιμούν τους υψηλούς αριθμούς ένταξης (ειδικά τους αριθμούς 

ένταξης 8 και 9). Η ιοντική ακτίνα των λανθανίδων μειώνεται με αύξηση του ατομικού 

αριθμού τους. Το φαινόμενο αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα σύμπλοκα με τους χαμηλότερους 

αριθμούς ένταξης να είναι σταθερότερα με αύξηση του ατομικού τους αριθμού33. 

Η θεωρία της σκληρότητας/μαλακότητας οξέων και βάσεων υποστηρίζει ότι τα σκληρά 

οξέα σχηματίζουν σταθερότερα σύμπλοκα με τις σκληρές βάσεις. Δηλαδή, ένα σκληρό οξύ 

π.χ. Li+, Na+, K+, σχηματίζει σταθερότερα σύμπλοκα με υποκαταστάτες που περιέχουν 

άτομα δότες π.χ. F-,Cl-, OH- 32. Ενώ, ένα μαλακό οξύ όπως Pb2+, Hg2+, Cd2+, και As3+, 

σχηματίζει σταθερότερα σύμπλοκα με υποκαταστάτες οι οποιοί περιέχουν θείο ως άτομα 

δότες30. Οι όροι σκληρό/μαλακό περιγράφουν την πολωσιμότητα των μεταλλοϊόντων. Τα 

σκληρά οξέα μπορεί να είναι μικρά μονοκατιόντα ή πολυσθενή φορτισμένα με μεγάλη 

πυκνότητα φορτίου. Αυτά τα ιόντα προτιμούν άτομα δότες τα οποία δεν είναι πολώσιμα 

(σκληρές βάσεις), αφού ούτε τα σκληρά οξέα είναι πολώσιμα. Τα μαλακά οξέα είναι 

μονοκατιόντα μεγάλα σε μέγεθος με μικρή ηλεκτρονιακή πυκνότητα και είναι πολώσιμα. 

Σχηματίζουν σταθερά σύμπλοκα με άτομα δότες τα οποία είναι επίσης πολώσιμα (μαλακές 

βάσεις)32.  

Στο Σχήμα 1.3 απεικονίζεται ένα παράδειγμα διαγραμμάτων Irving-Williams τα οποία 

σχετίζονται με την μαλακότητα-σκληρότητα οξέων-βάσεων. Στο διάγραμμα απεικονίζεται 

η σταθερότητα των μετάλλων της 1ης σειράς σε οξειδωτική κατάσταση +2 με τους 

υποκαταστάτες: 1,2-αιθανιοδιαμίνη, γλυκίνη, οξαλικό οξύ, μέρκαπτοξικό οξύ, 

μερκαπτοεθυλαμίνη. Τα σύμπλοκα γίνονται πιο σταθερά όσο το μέγεθος του μεταλλοϊόντος 

μειώνεται. Το ιόν του Fe2+ λόγω του χαρακτήρα του ο οποίος δεν είναι αμιγώς σκληρός ή 

μαλακός εμφανίζει περίπου την ίδια σταθερότητα με όλους τους υποκαταστάτες. Τα ιόντα 

τα οποία βρίσκονται αριστερά από τον Fe2+ έχουν αυξημένη συνάφεια στους σκληρούς 

δότες-υποκαταστάτες (οξυγόνο), ενώ προς τα δεξιά, λόγω του μαλακού χαρακτήρα των 

ιόντων, αυξάνεται η συνάφειά τους προς πιο μαλακούς δότες-υποκαταστάτες (άζωτο). Η 

γλυκίνη ως υποκαταστάτης κατατάσσεται ενδιάμεσα των υποκαταστατών που περιέχουν 

οξυγόνο και άζωτο. Επομένως, η σειρά των Irving-Williams είναι Μn2+ < Fe2+ < Co2+ < Ni2+ 

< Cu2+> Zn2+ . Ο Cu2+ έχει την μεγαλύτερη σταθερότητα λόγω του φαινομένου Jahn-Teller34. 
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Άλλος παράγοντας ο οποίος αυξάνει την σταθερότητα ενός συμπλόκου είναι ο σχηματισμός 

χηλικών δακτυλίων. Οι υποκαταστάτες με αυξημένο αριθμό ατόμων δοτών (π.χ. 

διαιθυλενοτριαμίνη) επιφέρουν αύξηση της εντροπίας και άρα, σχηματίζουν πιο σταθερά 

σύμπλοκα από τους υποκαταστάτες με ένα άτομο δότη (π.χ. ΝΗ3). Με την ένταξη ενός 

υποκαταστάτη με περισσότερα από ένα άτομα δότες στο μεταλλοϊόν σχηματίζεται ο χηλικός 

δακτύλιος30. Παραδείγματος χάριν, με την ένταξη της 1,2-αιθανιοδιμίνης και του 

υποκαταστάτη ακετυλακετόνης [acac]- στο μεταλλοϊόν σχηματίζεται 5-μελής και 6-μελής 

χηλικός δακτύλιος, αντίστοιχα. Με την ένταξη του υποκαταστάτη [acac]- στο μεταλλοϊόν ο 

6-μελής δακτύλιος που σχηματίζεται είναι επίπεδος και σταθεροποιείται με απεντοπισμένο 

π-δεσμό. Οι 5-μελείς και 6-μελείς δακτύλιοι συναντώνται συχνά στα μεταλλικά σύμπλοκα, 

με τους 5-μελείς δακτυλίους να συναντώνται στα μεγάλα μεταλλοϊόντα ενώ οι 6-μελείς 

δακτύλιοι να συναντώνται στα μικρά μεταλλοϊόντα35. Συμπερασματικά, χηλικό φαινόμενο 

είναι το φαινόμενο όπου η θερμοδυναμική σταθερότητα για τον σχηματισμό ενός χηλικού 

συμπλόκου είναι μεγαλύτερη για τους υποκαταστάτες με πολλά άτομα δότες παρά για τους 

υποκαταστάτες με ένα άτομο δότη30. 
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Σχήμα 1.3: Διαγράμματα Irving-Williams. Η σταθερότητα των συμπλόκων των 

μετάλλων της 2ης σειράς με τους υποκαταστάτες: 1,2 -αιθανιοδιαμίνη, γλυκίνη, 

οξαλικό οξύ, μέρκαπτοξικό οξύ, μερκαπτοεθυλαμίνη αυξάνεται από τα αριστερά 

προς τα δεξιά34.  

2.1.2.  Χαρακτηριστικά αποδοτικών χηλικών υποκαταστατών προς συμπλοκοποίηση 

μεταλλοϊόντων 

Οι χηλικοί υποκαταστάτες οι οποίοι είναι αποτελεσματικοί ως προς την εκλεκτικότητα των 

μετάλλων στους ανθρώπινους οργανισμούς έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: μεγάλη 

εκλεκτικότητα για την δέσμευση μετάλλων, χαμηλή τοξικότητα για τους οργανισμούς, 

υψηλή δραστικότητα όταν λαμβάνονται από το στόμα (οι υποκαταστάτες πρέπει να είναι 

λιπόφιλοι για να μπορούν να διαπεράσουν την μεμβράνη των κυττάρων και να δεσμεύσουν 

το μέταλλο) και, χαμηλό κόστος. Παρόλα αυτά, το σημαντικότερο όλων όσο αφορά τον 

σχεδιασμό/χρήση χηλικών ενώσεων για την εκλεκτικότητα των μετάλλων, είναι να υπάρχει 

υψηλή συνάφεια της χηλικής ένωσης με το μέταλλο. Αντίθετα, πρέπει να υπάρχει χαμηλή 

συνάφεια του υποκαταστάτη με άλλα βιολογικά σημαντικά μεταλλοϊόντα29,30.  

2.1.3. Παραδείγματα χηλικών υποκαταστατών για απομάκρυνση διάφορων τοξικών 

μετάλλων από τους οργανισμούς 

Για την αποτοξίνωση των παιδιών από τον μόλυβδο χρησιμοποιείται από το 1950, ο 

υποκαταστάτης CaNa2EDTA (Σχήμα 1.4 (Α)). Το σύμπλοκο που σχηματίζεται μεταξύ του 

χηλικού υποκαταστάτη και του μολύβδου, Pb-EDTA, έχει μεγαλύτερη σταθερά 

σταθερότητας από αυτή του Ca-EDTA επομένως, με την λήψη του χηλικού υποκαταστάτη 

το Ca αντικαθίσταται από τον μόλυβδο και σχηματίζεται το σταθερότερο σύμπλοκο του 

PbNa2EDTA36,37. Ο υποκαταστάτης CaNa3DTPA (Σχήμα 1.4  (Β)) είναι ανάλογος 

υποκαταστάτης του αιθυλενοδιαμινοτετραοξικού οξέος (Ethylenediaminetetraacetic acid) 

(EDTA), αλλά εμφανίζει υψηλότερες σταθερές σταθερότητας από αυτές των συμπλόκων 

του EDTA με διάφορα μέταλλα όπως: το κοβάλτιο, ο ψευδάργυρος και το κάδμιο. Το 

μειονέκτημα και των δύο υποκαταστατών είναι ότι δεν είναι εκλεκτικοί και προκαλούν 

έλλειψη χρήσιμων ιχνοστοιχείων από τον οργανισμό όπως είναι ο ψευδάργυρος38. To 

διαιθυλενοτριάμινο πέντα-οξικό οξύ (diethylenetriamine penta-acetic acid) (DTPA) 

χρησιμοποιήθηκε για την αποτοξίνωση των οργανισμών από το πλουτώνιο, το κιούριο και 

το αμερίκιο39. Τα άλατα Ca-DTPA και Zn-DTPA δεν μπορούν να διαπεράσουν την 

κυτταρική μεμβράνη λόγω του ότι δεν έχουν λιπόφιλο χαρακτήρα. Σε περίπτωση που ο 

άνθρωπος επιμολυνθεί με κάποιο από τα πιο πάνω βαρέα μέταλλα θα πρέπει να ληφθούν 
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αμέσως οι χηλικοί υποκαταστάτες, εφόσον μπορούν να δράσουν αποδοτικά στην 

εξωκυτταρική περιοχή38. 

 

Σχήμα 1.4:Υποκαταστάτες EDTA (A), DTPA (B)36  

Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου χρησιμοποιήθηκε το τοξικό αέριο 

λεβισίτης, το οποίο περιείχε αρσενικό.  Για την δέσμευση του αρσενικού έγινε σύνθεση του 

υποκαταστάτη  2,3-διμερκαπρόλη (2,3-dimercaprol) (BAL) (Σχήμα 1.5 (Α)). Το BAL είχε 

χρησιμοποιηθεί και ως χηλικός υποκαταστάτης για την δέσμευση του καδμίου και του 

υδραργύρου. To BAL έχει ως άτομα δότες δυο ομάδες θειόλης (–SH sulfhydryl) και μια 

υδροξυλομάδα (-ΟΗ). Με την δέσμευση του αρσενικού από τον λεβισίτη σχηματίζεται 5-

μελής χηλικός δακτύλιος (Σχήμα 1.5 (B)). Η χρήση του BAL προκαλούσε νεφροτοξικότητα 

και για αυτό τον λόγο αναζητήθηκαν υποκαταστάτες λιγότερο τοξικοί από το BAL40. Έτσι, 

συντέθηκε το διμερκαπτοηλεκτρικό οξύ (dimercaptosuccinic acid) (DMSA) (Σχήμα 1.5 

(C)) για την δέσμευση των μαλακών μετάλλων, του As και Hg, το οποίο είχε χαμηλότερη 

τοξικότητα από το BAL και υψηλότερη εκλεκτικότητα, αφού η χρήση του δεν προκαλούσε 

έλλειψη σημαντικών ιχνοστοιχείων του οργανισμού όπως του Zn, του Mg, του Fe, και του 

Ca. Το μειονέκτημα του DMSA είναι ο υδατοδιαλυτός χαρακτήρας του, ο οποίος έχει ως 

αποτέλεσμα το μόριο να μην διαπερνά την κυτταρική μεμβράνη. Ο υποκαταστάτης D-

πενικιλλαμίνη (3-mercapto-D-valine, ή D-penicillamine) (DPA) Σχήμα 1.5 (D)), 

χρησιμοποιείται κυρίως για δέσμευση της περίσσειας χαλκού που παράγεται στους ασθενείς 

με την ασθένεια  Wilson. Ο DPA δεσμεύει τον Cu2+, τον ανάγει σε Cu1+, και ο ίδιος 

οξειδώνεται. Λόγω των παρενεργειών του το DPA σταμάτησε να κυκλοφορεί και στην θέση 

του χρησιμοποιήθηκε η τριεντίνη (trientin) (τριαιθυλενοτετραμίνης - triethylene tetramine) 

(Σχήμα 1.5 (E)). Η τριεντίνη δεσμεύει εκλεκτικά τον χαλκό χρησιμοποιώντας τα άτομα 

αζώτου της ως δότες ηλεκτρονίων. Η τοξικότητα της τριεντίνης είναι χαμηλότερη από την 

τοξικότητα του υποκαταστάτη DPA41. 

ΣΟ
ΦΙ
Α Χ
ΑΤ
ΖΗ
ΘΩ
ΜΑ



 
 
 

11 
 

 

Σχήμα 1.5: Υποκαταστάτης BAL (A), σύμπλοκο που σχηματίζεται με δέσμευση του 

As από το BAL (B), υποκαταστάτες DMSA (C), DPA (D),τριεντίνη (E) 

Για την δέσμευση του Fe3+ , στις περιπτώσεις όπου ο Fe3+ είναι σε περίσσεια στους 

οργανισμούς όπως συμβαίνει στους ασθενείς με θαλασσαιμία χρησιμοποίηθηκε ο 

υποκαταστάτης δεφεροξαμίνη (deferoxamine) (DFO) (Σχήμα 1.6  (Α)). Ο υποκαταστάτης 

DFO είναι μια ευθεία αλυσίδα η οποία αποτελείται από τρείς μονάδες 1-άμινο-5-Ν-υδρόξυ 

άμινοπεντανίου (1-amino-5-N-hydroxy aminopentane), δυο ομάδες ηλεκτρικού οξέος 

(succinic acid) και από μια ομάδα οξικού οξέος42. Ο υποκαταστάτης δεφεριπρόνη 

(deferiprone) (Σχήμα 1.6 (Β)), ο οποίος εμφανίζει επίσης υψηλή εκλεκτικότητα για τον Fe3+, 

αντικατέστησε σε αρκετές χώρες την DFO λόγω των μειωμένων παρενεργειών που έχει η 

χρήση του. Ο υποκαταστάτης δεφεριπρόνη έχει δύο άτομα δότες και σχηματίζει σύμπλοκα 

με αναλογίες 1:3, υποκαταστάτη - Fe3+ 43. 

 

Σχήμα 1.6:Υποκαταστάτες: DFO (A), δεφεριπρόνη (B) 
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2.2. Το ουράνιο και η γεωμετρία ένταξής του 

Το ουράνιο ανήκει στον f-τομέα του περιοδικού πίνακα και υιοθετεί οξειδωτικές 

καταστάσεις από +ΙΙΙ μέχρι και +VI44. Το U(VI) είναι η σταθερότερη οξειδωτική κατάσταση 

στους ζωντανούς οργανισμούς και βρίσκεται στη μορφή του διόξο κατιόντος, UO2
2+. Πιο 

συγκεκριμένα, σε αξονικές θέσεις είναι προσδεδεμένα δυο άτομα Ο και επομένως, σε 

ισημερινό επίπεδο μπορούν να προσδεθούν υποκαταστάτες και να προκύψουν Αριθμοί 

Ένταξης (Α.Ε.) 7 και 8. Οι υψηλοί Α.Ε. επιτρέπονται λόγω του μεγάλου μεγέθους του 

μεταλλοϊόντος45. Η διάταξη του U(VI) στον χώρο μπορεί να είναι τετραγωνική 

διπυραμιδική, πενταγωνική διπυραμιδική και εξαγωνική διπυραμιδική (Σχήμα 1.7 (Α-C))46. 

Το ουρανιλικό ιόν (U(VI), UO2
2+) είναι σκληρό οξύ κατά Lewis και έχει υψηλή συνάφεια 

με σκληρές βάσεις κατά Lewis όπως το οξυγόνου, βάσει της θεωρίας του Pearson 47.  

 

Σχήμα  1.7 :Γεωμετρίες ουρανιλίου  (Α) τετραγωνική διπυραμιδική, (Β) πενταγωνική 

διπυραμιδική και (C) εξαγωνική διπυραμιδική 46  

2.2.1. Το ουράνιο στα βιολογικά συστήματα 

Η σταθερότερη μορφή που συναντάται τόσο σε υδατικά διαλύματα αλλά και in vivo είναι 

το ουρανίλιο (U(VI), UO2
2+)29. Όταν ο οργανισμός έρθει σε επαφή με το UO2

2+ αυτό 

μεταφέρεται από το αίμα στα όργανα που στοχεύει, δηλαδή τα νεφρά και τα κόκκαλα. Είναι 

γνωστό ότι σε διαφορετικά μέρη του σώματος οι τιμές pH διαφέρουν. Τα ανόργανα μόρια 

του ουρανιλίου UΟ2
2+  καθορίζονται από τις τιμές pH. Πιο συγκεκριμένα, τα UO2(CO3)3

4-, 

UO2(CO3)2
2- κυριαρχούν σε υψηλές τιμές pH, pH >7.4. Σε χαμηλότερες τιμές pH, pH <7.4, 

τα κυρίαρχα είδη είναι τα UO2(HPO4)2
2- ή τα UO2(OH) 2-, UO2OH+, UO2(OH)3-. Όσον 

αφορά τα είδη του ουρανίου σε υδατικά διαλύματα σε τιμές pH κάτω του 5, προεξάρχον 

είδος είναι το UO2
2+ ενώ, σε τιμές pH 5-7 υπάρχουν τα UO2(OH)+, (UO2)3(OH)5

+, 

(UO2)2CO3(OH)3
-. Σε υψηλότερες τιμές pH, μεγαλύτερες από 8, κυρίαρχα είδη είναι τα 

UO2(CO3)3
4-, UO2(CO3)2

2- και σε πολύ μικρότερες ποσότητες τα UO2(OH)+, (UO2)3(OH)5
+. 

Γενικά, η τάση του UO2
2+ προς συμπλοκοποίηση ακολουθεί την σειρά: ΟΗ->F->NO3

->Cl-

>>>ClO4
- και CO3

2->SO3
2->C2O4

2->SO4
2- 48. Έχει αποδειχθεί ότι η συσσώρευση του UO2

2+ 

στα νεφρά και τα κόκκαλα μπορεί να προκαλέσει καρκίνο29,45,49. 

(A) (B) (C) 
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2.2.2. Σχεδιασμός/Επιλογή υποκαταστατών για εκλεκτική συμπλοκοποίηση του 

ουρανίου 

Από τα πιο πάνω, συμπεραίνουμε ότι οι χηλικοί υποκαταστάτες για να είναι εκλεκτικοί ως 

προς την δέσμευση των ακτινίδων και όχι άλλων σημαντικών προς τον ανθρώπινο 

οργανισμό μεταλλοϊόντων, όπως είναι ο Fe(III), πρέπει να τροποποιηθούν με τρόπο ώστε ο 

αριθμός ένταξης τους να ταιριάζει με τον αριθμό ένταξης των ακτινίδων που είναι 

μεγαλύτερος ή ίσος με 7, και όχι με τον αριθμό ένταξης του σιδήρου που είναι ίσος με 6. 

Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η συμπλοκοποίηση του Fe(III). Συμπερασματικά, η αύξηση 

του αριθμού των ατόμων δοτών ενός υποκαταστάτη και η προσθήκη ομάδων που να 

εμποδίζουν στερεοχημικά τον σίδηρο να δεσμευτεί με τους υποκατάστατες μπορεί να 

αποτελέσει το κλειδί για την υψηλή συνάφεια και την υψηλή εκλεκτικότητα του 

υποκαταστάτη προς τις ακτινίδες. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του UVIO2
2+ που αναφέρονται πιο πάνω (2.2) 

καταλήγουμε σε κάποια χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας χηλικός υποκαταστάτης 

έτσι ώστε να είναι εκλεκτικός για την συμπλοκοποίηση του UVIO2
2+. Αυτά τα 

χαρακτηριστικά είναι: (1) να σχηματίζει θερμοδυναμικά σταθερά σύμπλοκα, σταθερότερα 

από αυτά που σχηματίζει στον οργανισμό και στο θαλάσσιο νερο45,47. Αυτό δύναται να γίνει 

όταν ο υποκαταστάτης περιέχει σκληρά άτομα δότες (π.χ. Ο) αφού το UVIO2
2+ είναι σκληρό 

μεταλλοϊόν, (2) να είναι επίπεδος ώστε να μπορεί να δεσμευτεί στο ισημερινό επίπεδο του 

UVIO2
2+ (που είναι ο μόνος διαθέσιμος χώρος για πρόσδεση του υποκαταστάτη)29, (3) να 

έχει χαμηλό pKa ώστε να μπορεί αποπρωτονιώνεται σε φυσιολογικές συνθήκες, (4) να μην 

είναι τοξικός και τέλος, (5) να μην έχει υψηλό κόστος σύνθεσης50. 

2.2.3. Υποκαταστάτες που χρησιμοποιήθηκαν για αποτοξίνωση οργανισμών από το 

ουράνιο 

Το πλουτώνιο, που ανήκει στις ακτινίδες, παρουσιάζει παρόμοιες ιδιότητες με τον Fe(III). 

Πιο συγκεκριμένα έχουν παρόμοιο λόγο φορτίου προς ακτίνα (Ζ/r: Pu(IV) = 4.3, Fe(III) = 

4.6), και είναι και τα δύο σκληρά κατιόντα τα οποία σχηματίζουν δεσμούς με σκληρά άτομα 

δότες όπως είναι το οξυγόνο. Βάσει των πιο πάνω οι υποκαταστάτες με τους οποίους 

συμπλοκοποιείται ο Fe(III) θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για συμπλοκοποίηση των 

ακτινίδων, και πιο συγκεκριμένα του UO2
2+ 51. 

Οι χηλικοί υποκαταστάτες με τους οποίους συμπλοκοποιείται ο Fe(III) είναι τα σιδηροφόρα. 

Τα σιδηροφόρα είναι οργανικά μόρια μικρού μοριακού βάρους τα οποία εκκρίνονται από 
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μικροοργανισμούς και φυτά. Έχουν υψηλή συνάφεια προς τον Fe(III)  και χρησιμοποιούνται 

για την διαλυτοποίηση του ιόντος του σιδήρου και την μεταφορά του στα κύτταρα52. Τα 

σιδηροφόρα φέρουν τις εξής χαρακτηριστικές ομάδες: τις  κατεχόλες (CAM) (Σχήμα 1.8 

(Α)) και τις υδροξυπυριδίνες (HOPOs) (Σχήμα 1.8 (D)). Όλα τα σιδηροφόρα σχηματίζουν 

5-μελείς χηλικούς δακτυλίους με τον σίδηρο. Οι ομάδες αυτές αποτέλεσαν μοντέλο για τον 

σχεδιασμό χηλικών υποκαταστατών που να συμπλοκοποιούν εκλεκτικά τις ακτινίδες και 

έτσι, άρχισαν να μελετώνται οι υποκαταστάτες CAM, CAM(S), CAM(C), ΗΟΡΟ (Σχήμα 

1.8 (A-D)) ή συνδυασμός των ομάδων αυτών οι οποίες βρίσκονται ως ομάδες στα 

σιδηροφόρα29. 

 

Σχήμα  1.8  : Υποκαταστάτες (CAM) (Α), [CAM(S)] (Β), [CAM(C)] (C)  και 1,2-

ΗΟΡΟ (D)  

Μέχρι το 1999, δεν είχε συντεθεί κάποιος χηλικός υποκαταστάτης για εκλεκτική δέσμευση 

του ουρανίου από τους οργανισμούς. Τότε, οι Xu και Raymond απομόνωσαν και 

χαρακτήρισαν πλήρως τέσσερα σύμπλοκα ουρανίου με τους υποκαταστάτες ΗΟΡΟ σε 

οργανικούς διαλύτες. Ο υποκαταστάτης Μe-3,2-HOPO με 2 άτομα δότες (Σχήμα 1.9 (Α)) 

αποτέλεσε μοντέλο για σχεδιασμό των υποκαταστατών ΗΟΡΟ με 4 άτομα δότες (Σχήμα 

1.9 (Β)), που συμπλοκοποιήσαν το UO2
2+ σε διαλύτη DMSO. Οι υποκαταστάτες HOPO 

δεσμεύουν το UO2
2+ στο ισημερινό επίπεδο και στην πέμπτη κενή θέση ένταξης 

προσδένεται ο οργανικός διαλύτης53. 

 

 

Σχήμα 1.9: Υποκαταστάτες Μe-3,2-HOPO (2 άτομα δότες)  (A),  HΟΡΟ(4 άτομα 

δότες,n=2-4C) (Β) 53  

(Α) (B) 

(A) (B)    (C)    (D) 
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Από την πιο πάνω μελέτη προέκυψε ότι οι υποκαταστάτες με 4 άτομα δότες είναι καλοί 

χηλικοί υποκαταστάτες για το ουράνιο για τους παρακάτω λόγους: (1) είναι 

αποτελεσματικότεροι από έναν υποκαταστάτη με 2 άτομα δότες σε χαμηλές συγκεντρώσεις 

στους ζωντανούς οργανισμούς, (2) έχουν μικρότερη συνάφεια για τον Fe(III), που είναι 

σημαντικό μεταλλοϊόν για τους οργανισμούς, από υποκαταστάτες με 6 άτομα δότες 53. 

Όσον αφορά τους υποκαταστάτες CAM μετά από την σύνθεση διάφορων υποκαταστατών 

όπως: 2-LI-CAM(S), 4-LI-CAM, 3,4,3-LI-CAM(C), 5-LI-CAM(S)  (LI =linear, γραμμικά) 

και δοκιμή τους in vivo οι μελέτες κατέληξαν ότι ο 5-LI-CAM(S) έχει τα καλύτερα 

αποτελέσματα για απομάκρυνση του U(VI) από το σώμα, ακόμα και όταν αυτό έχει 

συσσωρευθεί στα κόκκαλα. Οι υποκαταστάτες τερεφθαλαμίδια (terephthalamide) (ΤΑΜ) 

που περιέχουν πολλά άτομα δότες απεδείχθη είναι τοξικοί για χρήση στα βιολογικά 

συστήματα29.  

Οι υποκαταστάτες ΗΟΡΟ έχουν 4 ή 8 άτομα δότες. Ανάμεσα σε όλους τους υποκαταστάτες 

οι οποίοι έχουν συντεθεί οι υποκαταστάτες  3,4,3-LI-(1,2-HOPO) και 5-LI-(Me-3,2-HOPO) 

είναι οι πιο αποδοτικοί. Επιπλέον, ο υποκαταστάτης 3,4,3-LI-(1,2-HOPO) (Σχήμα 1.10) 

απεδείχθη ότι είναι ικανός να απομακρύνει το ουράνιο, καθώς και το πλουτώνιο και το 

αμερίκιο, από το συκώτι και το μηριαίο οστό. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο υποκαταστάτης 

3,4,3-LI-(1,2-HOPO) δοκιμάζεται σήμερα σε κλινικές μελέτες στην Αμερική54. 

 

 

Σχήμα  1.10: Υποκαταστάτης 3,4,3-LI-(1,2-HOPO) 

Άλλοι υποκαταστάτες οι οποίοι έχουν εξεταστεί για την ικανότητα σύνδεσης τους με το 

ουρανίλιο in vitro και in vivo είναι οι διφωσφονικοί. Με την χρήση της φασματοσκοπικής 

τεχνικής απορρόφησης UV-Visible υπολογίστηκαν οι σταθερές πρόσδεσης (Kcond) του 

ουρανιλίου με μια σειρά διφωσφονικούς υποκαταστάτες (δίποδων και τρίποδων) (Σχήμα 

1.11(Α)), οι οποίοι διέφεραν μεταξύ τους ως πρός την γεωμετρία της συνδετικής τους 

αλυσίδας. Τα αποτελέσματα έδειξαν μεγάλες σταθερές πρόσδεσης Kcond=1015-1019.5 σε 

pH=7.4, με τους τρίποδες διφωσφονικοί υποκαταστάτες να εμφανίζουν μεγαλύτερες Kcond. 

Επιπλέον, στους δίποδες διφωσφονικούς υποκαταστάτες η συνδετική αλυσίδα που 
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αποτελείτο από 12 άτομα, και χώριζε τα δυο χηλικά κέντρα, ήταν η πιο αποτελεσματική για 

την συμπλοκοποίηση του ουρανιλίου. Στους τρίποδες διφωσφονικούς υποκαταστάτες με 

ευέλικτες συνδετικές αλυσίδες η συμπλοκοποίηση με το ουράνιο ήταν αποτελεσματικότερη 

σε σχέση με αυτούς που είχαν κυκλικές συνδετικές αλυσίδες. Τα αποτελέσματα in vivo 

έδειξαν ότι οι τρίποδες διφωσφονικοί υποκαταστάτες δεν είναι τόσο αποτελεσματικοί όσο 

οι δίποδες διφωσφονικοί υποκαταστάτες55. 

 

Σχήμα 1.11: Διφωσφονικοί υποκαταστάτες (δίποδες και τρίποδες) ( Α) Απεικόνιση 

δέσμευσης του ουρανιλίου από δίποδα  και τρίποδα διφωσφονικό  υποκαταστάτη  (Β)55  

Υδρόξο κετονικοί υποκαταστάτες της μαλτόλης (ma) και της 3-υδροξυ-1,2-διμέθυλο-

4(1Η)πυριδόνης (3-Hydroxy-1,2-dimethyl-4(1H)-pyridone) (Hdpp) δοκιμάστηκαν για 

συμπλοκοποιησή τους με το ουρανίλιο. Αντίδρασή τους οδήγησε στην απομόνωση και 

μελέτη των δύο ακόλουθων συμπλόκων του ουρανίου: (1) [UO2(ma)2(H2O)], (2) 

[UO2(dpp)(Hdpp)2(H2O)]ClO4. Τα δύο αυτά σύμπλοκα απομονώθηκαν στο νερό κάτω από 

όξινες συνθήκες (pH~3). Η διάταξη τoυ συμπλόκου [UO2(dpp)(Hdpp)2(H2O)]ClO4  είχε 

παρατηρηθεί για πρώτη φόρα στα σύμπλοκα που είχαν χηλικούς υποκαταστάτες τις 

υδρόξοκετόνες. Λόγω των δεσμών υδρογόνου που αναπτύσσονταν μεταξύ του Hdpp και 

dpp- στο σύμπλοκο (2) η διαμόρφωση αυτή σταθεροποιείτο. Η εργασία αυτή δείχνει ότι η 

γεωμετρία των υποκαταστατών του σχήματος 1.9 με τις ΟΗ- στο εσωτερικό της συνδετικής 

αλυσίδας και τις κετονομάδες στο εξωτερικό  δεν ήταν η σταθερότερη και το ουράνιο 

προτιμά να ενώνεται με αντίστροφη διευθέτηση των υδροξυκετονών56. 

2.2.4. Το ουράνιο στο θαλάσσιο νερό 

Η πυρηνική ενέργεια είναι μια σημαντική πηγή ηλεκτρικής ενεργείας που χρησιμοποιείται 

παγκόσμια, σε χώρες εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα χρήσιμο 

χαρακτηριστικό της πυρηνικής ενέργειας είναι οι πολύ χαμηλές εκπομπές CO2 που έχει1,57. 

Το ουράνιο είναι το κυριότερο καύσιμο για παραγωγής ηλεκτρισμού μέσω της πυρηνικής 

ενέργειας. Τα πυρηνικά εργοστάσια προμηθεύονται το ουράνιο από το υπέδαφος, στο οποίο 

η ποσότητα του ουρανίου είναι περιορισμένη και εκτιμάται ότι αρκεί για ακόμη 100 χρόνια. 

(A) (B) 
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Επομένως, για να μπορέσει η πυρηνική ενέργεια να παραμείνει μία από τις κυριότερες πηγές 

ενέργειας και να μπορέσει να εξυπηρετήσει τις συνεχώς αυξανόμενες ενεργειακές 

απαιτήσεις του παγκόσμιου πληθυσμού είναι ανάγκη να βρεθεί μια άλλη πηγή ουρανίου, 

εκτός του υπεδάφους2. Στο θαλάσσιο νερό υπάρχει διαλυμένο ουράνιο σε συγκέντρωση 3.3 

ppb (ή 4.5 δισεκατομμύρια τόνοι). Η ποσότητα αυτή μπορεί να προμηθεύσει τα πυρηνικά 

εργοστάσια για ακόμη 1000 χρόνια57,58. Η επιτυχής συμπλοκοποίηση και εξαγωγή του 

ουρανίου από το θαλάσσιο νερό θεωρείται ενας από τους επτά φυσικούς διαχωρισμούς που 

θα αλλάξουν την παγκόσμια τεχνολογία, εάν επιτευχθούν59. 

Για τον επιτυχημένο σχεδιασμό αποδοτικών υλικών για εξόρυξη του ουρανίου από το 

θαλάσσιο νερό είναι ανάγκη να ληφθούν υπόψη τα κυρίαρχα είδη του ουρανίου σε αυτό και 

πως αλληλεπιδρούν με τα διάφορα προσροφητικά υλικά60. Το UO2
2+ όταν βρίσκεται σε 

υδατικά διαλύματα έχει ισχυρή τάση για να υδρολυθεί και να καθιζάνει. Είναι σχετικά 

διαλυτό σε διαλύματα που περιέχουν CO3
2-  λόγω του ότι συμπλοκοποιούνται με αυτό και 

σχηματίζονται τα είδη (UO2)(CO3)n
2-2n (n=1-3). Παλαιότερα, το ανιόν (UO2)(CO3)3

4- 

θεωρείτο το κυρίαρχο είδος στο θαλάσσιο νερό όμως, πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι 

το είδος αυτό μπορεί να συμπλοκοποιηθεί με δισθενή μεταλλικά κατιόντα, ειδικά με το Ca2+ 

και το Mg2+, σχηματίζοντας τα είδη Mm(UO2)(CO3)n
2-2n (M= Ca2+, Mg2+ , m=1 ,2). Παρόλο 

που τα είδη αυτά παρουσιάζουν χαμηλή σταθερότητα, μπορούν να επηρεάσουν τα είδη του 

ουρανίου στο θαλάσσιο νερό λόγω της υψηλής συγκέντρωσης των μεταλλοϊόντων σε αυτό. 

Οι Endrizzi και Rao έχουν προτείνει τα Ca2(UO2)(CO3)3
 και Mg(UO2)(CO3)3

2- ως τα είδη 

που σχηματίζονται στο θαλάσσιο νερό, με το Ca2(UO2)(CO3)3
 να είναι το κυρίαρχο είδος. 

Τα είδη αυτά αποτελούν το 90% του διαλυμένου ουρανίου στη θάλασσα61. Το υλικό που θα 

χρησιμοποιηθεί για την εξόρυξη του ουρανίου θα πρέπει να μπορεί να αλληλεπιδράσει με 

το ουδέτερα φορτισμένο κυρίαρχο είδος Ca2(UO2)(CO3)3 και όχι με το αρνητικά φορτισμένο 

(UO2)(CO3)3
4-, το οποίο θεωρείτο ως το κυρίαρχο είδος στο παρελθόν60. 

2.2.4.1. Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για εξόρυξη του ουρανίου από το θαλάσσιο νερό 

Την δεκαετία του 1950 όταν άρχισαν οι μελέτες για την εξόρυξη του ουρανίου από το 

θαλάσσιο νερό χρησιμοποιήθηκε ποικιλία (1) ανόργανων προσροφητικών υλικών, (2) 

υλικών για ιονανανταλλαγές και (3) βιοπολυμερή62–64. 

Τα πλεονεκτήματα των ανόργανων υλικών είναι η μεγάλη επιφάνειά τους και ο μεγάλος 

όγκος των πόρων τους. Μειονέκτημα αποτελεί ότι οι πόροι των υλικών αυτών φράσσονται 

εύκολα εμποδίζοντας την συνεχόμενη δέσμευση του UO2
2+ 63. Μερικά παραδείγματα των 

ανόργανων προσροφητικών υλικών που έχουν χρησιμοποιηθεί είναι: ο ανθρακικός 
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ψευδάργυρος (ZnCO3), το διοξείδιο του τιτανίου (TiO2), ο θειούχος μόλυβδος (PbS) και ο 

ενεργός άνθρακας. Από αυτά θεωρήθηκαν ως καλύτερα υλικά: ο θειούχος μόλυβδος (PbS) 

και το διοξείδιο του τιτανίου (TiO2), το οποίο έχει μελετηθεί ευρέως.  

Στα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για ιονανταλλαγές περιλαμβάνονται υλικά όπως το Zeo-

Karb και η 8-υδροξυκινολίνη (8-hydroxyquinoline) (τα οποία είναι ιονανταλλακτικές 

ρητίνες) τα οποία είχαν χαμηλή εκλεκτικότητα προς το ουράνιο62. 

Τα βιοπολυμερή περιλαμβάνουν μια σειρά από μικροοργανισμούς και βιομόρια τα οποία 

όπως διαφορετικά είδη κυανοβακτηρίων, τροποποιημένων πρωτεϊνών65,66, χιτίνη67, και  

ταννίνες. Τα υλικά αυτά εμφανίζουν πολλά πλεονεκτήματα συγκριτικά με τα υλικά που 

συζητήθηκαν πιο πάνω62. Είναι ανανεώσιμα, μη τοξικά και μερικά από αυτά, όπως οι 

τροποποιημένες πρωτεΐνες, εμφανίζουν υψηλή εκλεκτικότητα προς το ουράνιο. Το 

μειονέκτημα αυτών είναι ότι είναι ευαίσθητα σε άλλους παράγοντες όπως το pH και η 

θερμοκρασία65,66.  

Στις αρχές του 1980, στην Ιαπωνία συντέθηκαν προσροφητικά υλικά, τα οποία 

χρησιμοποιήθηκαν στις αρχές του 1990 σε θαλάσσιες μελέτες για εξόρυξη του ουρανίου 

από το νερό68. Το αποτέλεσμα των πιο πάνω μελετών ήταν η εξόρυξη 1.5g U/kg υλικού 

έπειτα από 30 μέρες επαφής του με το θαλάσσιο νερό. Οι έρευνες που έγιναν στην Ιαπωνία 

αποτέλεσαν την αρχή πολλών ακόμα ερευνών για εξεύρεση του καλύτερου υλικού για 

δέσμευση του ουρανίου από το θαλάσσιο νερό. Για την δέσμευση του U(VI) από το 

θαλάσσιο νερό χρησιμοποιείται ευρέως η λειτουργική ομάδα των αμιδοξιμών λόγω της 

ιδιότητας της να δεσμεύει εκλεκτικά σκληρά μεταλλοϊόντα, όπως φάνηκε από τις έρευνες 

που διεξάγονται τα τελευταία χρόνια8,69,70.  

Το καλύτερο υλικό, μέχρι στιγμής, που χρησιμοποιείται για την δέσμευση του UO2
2+ από το 

θαλάσσιο νερό σε θαλάσσιες μελέτες είναι το PAO-PE (πολυαμιδοξίμη-σε πολυαιθυλένιο) 

(polyamidoxime-functionalized polyethylene). Το συγκεκριμένο υλικό εμφανίζει την 

καλύτερη προσρόφηση για το UO2
2+. Πιο συγκεκριμένα, υπήρξε προσρόφηση 4.5 g U/kg 

υλικού έπειτα από 56 μέρες επαφής του υλικού με το θαλάσσιο νερό71,72. Ένα τυπικό υλικό 

PAO προκύπτει από τον πολυμερισμό ακρυλονιτριλίου (ΑΝ) με έναν υδρόφιλο παράγοντα 

(ιτακονικό οξύ) (itaconic acid) σε πολυαιθυλένιο. Έτσι, προκύπτει το πολυακρυλονιτρίλιο 

(poly(acrylonitrile)) (PAN) το οποίο μετατρέπεται σε πολυαμιδοξίμη poly(amidoxime) 

(PAO) με αντίδραση με την ομάδα των αμιδοξιμών69,73 (Σχήμα 1.12). Στο υλικό αυτό 

περιέχονται οι ομάδες ακεταμιδοξιμών (acetamidoxime) (HAO) και γλουταριμιδο-διοξιμών 

(glutarimide-dioxime) (H3IDO) (Σχήμα 1.13). Όταν το PAN μετατρέπεται σε PAO, 
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προκύπτουν τόσο οι ανοικτού τύπου αμιδοξίμες όσο και οι κυκλικές ιμιδικές-διοξίμες. Η 

αναλογία τους εξαρτάται από τον τρόπο σύνθεσης του υλικού74.  

 

Σχήμα 1.12:Σύνθετική πορεία για το υλικό PAO73  

 

Σχήμα 1.13:Yλικό PAO74  

Το υλικό αυτό παρουσιάζει το μειονέκτημα ότι συμπλοκοποιείται ισχυρά και με το βανάδιο 

γεγονός που οδηγεί σε διαδικασίες απομάκρυνσης του βαναδίου οι οποίες είναι δραστικές 

και καταστρέφουν το υλικό71. Ο ανταγωνισμός UO2
2+ και βαναδίου στο θαλάσσιο νερό είναι 

μεγάλος και πρέπει να ληφθεί υπόψη στον σχεδιασμό ενός αποδοτικού υλικού για 

προσρόφηση του UO2
2+ από το θαλάσσιο νερό75.  

2.2.4.2. Ανταγωνισμός ουρανίου-βαναδίου για τις θέσεις πρόσδεσης των υλικών  

Ο ανταγωνισμός του ουρανίου με το βανάδιο για τις θέσεις πρόσδεσης των υλικών που 

περιέχουν τις αμιδοξίμες έχει ως αποτέλεσμα  η ποσότητα ουρανίου που εξορύσσεται από 

το θαλάσσιο νερό να είναι μειωμένη, σε σχέση με αυτή που αναμένεται θεωρητικά. Το 

γεγονός αυτό οδηγεί σε αυξημένο κόστος του υλικού και κατ’ επέκταση, δεν μπορεί να 
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πραγματοποιηθεί μαζική χρήση των υλικών αυτών για εξόρυξη του UO2
2+ από το θαλάσσιο 

νερό. Έτσι, υπάρχει η ανάγκη για ένα υλικό το οποίο να παρουσιάζει υψηλή εκλεκτικότητα 

και να μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί, ούτως ώστε να μην είναι ασύμφορη η χρήση του 

οικονομικά8.  

Ο ανταγωνισμός των δυο αυτών μετάλλων οφείλεται στο ότι το V(V) το οποίο επίσης 

συναντάται στο θαλάσσιο νερό είναι σκληρό μεταλλοϊόν και παρουσιάζει υψηλή συνάφεια 

με τα υλικά αυτά. Συγκεκριμένα, μελέτες δείχνουν ότι τα πολυαμιδοξιμικά υλικά είναι πιο 

εκλεκτικά προς το V(V) σε σχέση με το U(VI). Αξίζει να σημειωθεί ότι, συνάφεια του 

υλικού παρουσιάζεται με το επίσης σκληρό μεταλλοϊόν Fe3+, το οποίο επίσης συναντάται 

στο θαλάσσιο νερό74. Για να κατανοηθούν οι λόγοι που τα υλικό με αμιδοξίμες 

παρουσιάζουν υψηλότερη συνάφεια προς το V(V) αντί προς το U(VI) έγιναν πολλές μελέτες 

οι οποίες θα συζητηθούν εκτενώς παρακάτω2,72–74,76.  

Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο το UO2
2+  συμπλοκοποιείται με τις αμιδοξίμες καθώς 

και ο υπολογισμός των σταθερών σταθερότητας των συμπλόκων που σχηματίζονται 

αποτελούν το κλειδί για την αύξηση της απόδοσης των προσροφητικών υλικών που 

περιέχουν αμιδοξίμες. Σε μελέτη των Tian et al., το 2012 διερευνήθηκε η ικανότητα του 

κυκλικού υποκαταστάτη γλουταριμιδοδιξίμη (glutarimidedioxime) για συμπλοκοποίηση με 

το UO2
2+. Ο κυκλικός υποκαταστάτης γλουταριμιδοδιξίμης ο οποίος έχει 3 άτομα δότες 

σχηματίζει τριδοντική (tridente) διαμόρφωση και έτσι, θεωρητικά, θα ήταν πιο αποδοτικός 

για συμπλοκοποίηση με το UO2
2+ από τον ανοικτού τύπου υποκαταστάτη της 

γλουταριμιδοδιξίμης. Αρχικά, έγινε αντίδραση της γλουταριμιδοδιξίμης με το UO2
2+ η 

οποία οδήγησε στην απομόνωση του συμπλόκου UO2(HA)2.H2O, στο οποίο το UO2
2+ 

δεσμεύεται από 2 μόρια υποκαταστάτη σε ισημερινό επίπεδο (Σχήμα 1.14). Έπειτα, 

υπολογίστηκαν οι σταθερές σταθερότητας του συμπλόκου αυτού (log β) και οι οποίες 

έδειξαν ότι η γλουταριμιδοδιξίμη σχηματίζει σταθερά σύμπλοκα με το UO2
2+ τα οποία 

μπορούν να ανταγωνιστούν επιτυχώς με το CO3
2- , σε τιμή pH ίδια με αυτή του θαλάσσιου 

νερού και συγκεντρώσεις -CO3
2- δεκαπλάσιες από αυτές της γλουταριμιδοδιξίμης. 

Αναφορικά με την επίδραση της θερμοκρασίας στην συμπλοκοποίηση του UO2
2+ με τον 

υποκαταστάτη γλουταριμιδοδιξίμη πειράματα έδειξαν ότι η αντίδραση αυτή είναι 

ενδόθερμη. Το γεγονός αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα αυξημένες θερμοκρασίες αυξάνουν 

την απόδοση του υλικού77. 
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Σχήμα 1.14: Σύμπλοκο UO2(HA)2.H2O77  

Όπως έχει προαναφερθεί, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες γίνεται ο πολυμερισμός του 

υλικού (όπως θερμοκρασία και στοιχειομετρία αντιδραστηρίων) επηρεάζουν τις αναλογίες 

των υποκαταστατών γλουταριμιδοδιοξίμων (glutarimidedioxime) (H2L΄), 

γλουταρδιαμιδοξίμες (glutardiamidoxime) (H2L΄΄), γλουταριμιδοξιοξίμες 

(glutarimidoxioxime) (HL΄΄΄) σε αυτό72,73 (Σχήμα 1.15). Μελετήθηκαν οι σταθερές 

σταθερότητας των τριών υποκαταστατών της διοξίμης, που μπορούν να προκύψουν κατά 

τον πολυμερισμό του υλικού. Η μελέτη αυτή είχε ως στόχο τον καθορισμό του 

σταθερότερου είδους, με τον υπολογισμό των σταθερών σταθερότητας, που προκύπτει από 

την συμπλοκοποίηση των τριών υποκαταστατών και του UO2
2+. Το αποτέλεσμα της μελέτης 

αυτής ήταν ότι την υψηλότερη σταθερά σταθερότητας εμφάνισαν τα σύμπλοκα με τον 

υποκαταστάτη H2L΄, έπειτα τα σύμπλοκα του H2L΄΄, και τέλος, τα σύμπλοκα του HL΄΄΄. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ισχύς πρόσδεσης του υποκαταστάτη HL΄΄΄ με το UO2
2+ ήταν 10 

φορές πιο χαμηλή από αυτή των συμπλόκων του υποκαταστάτη H2L΄. Επομένως, οι 

συνθήκες της αντίδρασης πολυμερισμού πρέπει να παραμένουν υπό έλεγχο, ώστε να μην 

προκύπτει ο υποκαταστάτης HL΄΄΄73.  

 

Σχήμα  1.15: Συνθήκες σύνθεσης των υποκαταστατών H2L΄, H2L΄΄, HL΄΄΄73  

Σε μια πρόσφατη έρευνα, υπολογίστηκαν οι σταθερές σταθερότητας των συμπλόκων που 

σχηματίζει το VO2
+ , το οποίο συναντάται στο θαλάσσιο νερό, με τον υποκαταστάτη 
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αμιδοξίμης κλειστού τύπου, H3IDO, και ανοικτού τύπου, HAO. Αρχικά, υπολογίστηκαν 

θεωρητικά τα είδη του βαναδίου που σχηματίζονται και έπειτα υπολογίστηκε το log β τους. 

Ανάμεσα σε αυτά ήταν και το σύμπλοκο [V(IDO)2]
- (Σχήμα 1.16(Α)), στο οποίο ο δεσμός 

V=O έχει αντικατασταθεί από τον IDO. Το συγκεκριμένο σύμπλοκο έχει χαρακτηριστεί και 

κρυσταλλογραφικά. Το V5+ στην δομή αυτή δεσμεύεται σε ισημερινό επίπεδο από δύο 

υποκαταστάτες, και το σύμπλοκο έχει οκταεδρική παραμορφωμένη γεωμετρία η οποία 

επιτρέπει ομοιοπολικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ του υποκαταστάτη και του V(V). 

Επιπρόσθετα, ο σχηματισμός του συμπλόκου αυτού είναι μια θερμοδυναμικά προτιμητέα 

διαδικασία (ΔG=-3.08kcal/mol). Όσον αφορά τα σύμπλοκα που σχηματίζονται με τον 

υποκαταστάτη ανοικτού τύπου αμιδοξίμης, HAO, που επίσης υπάρχει στα προσροφητικά 

υλικά, και το V(V) αυτά μπορεί να είναι τα [VO2(AO)2]
-(Σχήμα 1.16 (Β))  ή 

[VO(OH)(AO)2] (Σχήμα 1.16 (C)), ανάλογα με τον βαθμό πρωτονίωσης του υποκαταστάτη. 

Ωστόσο, σε καμία από τις 2 δομές δεν αντικαθίσταται ο δεσμός V=O από τον ΗΑΟ, όπως 

συμβαίνει με τον IDO. Οι ποτενσιομετρικοί υπολογισμοί έδειξαν ότι το σύμπλοκο 

[V(IDO)2]
- έχει την υψηλότερη σταθερά σταθερότητας από όλα τα είδη του V(V). Παρόλα 

αυτά δεν υπήρξε πρόσδεση του V(V) με τον υποκαταστάτη HAO σε αντίθεση με το UO2
2+ 

το οποίο μπορεί να προσδεθεί και στους 2 τύπους αμιδοξιμών (Σχήμα 1.17)74,78. Τα πιο 

πάνω ευρήματα υποδεικνύουν ότι οι κυκλικές ιμιδο-διοξίμες και η ισχυρή πρόσδεσή του 

V(V) σε αυτές είναι ο κύριος λόγος που τα υλικά των αμιδοξιμών δεν παρουσιάζουν 

εκλεκτικότητα προς το UO2
2+. Επιπλέον, το σύμπλοκο [V(IDO)2]

- είναι σταθερό σε μεγάλο 

εύρος τιμών pH, ακόμη και σε πολύ όξινες συνθήκες, και με αυτό τον τρόπο εξηγείται η 

δυσκολία που υπάρχει για την απομάκρυνση του βαναδίου από το υλικό αυτό. 

Συμπερασματικά, η πιο πάνω μελέτη συνιστά την περιορισμένη χρήση των κλειστού τύπου 

υποκαταστατών αμιδοξίμης και τη χρήση του ανοικτού τύπου εφόσον το UO2
2+ σχηματίζει 

σταθερά σύμπλοκα και με τα δυο είδη υποκαταστατών74.  

 

Σχήμα 1.16 : Σύμπλοκα [V(IDO)2] -(A), ([VO2(AO)2] -(B) , ([VO(OH)(AO)2] (C)74  

(B)    (C) (A) 
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Σχήμα 1.17: Τρόποι δέσμευσης ουρανιλίου με τις αμιδοξίμες (Α) ανοικτού και (Β) 

κυκλικού τύπου στα πολυμερικά υλικά 

Το βανάδιο στο θαλάσσιο νερό βρίσκεται στις οξειδωτικές καταστάσεις V(V) και V(ΙV) σε 

ποσοστά περίπου 85-90% και 10-15%, αντίστοιχα. Όταν το V(ΙV) αντιδρά με αμιδοξιμικούς 

υποκαταστάτες οξειδώνεται σε V(V), όπως συμβαίνει και με τους υδροξαμικούς 

υποκαταστάτες και τελικά, σχηματίζει το σύμπλοκο [V(IDO)2]
- (Σχήμα 1.16 (Α)). Πιο 

συγκεκριμένα, λόγω της υψηλής χηλικής ικανότητας του υποκαταστάτη 

γλουταριμιδοδιξίμης σχηματίζεται ένα ενδιάμεσο προϊόν με V(IV) με τον υποκαταστάτη 

και το οποίο στη συνέχεια αντιδρά με περίσσεια V(IV) δίνοντας το γνωστό είδος του V(V), 

[V(IDO)2]
-. Τα ηλεκτροχημικά πειράματα σε αυτό το είδος έδειξαν ότι η αντίδραση μεταξύ 

του υποκαταστάτη και του V(IV) είναι μη αντιστρεπτή διαδικασία γεγονός που σημαίνει 

ότι, όταν το V(IV) αντιδράσει με τον υποκαταστάτη του πολυμερικού υλικού θα προκληθεί 

μόνιμη ζημία σε αυτό76.  

Εν κατακλείδι, είναι πολύ σημαντικό για τον σωστό σχεδιασμού του υλικού για εξόρυξη του 

ουρανίου από το θαλάσσιο νερό να ληφθούν υπόψη οι πληροφορίες από τις διάφορες 

μελέτες που υπάρχουν στη βιβλιογραφία. Επίσης, είναι σημαντικό ο υποκαταστάτης ο 

οποίος θα χρησιμοποιηθεί στο υλικό να είναι ιδανικός για την εκλεκτική δέσμευση του 

UO2
2+και αυτό θα πραγματοποιηθεί με το να ληφθεί υπόψη η γεωμετρία και ο χαρακτήρας 

του μετάλλου, του ουρανίου.  

3.1 . Το οξυγόνο στους οργανισμούς 

Η αντίδραση 1.1 είναι αντίδραση αναγωγής η οποία συμβαίνει στους αερόβιους 

οργανισμούς. Είναι αντίδραση 4 e- όπου το διοξυγόνο ανάγεται κατά 4 e- και δίνει 2 μόρια 

H2O.  

(Α) 

(B) 
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    Αντίδραση 1.1 

Η αντίδραση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή ενέργειας για τους αερόβιους 

οργανισμούς, όταν οξειδωθεί ένα ηλεκτρονιακά πλούσιο υπόστρωμα, όπως είναι η γλυκόζη. 

Τα προαναφερθέντα συμβαίνουν κατά την λειτουργία της αναπνοής με την χρήση διάφορων 

ενζύμων τα οποία, καταλύουν αντιδράσεις για σύνθεση ΑΤΡ το οποίο είναι και η κύρια πηγή 

ενέργειας των οργανισμών. Το κύριο ένζυμο το οποίο ανάγει το O2 στους πλείστους 

αερόβιους οργανισμούς και παράγει ενέργεια είναι η οξειδάση του κυτοχρώματος c.  

Η χρήση του διοξυγόνου δεν περιορίζεται μόνο στην παραγωγή ενέργειας αλλά είναι πηγή 

ατόμων οξυγόνου στην βιοσύνθεση διάφορων πρόδρομων ενώσεων χρήσιμων για σύνθεση 

αναγκαίων βιομορίων, όπως ορμονών, ή στην μετατροπή υδρόφοβων μορίων σε υδρόφιλα. 

Αυτές οι αντιδράσεις καταλύονται από διάφορα ένζυμα, τις μονοοξυγενάσες ή τις 

διοξυγενάσες, ανάλογα με τον αριθμό οξυγόνων που θα περιέχεται στο προϊόν (1 ή 2 άτομα 

οξυγόνου). Τα ένζυμα αυτά ονομάζονται μεταλλοένζυμα. 

Το περιβάλλον των κυττάρων στους αερόβιους οργανισμούς είναι ισχυρά αναγωγικό και 

αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να αντιδράσουν διάφορα στοιχεία του κυττάρου με το 

διοξυγόνο, χωρίς να είναι αναγκαία η χρήση ενζύμων. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει λόγω του 

ότι οι προαναφερθείσες αντιδράσεις είναι αργές. Από τις ενζυματικές και μη ενζυματικές 

αντιδράσεις του διοξυγόνου προκύπτουν προϊόντα όπως το σουπεροξείδιο, Ο2
-, και το 

υπεροξείδιο, Η2Ο2. Τα προϊόντα αυτά είναι επιβλαβή για τα αερόβια κύτταρα και για τον 

λόγο αυτό υπάρχουν τα ένζυμα σουπεροξιδική δισμουτάση (superoxide dismutase) (για το 

Ο2
-), η καταλάση (catalase) και η περοξειδάση (peroxidase) τα οποία επίσης είναι 

μεταλλοένζυμα και τα οποία προστατεύουν τους οργανισμούς από αυτές τις ενεργές ρίζες 

που παράγονται79.  

3.1.1. Η χημεία του διοξυγόνου 

Το δυναμικό αναγωγής για την αναγωγή 4 e- του διοξυγόνου σε Η2Ο δείχνει τον ισχυρά 

οξειδωτικό χαρακτήρα του διοξυγόνου (αντίδραση  1.1). Ωστόσο, η μετατροπή του 

διοξυγόνου σε Η2Ο σπάνια συμβαίνει σε ενα στάδιο (αντίδραση 1.2)80.  

  Αντίδραση 1.280 
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Στα υδατικά διαλύματα η πλέον κοινή οδός για την αναγωγή του διοξυγόνου απουσία 

καταλύτη είναι η αναγωγή 1 e- προς σουπεροξείδιο (Ο2
-), που είναι και το λιγότερο 

ευνοούμενο από τα στάδια της αντίδρασης 1.2 και χρειάζεται έναν ισχυρά αναγωγικό 

παράγοντα. Επομένως, στις αντιδράσεις όπου ο μόνος διαθέσιμος τρόπος αναγωγής του 

διοξυγόνου είναι με την αναγωγή ενός e-, το χαμηλό δυναμικό αναγωγής 1 e- του διοξυγόνου 

σε σουπεροξείδιο (Σχήμα 1.18) αποτελεί εμπόδιο το οποίο προστατεύει τα υπόλοιπα είδη 

του οξυγόνου από την αναγωγή τους, λόγω του ισχυρού οξειδωτικού χαρακτήρα του 

διοξυγόνου79,81 (Πίνακας 1.1). 

  

Σχήμα  1.18: Δυναμικά αναγωγής των ειδών του οξυγόνου σε διαφορετικές τιμές 

pH81  

Οι αντιδράσεις του διοξυγόνου με διάφορα οργανικά υποστρώματα είναι θερμοδυναμικά 

ευνοούμενες, όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 1.2 πιο κάτω. Οι αντιδράσεις αυτές 

αφορούν υδροξυλίωση αλειφατικών και αρωματικών δεσμών C-H αλλά και εποξείδωση των 
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Πίνακας 1.1: Πρότυπα δυναμικά αναγωγής των ειδών του διοξυγόνου στο νερό 

 

Πίνακας 1.2: Παραδείγματα υδροξυλικών και εποξειδικών αντιδράσεων 

Ωστόσο, οι αντιδράσεις των υποστρωμάτων αυτών με το διοξυγόνο είναι πολύ αργές, 

απουσία καταλύτη. Αυτό οφείλεται στα κινητικά εμπόδια των αντιδράσεων αυτών. Πιο 

συγκεκριμένα, το κύριο κινητικό εμπόδιο των αντιδράσεων του διοξυγόνου με τα οργανικά 

υποστρώματα οφείλεται στην τριπλή κατάσταση του οξυγόνου, δηλαδή το διοξυγόνο έχει 

δυο ασύζευκτα ηλεκτρόνια στην τριπλά εκφυλισμένη κατάσταση. Tα οργανικά 

υποστρώματα βρίσκονται στην απλή βασική κατάσταση, δηλαδή δεν έχουν κανένα 

ασύζευκτο ηλεκτρόνιο, όπως και τα προϊόντα που προκύπτουν από την οξυγόνωση19,79. Οι 

αντιδράσεις μεταξύ των μορίων στις ίδιες καταστάσεις spin συμβαίνουν πολύ γρήγορα εν 

αντιθέσει, με τις αντιδράσεις όπου τα μόρια έχουν διαφορετικές καταστάσεις spin και στις 

οποίες πρέπει το spin από την τριπλή κατάσταση να αλλάξει σε απλή κατάσταση spin79,80. 

Επομένως, ο αριθμός των ασύζευκτων ηλεκτρονίων πρέπει να παραμένει ο ίδιος πριν και 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ Ε0, V vs NHE, pH 7, 25 OC 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΔΗ (kcal/mol) 
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μετά από κάθε αντίδραση. Για τους πιο πάνω λόγους η αντίδραση 1.3 δεν μπορεί να συμβεί 

σε ένα στάδιο με υψηλή ταχύτητα.  

    Αντίδραση 1.3 

Τα βέλη συμβολίζουν τα spins ηλεκτρονίου:  συμβολίζουν ένα μόριο σε απλή κατάσταση 

με όλα τα spins ηλεκτρονίου συζευγμένα,  συμβολίζουν ένα μόριο σε τριπλή κατάσταση 

με δυο ασύζευκτα ηλεκτρόνια. Στην αντίδραση 1.4 το οξυγόνο βρίσκεται στην τριπλή 

κατάσταση και αντιδρά με ένα υπόστρωμα στην απλή κατάσταση δίνοντας ένα προϊόν στην 

τριπλή κατάσταση. Αυτή την αντίδραση ακολουθεί μια αργή αλλαγή spin σε απλή 

κατάσταση αντίδραση 1.5 επομένως, δεν είναι spin απαγορευμένη. Τα πιο πάνω όμως έχουν 

υψηλό ενεργειακό φράγμα λόγω του ότι τα προϊόντα στην τριπλή κατάσταση είναι περίπου 

40-70 kcal/mol λιγότερο σταθερά από την απλή κατάσταση (για τους κορεσμένους 

υδρογονάνθρακες η τιμή αυτή είναι ακόμη πιο ψηλή). 

  

Ένας άλλος τρόπος αντίδρασης του διοξυγόνου στην τριπλή κατάσταση με τα υποστρώματα 

στην απλή κατάσταση, απουσία καταλύτη, είναι με την αναγωγή του διοξυγόνου σε 

σουπεροξείδιο και οξείδωση του υποστρώματος κατά ένα ηλεκτρόνιο, τα οποία θα είχαν και 

τα δύο από ένα ασύζευκτο ηλεκτρόνιο. Αυτές οι ρίζες μπορούν να ενωθούν με τα spins τους 

να είναι συζευγμένα και να δώσουν ένα προϊόν στην απλή κατάσταση. Τέτοιου είδους 

μηχανισμοί φαίνεται να συμβαίνουν στις φλαβίνες. Για να μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο 

πρέπει το υπόστρωμα να είναι ικανό να ανάγει το διοξυγόνο, κάτι που μπορεί να συμβεί 

μόνο με την χρήση ενός ισχυρού αναγωγικού παράγοντα, όπως είναι οι φλαβίνες.  

3.1.2. Εφαρμογές του διοξυγόνου και του H2O2 στην βιομηχανία 

Βάσει των πιο πάνω παραγόντων για την ενεργοποίηση του διοξυγόνου είναι αναγκαία η 

χρήση καταλυτικών μέσων με τα οποία να επιτυγχάνεται η αλλαγή του spin του διοξυγόνου, 

Αντίδραση 1.4 

Αντίδραση 1.5 
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να ελέγχεται η δραστικότητά του και με αυτό τον τρόπο να γίνεται κατορθωτή η αντίδραση 

του διοξυγόνου με τα διάφορα υποστρώματα. Στους αερόβιους οργανισμούς αυτό συμβαίνει 

με την χρήση πληθώρας μεταλλοενζύμων, τα οποία στο ενεργό τους κέντρο συνήθως 

περιέχουν Cu+ ή/και Fe2+82. Όσο αφορά τις βιομηχανικές εφαρμογές σε αυτές 

χρησιμοποιούνται σύμπλοκες ενώσεις που περιέχουν μέταλλα με παραμαγνητικό 

χαρακτήρα, ούτως ώστε να απαλειφθεί η απαγόρευση spin του διοξυγόνου. Το μεταλλικό 

κέντρο στις πλείστες περιπτώσεις δίνει 1 e- στην τριπλή κατάσταση του διοξυγόνου και έτσι, 

παράγεται το σουπεροξείδιο Ο2
.- (ή Ο2

-) με την παραγωγή του σουπερόξο μεταλλικού 

συμπλόκου. Μερικά από τα μέταλλα τα οποία χρησιμοποιούνται στις καταλυτικές 

εφαρμογές είναι ο Fe2+,3+, Cu2+ , Mo3+,5+, Co2+,3+, Ni+1,+2,+3, Mn2+,3+,4+,5+, V4+ 80,83.  

Οι αντιδράσεις που εμφανίζουν υψηλό ερευνητικό ενδιαφέρον είναι η υδροξυλίωση των 

αλειφατικών και αρωματικών δεσμών C-H, όπως και η εποξείδωση των ολεφινών84. Η 

αναζήτηση μιας μεθόδου η οποία να είναι αποδοτική και εκλεκτική για την οξείδωση των 

υδρογονανθράκων κάτω από ήπιες συνθήκες, η οποία θα παράγει ελάχιστα και μη τοξικά 

απόβλητα αποτελεί στόχο των ερευνών που γίνονται σήμερα. Οι οξειδωτικοί παράγοντες οι 

οποίοι χρησιμοποιούνται συχνά παράγουν μεγάλες ποσότητες αποβλήτων. Η αδρανής φύση 

των υδρογονανθράκων επιβάλει την χρήση ισχυρών οξειδωτικών μέσων και συνθηκών οι 

οποίες έχουν ως αποτέλεσμα παράπλευρες αντιδράσεις, για αυτό τον λόγο η εκλεκτικότητα 

είναι επίσης ένα σημαντικό ζήτημα στην οξείδωση των υδρογονανθράκων. Αναφορικά με 

την οξείδωση των αλκανίων ο αριθμός των οξειδωτικών καταλυτών που υπάρχουν και 

χρησιμοποιούνται είναι περιορισμένος και επίσης, λόγω της ύπαρξης πολλών δεσμών C-H 

δεν υπάρχει μεγάλη εκλεκτικότητα στις οξειδώσεις τους85.  

Το διοξυγόνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως «πράσινο» και ανανεώσιμο οξειδωτικό μέσο 

λόγω του ότι είναι φθηνό, υπάρχει σε αφθονία και η χρήση του δεν προκαλεί τοξικότητα 

στο περιβάλλον. 

Το H2O2 είναι ένα επίσης «πράσινο» και ανανεώσιμο οξειδωτικό μέσο, το οποίο μπορεί να 

ενεργοποιηθεί και να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές84. Μια από 

αυτές είναι και η οξείδωση των αδρανών υδρογονανθράκων, η οποία γίνεται με 

ενεργοποίηση του δεσμού C-H. Πιο συγκεκριμένα, οι Chen and White έχουν αναφέρει το 

σύμπλοκο [Fe(pdp)(CH3CN)2]
2+ (Σχήμα 1.19), το οποίο καταλύει αποδοτικά την οξείδωση 

αλειφατικών δεσμών C-H με την χρήση H2O2 με τις αποδόσεις της αντίδρασης να ποικίλουν 

από 33%-92%. Η οξείδωση του δεσμού C-H είχε υψηλή εκλεκτικότητα και συνέβαινε στον 

πιο ηλεκτρονιακά πλούσιο δεσμό C-H του υποστρώματος, όπως ήταν αναμενόμενο για τον 
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ηλεκτρονιόφιλο οξειδωτικό παράγοντα (ήτοι το σύμπλοκο  FeV=O). Αυτή η διαδικασία είναι 

εκλεκτική για οξείδωση των τριτοταγών δεσμών C-H. Επιπλέον, ηλεκτρονιοδοτικές ομάδες 

ενεργοποιούν τους δεσμούς C-H86,87.  

 

Σχήμα 1.19: Σύμπλοκο [Fe(pdp)(CH3CN)2]2+  

Όσον αφορά τους δευτεροταγείς δεσμούς C-H, αυτοί προσεγγίζονται ευκολότερα, από ότι 

οι τριτοταγείς δεσμοί από υποκαταστάτες οι οποίοι είναι στερικά παρεμποδισμένοι. Για τον 

λόγο αυτό συντέθηκαν τα σύμπλοκα [Fe(OTf)2(mcpp)] και [(Fe(OTf)2(pdpp)], στα οποία οι 

ομάδες πιπενίου προσδίδουν όγκο, και με αυτό τον τρόπο οξειδώνουν εκλεκτικά τους 

ευκολότερα προσβάσιμους δευτεροταγείς δεσμούς. Η εποξείδωση των ολεφινών από 

καταλύτες σιδήρου είναι μια αντίδραση η οποία συχνά αναφέρεται στην βιβλιογραφία. 

Παρόλα αυτά, οι αντιδράσεις στην βιβλιογραφία έχουν συχνά χαμηλές αποδόσεις. Το 

σύμπλοκο  [Fe(mep)(CH3CN)2](SbF6)2 είναι ένας πολύ ενεργός καταλύτης για την 

εποξείδωση αλειφατικών ολεφίνων το οποίο χρησίμευσε για την εποξείδωση στεροειδών 

και τερπενοειδικών (steroidal and terpenoid) υποστρωμάτων88. Επιπλέον, με την χρήση του 

συμπλόκου [Fe(men)(CH3CN)2](SbF6)2] επιτεύχθηκε ασύμμετρη εποξείδωση ολεφινών 

(Σχήμα 1.20). 

 

Σχήμα 1.20: Αντίδραση εποξείδωσης αλειφατικής ολεφίνης 88  

Εκτός από τα σύμπλοκα που αναφέρθηκαν πιο πάνω οι Liang και Jiao μελέτησαν την 

οξυγόνωση των δεσμών C−H/C−C. Κάτω από 1 atm Ο2 ή αέρα, προστέθηκαν επιτυχώς 1 ή 

και 2 άτομα οξυγόνου στα διάφορα υποστρώματα. Αυτό επιτεύχθηκε μέσω της διάσπασης 
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των δεσμών  C−H, C−C, C=C, και C≡C από την κατάλυση των μετάλλων μετάπτωσης, την 

οργανοκατάλυση και την φωτοκατάλυση. Τελικά, συντέθηκαν μέσω «πράσινης» σύνθεσης 

διάφορα α-κετο αμίδια (α-keto amides), α-κέτο εστέρες (α-keto esters), εστέρες (esters), 

κετόνες (ketones), αλδεϋδες (aldehydes), φορμαμίδια (formamides), φαινόλες (phenols), 

τριτοταγή α-υδρόξυ καρβονύλια, βενζυλικές αλκοόλες και άλλα. Αυτά τα είδη έχουν 

πιθανές εφαρμογές στην σύνθεση φυσικών προιόντων, βιοενεργών ενώσεων αλλά και 

διαφόρων υλικών. Σε πολλές περιπτώσεις είχαν χρησιμοποιηθεί τα μέταλλα: Cu, Fe, Mn ως 

αποδοτικοί καταλύτες, με χαμηλό κόστος84.  

Το H2O2 εκτός από την οξείδωση των αδρανών υδρογονανθράκων, βρίσκει και άλλες 

εφαρμογές. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιείται για την κίνηση διαστημικών πυραύλων λόγω 

του ότι όταν το αυξημένης συγκέντρωσης H2O2 (70-90%) αποσυντίθεται παράγονται 

υδρατμοί και αέριο Ο2 τα οποία είναι ικανά να κινήσουν διαστημικούς πυραύλους. Η 

υδραζίνη και το H2O2 είναι τα μόνα μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν απουσία 

οποιουδήποτε καυσίμου για την κίνηση των διαστημικών πυραύλων. Η υδραζίνη μειονεκτεί 

προς το H2O2 λόγω της αυξημένης τοξικότητάς της. Επιπλέον, το H2O2 λόγω του ισχυρού 

οξειδωτικού του χαρακτήρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οξειδωτικό μέσο σε συνδυασμό 

με τα καύσιμα με αποτέλεσμα να αυξάνεται η απόδοση κίνησης των αυτοκινήτων22,89. Ένα 

μεγάλο ποσοστό, περίπου 60%, του H2O2 που παράγεται καταναλώνεται στην βιομηχανία 

για σκοπούς λεύκανσης του χαρτιού. Το  H2O2  λόγω του ότι δεν υπάρχει έτοιμο στην φύση 

πρέπει να συντίθεται βιομηχανικά. Στο παρόν στάδιο η μέθοδος που χρησιμοποιείται, σε 

βιομηχανική κλίμακα, για την σύνθεση του H2O2 είναι η οξείδωση της ανθρακινόνης (ΑΟ). 

Η μέθοδος αυτή δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως «πράσινη μέθοδος» λόγω του ότι η 

υδρογόνωση και η οξείδωση της ανθρακινόνης γίνεται σε μείγμα οργανικών διαλυτών την 

οποία ακολουθεί εκχύλιση για απομόνωση του H2O2 γεγονός που οδηγεί στην παραγωγή 

πολλών αποβλήτων με βλαβερές συνέπειες τόσο για το περιβάλλον όσο και για τον 

άνθρωπο. Επιπλέον, η ΑΟ είναι μέθοδος η οποία περιλαμβάνει πολλά στάδια, υπάρχει η 

ανάγκη χρήσης μετάλλων όπως το παλλάδιο (για την αναγέννηση της ανθρακινόνης) και 

χρειάζεται μεγάλες εγκαταστάσεις. Όλα τα πιο πάνω έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση του 

κόστους παραγωγής του  H2O2. Επομένως, είναι αναγκαία η παραγωγή του H2O2 με μια 

διαφορετική μέθοδο η οποία θα είναι φιλικότερη προς το περιβάλλον και προς τον άνθρωπο 

και η οποία να έχει χαμηλότερο κόστος90. 

Τα όξο πέροξο σύμπλοκα του βαναδίου είναι υψηλής σημασίας εφόσον εμπλέκονται σε 

καταλυτικές οξειδώσεις οργανικών υποστρωμάτων. Τα σύμπλοκα αυτά προέρχονται από 
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αντίδραση του βαναδίου (IV) ή (V) με το Η2Ο2 ή αλκυλικά υπεροξείδια. Για τις καταλυτικές 

αντιδράσεις είναι επιθυμητή, όπως έχει προαναφερθεί, η χρήση του Ο2 ως οξειδωτικό 

μέσο27. Οι αναφορές που υπάρχουν στην βιβλιογραφία για την αντίδραση του Ο2 με το 

βανάδιο(IV) πρός τον σχηματισμό όξο-πέροξο βαναδικών συμπλόκων είναι λίγες. Η πρώτη 

μελέτη στην οποία αποδείχθηκε η ενεργοποίηση του διοξυγόνου στο μεταλλικό κέντρο του 

VIV και στην οποία συντέθηκαν είδη υπερόξο-VV, έγινε από την ομάδα του Masahiro Kosugi 

το 1999. Αρχικά, μελέτησαν τα υπερόξο σύμπλοκα διάφορων μετάλλων μετάπτωσης της 

πρώτης και δεύτερης σειράς (Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Ru, Rh, Pd), με τον στερικά 

παρεμποδισμένο υδροτρίς-(πυραζολυλ)βόριο (hydrotris-(pyrazolyl)borate) υποκαταστάτη 

(TpR) ούτως ώστε, να κατανοηθεί ο ρόλος των μεταλλικών ιόντων σε διάφορες οξειδωτικές 

καταστάσεις. Στη συνέχεια, επικεντρώθηκαν στα πρώτα μέταλλα μετάπτωσης. Έτσι, 

συντέθηκε και χαρακτηρίστηκε το υδρόξο σύμπλοκο VIV με τον υποκαταστάτη 

υδροτρις(3,5-διισοπρολυπυραζολ-1-υλ)βόριο (hydrotris(3,5-diisopropylpyrazol-1-

yl)borate) (TpPri2 ), TpPri 2 - VIV(O)(OH)(OH2) [1]. Έπειτα, το σύμπλοκο αυτό διαλύθηκε 

σε τολουολίο, παρουσία Ο2 (1 atm) και ενός ισοδύναμου 3,5-διισοπροπυλπυραζόλιο (3,5-

diisopropylpyrozole) (PzPri 2H), σε θερμοκρασία δωματίου, όπου και παρατηρήθηκε 

χρωματική αλλαγή του διαλύματος σε διάστημα 2 ωρών (από μωβ σε σκούρο κόκκινο 

χρώμα). Από την αντίδραση αυτή, απομονώθηκαν τα προϊόντα: cis-διόξο-VV (TpPri 2 -

VV(O)2(PzPri 2H)) [2] και όξο-πέροξο-σύμπλοκο VV (TpPri 2 - VV(O)(η2 -Ο2)(PzPri 2H)) [3] 

(Σχήμα 1.21). Το σύμπλοκο 3 αποτελεί το πρώτο παράδειγμα της βιβλιογραφίας όπου το 

διοξυγόνο ενεργοποιείται στο μεταλλικό κέντρο του V(IV) σχηματίζοντας V(V)-πέροξο 

είδος25. 
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Σχήμα 1.21: Διαδικασία σύνθεσης συμπλόκων 1,2 και 3. Το σύμπλοκο 3 είναι το 

πρώτο παράδειγμα της βιβλιογραφίας όπου το διοξυγόνο ενεργοποιείται στο 

μεταλλικό κέντρο του V(IV) σχηματίζοντας V(V)-πέροξο είδος25  

Στην πιο πάνω μελέτη η αναγωγή του Ο2 έγινε από κάποιο είδος βαναδίου-Ο2  που προέκυψε 

από την οξυγόνωση του συμπλόκου 1. Επιπλέον, η ενεργοποίηση του διοξυγόνου ίσως να 

οφείλεται και του υποκαταστάτη TpPri2 να προσφέρει ηλεκτρόνια. Την πιο πάνω μελέτη 

ακολούθησαν και άλλες οι οποίες όμως αντιμετωπίζουν το στοιχειομετρικό πρόβλημα που 

προκύπτει από την στην οξειδοαναγωγική στοιχειομετρία αφού, η οξείδωση του V(IV) σε 

V(V) είναι αντίδραση ενός ηλεκτρονίου ενώ, η αναγωγή το διοξυγόνου σε υπεροξείδιο είναι 

μια διαδικασία δύο ηλεκτρονίων. Οι Kelm και Kruger μελέτησαν επίσης την αντίδραση του 

βαναδίου (IV) με το Ο2 και με την χρήση του 18Ο απέδειξαν ότι, και τα δυο οξυγόνα στο 

οξο-πέροξο σύμπλοκο (oxo-peroxovanadium(V)-(py2(NMe)2)) προέρχονταν από το 

διοξυγόνο. Με την χρήση του EPR απέδειξαν ότι το ενδιάμεσο ήταν ένα VV-οξοσουπέροξο 

είδος. Το ενδιάμεσο αυτό είδος αποσπούσε άτομο Η από τον διαλύτη THF σχηματίζοντας 

ένα υδροπέροξο βαναδικό (V) είδος, το οποίο στη συνέχεια αποπρωτονιωνόταν και με τον 
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τρόπο αυτό σχηματιζόταν το τελικό προϊόν VV-πέροξο91. Ο  McKenzie και οι συνεργάτες 

του μελέτησαν την οξείδωση του διβαναδικού συμπλόκου [(V=O)2bpbp(OH2)2]
3+ (1), το 

οποίο δίνει δυο προϊόντα: ένα διπερόξειδο σύμπλοκο, [(V=O)2bpbp(η2 -O2)2] 
+ (2) και ένα 

τριόξειδο σύμπλοκο [V(O)2V(O)bpbp(OH2)]
2+ (3). Η ομάδα αυτή πρότεινε ένα μηχανισμό 

κατά τον οποίο η οξείδωση του συμπλόκου 1 σε 2, σε μεθανολικό διάλυμα και σε 

ατμοσφαιρικό αέρα, γίνεται μέσω ενός ενδιαμέσου VV-ΟΟΗ. Το ενδιάμεσο αυτό, όπως και 

στον μηχανισμό των Kelm και Kruger, γίνεται με απόσπαση ατόμου Η από το διάλυμα 

μεθανόλης. Ο πιο πάνω μηχανισμός υποστηρίχθηκε από μετρήσεις EPR και UV-Vis. Οι 

μετρήσεις UV-Vis έγιναν παρουσία διαλυμάτων διαφορετικών αλκοολών, τα οποία 

διέφεραν ως προς την ικανότητά τους να πρσφέρουν Η92. O Kotchevar και οι συνεργάτες 

του πρότειναν την αναγωγή του Ο2  από το σύμπλοκο του V(IV) (δισ-κυκλοπεταδιενύλ) 

(ακέτυλακετονάτο) (V(IV (bis-cyclopentadienyl) (acetylacetonate)) που είχε ως αποτέλεσμα 

ένα σουπερόξο ενδιάμεσο το οποίο λειτουργούσε ως εκκινητής για την περοξείδωση των 

λιπιδίων στις λιποσομικές μεμβράνες28. Ο Tajika απέδωσε το προϊόν VVO(O2) με το τρις(2-

πυριδύλ μέθυλ άμινο) (tris(2-pyridyl methyl amine)) στο περοξείδιο που σχηματιζόταν στο 

διάλυμα26.  

3.2. Σύμπλοκα Cu/O2  

3.2.1. Ο ρόλος του χαλκού στους βιολογικούς οργανισμούς 

Όπως έχει προαναφερθεί στο ενεργό κέντρο πολλών ενζύμων, των βιολογικών οργανισμών, 

συναντάται ο χαλκός. Ο κύριος ρόλος του χαλκού στο ενεργό κέντρο των ενζύμων είναι η 

ενεργοποίηση του διοξυγόνου και η οξείδωση των διάφορων υποστρωμάτων. Ο χαλκός 

συναντάται στα ένζυμα στις οξειδωτικές καταστάσεις του Cu(I) και Cu(II)82, ενώ τα 

τελευταία χρόνια υπάρχει η άποψη ότι μπορεί και ο Cu(IΙΙ) να έχει επίσης βιολογική 

σημασία93,94. Επιπλέον, όσο αφορά τα οξειδοαναγωγικά ενεργά μέταλλα, όπως είναι ο 

χαλκός και ο σίδηρος, βρίσκονται ελεύθερα στον οργανισμό σε πολύ χαμηλές 

συγκεντρώσεις. Γενικά, στον οργανισμό είναι δεσμευμένα σε πρωτεΐνες όπως η φεριτίνη 

και η τρανσφερίνη (οι οποίες περιέχουν σίδηρο) και η σερουλοπλασμίνη (ceruloplasmin) 

(περιέχει χαλκό). Ο λόγος που βρίσκονται δεσμευμένα σε πρωτεΐνες είναι για να 

αποτρέπεται η συμμετοχή τους στην κατάλυση τοξικών αντιδράσεων για τους οργανισμούς. 

Πιο συγκεκριμένα, μελέτες in vitro έχουν αποδείξει ότι τα μέταλλα με οξειδοαναγωγικές 

ικανότητες όπως ο Fe2+/3+ και Cu+/2+ είναι εξαιρετικά καλοί καταλύτες για την οξείδωση των 

σουλφυδριλικών ομάδων από το Ο2 (αντίδραση 1.6). 

    Αντίδραση 1.6 
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Επιπλέον, σε ένα ισχυρά αναγωγικό περιβάλλον όπως είναι αυτό του κυττάρου τα μέταλλα 

αυτά καταλύουν την αντίδραση ενός ηλεκτρονίου του υπεροξειδίου του υδρογόνου και ως 

προϊόν της αντίδρασης παράγεται η υδροξυλική ρίζα, η οποία είναι ένα από τα πιο ισχυρά 

οξειδωτικά μέσα79.  

3.2.2. Γεωμετρίες που προτιμώνται από τον χαλκό 

Cu(I): Ο Cu(I) έχει d10 ηλεκτρονική διαμόρφωση. Η γεωμετρία του συμπλόκου η οποία 

υιοθετείται καθορίζεται από στερικούς παράγοντες οι οποίοι καθορίζονται από την δομή 

των υποκαταστατών. Η γεωμετρία των συμπλόκων του Cu(I) η οποία συναντάται συχνότερα 

είναι η τετραεδρική ή η τριγωνική πυραμιδική δηλαδή προτιμάται το μέταλλο να είναι 

τετραενταγμένο. Συναντώνται και σύμπλοκα στα οποία το μέταλλο είναι πενταενταγμένο 

αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις ο ένας από τους πέντε δεσμούς έχει μεγαλύτερο μήκος. 

Cu(IΙ): Ο Cu(IΙ) έχει d9 ηλεκτρονική διαμόρφωση λόγω της οποίας το φαινόμενο Jahn-

Teller είναι έντονο στα σύμπλοκά του. Το φαινόμενο Jahn-Teller έχει ως αποτέλεσμα την 

επιμήκυνση του δεσμού μετάλλου υποκαταστάτη στην αξονική θέση. Έτσι, όταν το 

ασύζευκτο ηλεκτρόνιο βρίσκεται στα dx
2-y

2 τροχιακά οι γεωμετρίες που παρατηρούνται στα 

σύμπλοκα του Cu(IΙ) είναι η επίπεδη τετραγωνική πυραμίδα και η τετραγωνική πυραμίδα. 

Όταν το ασύζευκτο ηλεκτρόνιο βρίσκεται στα dz
2 τροχιακά η γεωμετρία που παρατηρείται 

στα σύμπλοκα είναι τριγωνική διπυραμιδική.  

Cu(IΙΙ): Τα σύμπλοκα του Cu(IΙΙ) δεν συναντώνται τόσο συχνά όσο τα σύμπλοκα των Cu(I) 

και Cu(IΙ). Τα σύμπλοκα αυτά σταθεροποιούνται από ανιονικούς, ισχυρά βασικούς 

υποκαταστάτες σε επίπεδη τετραγωνική γεωμετρία31.  

Η αντίδραση των Cu(I) και Cu(II) με το διοξυγόνο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την 

σύνθεση διαφόρων ειδών. Αν θα πραγματοποιηθεί δέσμευση ή όχι του διοξυγόνου στον 

χαλκό εξαρτάται από τους υποκαταστάτες που χρησιμοποιούνται για την σύνθεση των 

συμπλόκων του χαλκού95.  

3.2.3. Βιομιμητικά σύμπλοκα Cu/O2 

Τα ενεργά κέντρα των μεταλλοενζύμων όπως έχει προαναφερθεί, έχουν προκαλέσει το 

ενδιαφέρον διάφορων επιστημόνων τις τελευταίες σχεδόν πέντε δεκαετίες. Πιο 

συγκεκριμένα, το ενδιαφέρον τους προκαλεί ο τρόπος με τον οποίο το διοξυγόνο 

ενεργοποιείται στο ενεργό κέντρο των ενζύμων, των βιολογικών συστημάτων, στο οποίο 

υπάρχει ο χαλκός. Επομένως, έχουν πραγματοποιηθεί αντιδράσεις του Cu(I) με το 

διοξυγόνο για την απομόνωση σύμπλοκων ενώσεων τα οποία μπορούν να αποτελέσουν 
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μοντέλα των ενδιάμεσων προϊόντων της αντίδρασης του Cu(I) με το διοξυγόνο στα 

βιολογικά συστήματα21,93,96. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να κατανοηθεί η δομή των 

ενδιαμέσων προϊόντων, της αντίδραση του ενεργού κέντρου του ενζύμου με τον διοξυγόνο, 

αλλά και να μελετηθούν τα φασματοσκοπικά χαρακτηριστικά τους όπως και οι μηχανισμοί 

δράσης τους ούτως ώστε, ο τρόπος δράσης τους να εφαρμοστεί σε διαφορετικές καταλυτικές 

διαδικασίες21. 

Η αντίδραση του Cu(I) με το διοξυγόνο η οποία έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή 

διαφόρων ειδών Cu/O2 ώθησε τους συνθετικούς χημικούς στην προσπάθεια απομόνωσης 

διαφόρων ειδών Cu/O2 . Το αποτέλεσμα ήταν ότι από την αντίδραση του Cu(I) και του 

διοξυγόνου απομονώθηκαν οκτώ διαφορετικά είδη σύμπλοκων ενώσεων Cu/O2 τα οποία 

είναι: (1) ES-η1-end-on Cu(II) superoxide, (2) SS-η2-side-on Cu(II) superoxide, (3) MP-η2-

side-on Cu(III) peroxide, (4) CP-dimeric cis-μ:η1:η1 Cu(II) peroxide, (5) TP- dimeric trans-

1,2 Cu(II) peroxide, (6) SP-dimeric -μ:η2:η2 side on  Cu(II) peroxide, (7) O-dimeric Cu(III) 

bis-μ2-oxide, (8) Τ-trinuclear Cu(III) Cu(II) Cu(II)  bis-μ3-oxide. Τα είδη 1:1 Cu/O2  έχουν 

δυο διαφορετικές τοπολογίες του ανηγμένου οξυγόνου στο μεταλλικό κέντρο οι οποίες είναι 

ES και SS για τον Cu(II) ενώ το MP είναι για Cu(III). Στα είδη 1:1 Cu/O2  ανήκουν οι δομικοί 

τύποι CP, TP, SP. Ο τύπος Ο ανήκει στο είδος 3:1 Cu/O2  ενώ, υπάρχει και το είδος 4:1 Cu/O2  

στο οποίο ανήκει ο τύπος Τ (Σχήμα 1.22). Οι στοιχειομετρίες των πιο πάνω ειδών 

οφείλονται στις στερικές απαιτήσεις του κάθε υποκαταστάτη ο οποίος χρησιμοποιήθηκε 

κατά την αντίδραση του Cu(I) με το διοξυγόνο όπως επίσης και από τον αριθμό των ατόμων 

δοτών του κάθε υποκαταστάτη97. 
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Σχήμα 1.22: Είδη Cu/O2 που προκύπτουν από την αντίδραση του Cu(I)  με το 

διοξυγόνο98  

Το πρώτο μοντέλο ένωση των ενδιάμεσων προϊόντων των μονοξυγενασών, όπως είναι η 

DβΜ, απομονώθηκε από την ομάδα του Kitajima. Σε αυτή την ένωση το σουπερόξο είδος 

ήταν ενταγμένο με side-on τρόπο στο μεταλλικό κέντρο του Cu(II). Το σύμπλοκο αυτό που 

είχε μορφή SS προέκυψε από αντίδραση του Cu(I) με ένα ογκώδη υποκαταστάτη με 3 άτομα 

δότες, ο οποίος εμπόδιζε τον διμερισμό της ένωσης. Ο υποκαταστάτης αυτός ήταν ο 

υδροτρις(3-τερτ-βουτυλ-5-ισοπροπυλ-1-πυραζολύλ)βοριο (hydrotris(3-tert-butyl-5-

isopropyl-1-pyrazolyl)borate)) HB(3-tBu-5-iPrpz)3. Το μεταλλικό κέντρο στο σύμπλοκο 

αυτό είχε δομή τετραγωνικής πυραμίδας όπως φαίνεται και στο Σχήμα 1.23(Α)99. 

 

Σχήμα 1.23: Σύμπλοκα: [Cu I I(η1-O2)([HB(3-tBu-5-iPrpz)3])]+ (SS) (A), [Cu I I(η1-O2)- 

(TMG3tren)]+ (ΕS) (B)96 

(B) (A) 
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Πρόσφατα, απομονώθηκε και μελετήθηκε το μονοπυρηνικό σύμπλοκο copper(II) end-on 

superoxo complex [CuII(η1-O2)- (TMG3tren)]+ (ΕS) με την χρήση του υποκαταστάτη 

(τετραμέθυλγουανιδίνο-τρίς(2-άμινοαιθυλ)αμίνη (tetramethylguanidino‐ tris(2‐

aminoethyl)amine) (TMG3tren) ο οποίος έχει 4 άτομα δότες. Το σύμπλοκο είχε αριθμό 

ένταξης 5 και είχε τριγωνική διπυραμιδική γεωμετρία με το end-on σουπεροξείδιο να είναι 

ένας από τους αξονικούς υποκαταστάτες (Σχήμα 1.23(Β))100.  

Ο Tolman με την χρήση υποκαταστατών με 2 άτομα δότες τους β-δικεταμινικών (Dk) οι 

οποίοι διέφεραν ως προς το φορτίο και τον όγκο τους, συντέθηκε και χαρακτηρίστηκε το 

σύμπλοκο [(H,tBuDkiPr)Cu(III)(O2)] (Σχήμα 1.24) με την χρήση του υποκαταστάτη H,tbuDkiPr. 

Στο σύμπλοκο αυτό το οξυγόνο προσδένεται σε side on διαμόρφωση στο μεταλλικό κέντρο 

του χαλκού. Ο χαλκός υιοθετεί παραμορφωμένη επίπεδη τετραγωνική πυραμιδική 

γεωμετρία101.  

 

Σχήμα 1.24: Σύμπλοκo [(H, tBuDk iP r)Cu(III)(O2)] (MP)98,101 

Συμπερασματικά, στη βιβλιογραφία έχουν χρησιμοποιηθεί διάφοροι υποκαταστάτες οι 

οποίοι διέφεραν ως προς τον αριθμό των ατόμων δοτών τους αλλά και το πόσο ογκώδες 

ήταν. Τα πειραματικά αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ογκώδεις υποκαταστάτες με αρνητικό 

φορτίο είχαν ως αποτέλεσμα την απομόνωση των 1:1 Cu/O2 ειδών. Ο τρόπος πρόσδεσης του 

διοξυγόνου στο μεταλλικό κέντρο του χαλκού καθορίζεται από τον αριθμό των ατόμων 

δοτών του κάθε υποκαταστάτη. Συγκεκριμένα, υποκαταστάτες με 4 άτομα δότες οδηγούν 

στα ΕS είδη ενώ, υποκαταστάτες με 2 και 3 άτομα δότες οδηγούν στα SS και MP είδη. 

Η σύνθεση του είδους ΤP, το οποίο ανήκει στα 2:1 Cu/O2  σύμπλοκα, εξαρτάται κυρίως από 

τους υποκαταστάτες. Όλα τα ΤP σύμπλοκα τα οποία έχουν χαρακτηριστεί σχηματίστηκαν 

με υποκαταστάτες, όπως o Me6tren (tren=τρις(2-άμινοαίθυλ)αμίνη) (tren= Tris(2-

aminoethyl)amine) (Σχήμα 1.25(Α)), οι οποίοι είχαν 4 άτομα δότες και οι οποίοι 
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εντάσσονταν ισχυρά στο μέταλλο με τρόπο ώστε η side-on διαμόρφωση δεν μπορούσε να 

σχηματιστεί. Επιπλέον, η αύξηση του μεγέθους του υποκαταστάτη, όπως ο  Me3tmpa 

(tmpa=tris(2-pyridylmethyl)amine) (tmpa= τρις(2-πυριδύλμεθυλ)αμίνη) (Σχήμα 1.25 (Β)), 

είχε ως αποτέλεσμα την σύνθεση των Ο ειδών102.  

 

Σχήμα 1.25: Υποκαταστάτες R6tren (A) και Rtmpa (Β) 

Ο Kitajima έδωσε πληροφορίες για τον τρόπο δέσμευσης του διοξυγόνου στην 

οξυαιμοκυανίνη (oxyHc) μέσω του χαρακτηρισμού των ενώσεων Cu/O2. Η χρήση ογκωδών 

υποκαταστατών είχε ως αποτέλεσμα την απομόνωση σχετικά σταθερών σύμπλοκων Cu/O2  

οι οποίες και εμφάνιζαν φασματοσκοπικά χαρακτηριστικά όπως αυτά της oxyHc. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι το διοξυγόνο προσδένεται με τον ίδιο 

τρόπο στην oxyHc όπως και στις ενώσεις του Kitajima. Στην δομή του σχήματος 1.26 

[(TpiPr, iPr)2Cu(II)2(O2)] (SP) φαίνεται το πέροξο να προσδένεται σε 2 μεταλλικά κέντρα 

χαλκού(ΙΙ) με side-on διαμόρφωση. Η θεωρία ότι το διοξυγόνο προσδένεται στην oxyHc με 

τον ίδιο τρόπο όπως στο σύμπλοκο [(TpiPr, iPr)2Cu(II)2(O2)] επιβεβαιώθηκε αργότερα με την 

απομόνωση της oxyHc από μαλάκια103. 

 

Σχήμα 1.26: Σύμπλοκο [(Tp iP r ,  iPr)2Cu(II)2(O2)] (SP)98, 103  

(B) (A) 
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Το 1996 ο Tolman, χαρακτήρισε κρυσταλλογραφικά ένα σύμπλοκο του Ο είδους (Σχήμα 

1.27) με την χρήση του υποκαταστάτη Bz3tacn (tacn=1,4,7-τριαζακυκλονονανη) 

(tacn=1,4,7- triazacyclononane). Έχουν χρησιμοποιηθεί διάφοροι υποκαταστάτες για την 

σύνθεση του Ο είδους συμπλόκων περιλαμβανομένων υποκαταστατών με 2, 3 και 4 άτομα 

δότες. Η τάση του Cu(IIΙ) να βρίσκεται σε επίπεδη τετραγωνική διαμόρφωση με ανιοντικούς 

υποκαταστάτες διευκολύνει τον σχηματισμό του Ο είδους.  

 

Σχήμα 1.27: Σύμπλοκο [(Bz3tacn)2Cu(III)2(O)2]2+, O είδους 98  

Τα είδη 3:1 Cu/O2, Τ, είναι αποτέλεσμα της αναγωγής του οξυγόνου κατά 4 ηλεκτρόνια από 

τρία σύμπλοκα Cu(I). Ο σχηματισμός του Τ είδους εξαρτάται από την αρχική συγκέντρωση 

του μετάλλου και του διοξυγόνου. Αν η συγκέντρωση του Cu(I) είναι πολύ περισσότερη 

από αυτή του διοξυγόνου τότε, σχηματίζεται το Τ είδος. Σε αντίθετη περίπτωση 

σχηματίζεται το Ο είδος. Επίσης, όσο λιγότερο παρεμποδισμένος είναι ένας υποκαταστάτης 

τότε σχηματίζει τα Τ είδη συμπλόκων. Ένα παράδειγμα υποκαταστάτη που οδήγησε στην 

απομόνωση συμπλόκου Τ, είναι ο HPy1Me,Me98.  

Μια τετραπυρηνική πλειάδα Cu συναντάται και στο ενεργό κέντρο του ενζύμου αναγωγάση 

του Ν2Ο. Τα σύμπλοκα αυτά είναι σταθερά σε θερμοκρασιές δωματίου. Το πρώτο 

παράδειγμα συμπλόκου που χαρακτηρίστηκε κρυσταλλογραφικά ως cis-μ4-peroxo tetra 

copper (II) είδος ήταν ενα σύμπλοκο όπου ο Cu(II) ανήχθηκε σε διάλυμα μεθανόλης και 

έκθεσή του στον αέρα98.  

Από όλα τα πιο πάνω είδη του Cu/O2 η τάση για σχηματισμό διπυρηνικών συμπλόκων Cu/O2 

συμβαδίζει με την θερμοδυναμικά ευνοούμενη αναγωγή του οξυγόνου κατά 2 και 4 

ηλεκτρόνια και όχι κατά 1 ηλεκτρόνιο. Τα σύμπλοκα 1:1 Cu/O2 δύσκολα σταθεροποιούνται 
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και ο τρόπος σταθεροποίησής τους είναι με την χρήση ογκωδών υποκαταστατών. Τα είδη 

3:1 σταθεροποιούνται καλύτερα με λιγότερο στερικά παρεμποδισμένους υποκαταστάτες. Οι 

υποκαταστάτες με 4 άτομα δότες συνήθως σχηματίζουν τα είδη ΤP και ES98.  

3.3. Τα ένζυμα στα βιολογικά συστήματα 

3.3.1.  Τρόποι που τα μεταλλοένζυμα ξεπερνούν τα προβλήματα ενεργοποίησης του O2 

Τα μεταλλοένζυμα για να ενεργοποιήσουν το διοξυγόνο, πρέπει να παρακάμψουν τα 

κινητικά προβλήματα από τις απαγορεύσεις spin, την αναγωγή του διοξυγόνου κατά ένα 

ηλεκτρόνιο όπως επίσης και να κατευθύνουν τις αντιδράσεις με τρόπο ώστε να υπάρχει 

αυξημένη εκλεκτικότητα. Το πρώτο παράδειγμα ενζύμου που θα συζητηθεί είναι το ένζυμο 

οξειδάση του κυτοχρώματος c (περιέχει δύο μεταλλικά κέντρα Cu και δύο μεταλλικά κέντρα 

Fe17) η οποία δεσμεύει το διοξυγόνο στα δύο παραμαγνητικά μεταλλικά του κέντρα και με 

αυτό τον τρόπο ξεπερνούνται οι απαγορεύσεις spin. Όσο αφορά το πρώτο στάδιο αναγωγής 

του διοξυγόνου κατά ένα ηλεκτρόνιο σε σουπεροξείδιο, αυτό ξεπερνιέται με τη αναγωγή 

κατά δύο ηλεκτρόνια σε H2O2. Τέλος, η αντίδραση αυτή είναι ελεγχόμενη με τρόπο ώστε 

να παράγεται ATP. Άλλο παράδειγμα ενζύμου είναι το κυτόχρωμα P-450 το οποίο έχει 

δράση μονοξυγενάσης (στο ενεργό του κέντρο υπάρχει Fe17). Στο ενεργό του κέντρο 

προσδένεται το διοξυγόνο (στην ενεργοποιημένη του μορφή) και έτσι, ξεπερνίεται η 

απαγόρευση spin. Έπειτα, γίνεται πολυηλεκτρονιακή αναγωγή του διοξυγόνου και η οποία 

δίνει ένα πολύ δραστικό μέταλλο-οξο είδος του οποίου η δράση είναι παρόμοια με την 

υδροξυλική ρίζα. Το είδος αυτό διαφέρει απο την υδροξυλική ρίζα στο ότι εμφανίζει υψηλή 

εκλεκτικότητα και ευαισθησία79. Ένα ακόμη παράδειγμα το οποίο δείχνει τον τρόπο που τα 

ένζυμα ξεπερνούν τα εμπόδια της ενεργοποίησης του διοξυγόνου είναι αυτό της 

τυροσινάσης (Tyr) και της αιμοκυανίνης (Hc). Τα δυο αυτά ένζυμα έχουν δεόξυ πλευρές με 

δύο Cu(I) όπου δεσμεύεται αντιστρεπτά το διοξυγόνο, για να μετατραπεί σε υπεροξείδιο το 

οποίο είναι δεσμευμένο στο διπυρηνικό όξυ (oxy) κέντρο του χαλκού, του οποίου τα δύο 

μεταλλικά κέντρα οξειδώνονται από χαλκό (Ι) σε χαλκό (ΙΙ). Όπως φαίνεται και στο σχήμα 

1.28(Α) και τα δύο ιόντα Cu(II) επικαλύπτονται με τα πσ* τροχιακά του υπεροξειδίου, 

οδηγώντας με τον τρόπο αυτό στην αντισιδηρομαγνητική σταθεροποίηση της απλής 

κατάστασης της όξυ (οxy) πλευράς του ενζύμου. Στην συνέχεια της αντίδρασης για την 

αντιστρεπτή πρόσδεση του O2 η δομή παίρνει μορφή πεταλούδας. Συγκεκριμένα, στην δομή 

αυτή κάθε ιόν Cu(II) επικαλύπτεται με διαφορετικό π* τροχιακό του υπεροξειδίου. Αυτό 

οδηγεί σε ορθογώνια μαγνητικά τροχιακά τα οποία και μειώνουν σε ενέργεια την τριπλή 

κατάσταση (κόκκινη καμπύλη σχήμα 1.28(Α)). Από αυτή τη δομή ένα ηλεκτρόνιο του ίδιου 

spin δίνεται από τα π* τροχιακά στα ιόντα του χαλκού, με αποτέλεσμα το διοξυγόνο να μην 

ΣΟ
ΦΙ
Α Χ
ΑΤ
ΖΗ
ΘΩ
ΜΑ



 
 
 

41 
 

είναι πλέον στην τριπλή κατάσταση104. Αυτή η side-on υπεροξειδική γέφυρα της oxy-Hc/Ty 

έχει ένα ενεργό σ* μοριακό τροχιακό ενεργοποιημένο για την ηλεκτρονιόφιλη προσβολή σε 

ένα αρωματικό δακτύλιο σχήμα  1.28 (Β) 

 

Σχήμα 1.28: Η αντίδραση πρόσδεσης 3O2 στην δεόξυHc/Ty (deoxyHc/Ty) για 

παραγωγή όξυHc/Ty (oxyHc/Ty) (βασικής κατάστασης)(Α) Αντίδραση πρόσδεσης 

του οξυ δυπηρυνικού κέντρου Cu (της Ty) για την μονοοξυγόνωση του φαινολικού 

υποστρώματος με οξείδωση 2e− της κατεχόλης για παραγωγή της κινόνης και της 

δεόξυ μορφής(Β)104  

3.3.2.  Μεταλλοένζυμα του χαλκού 

Οι μεταλλοπρωτεϊνες που περιέχουν χαλκό ενεργοποιούν το μοριακό οξυγόνο (ή τις άλλες 

μορφές του, πχ Ο2
.-) για διάφορες βιολογικές λειτουργίες των οργανισμών. Οι 

μονοοξυγενάσες του χαλκού οι οποίες οξειδώνουν διάφορα υποστρώματα, καθώς 
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εισαγάγουν σε αυτά ένα άτομο Ο2, ενώ το άλλο άτομο Ο2 μετατρέπεται σε Η2Ο. Οι 

μονοξυγενάσες του χαλκού έχουν ένα ή δύο (συζευγμένα ή όχι) ιόντα χαλκού στα ενεργά 

τους κέντρα.  

Οι διοξυγενάσες του χαλκού οξειδώνουν διάφορα υποστρώματα, με την εισαγωγή και των 

δύο ατόμων Ο2 στο προϊόν. Τα ένζυμα των οξειδασών είναι υπεύθυνα για την αναγωγή του 

Ο2, είτε κατά 2 ηλεκτρόνια παράγοντας Η2Ο2, είτε κατά 4 ηλεκτρόνια παράγοντας δύο μόρια 

Η2Ο. Η αναγωγή αυτή γίνεται με σκοπό την οξείδωση κάποιου υποστρώματος ή μεταλλικού 

ιόντος ή με σκοπό την διεξαγωγή κάποιας βιολογικής λειτουργίας. Μόνοπυρηνικά, 

ομοπυρηνικά, πολυπυρηνικά αλλά και έτεροπυρηνικά ενεργά κέντρα χαλκού έχουν βρεθεί 

στις οξειδάσες του χαλκού. Ένα παράδειγμα αυτών αποτελεί μια μορφή του ενζύμου της 

σουπεροξιδικής δισμουτάσης, η οποία μετατρέπει το Ο2
.- σε Ο2 και Η2Ο και περιέχει ένα ιόν 

χαλκού και ένα ιόν ψευδαργύρου στο ενεργό κέντρο της. Στα μαλάκια και στα αρθρόποδα 

το διπυρηνικό ένζυμο του χαλκού, αιμοκυανίνη, είναι υπεύθυνο για την μεταφορά Ο2 και 

για την λειτουργία της αναπνοής20,81. Παρακάτω, θα συζητηθεί ο μηχανισμός 

ενεργοποίησης του Ο2 από τα ένζυμα του χαλκού ή από τα μοντέλα τους καθώς και τα 

ενδιάμεσα προϊόντα που σχηματίζονται από την αντίδραση του διοξυγόνου με το ένζυμο.  

3.3.2.1.  Μεταλλοένζυμα του χαλκού με ένα ενεργό κέντρο χαλκού 

Μονοξυγενάσες 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι PHM105, DβΜ, ΤβΜ οι οποίες εμφανίζουν κάποιες 

ομοιότητες εκτός της ύπαρξης του χαλκού στο ενεργό τους κέντρο. Αυτές είναι στην 

αλληλουχία των αμινοξέων, στην ένταξη στο ενεργό κέντρο και στην δραστικότητα. Τα 

ένζυμα αυτά είναι υπεύθυνα για την παραγωγή σημαντικών ορμονών και διαβιβαστών στα 

θηλαστικά ( PHM, DβΜ) και στα έντομα (ΤβΜ)106. Πιο συγκεκριμένα, Η PHM 

υδροξυλιώνει ένα C-τελικό άκρο ενός κατάλοιπου γλυκίνης της προορμόνης105. Το DβM 

είναι υπεύθυνο για την οξείδωση της ντοπαμίνης σε νορεπινεφρίνη, μόρια που είναι 

σημαντικοί νευροδιαβιβαστές που συναντώνται στον άνθρωπο. Τέλος, το TβΜ 

υδροξυλιώνει την τυραμίνη σε οκτοπαμίνη στα έντομα106 (σχήμα 1.29). ΣΟ
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Σχήμα 1.29: Αντιδράσεις των ενζύμων PHM, DβΜ, ΤβΜ106  

Τα τρία αυτά ένζυμα περιέχουν ένα διπυρηνικό ενεργό κέντρο, στο οποία βρίσκονται δυο 

ιόντα χαλκού σε απόσταση 11 Å μεταξύ τους. Στο κέντρο CuH στον χαλκό εντάσσονται τρία 

κατάλοιπα ιστιδίνης ενώ, στο κέντρο CuM στον χαλκό εντάσσονται δύο ιστιδινικά και ένα 

μεθειονινικό κατάλοιπο. Η ενεργοποίηση του Ο2 και η υδροξυλίωση του υποστρώματος 

συμβαίνουν στο κέντρο CuM, ενώ το κέντρο CuH είναι υπεύθυνο για την μεταφορά 

ηλεκτρονίων106. Η επίλυση της κρυσταλλογραφικής δομής του ΡΗΜ έδειξε ότι το διοξυγόνο 

είναι ενταγμένο στο κέντρο CuM με η1 τρόπο ένταξης (Σχήμα 1.30)105. 

 

Σχήμα 1.30: Κρυσταλλογραφική δομή του ενεργού κέντρου του ενζύμου oxyPHM105  

Ο μηχανισμός συνεχίζεται με την μεταφορά ατόμου υδρογόνου από το οργανικό υπόστρωμα 

τον σχηματισμό του υδροπέροξο συμπλόκου του Cu(II) και η ελεύθερη ρίζα μεταφέρεται 

στο υπόστρωμα106.  
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Μια άλλη οικογένεια ενζύμων που ανήκει στις μονοοξυγενάσες είναι οι Λυτικές 

πολυσακχαριδικές μονοξυγενάσες (Lytic polysaccharide monooxygenases LPMOs). Στο 

σχήμα 1.31 περιγράφεται η γενική αντίδραση που καταλύεται από τα ένζυμα αυτά. Για την 

αντίδραση αυτή απαιτούνται 2 ηλεκτρόνια για την αναγωγή του οξυγόνου και την οξείδωση 

του πολυσακχαρίτη. Τα δύο αυτά ηλεκτρόνια μπορεί να προέρχονται από μικρά μόρια ή 

άλλα ένζυμα όπως η αφυδρογονάση της  κελλοβιόζης (cellobiase dehydroxygenase). 

Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι τα ένζυμα αυτά μπορούν να χρησιμοποιήσουν και το H2O2 

ως συν-υπόστρωμα. Γενικά, ο μηχανισμός δράσης τους δεν έχει ξεκαθαρίστει ακόμη107,108.  

 

Σχήμα 1.31: Γενική αντίδραση των LPMOs (A) Κρυσταλλογραφική δομή του 

ενζύμου LsAA9 LPMO στο οποίο έχει δεσμευτεί πολυσακχαρίτης ως υπόστρωμα σε 

αυτό (B)108 

Οξειδάσες 

Οι αμινοξειδάσες (CAOs) είναι μια οικογένεια ενζύμων που ανήκουν στις οξειδάσες. Οι 

αμινοξειδάσες του χαλκού είναι μια οικογένεια ενζύμων που έχει τις κινόνες ως 

συμπαράγοντα. Οι πρωτεϊνες αυτές οξειδώνουν τις πρωτοταγείς αμίνες σε αλδεΰδες. Ο 

μηχανισμός που χρησιμοποιούν τα ένζυμα αυτά γίνεται μέσω ιμικινονικού συμπλόκου 

ενδιάμεσου, το οποίο εμφανίζει υψηλή εκλεκτικότητα προς τις αντιδράσεις των πρωτοταγών 

αμινών. Το ενεργό τους κέντρο περιέχει χαλκό ο οποίος είναι δεσμευμένος σε 3 κατάλοιπα 

ιστιδίνης και σε ένα μόριο νερού όπως επίσης και στον συμπαράγοντα 2,4,5-

τριυδροξυφαινυλαλανίνη κινόνη (2,4,5-trihydroxylphenylalanine quinone) (TPQ). Ο 

χαλκός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην βιογένεση του συμπαράγοντα. Η οξείδωση των 

(B) 

(A) 
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υποστρωμάτων οφείλεται αποκλειστικά στον συμπαράγοντα στις CAOs. Ο μηχανισμός με 

τον οποίο το οξυγόνο ενεργοποιείται στα ένζυμα αυτά δεν έχει εξακριβωθεί ακριβώς109. 

Στις οξειδάσες ανήκει και το ένζυμο της οξειδάσης της γαλακτόζης (GO). Η καταλυτική του 

δράση περιλαμβάνει την στερεοειδική οξείδωση, κατά 2 ηλεκτρόνια, των πρωτοταγών 

αλκοολών σε αλδεΰδες και πιο σπάνια μπορεί να οξειδώσει τις αλδεΰδες σε καρβοξυλικά 

οξέα. Η κρυσταλλική δομή της GO έδειξε ότι στο ενεργό κέντρο της υπάρχει  Cu(ΙΙ), στον 

οποίον εντάσσονται δύο ιστιδίνες, δύο τυροσίνες και ένα μόριο H2O σε τετραγωνική 

πυραμιδική γεωμετρία. Το ένα από τα τυροσινικά κατάλοιπα που είναι ενταγμένα συνδέεται 

με κυστεϊνικό κατάλοιπο σε όρθο θέση. Αυτό έχει ως σκοπό την μείωση του δυναμικού 

αναγωγής του τροποποιημένου καταλοίπου τυροσίνης (ελεύθερη τυροσίνη E1/2 = 1000mV, 

Tyr-Cys E1/2=400mV). Με τον τρόπο αυτό σταθεροποιείται η ελεύθερη ρίζα που 

σχηματίζεται πάνω στον υποκαταστάτη τυροσίνης και επιτρέπεται στο ενεργό κέντρο να 

οξειδώνει κατά δύο ηλεκτρόνια τα υποστρώματα-στόχους. Ο καταλυτικός μηχανισμός της 

GO αποτελείται από ένα αναγωγικό και ένα οξειδωτικό μέρος. Η ενεργή μορφή του ενζύμου 

περιέχει ένα μόριο Cu(II) ενταγμένο με δύο ιστιδίνες, ένα μόριο H2O, ένα τυροσινικό 

κατάλοιπο, και μία ελεύθερη τυροσινική ρίζα. Στο αναγωγικό μονοπάτι, η αλκοόλη 

εντάσσεται στον χαλκό, αποπρωτονιώνεται και γίνεται μεταφορά Η από την αλκοόλη στην 

ελευθερη τυροσινική ρίζα, με αποτέλεσμα την παραγωγή τυροσίνης και μία κετυλικής ρίζας. 

Με μεταφορά ηλεκτρονίου από την ρίζα στον Cu(II) παράγεται η επιθυμητή αλδεΰδη και το 

σύμπλοκο του Cu(I). Στο οξειδωτικό μονοπάτι, το Ο2 εντάσσεται στο μεταλλικό κέντρο του 

Cu(I) με η1 τρόπο, γίνεται μεταφορά Η από το τυροσινικό κατάλοιπο στο Ο2 και έτσι το 

σύμπλοκο επανέρχεται στην αρχική του δραστική μορφή με ταυτόχρονη παραγωγή Η2Ο2 

110,111
 (σχήμα 1.32). 

 

ΣΟ
ΦΙ
Α Χ
ΑΤ
ΖΗ
ΘΩ
ΜΑ



 
 
 

46 
 

 

Σχήμα 1.32: Μηχανισμός δράσης της GO 106  

Διοξυγενάση 

Σε αυτή την οικογένεια ενζύμων ανήκει η κερσετινάση (2,4-QD). Η κερσετινάση είναι μια 

διοξυγενάση που συναντάται σε μύκητες και προκαρυωτικούς οργανισμούς. Το ένζυμο της 

κερσετινάσης που απομονώθηκε από μύκητες περιέχει μόνο μεταλλικά κέντρα χαλκού ενώ, 

το ένζυμο που απομονώθηκε από τους προκαρυωτικούς οργανισμούς περιέχει και άλλα 

μέταλλα μετάπτωσης εκτός του χαλκού. Η κερσετινάση που περιέχει χαλκό έχει υψηλότερη 

ενζυματική δράση συγκριτικά με αυτές που περιέχουν άλλα μέταλλα μετάπτωσης. Η 

κρυσταλλική δομή του συμπλόκου 2,4-QD μαζί με το υπόστρωμα της κερσετίνης δείχνει 

ότι το ενεργό κέντρο του ενζύμου περιέχει χαλκό, στον οποίο εντάσσονται τρία ιστιδινικά 

κατάλοιπα, ένα γλουταμινικό κατάλοιπο και το υπόστρωμα της κερσετίνης. Ο ρόλος του 

ενζύμου 2,4-QD είναι η αποικοδόμηση της κερσετίνης και άλλων φλαβονοειδών. Τα 

προϊόντα της καταλυτικής αντίδρασης είναι πολυφαινολικές ενώσεις και μονοξείδιο του 

άνθρακα. Η γενική αντίδραση του καταλυτικού κύκλου είναι η παρακάτω: 

        

(Αντίδραση 1.7) 

Δεν έχει αποδειχθεί ακόμη  ο τρόπος της ενεργοποίησης του διοξυγόνου στο ένζυμο αυτό106.  
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3.3.2.2.  Όμο-πολυπυρηνικά ενεργά κέντρα χαλκού 

Αιμοκυανίνη 

Η αιμοκυανίνη είναι ένα εξωκυτταρικός μεταφορέας οξυγόνου που βρίσκεται στο αίμα των 

αρθρόποδων και των μαλάκιων. Η αιμοκυανίνη, σε αντίθεση με τις άλλες δύο πρωτεΐνες 

μεταφοράς οξυγόνου που περιέχουν σίδηρο στο ενεργό κέντρο τους (αιμογλοβίνη και 

αιμοερυθρίνη), περιέχει ένα διπυρηνικό ενεργό κέντρο χαλκού, όπου κάθε χαλκός είναι 

ενταγμένος από τρεις ιστιδινικές ομάδες Η αιμοκυανίνη περιέχει 2 κέντρα Cu(I) σε 

απόσταση 4.6 Å μεταξύ τους και πρόκειται την δεόξυ μορφή η οποία έχει την ικανότητα να 

δεσμεύει το Ο2 και να μετατρέπεται στην όξυ-Hc. Το Ο2 εντάσσεται γεφυρωτικά στα δύο 

μεταλλικά κέντρα Cu με μ-η2:η2 τρόπο99. Η δέσμευση του Ο2 και ο σχηματισμός της 

γεφυρωτικής υπεροξειδικής ομάδας απαιτεί την μεταφορά 2 ηλεκτρονίων από τα ιόντα 

Cu(I) στο Ο2 και συνεπώς, τα μεταλλικά κέντρα οξειδώνονται από Cu(I) σε Cu(II). 

Επομένως, όπως επεξηγήθηκε και πιο πάνω (υποκεφάλαιο 3.3.1) με την πρόσδεση του Ο2 

στο διιπυρηνικό κέντρο του Cu(I) μεταφέρονται δυο ηλεκτρόνια από τα δύο ενεργά κέντρα 

του χαλκού στο διοξυγόνο το οποίο ανάγεται κατά δύο ηλεκτρόνια σε περοξείδιο  το οποίο 

είναι δεσμευμένο στο διπυρηνικό όξυ (oxy) κέντρο του χαλκού112 (Αντίδραση 1.8) 

  Αντίδραση 1. 8 

Μονοξυγενάσες 

Τυροσινάση(Ty) και οξειδάση της κατεχόλης(CaOx) 

Η τυροσινάση (Ty) και η οξειδάση της κατεχόλης (CaOX) ανήκουν στην κατηγορία των 

ενζύμων με διπυρηνικό ενεργό κέντρο χαλκού και οξειδώνουν φαινόλες και κατεχόλες. Και 

τα δύο αυτά ένζυμα μπορούν να οξειδώνουν, κατά 2 ηλεκτρόνια, τις κατεχόλες σε κινόνες, 

αλλά μόνο η Ty μπορεί να καταλύει την οξυγόνωση φαινολών σε κατεχόλες. Όπως φάνηκε 

από την επίλυση των κρυσταλλικών δομών των ενζύμων Ty και CaOX, η δομή αυτών είναι 

σχεδόν πανομοιότυπη με την δομή του ενζύμου της αιμοκυανίνης. Το ενεργό κέντρο των 

ενζύμων αυτών έχει 4 διαφορετικές οξειδωτικές καταστάσεις, αυτές είναι: άπο-, δέοξυ-, μετ- 

και όξυ-. Η όξυ-Ty έχει παρόμοιες δομικές και φασματοσκοπικές ιδιότητες με αυτές του 

ενζύμου οξυ-Hc. Το διοξυγόνο εντάσσεται γεφυρωτικά στα δύο μεταλλικά κέντρα Cu με μ-

η2:η2 τρόπο και η απόσταση μεταξύ των 2 μεταλλικών κέντρο του χαλκού είναι 3.6 Å (οξυ-

Ty)(Σχήμα 1.33). Το γεγονός ότι σε μοντέλα ενζύμων έχει βρεθεί η μετ-μορφή να 
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σχηματίζει το bis-μ-oxo  ενδιάμεσο, δείχνει ότι υπάρχει πιθανότητα να σχηματίζονται και 

άλλα ενδιάμεσα Cu-O2 στο ενεργό κέντρο του ενζύμου106,113,114. 

 

Σχήμα 1.33: Κρυσταλλογραφικές δομές των οξειδωτικών καταστάσεων: άπο -μορφης 

(απουσία χαλκού) (Α), δέοξυ-μορφης (Β), μετ-μορφής (C) και της όξυ-μορφή (D) 

της τυροσινάσης από τον S.castaneoglobisporus  106  

NspF: Το ένζυμο NspF είναι μία μονοξυγενάση χαλκού, η οποία μετατρέπει της ο-

αμινοφαινόλες σε νιτρόζοφαινόλες. Το ενεργό κέντρο του NspF το οποίο περιέχει χαλκό 

ενεργοποιεί διοξυγόνο σχηματίζοντας ένα μ-η2:η2 περόξο σύμπλοκο του Cu(II) και έτσι, 

μετατρέπει το 3-άμινο-4-υδρόξυβενζαμίδιο (3-amino-4-hydroxybenzamide) σε 3-υδρόξυ-4-

νιτροσοβενζαμίδιο (3-hydroxy-4-nitrosobenzamide)115. 
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Σχήμα 1.34: Λειτουργίες των ενζύμων CaOX,Ty,NspF 

Μονοοξυγενάσες Μεθανίου (Methane monooxygenase) (MMO): Τα ένζυμα αυτά 

ενεργοποιούν το διοξυγόνο για την οξείδωση του μεθανίου σε μεθανόλη. Υπάρχουν δύο 

ένζυμα, στη φύση, που ανήκουν στην οικογένεια των ΜΜΟ. Αυτά είναι, το sMMO το οποίο 

περιέχει Fe στο ενεργό του κέντρο  ενώ, το pMMO περιέχει χαλκό. Και τα δύο αυτά ένζυμα 

οξειδώνουν το μεθάνιο σε μεθανόλη μέσω της ενεργοποίησης του δεσμού C-H, σε πίεση 

και θερμοκρασία περιβάλλοντος. Από μελέτες που έγιναν σε μοντέλα του ενεργό κέντρο 

του ενζύμου pΜΜΟ, βρέθηκε ότι το Ο2 σχηματίζει bis-(μ-oxo)dicopper(III) σύμπλοκα116.  

Πολυπυρηνικές οξειδάσες χαλκού (MCOs) 

Τα ένζυμα MCOs είναι ένζυμα που περιέχουν τουλάχιστον τέσσερα ιόντα χαλκού και ρόλος 

τους είναι η οξείδωση διάφορων υποστρωμάτων, οργανικών ενώσεων ή και μεταλλικών 

ιόντων. Τα τέσσερα ιόντα χαλκού σε αυτά τα ένζυμα βρίσκονται σε δύο διαφορετικές 

περιοχές, μία μονοπυρηνική και μία τριπυρηνική περιοχή. Η Τ1 περιοχή περιέχει 

μονοπυρηνικό ενεργό κέντρο και είναι υπεύθυνη για την μεταφορά ηλεκτρονίων στις 

περιοχές Τ2 και Τ3, όπου γίνεται η αναγωγή του διοξυγόνου σε Η2Ο. Το τριπυρηνικό ενεργό 

κέντρο (περιοχή TNC) αποτελείται από ένα μονοπυρηνικό κέντρο (Τ2) και ένα διπυρηνικό 

κέντρο χαλκού (Τ3). Στην περιοχή TNC σχηματίζεται ένα υπερόξο-ενδιαμέσο (PI) το οποίο 

οι DFT μελέτες έδειξαν ότι μπορεί να βρίσκεται σε δυο μορφές: side on µ-η2:η2 γεωμετρία 

ή στην µ3-1,1,2- γεωμετρία (σχήμα 1.35)117.  
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Σχήμα 1.35: Οι δύο μορφές του περοξειδικού ενδιάμεσου (ΡΙ) των ενζύμων MCOs , 

από DFT υπολογισμούς 117  

Συμπερασματικά, από τα πιο πάνω, είναι ξεκάθαρο ότι ο τρόπος που γίνεται η ενεργοποίηση 

του διοξυγόνου στα μεταλλικά κέντρα των ενζύμων αποτελεί αντικείμενο μελέτης πολλών 

επιστημονικών ομάδων, λόγω των  πολλών εφαρμογών που δύνανται να έχουν στην 

βιομηχανία. Επομένως, είναι σημαντικός ο σχεδιασμός και χρήση υποκαταστατών που να 

μπορούν να μιμούνται το ενεργό κέντρο των ενζύμων και έτσι να μπορούν να ενεργοποιούν 

το διοξυγόνο και τελικά να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές στην βιομηχανία. 
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Κεφάλαιο 2: Πειραματικό μέρος 

Σύνθεση οργανικών υποκαταστατών και συμπλόκων ενώσεων 

Στην παρούσα ερευνητική εργασία συντέθηκαν οργανικοί τριαζινικοί υποκαταστάτες για 

συμπλοκοποίηση του  UO2
2+ και αμιδικοί υποκαταστάτες για συμπλοκοποίηση  με τα 

μέταλλα Cu2+, V4+. Αρχικά, συντέθηκαν οι υποκαταστάτες οι οποίοι στην συνέχεια 

αντέδρασαν με άλατα των μετάλλων και οι αντιδράσεις αυτές οδήγησαν στην σύνθεση μιας 

νέας σειράς συμπλόκων. 

1. Αντιδραστήρια 

1.1. Αντιδραστήρια που χρησιμοποιήθηκαν στην μελέτη για δέσμευση του UO2
2+ 

2,4,6-τριχλωρο-1,3,5-τριαζίνη (2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine), μορφολίνη (morpholine), 

2,6-δίχλωρο-4-μορφόλινο-1,3,5-τριαζίνη (2,6-dichloro-4-morpholino-1,3,5–triazine), 

μέθυλ υδροχλωρική υδροξυλαμίνη (methyl hydroxylamine hydrochloride), υδροξείδιο του 

νατρίου, (2,6-δις[υδρόξυ(μέθυλ)άμινο])-4-μορφόλινο-1,3,5-τριαζίνη ((2,6-

Bis[hydroxy(methyl)amino])-4-morpholino-1,3,5-triazine) (H2bihyat), νιτρικό ουρανύλιο 

εξαύδατο (VI) (uranyl nitrate hexahydrate) (VI), διαιθανολαμίνη, τετρααίθυλο όρθο πυρίτιο 

(tetraethyl orthosilicate), δις(ακετυλακετονάτο)διοξομολυβδένιο(VI) 

bis(acetylacetonato)dioxomolybdenum(VI)). Διαλύτες και άλλες ουσίες εμπορικά 

διαθέσιμες χρησιμοποιήθηκαν χωρίς περαιτέρω επεξεργασία.  

1.2. Αντιδραστήρια που χρησιμοποιήθηκαν στην μελέτη για δέσμευση του Cu2+ 

2-πικολινικό οξύ, 2-νιτροανιλίνη, πυριδίνη, τριφαίνυλο φωσφίτης (triphenyl phosphite), Ν-

(2-Νιτροφαινυλο)πυριδινο-2-καρβοξαμίδιο (N-(2-Nitrophenyl)pyridine-2-carboxamide)  

(Ηpycan), καταλύτης υδρογόνωσης (10% Pd σε ενεργό άνθρακα), 2 -πυριδινο-

καρβοξαλδεϋδη, χλωριούχος χαλκός (CuCl2.2H2O). Όλες οι ενώσεις και οι διαλύτες ήταν 

υψηλής καθαρότητας χρησιμοποιήθηκαν χωρίς περαιτέρω επεξεργασία εκτός, από την 2-

πυριδίνο-καρβοξαλδεϋδη, η οποία αποστάχθηκε υπό κενό πριν την χρήση της. Επίσης, όπου 

ήταν αναγκαίες οι συνθήκες αδρανούς ατμόσφαιρας, οι αντιδράσεις έγιναν κάτω από Ar. 

1.3. Αντιδραστήρια που χρησιμοποιήθηκαν στην μελέτη για δέσμευση του V4+ 

2-πικολινικό οξύ, πυριδίνη, 8-άμινοκινολίνη, τριφαινυλο φωσφίτης (triphenyl phosphite), 

τερπυριδίνη, 2,3,5,5-τέτρα(2-πυριδίλ)πυραζίνη, α-πυριδοϊνη (a-pyridoin) , οξικό αμμώνιο, 

2,4,6-τριχλωρο-1,3,5-τριαζίνη, N,N-διισοπροπυλαιθυλαμίνη (N,N-Diisopropylethylamine), 

2,4,6-τρις(1Η-πυραζόλ-1-υλ)-1,3,5-τριαζίνη (2,4,6-tri(1H-pyrazol-1-yl)-1,3,5-triazine), 
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τετραυδροφουράνιο (THF), θειικό βαναδύλιο πενταύδατο VOSO4.5H2O (V+4). Διαλύτες και 

άλλες ουσίες εμπορικά διαθέσιμες χρησιμοποιήθηκαν χωρίς περαιτέρω επεξεργασία. 

2. Σύνθεση Οργανικών Υποκαταστατών 

2.1. Υποκαταστάτες που χρησιμοποιήθηκαν στην μελέτη για δέσμευση του UO2
2+ 

Ο πρώτος υποκαταστάτης που συντέθηκε για την δέσμευση του ουρανιλίου ήταν ο H2bihyat, 

από γνωστή πειραματική διαδικασία13. Η σύνθεση του H2bihyat γίνεται σε δυο στάδια 

(σχήμα 2.1) αρχικά συντίθεται το 2,6-διχλωρο-4-μορφόλινο-1,3,5-τριαζίνη (2,6-dichloro-4-

morpholino-1,3,5–triazine)  και έπειτα ακολουθεί και ολοκληρώνεται η σύνθεση του 

υποκαταστάτη H2bihyat. Ο δεύτερος υποκαταστάτης που συντέθηκε για την δέσμευση του 

ουρανιλίου ήταν ο 2,6-δις[υδρόξυ(μέθυλ)άμινο])-4-διαιθανολάμινο-1,3,5-τριαζίνη (2,6-

bis[hydroxy(methyl)amino])-4-diethanolaminο-1,3,5-triazine) (H2bihyatlm). Η σύνθεση 

του H2bihyatlm γίνεται σε δυο στάδια (σχήμα 2.2) αρχικά συντίθεται το 2,6-διχλωρο-4-

διαιθανολάμινο-1,3,5-τριαζίνη (2,6-dichloro-4-diethanolamino-1,3,5–triazine) και στο 

δεύτερο στάδιο ολοκληρώνεται η σύνθεση του υποκαταστάτη H2bihyatlm. 

 Σύνθεση του 2,6-διχλωρο-4-μορφόλινο-1,3,5-τριαζίνη (2,6-dichloro-4-morpholino-

1,3,5–triazine) 

Σε διάλυμα 2,4,6-τριχλώρο-1,3,5-τριαζίνης (6.15g, 33.3 mmol) σε οξικό αιθυλεστέρα (100 

mL) μεταφέρεται στάγδην και υπό ανάδευση διάλυμα μορφολίνης (5.8mL, 66.7 mmol) σε 

τετραυδροφουράνιο (40 mL), στους 0 ◦C. Όταν η προσθήκη του διαλύματος μορφολίνης 

ολοκληρωθεί, η αντίδραση αφήνεται για 15 λεπτά υπό ανάδευση και έπειτα, ακολουθεί 

διήθηση και απομάκρυνση του στερεού που προέκυψε. Το διήθημα εξατμίζεται, υπό πίεση, 

μέχρι ξηρού και δίνει 6.50 g 2,6-διχλωρο-4-μορφόλινο-1,3,5-τριαζίνης (απόδοση 83%, 

βάσει της 2,4,6-τριχλώρο-1,3,5-τριαζίνης) η οποία ανακρυσταλλώθηκε με διάλυμα 

ισοπροπανόλης (1.00 g σε 12 mL διαλύτη). Η απόδοση μετά την ανακρυστάλλωση ήταν 

84%. 1H NMR (CDCl3, 500 MHz, 25 oC) δ (ppm): 3.78 (t, 4H, -CH2N), 3.91 (t, 4H, -OCH2). 

Στοιχειακή ανάλυση (%) για C7H8N4OCl2 (Mr = 235.01): C, 35.75; H, 3.43; N, 23.84. 

Βρέθηκαν: C, 56.35; H, 5.30; N, 11.95. Σημείο τήξεως: 150-151 oC. Rf = 0.76 

(CH3COOC2H5). 

 Σύνθεση της 2,6-δις[υδρόξυ(μέθυλ)άμινο]-4-μορφόλινο-1,3,5-τριαζίνης (2,6-

Bis[hydroxy(methyl)amino])-4-morpholino-1,3,5-triazine) (H2bihyat) 

Η 2,6-διχλωρο-4-μορφόλινο-1,3,5-τριαζίνη (3.40 g, 14.5 mmol) μεταφέρθηκε σε διάλυμα 

διοξανίου (50 mL) στους 0 ◦C και σε αυτό προστέθηκε στάγδην διάλυμα που περιείχε μεθυλ 
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υδροχλωρική υδροξυλαμίνη  (4.83 g, 58.0 mmol) και υδροξείδιο του νατρίου (2.31 g, 58.0 

mmol) σε νερό (10 mL). Η αντίδραση παρέμεινε σε θερμοκρασία δωματίου και υπό 

ανάδευση ολονύκτια (overnight) και έπειτα προστέθηκε νερό σε αυτήν (50 mL) και το pH 

της ρυθμίστηκε περίπου στο 7 με υδατικό διάλυμα NaOH (1 M), Το αποτέλεσμα ήταν, η 

παραγωγή λευκού στερεού το οποίο απομονώθηκε με διήθηση υπο κενό και 

ανακρυσταλλώθηκε με ισοπροπανόλη (1.00 g σε 40 mL). Η απόδοση της αντίδρασης μετά 

την ανακρυστάλλωση με ισοπροπανόλη ήταν 63%. 1H NMR (D2O pD=8.0, 500 MHz, 25 

oC) δ (ppm): 3.68 (t, 4H, -CH2N), 3.55(t, 4H, -OCH2-), 3.23 (s, 6H, -CH3NOH). Στοιχειακή 

ανάλυση (%) για το  C9H16N6O3 (Mr =256.17): C, 42.18; H, 6.28; N, 32.79. Βρέθηκαν: C, 

42.34; H, 6.28; N, 33.04. Σημείο τήξεως: 195-196 0C. Rf = 0.51 (CH3COOC2H5/CH3OH 

4:1). 

 

Σχήμα 2.1: Σύνθεση του υποκαταστάτη H2bihyat. Συνθήκες: i) 

CH3COOC2H5/THF,μορφολίνη,0 0C; ii) Διοξάνιο/Νερό, CH3NOH.HCl, NaOH, 

ολονύκτια (overnight) 

 Σύνθεση της 2,6-διχλωρο-4-διαιθανολάμινο-1,3,5-τριαζίνης (2,6-dichloro-4-

diethanolamino-1,3,5–triazine) 

Σε διάλυμα 2,4,6-τριχλώρο-1,3,5-τριαζίνης (3.0 g, 16.5 mmol) σε οξικό αιθυλεστέρα (48 

mL) μεταφέρεται στάγδην και υπό ανάδευση διάλυμα διαιθανολαμίνης (3.4 g, 33 mmol) σε 

τετραυδροφουράνιο (16 mL), στους 0 ◦C. Όταν η προσθήκη του διαλύματος 

διαιθανολαμίνης ολοκληρωθεί, η αντίδραση αφήνεται για 15 λεπτά υπό ανάδευση και 

έπειτα, ακολουθεί διήθηση και απομάκρυνση του λευκού στερεού που προέκυψε. Το 

διήθημα εξατμίζεται, υπό πίεση, μέχρι ξηρού και δίνει 2.3 g 2,6-διχλωρο-4-μορφόλινο-

1,3,5-τριαζίνης (απόδοση 77%, βάσει της 2,4,6-τριχλώρο-1,3,5-τριαζίνης) η οποία 

ανακρυσταλλώθηκε με διάλυμα ισοπροπανόλης (1.00 g σε 15 mL διαλύτη). Η απόδοση μετά 

την ανακρυστάλλωση ήταν 75%. 1H NMR (CDCl3, 500 MHz, 25 oC) δ (ppm): 3.90 (t, 4H, 

-NCH2CH2-), 3.70 (t, 4H, - NCH2CH2-).  
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 Σύνθεση της 2,6-δις[υδρόξυ(μέθυλ)άμινο])-4-διαιθανολάμινο-1,3,5-τριαζίνης (2,6-

Bis[hydroxy(methyl)amino])-4-diethanolamino-1,3,5-triazine) (H2bihyatlm) 

Η 2,6-διχλωρο-4-διαιθανολάμινο-1,3,5-τριαζίνη (1.00 g, 4.0 mmol) μεταφέρθηκε σε 

διάλυμα τετραυδροφουρανίου (20 mL) και σε αυτό προστέθηκε στάγδην διάλυμα που 

περιείχε μεθυλ υδροχλωρική υδροξυλαμίνη  (1.33 g, 16.0 mmol) και υδροξείδιο του νατρίου 

(0.64 g, 16.0 mmol) σε νερό (3 mL). Στην αντίδραση έγινε reflux ολονύκτια (overnight). Με 

το τέλος της αντίδρασης, προέκυψε ένα λευκό στερεό το οποίο και απομακρύνθηκε με 

διήθηση και το διήθημα απομονώθηκε και εξατμίστηκε και απέμεινε ένα λευκό στερέο το 

οποίο ξεπλύθηκε με ακετόνη και ξηράνθηκε υπό κενό. Έπειτα, για την απομάκρυνση του 

άλατος (NaCl) που παράγεται απο την αντίδραση το στερεό επαναδιαλύθηκε σε διάλυμα 

αιθανόλης και το λευκό στερεό που παρέμεινε δυσδιάλυτο απομακρύνθηκε με διήθηση και 

το διήθημα εξατμίστηκε υπο κενό μέχρι ξηρού και προέκυψε ένα λευκό στερεό το οποίο 

ξηράνθηκε υπό κενό. Η απόδοση της αντίδρασης μετά τις διαδικασίες καθαρισμού ήταν 

60%. 1H NMR (D2O, 500 MHz, 25 oC) δ (ppm): 3.90 (t, 4H, -NCH2CH2-), 3.70 (t, 4H, - 

NCH2CH2), 3.30 (s, 6H, -CH3NOH).  

 

Σχήμα 2.2:  Σύνθεση του υποκαταστάτη H2bihyatlm . Συνθήκες: i) 

CH3COOC2H5/THF, διαιθανολαμίνη,0 0C; ii) Τετραυδροφουράνιο(THF)/Νερό, 

CH3NOH.HCl, NaOH, reflux ολονύκτια (overnight)  

2.2. Υποκαταστάτες που χρησιμοποιήθηκαν στην μελέτη για δέσμευση του Cu2+ 

Οι αμιδικοί υποκαταστάτες που χρησιμοποιήθηκαν για την δέσμευση του Cu2+ ήταν οι: Ν-

(2-Νιτροφαινυλο)πυριδινο-2-καρβοξαμίδιο (N-(2-Nitrophenyl)pyridine-2-carboxamide) 

(Hpycan), Ν-{2-[(2-πυριδυλομεθυλενο)αμινο]φαινυλο}πυριδινο-2- καρβοξαμίδιο (N-{2-

[(2-Pyridylmethylene)amino]phenyl}pyridine-2-carboxamide) (Hcapca), Ν-{2-[(2-

πυριδυλομεθυλ)αμινο]φαινυλο}πυριδινο-2-καρβοξαμίδιο N-{2-

[(Pyridylmethyl)amino]phenyl}pyridine-2-carboxamide (H2capcah)118, N-{2-[1-(πυριδινο-

2-υλ)αιθυλδινεάμινο]φαίνυλ}πικολιναμίδιο  N-({2-[1-(Pyridine-2 
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yl)ethylideneamino]phenyl}picolinamide) (Hmcapca). Ο υποκαταστάτης Ν-{2-[(2-

πυριδυλομεθυλ)αμινο]φαινυλο}πυριδινο-2-καρβοξαμίδιο (H2capcah) συντέθηκε βάσει 

γνωστής πειραματικής διαδικασίας. Η σύνθεση των οργανικών υποκαταστατών φαίνεται 

στο Σχήμα 2.3. 

 Σύνθεση του Ν-(2-Νιτροφαινυλο)πυριδινο-2-καρβοξαμίδιο Hpycan) (N-(2-

Nitrophenyl)pyridine-2-carboxamide) (Hpycan) 

Σε μίγμα 2-πικολινικού οξέος (71.48 g, 580.6mmol) και 2-νιτροανιλίνης (80.12 g, 

580.6mmol) προστέθηκε πυριδίνη (25mL) και τριφαίνυλοφωσφίτης (triphenylphosphite) 

(76.25mL, 89.98g, 290.3mmol). Το μίγμα θερμάνθηκε μέχρι το σημείο βρασμού για 12 ώρες 

υπό μαγνητική ανάδευση. Το διάλυμα που προέκυψε αφέθηκε στο ψυγείο ολονύκτια 

(overnight) στους -20 0C όπου και καθίζανε σκούρο κίτρινο ίζημα. Το ίζημα διηθήθηκε και 

έγινε έκπλυσή του με αιθανόλη (2 x 50 mL) και διαιθυλαιθέρα (2 x 50 mL) και ξηράθηκε 

υπό κενό. Στη συνέχεια, το ίζημα αναδεύτηκε σε ψυχρή αιθανόλη (≈ 10 0C) (50 mL), 

διηθήθηκε και ακολούθησε έκπλυσή του με διαιθυλαιθέρα και ξήρανση υπό κενό, ώστε 

τελικά προέκυψαν 61.13g κίτρινου ιζήματος. Απόδοση, 43% (βάσει του 2-πικολινικού 

οξέος). Σημείο τήξεως: 167 0C. Στοιχειακή ανάλυση για C12H9N3O3 (Mr = 243.10): C, 

59.24; H,3.73; N, 17.29. Βρέθηκαν: C, 59.31; H, 3.76; N, 17.25. Rf= 0.55 (4:1 χλωροφόρμιο 

/n-εξάνιο). [HR-ESI(+)-MS]: υπολογίστηκαν για (C12H10N3O3Na){[M+H)]+} m/z  266.0536 

βρέθηκαν 266.0532 (100%).  

 Σύνθεση του Ν-{2-[(2-πυριδυλομεθυλενο)αμινο]φαινυλο}πυριδινο-2- καρβοξαμίδιο 

(N-{2-[(2-Pyridylmethylene)amino]phenyl}pyridine-2-carboxamide) (Hcapca) 

Σε αιώρημα του Hpycan (10.00g, 41.14 mmol) και 1.500 g καταλύτη υδρογόνωσης (10% 

Pd σε ενεργό άνθρακα) σε ακετόνη (350 mL), διαβιβάστηκε καθαρό υδρογόνο από φιάλη 

για 24 ώρες υπό μαγνητική ανάδευση. Το μίγμα διηθήθηκε και το διήθημα εξατμίστηκε 

μέχρι ξηρού, δίνοντας ένα χρυσοκίτρινο λάδι, το οποίο είναι η ένωση N-(2-

αμινοφαίνυλο)πυριδινο-2-καρβοξαμίδιο (Hpyca). Το λάδι αυτό επαναδιαλύθηκε σε 

μεθανόλη (70 mL), προστέθηκαν 3.91 mL 2-πυριδινο-καρβοξαλδεϋδης (4.410 g, 41.14 

mmol) και το μίγμα θερμάνθηκε σε σημείο βρασμού ολονύκτια (overnight) υπό αδρανείς 

συνθήκες, αργού. Στη συνέχεια, το διάλυμα ψύχθηκε στους -20 οC για 5 ώρες και προέκυψε 

ενα κίτρινο ίζημα το οποίο εκπλύθηκε με διαιθυλαιθέρα (3x20mL) και ξηράνθηκε υπό κενό. 

Το προϊόν καθαρίστηκε με συσκευή Soxhlet με n-εξάνιο (200 mL) ολονύκτια (overnight). 

Ο όγκος του εξανίου μειώθηκε στα 50 mL και στη συνέχεια ψύχθηκε στους 0 oC για 1 ώρα 
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δίνοντας έτσι, ένα έντονο κίτρινο ίζημα το οποίο διηθήθηκε και εκπλύθηκε με κρύο διάλυμα 

εξανίου (2 x 10 mL) και ξηράθηκε υπό κενό. Από τα πιο πάνω προέκυψε το τελικό προϊόν 

σε ποσότητα 9.95g. Απόδοση, 80% (με βάση το Hpycan) Σημείο τήξεως: 116-117 oC. IR 

(KBr, cm−1): 3283 (m), 1686 (vs), 1630 (w), 1589 (s), 1533 (vs), 1474 (m), 1454 (s), 1433 

(s), 1377(m), 1277 (m), 997 (m), 777 (m) 743 (s), 689 (m), 619 (m). 1H NMR (CDCl3, 400 

MHz, 24 °C): δ 7.15 (dd, J = 8.4 Hz, 7.6 Hz, 1H), 7.33–7.42 (m, 3H), 7.42–7.49 (m, 1H), 

7.83–7.89 (m, 2H), 8.30 [d, J = 7.9 Hz, 1H], 8.56 [d, J = 7.9 Hz,1H], 8.65 [d, J = 4.6 Hz, 

1H], 8.68–8.77 (m, 2H), 8.79 [s, 1H, Ph–N=C–H], 11.60 (br s, 1H, –CONH–). 13C{1H} 

NMR (100.6 MHz, CDCl3, 24 °C): δ 116.28, 119.47, 121.63, 122.31, 123.90, 125.21, 

126.22, 128.86, 134.19, 136.59, 137.50, 137.58, 148.13, 149.64, 150.45, 154.78, 158.40, 

161.75. Στοιχειακή ανάλυση για C18H14N4O (Mr = 302.16): C, 71.49; H, 4.67; N, 18.54. 

Βρέθηκαν: C, 71.53; H, 4.67; N, 18.49.Rf = 0.16 (4:1 χλωροφόρμιο / n-εξάνιο, v/v). [HR-

ESI(+)-MS]: υπολογίστηκαν για (C18H14N4ONa){[M+H)]+} m/z 325.1060 και βρέθηκαν 

325.1056 (100%).  

 Σύνθεση του Ν-{2-[(2-πυριδυλομεθυλ)αμινο]φαινυλο}πυριδινο-2-καρβοξαμίδιο (N-

{2-[(Pyridylmethyl)amino]phenyl}pyridine-2-carboxamide) (H2capcah) 

Η ένωση αυτή συντέθηκε σύμφωνα με την βιβλιογραφία118 και η καθαρότητά της ελέγχθηκε 

με positive HR-ESI-MS, φάσματα 1H και 13C NMR και στοιχειακές αναλύσεις C, H και Ν. 

C18H16N4O (Mr = 304.18): C, 71.02; H, 5.30; N, 18.41. Βρέθηκαν: C, 71.05; H, 5.31; N, 

18.39. Mp: 104-105oC. Rf= 0.07 (4:1 χλωροφόρμιο/n-εξάνιο, v/v). [HR-ESI(+)-MS]: 

υπολογίστηκαν για (C18H17N4O){[M+H)]+} m/z 327.1216, βρέθηκαν 327.1212 (100%). 1H 

NMR (CDCl3, 400 MHz, 24 °C): δ 4.56 (s, 2H), 6.72 (d, 1H), 6.82 (t, 1H), 7.18 (t, 1H), 7.43 

(d, 1H), 7.55 (d, 1H), 7.64 (t, 1H), 7.90 (t, 1H), 8.26 (d, 1H), 8.63 (d, 1H), 9.95 (s, 1H, –

CONH–). 13C {1H} NMR (100.6 MHz, CDCl3, 24 °C): δ 49.6, 113.58, 118.47, 121.49, 

122.54, 124.19, 124.11, 126.43, 127.04, 136.95, 137.57, 141.66, 148.15, 148.89, 149.80, 

158.51, 162.80. IR (KBr, cm−1): 3333 (s), 3055 (w), 1663 (vs), 1589 (m), 1520 (vs), 1452 

(m), 1431 (m), 1313 (s), 1272 (w), 1136 (w), 999 (w), 818 (w), 744 (s), 704 (w), 654 (w), 

621 (m). 

 Σύνθεση του N-{2-[1-(πυριδινο-2-υλ)αιθυλδινεάμινο]φαίνυλ}πικολιναμίδιο   (N-{2-

[1-(Pyridine-2 yl)ethylideneamino]phenyl}picolinamide) (Hmcapca) 

Η σύνθεση του υποκαταστάτη αυτού έγινε με παρόμοιο τρόπο όπως την σύνθεση του 

Hcapca. Η διαφορά ανάμεσα στις δύο συνθέσεις είναι ότι για την σύνθεση του 

υποκαταστάτη Hmcapca χρησιμοποιήθηκε 2-ακέτυλπυριδίνη αντί, της 2-πυριδινο-
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καρβοξαλδεϋδης. Απόδοση της αντίδρασης: 50%. Σημείο τήξεως: 94-95 0C. IR (KBr, 

cm−1): 3285 (w), 1686 (vs), 1629 (m), 1585 (s), 1529 (vs), 1452 (s), 1435 (s), 1363 (m), 

1316 (m), 1299 (m), 1103 (m), 997(m), 788 (m), 746 (s), 669(m), 621 (m). 1H NMR (CDCl3, 

400 MHz, 24 °C): δ 10.09 (br s, 1H, –CONH–), 8.71 (d, 1H), 8.64(d, 1H), 8.30(d, 1H), 7.93 

(t, 1H), 7.85 (t, 1H), 7.52 (dd, 1H), 7.43 (t, 1H), 7.20 (t, 1H), 7.07 (dd, 1H), 1.27 (s, 

3H).13C{1H} NMR (100.6 MHz, CDCl3, 24 °C): δ 162.7, 153, 149, 148, 136, 126, 124, 122, 

121, 119, 153, 120 153, 25. Στοιχειακή ανάλυση για το  C18H14N4O (Mr = 316.15): C, 72.13; 

H, 5.10; N, 17.71. Βρέθηκαν: C, 72.03; H, 5.05; N, 17.65. Rf = 0.12 (4 : 1 

χρωροφόρμιο/εξάνιο, v/v). [HR-ESI(+)MS]: υπολογίστηκαν για (C18H14N4ONa) {[M 

+Na]+} m/z 339.1216, βρέθηκαν 339.1211 (100%).  

 

Σχήμα 2.3:  Πορεία σύνθεσης των υποκαταστατών Hpycan, Hcapca, H2capcah, 

Hmcapca 

2.3.  Υποκαταστάτες που χρησιμοποιήθηκαν στην μελέτη για δέσμευση του V4+ 

Ο πρώτος υποκαταστάτης που συντέθηκε και μελετήθηκε για την δέσμευση του βαναδίου 

ήταν ο N-(8-κινολιλ)πυριδινο-2-καρβοξαμίδιο (N-(8-quinolyl)pyridine-2-carboxamide) 

(Hpbq) του οποίου η σύνθεση ολοκληρώνεται σε ένα στάδιο. Ο υποκαταστάτης τερπυριδίνη 

αγοράστηκε από την Merck και χρησιμοποιήθηκε χωρίς περαιτέρω επεξεργασία. Οι 

υποκαταστάτες 2,3,5,6-τέτρα(2-πυριδίλ)πυραζίνη119 και 2,4,6-τρι(1Η-πυραζόλ-1-υλ)-1,3,5-

τριαζίνη120 συντέθηκαν σε ένα στάδιο βάσει γνωστών πειραματικών διαδικασιών από την 

βιβλιογραφία. 
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 Σύνθεση του N-(8-κινολιλ)πυριδινο-2-καρβοξαμίδιο (N-(8-quinolyl)pyridine-2-

carboxamide) (Hpbq) 

Σε 30 ml πυριδίνης μεταφέρθηκε 2-πικολινικό οξύ (1g, 8.1mmol) και 8-αμινοκινολίνη 

(1.17g, 8.1mmol). Το μίγμα θερμάνθηκε στους 40 oC για 10 λεπτά. Έπειτα, στο μείγμα που 

προέκυψε μεταφέρθηκε στάγδην ο τριφαίνυλο φωσφίτης και η αντίδραση αφέθηκε υπό 

μαγνητική ανάδευση και reflux για 4 ώρες. Έπειτα, αφού το διάλυμα αφέθηκε να φθάσει σε 

θερμοκρασία δωματίου ο όγκος του μειώθηκε στα 5 ml, περίπου, και φυλάχθηκε στους 0 

oC, ολονύκτια (overnight). Στην συνέχεια, 10 ml παγωμένης αιθανόλης μεταφέρθηκαν 

στάγδην στο διάλυμα και έτσι, καθίζανε ένα λευκό στερεό. Το λευκό στερεό απομονώθηκε 

με διήθηση υπό κενό και εκπλύθηκε αρκετές φορές με παγωμένη αιθανόλη και 

διαιθυλαιθέρα. Έπειτα, το στερεό ξηράθηκε υπό κενό. Απόδοση: 84% (1.69g, 6.8 mmol). 

Στοιχειακή ανάλυση για C15H11N3O (Mr = 249.27): C, 72.28; H, 4.45; N, 16.86; Βρέθηκαν 

C, 71.48; H, 4.51; N, 16.39. [HR-ESI(+)-MS]: υπολογισμός για (C15H11N3ONa) {[M + 

Na]+} m/z 272.0794, βρέθηκαν 271.9968 (100%). Σημείο τήξεως = 123-124 oC. Rf = 0.1 

(χλωροφόρμιο/εξάνιο 1:1). 

 Σύνθεση του υποκαταστάτη 2,3,5,6-τέτρα(2-πυρυδύλ)πυραζίνη  

Σε σφαιρική φιάλη των 50 mL μεταφέρθηκαν η α-πυριδοΐνη (4 g) και το οξικό αμμώνιο (9 

g). Στην αντίδραση αυτή έγινε reflux στους 180° (η αντίδραση ήταν τοποθετημένη σε 

ελαιόλουτρο). Έπειτα από μισή ώρα τα αντιδραστήρια έλιωσαν, από την υψηλή 

θερμοκρασία και παρατηρήθηκε ο σχηματισμός λευκού στερεού. Η αντίδραση συνεχίστηκε 

για ακόμη περίπου 1.5 ώρα. Το προϊόν που λήφθηκε ξεπλύθηκε με αιθανόλη. Απόδοση: 

30% 1.2 g. 1HNMR (CDCl3, 500MHz) δ/ppm: 7.71 (m, 8H), 8.10 (m, 8H), 8.82 (m, 4H), 9.0 

(m, 4H). 

 Σύνθεση του υποκαταστάτη 2,4,6-τρις(1Η-πυραζόλ-1-υλ)-1,3,5-τριαζίνη 

Σε σφαιρική φιάλη των 250 mL η οποία περιείχε 100 ml τετραυδροφουράνιο υπο ανάδευση 

μεταφέρθηκε το πυραζόλιο (5.45 g, 0.08mol) και η 2,4,6-τριχλωρο-1,3,5-τριαζίνη (3.0 g, 

0.016 mol και έπειτα προστέθηκε και η N,N-διισοπροπυλαιθυλαμίνη (28.4 mL, 0.163 mol). 

Η αντίδραση παρέμεινε υπο ανάδευση για ακόμη 1 ώρα σε θερμοκρασία δωματίου. Μετά 

το πέρασμα της 1 ώρας η θερμοκρασία της αντίδρασης αυξήθηκε σταδιακά στους 80-85 ◦C 

και σε αυτή έγινε reflux για περίπου 6 ώρες. Με την χρήση TLC επιβεβαιώθηκε η απουσία 

του αρχικού αντιδραστηρίου της 2,4,6-τριχλωρο-1,3,5-τριαζίνης από την αντίδραση. Όταν 

η θερμοκρασία της αντίδρασης έφτασε να είναι ίση με την θερμοκρασία του διαλύματος 
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τότε ο διαλύτης THF εξατμίστηκε υπο κενό όπου και απέμεινε υγρό. Με το πέρασμα 

περίπου 7 ωρών σχηματίστηκε κίτρινο στερεό το οποίο και ξεπλύθηκε με νερό 2 φορές και 

ξηράνθηκε υπο κενό (3.77 g, 0.014 mol, 83%). 1HNMR (DMSO, 500MHz) δ/ppm: 6.74 (m, 

3H), 8.03 (m, 3H), 8.96 (d, 3H). 

3. Σύνθεση Σύμπλοκων Ενώσεων UVIO2
2+, Cu2+, V5+ 

3.1. Σύνθεση Σύμπλοκων Ενώσεων UVIO2
2+ 

Με αντίδραση του [UVIO2(NO3)2(H2O)2]·4H2O με τον υποκαταστάτη H2bihyat 

απομονώθηκαν 4 σύμπλοκα. Τα σύμπλοκα 1-3 απομονώθηκαν στο Η2Ο, σε διαφορετικές 

τιμές pH, ενώ το σύμπλοκο 4 απομονώθηκε στον οργανικό διαλύτη CH3CN. Συγκεκριμένα, 

αντίδραση του υποκαταστάτη H2bihyat με το UVIO2
2+ στο νερό σε pH=11 (2:1), pH<7 (1:1) 

και pH=9 (1:1) έδωσε τα σύμπλοκα 2, 1 και 3, αντίστοιχα. Αντίδραση του υποκαταστάτη 

H2bihyat με το UVIO2
2+ (4:3) στο CH3CN έδωσε το σύμπλοκο 4. Η διαδικασία σύνθεσης 

των σύμπλοκων ενώσεων του ουρανίου φαίνονται στο σχήμα 2.4 και περιγράφονται 

αναλυτικά παρακάτω. Με αντίδραση των μετάλλων 

[UVIO2(NO3)2(H2O)2]·4H2O:ΜοΟ2(acac)2/ [U
VIO2(NO3)2(H2O)2]·4H2O:Si(ΟC2H5)4 με τον 

υποκαταστάτη H2bihyatlm απομονώθηκαν 2 σύμπλοκα. Τα σύμπλοκα 5 και 6 

απομονώθηκαν από τον οργανικό διαλύτη αιθανόλη. Η διαδικασία σύνθεσης των 

σύμπλοκων ενώσεων του ουρανίου φαίνονται στο σχήμα 2.5 και περιγράφονται αναλυτικά 

παρακάτω. 

 Σύνθεση του trans-[UVIO2(bihyat)(H2O)2]·H2O (1) 

Σε ένα υδατικό διάλυμα (20 mL) που περιέχεται ο υποκαταστάτης H2bihyat (13 mg, 0.051 

mmol) προστέθηκε το [UVIO2(NO3)2(H2O)2]·4H2O (26 mg, 0.051 mmol). Το pH του 

διαλύματος μετρήθηκε και η τιμή του ήταν περίπου 4. Με την προσθήκη του νιτρικού 

ουρανιλίου στο διάλυμα, το χρώμα του διαλύματος άλλαξε και από διαυγές έγινε σκούρο 

καφέ γεγονός που δηλώνει τον σχηματισμό συμπλόκου στο διάλυμα. Όταν εξατμίστηκε 

μέρος του μητρικού διαλύματος, τότε σχηματίστηκαν καφέ κρύσταλλοι οι οποίοι 

απομονώθηκαν με διήθηση και εκπλύθηκαν με την μικρότερη δυνατή ποσότητα κρύου 

νερού και έπειτα ξηράθηκαν υπό κενό. Απόδοση: 15 mg (51%, βάσει του H2bihyat). IR 

(ATR, cm−1): 1531 [ν(-C=N-), s] 904 [νas(U=O), s], 855 [νs(U=O), w]. Στοιχειακή ανάλυση 

για C9H20N6O8U (Mr = 578.3): C, 18.69; H, 3.49; N, 14.53; Βρέθηκαν: C, 18.69; H, 3.41; 

N, 14.54%. 
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 Σύνθεση του trans - Na2[UVIO2(bihyat)2]·2H2O (2) 

Σε ένα υδατικό διάλυμα (2 mL) που περιέχεται ο υποκαταστάτης H2bihyat (20 mg, 0.078 

mmol) προστέθηκε το [UVIO2(NO3)2(H2O)2]·4H2O (20 mg, 0.039 mmol). Με την προσθήκη 

του νιτρικού ουρανιλίου στο διάλυμα το χρώμα του διαλύματος άλλαξε και από διαυγές 

έγινε σκούρο καφέ και το pH του διαλύματος ρυθμίστηκε ίσο με 11, με την προσθήκη 130 

μl από διάλυμα 10% w/v NaOH. Έπειτα, έγινε αργή αέρια διάχυση της αντίδρασης με 

μεθανόλη και έτσι, μετά από 5 μέρες λήφθηκαν κρύσταλλοι οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν 

για X-ray diffraction. Οι καφέ κρύσταλλοι απομονώθηκαν με διήθηση και εκπλύθηκαν με 

την μικρότερη δυνατή ποσότητα κρύας μεθανόλης και έπειτα ξηράθηκαν υπό κενό. 

Απόδοση: 15 mg (45%, βάσει του H2bihyat). IR (ATR, cm−1): 1535 [ν(-C=N-), s] 846 

[νas(U=O), s],761 [νs(U=O), w]. Στοιχειακή ανάλυση για C18H32Na2N12O10U (Mr = 860.6): 

C, 25.12; H,3.75; N, 19.53; Βρέθηκαν: C, 25.16; H, 3.69; N, 19.48%. 

 Σύνθεση του K2[UVI
2O4(μ2-OH)2(bihyat)2]·3H2O (3) 

Σε ένα υδατικό διάλυμα (4 mL) που περιέχεται ο υποκαταστάτης H2bihyat (20 mg, 0.078 

mmol) προστέθηκε το [UVIO2(NO3)2(H2O)2]·4H2O (39 mg, 0.078 mmol). Με την προσθήκη 

του νιτρικού ουρανιλίου στο διάλυμα το χρώμα του διαλύματος άλλαξε και από διαυγές 

έγινε σκούρο καφέ και το pH του διαλύματος ρυθμίστηκε ίσο με 9, με την προσθήκη 175 μl 

από διάλυμα 10% w/v NaOH. Έπειτα, έγινε αργή αέρια διάχυση της αντίδρασης με 

μεθανόλη και έτσι, μετά από 8 μέρες λήφθηκαν κρύσταλλοι οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν 

για X-ray diffraction. Οι καφέ κρύσταλλοι απομονώθηκαν με διήθηση και εκπλύθηκαν με 

την μικρότερη δυνατή ποσότητα κρύας μεθανόλης και έπειτα ξηράθηκαν υπό κενό. 

Απόδοση: 18 mg (38%, βάσει του H2bihyat). IR (ATR, cm−1): 1554 [ν(-C=N-), s] 887 

[νas(U=O), s], 825 [νs(U=O), w]. Στοιχειακή ανάλυση για C18H36K2N12O15U2 (Mr 

=1214.58): C, 17.78; H, 2.98; N, 13.83; Βρέθηκαν: C, 17.70; H, 2.93; N, 13.89%. 

 Σύνθεση του (Et3N)2[UVI
3O6(bihyat)4]·4CH3CN (4) 

Έγινε προσθήκη, υπό μαγνητική ανάδευση, του [UVIO2(NO3)2(H2O)2]·4H2O (26 mg, 0.052 

mmol) και τριαιθυλαμίνης (14 mg, 0.138 mmol, 19 μL) σε διάλυμα ζεστού (70 °C)  

ακετονιτριλίου (2 mL) στο οποίο είχε διαλυθεί ο υποκαταστάτης H2bihyat (18 mg, 0.069 

mmol). Το διάλυμα αφέθηκε να φθάσει σε θερμοκρασία δωματίου (25 °C) και έπειτα από 2 

μέρες σχηματίστηκαν καφέ κρύσταλλοι οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν για X-ray diffraction. 

Οι καφέ κρύσταλλοι απομονώθηκαν με διήθηση και έπειτα ξηράθηκαν υπό κενό. Απόδοση: 

32 mg (85%) βάσει του H2bihyat. IR (ATR, cm−1):1535 [ν(-C=N-), s] 902 [νas(U=O), s], 
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855 [νs(U=O), w]. Στοιχειακή ανάλυση για C56H100N30O18U3 (Mr = 2195.7): C, 30.63; H, 

4.59; N, 19.14; Βρέθηκαν: C, 30.56; H, 4.60; N, 19.18%. 

 

Σχήμα 2.4: Πορεία σύνθεσης των σύμπλοκων ενώσεων 1, 2, 3 και 4 του ουρανίου 

 Σύνθεση του {[(UO2)(bihyatlm)]2(μ-MoO4)2} (5) 

Σε διάλυμα αιθανόλης (5 ml) στο οποίο περιέχεται ο υποκαταστάτης H2bihyatlm (12 mg, 

0.04 mmol) προστέθηκε το [UVIO2(NO3)2(H2O)2]·4H2O (22 mg, 0.04 mmol) και 

τριαιαθυλαμίνη (3.5 mg, 5 μl, 0.04 mmol) και το χρώμα του διαλύματος από διαυγές έγινε 

καφέ. Στο διάλυμα αυτό προστέθηκε αμέσως το MoO2(acac)2 (14 mg, 0.04 mmol), το οποίο 

είχε διαλυθεί προηγουμένως σε διάλυμα μεθανόλης (5 ml). Το χρώμα του διαλύματος με 

την προσθήκη του MoO2(acac)2 από καφέ έγινε σκούρο πορτοκαλί. Έπειτα, έγινε αργή 

αέρια διάχυση της αντίδρασης με διαιθυλαιθέρα και η αντίδραση τοποθετήθηκε στους 4 0C. 

Έπειτα από 5 μέρες λήφθηκαν κρύσταλλοι οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν για X-ray 

diffraction. Οι πορτοκαλοκαφέ κρύσταλλοι απομονώθηκαν με διήθηση και εκπλύθηκαν με 

την μικρότερη δυνατή ποσότητα κρύας αιθανόλης και έπειτα ξηράθηκαν υπό κενό. 

Απόδοση: 3.0 mg.  

 Σύνθεση του {(Si(CH3O)2-C6-O-[(UO2)6(η-N,O-bihyatlm)6]} (6) 

Σε διάλυμα αιθανόλης (2 ml) στο οποίο περιέχεται ο υποκαταστάτης H2bihyatlm (5.0 mg, 

0.018 mmol) προστέθηκε το [UVIO2(NO3)2(H2O)2]·4H2O (9.0 mg, 0.018 mmol) και 
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τριαιαθυλαμίνη (14 mg, 20 μl, 0.072 mmol) και το χρώμα του διαλύματος από διαυγές έγινε 

καφέ. Στο διάλυμα αυτό προστέθηκε αμέσως το Si(OC2H5)4 (3.8 mg, 4 μl, 0.018 mmol), το 

οποίο είχε διαλυθεί προηγουμένως σε διάλυμα μεθανόλης (5 ml). Το χρώμα του διαλύματος 

παρέμεινε καφέ με την προσθήκη του Si(OC2H5)4. Έπειτα, έγινε αργή αέρια διάχυση της 

αντίδρασης με διαιθυλαιθέρα και η αντίδραση τοποθετήθηκε στους 4 0C. Έπειτα από 4 μέρες 

λήφθηκαν κρύσταλλοι οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν για X-ray diffraction. Οι καφέ 

κρύσταλλοι απομονώθηκαν με διήθηση και εκπλύθηκαν με την μικρότερη δυνατή ποσότητα 

κρύας αιθανόλης και έπειτα ξηράθηκαν υπό κενό. Απόδοση: 2.0 mg.  

 

Σχήμα 2.5: Πορεία σύνθεσης των σύμπλοκων ενώσεων 5 και 6 του ουρανίου με την 

χρήση του υποκαταστάτη H2bihyatlm 

3.2. Σύνθεση Σύμπλοκων Ενώσεων Cu2+ 

Με αντίδραση του CuCl2.2H2O με τους υποκαταστάτες Η2capcah, Hcapca και Hmcapca 

απομονώθηκαν 3 σύμπλοκα, σε μεθανόλη. Το σύμπλοκο 4 προήλθε από διάλυση των 

συμπλόκων 1 ή 2  σε μεθανόλη και αφέθηκε στο οξυγόνο της ατμόσφαιρας. Η διαδικασία 

σύνθεσης των σύμπλοκων ενώσεων του χαλκού φαίνονται στο Σχήμα 2.6 και 

περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. 

 Σύνθεση του Ν-{2-[(2-πυριδυλομεθυλ)αμινο]φαινυλο}πυριδινο-2-καρβοξαμιδο- 

χλωριδο-χαλκού(ΙΙ), [CuII(Hcapcah)Cl].2H2O (1.2H2O) 

O CuCl2.2H2O (0.112 g, 0.657mmol) διαλύθηκε σε μεθανόλη (5 mL) υπό μαγνητική 

ανάδευση και στη συνέχεια, στο διάλυμα προστέθηκε στερεό H2capcah (0.200 g, 0.657 

mmol). Με την προσθήκη του υποκαταστάτη το μπλε χρώμα του διαλύματος άλλαξε σε 

πράσινο και σχηματίστηκε πράσινο ίζημα. Το μίγμα αναδεύτηκε για 3 ώρες, έγινε διήθηση 

του ιζήματος, το οποίο πλύθηκε με ψυχρή μεθανόλη (2 x 3 mL) και διαιθυλαιθέρα (2 x 5 

mL) και ξηράθηκε υπό κενό δίνοντας 0.275g πράσινου ιζήματος. Απόδοση 95% (με βάση 

τον CuCl2.2H2O). IR (KBr, cm−1): 3205 (w), 1622 (s), 1597 (vs), 1585 (s), 1485 (s), 1450 

(m), 1393 (s), 1346 (m), 1290 (w), 972 (w), 764 (s), 750 (m), 685 (m) 652 (m). Στοιχειακή 

ανάλυση για 1.2H2O, [C18H19ClCuN4O3 (Mr = 438.19)]: C, 49.30; H, 4.37; Cl, 8.09; Cu, 
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14.50; N, 12.79. Βρέθηκαν: C, 49.26; H, 4.38; Cl, 8.18; Cu, 14.67; N, 12.77. [HR-ESI(+)-

MS]: υπολογίστηκαν για C18H15N4OCu {[M − Cl − 2H2O]+} m/z 366.0536, βρέθηκαν 

366.0531 (100%). 

Πράσινοι κρύσταλλοι της ένωσης 1 κατάλληλοι για την επίλυση της δομής με 

κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ, προέκυψαν με αργή διάχυση του διαλύματος του H2capcah 

σε μεθανολικό διάλυμα του CuCl2.2H2O. 

 Σύνθεση του Ν-{2-[(2-πυριδυλομεθυλενο)αμινο]φαινυλο}πυριδινο-2- καρβοξαμιδο-

χλωριδο-χαλκού(ΙΙ) [CuII(capca)Cl].CH3OH (2.CH3OH) 

Η ένωση 2.CH3OH συντέθηκε όπως και η ένωση 1.2H2O, με την διαφορά ότι 

χρησιμοποιήθηκε ο υποκαταστάτης Hcapca αντί του H2capcah. Το χρώμα της ένωσης 

2.2H2O είναι κόκκινο-κεραμιδί. Απόδοση 88% (με βάση τον CuCl2.2H2O). Στοιχειακή 

ανάλυση για το 2.CH3OH, [C19H17ClCuN4O2 (Mr = 432.18)]: C, 52.76; H, 3.96; Cl, 8.20; 

Cu, 14.70; N, 12.96. Βρέθηκαν: C, 52.66; H, 3.89; Cl, 8.18; Cu, 14.67; N, 12.88. [HR-

ESI(+)-MS]: υπολογισμός για C18H13CuN4O {[M-Cl-CH3OH)]+} m/z 364.0380, 364.0374 

(100%) βρέθηκαν. 

Κρύσταλλοι της ένωσης 2.CH3OH, κατάλληλοι για την επίλυση της δομής με 

κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ, προέκυψαν με αργή διάχυση μεθανολικό διαλύματος του 

Hcapca πάνω σε ένα μεθανολικό διάλυμα του CuCl2.2H2O. 

 Σύνθεση του {N-(2-(1-(Πυριδινο-2-υλ)αιθυλιδενεαμινο)φαινυλ)πικολιναμιδο-

(Npyr,Nam,Nim,Npyr)}-χλώριδο χαλκού {N-(2-(1-(Pyridine-2-

yl)ethylideneamino)phenyl)picolinamido-(Npyr,Nam,Nim,Npyr)} chloridocopper(II), 

[CuII(mcapca)Cl] (3) 

Το σύμπλοκο 3 συντέθηκε με παρόμοιο τρόπο όπως αυτόν του συμπλόκου 2.CH3OH, με 

την διαφορά ότι χρησιμοποιήθηκε ο υποκαταστάτης Hmcapca αντί του Hcapca. Απόδοση: 

91% (με βάση τον CuCl2.2H2O). Στοιχειακή ανάλυση για το 3.CH3OH. 

[C19H17ClCuN4O2(Mr = 432.16)]: C, 52.70; H, 3.96; Cl, 8.20; Cu, 14.70; N, 12.96. 

Βρέθηκαν:C, 52.67; H, 3.84; Cl, 8.18; Cu, 14.67; N, 13.18. IR (KBr, cm−1): 1626 (vs), 1597 

(s), 1469 (m), 1390 (s), 1265 (w), 1090 (m)m 1024 (m), 795 (m), 761 (s), 686 (m), 644 (w). 

[HR-ESI(+)-MS]: Υπολογίστηκαν για (C19H15CuN4O) {[M − Cl]+} m/z 378.0536, βρέθηκαν 

378.0532 (100%). 
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Κρύσταλλοι της ένωσης 3 κατάλληλοι για την επίλυση της δομής με κρυσταλλογραφία 

ακτίνων Χ, προέκυψαν με αργή διάχυση διαιθυλαιθέρα σε μεθανολικό διάλυμα του 3. 

 Σύνθεση του  μ-Bis-{(Z)-[(E)-2-(2-(picolinamido)phenylimino)-2-(pyridin-2-yl) 

ethylidene]azinate}dicopper(II), [CuII2 (μ–η1,η1-pipyaz-O,O′)2], (4) 

Μέθοδος Α: Διάλυση του συμπλόκου 1.2H2O ή 2.CH3OH σε μεθανόλη (≈4 mg ml−1) σε 

θερμοκρασία δωματίου (30 °C). Το διάλυμα αφέθηκε υπό μαγνητική ανάδευση για 5 ώρες 

στον ατμοσφαιρικό αέρα. Έπειτα, έγινε διάχυση του διαλύματος της αντίδρασης με 

διαιθυλαιθέρα και με αυτό τον τρόπο λήφθηκαν μερικοί κρύσταλλοι της ένωσης 4 

κατάλληλοι για την επίλυση της δομής με κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ.  

Μέθοδος Β: Για την σύνθεση της ένωσης 4 χρησιμοποιήθηκε η ίδια μέθοδος όπως και για 

την σύνθεση της 2·CH3OH αλλά αντί CuCl2·2H2O χρησιμοποιήθηκε 

[CuII(CH3COO)2]·H2O και επίσης η αντίδραση αφέθηκε σε ατμοσφαιρικό αέρα και 

θερμοκρασία δωματίου (30 °C) για 4 ώρες. Έπειτα ακολούθησε διάχυση του διαλύματος με 

διαιθυλαιθέρα. Από την διάχυση προέκυψαν καφέ-κίτρινοι κρύσταλλοι της ένωσης 4 

κατάλληλοι για την επίλυση της δομής με κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ. IR (KBr, cm−1) : 

1628 (s), 1599 (s), 1566(m), 1470(s), 1454 (s), 1387 (s), 1348 (s), 1313 (m), 1281 (m), 1246 

(m), 1146 (m), 1045 (m), 962 (m), 943 (m), 804 (m), 750 (s), 689 (m), 645 (w), 569 (m). 

Στοιχειακή ανάλυση του [C38H26Cu2N10O6] (Mr = 845.40): C, 53.81; H, 3.09; Cu, 14.99; N, 

16.52. Βρέθηκε: C, 53.90; H, 3.13; Cu, 14.97; N, 16.44. 
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Σχήμα 2.6: Πορεία σύνθεσης των σύμπλοκων ενώσεων 1, 2, 3 και 4 του χαλκού  

3.3.  Σύνθεση Σύμπλοκων Ένωσων V5+ 

 Σύνθεση του N-(8-κινολυλ)πυριδινο-2-καρβοξαμιδιο--(Npy, Nam, Npy)}-

υδατοπεροξοβαναδικό N-(8-quinolyl)pyridine-2-carboxamide-(Npy, Nam, 

Npy)}aquaperoxovanadate, [VVO(O2)(pbq)(H2O)].H2O (1.H2O) 

VOSO4.5H2O (0.0036g, 0.014 mmol) διαλύθηκε σε δοκιμαστικό σωλήνα που περιείχε H2O 

(250 μl.) Σε άλλο δοκιμαστικό σωλήνα μεταφέρθηκε ο υποκαταστάτης N-(8-

κινολυλ)πυριδινο-2-καρβοξαμίδιο (N-(8-quinolyl)pyridine-2-carboxamide) (Hpbq) 

(0.0036g, 0.014 mmol) ο οποίος διαλύθηκε σε μεθανόλη (750 μl), με θέρμανση. Τα δυο 

διαλύματα αναμίχθηκαν σε θερμοκρασία δωματίου. 10 λεπτά μετά την ανάμιξη το χρώμα 

του διαλύματος από κίτρινο άλλαξε σε κόκκινο. Το διάλυμα έμεινε σε θερμοκρασία 

δωματίου για 2 μέρες και από αυτό προέκυψαν κιτρινοκόκκινοι κρύσταλλοι κατάλληλοι για 

την επίλυση της δομής με κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ. Στοιχειακή ανάλυση για 1.H2O, 

[C15H14N3O6V] (Mr = 383.23)]:  C, 47.01; H, 3.68; N, 10.96. Found: C, 46.91; H, 3.69; N, 

10.91.  
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 Σύνθεση του [VVO(O2)(pbq)(CH3OH)] (2) 

Το σύμπλοκο 2 συντέθηκε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως του συμπλόκου 1. Η μόνη 

διαφορά είναι ότι η διάλυση των VOSO4.5H2O  και του υποκαταστάτη έγινε στην μεθανόλη.  

4. Μελέτες σύμπλοκων ενώσεων του ουρανίου 

4.1.Φασματοσκοπία NMR 

Όλα τα δείγματα για τις μετρήσεις NMR είχαν προετοιμαστεί από κρυστάλλους των 

σύμπλοκων ενώσεων του ουρανίου (VI) και διαλύθηκαν στους ακόλουθους δευτεριωμένους 

διαλύτες: D2O, CD3CN-d3 or DMSO-d6 σε θερμοκρασία δωματίου, αμέσως πριν ληφθεί η 

μέτρηση. Τα φάσματα NMR λήφθηκαν στο φασματόμετρο Bruker Avance III 500 MHz. Ο 

παλμός που χρησιμοποιήθηκε στα πειράματα 1H και 13C NMR ήταν παλμός 30º (zg 30), ο 

οποίος είχε χρόνο καθυστέρησης 2 s (relaxation delay). Για τα πειράματα 2D {1H}EXSY-

NOESY χρησιμοποιήθηκε η ακολουθία παλμών NOESY που περιγράφεται από την εξής 

ακολουθία παλμών: (90°-t1-90°-tm-90°). Τα φάσματα για τα πειράματα αυτά λήφθηκαν από 

128 διαστήματα (από 16 μετρήσεις για το κάθε διάστημα). Τα φάσματα αυτά είχαν εύρος 

1.7 ppm και στις δυο διαστάσεις. Οι χρόνοι μίξης (tm) των πειραμάτων αυτών ορίστηκαν 

στα: 0.30 και 0.50s. Για φάσματα που λήφθηκαν για τα πειράματα 2D{1H}grCOSY και 

2D{1H,13C} grHMQC οι παλμοί που χρησιμοποιήθηκαν ήταν αυτοί του λογισμικού Bruker 

Topspin 3.0. Τα φάσματα των πειραμάτων 2D {1H} grCOSY λήφθηκαν από 128 

διαστήματα (από 16 μετρήσεις για το κάθε διάστημα). Τα φάσματα αυτά είχαν εύρος 1.7 

ppm και στις δυο διαστάσεις. Τα φάσματα των πειραμάτων 2D {1H,13C}gr HMQC 

λήφθηκαν από 128 διαστήματα (από 16 μετρήσεις για το κάθε διάστημα. Τα φάσματα αυτά 

είχαν εύρος 1.7 ppm στην F1 διάσταση και 100 ppm στην F2 διάσταση. 

4.1.1. Προετοιμασία δειγμάτων για τα πειράματα 1H NMR και 2D NMR  

Η διαδικασία προετοιμασίας των δειγμάτων σε D2O, σε διαφορετικές αναλογίες 

υποκαταστάτη μετάλλου και σε διαφορετικές τιμές pH ήταν η εξής: προετοιμάστηκαν 

μητρικά διαλύματα του H2bihyat, [UVIO2(NO3)2(H2O)2]·4H2O με τελικές συγκεντρώσεις 75 

mM. Τα διαλύματα αυτά, προέκυψαν από την διάλυση του υποκαταστάτη και του 

[UVIO2(NO3)2(H2O)2]·4H2O σε 2 ml D2O, αντίστοιχα. Λόγω της χαμηλής διαλυτότητας του 

υποκαταστάτη στο D2O, προστέθηκε στάγδην NaOD 2% w/v στο μητρικό διάλυμα του 

υποκαταστάτη μέχρι την πλήρη διάλυσή του στο D2O. Οι μετρήσεις 1HNMR λήφθηκαν σε 

pDs ~7, 8 και 9 στα οποία η συγκέντρωση του υποκαταστάτη διέφερε από 10.0 - 20.0 mM 

ενώ, η συγκέντρωση του [UVIO2(NO3)2(H2O)2]·4H2O ήταν σταθερή και ίση με 10 mM (ο 

όγκος του κάθε διαλύματος ήταν ίσος με 1 ml). Το pD των διαλυμάτων που περιείχαν 
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H2bihyat και [UVIO2(NO3)2(H2O)2]·4H2O ρυθμίστηκε στο 7, 8 και 9, περίπου, με την 

προσθήκη DCl ή NaOD σε αυτά. Τα πιο πάνω πειράματα σε D2O επαναλήφθηκαν με την 

χρήση ρυθμιστικών διαλυμάτων HEPES (pD=7) και Tris (pD= 8 και 9). Τα πειράματα αυτά 

έδειξαν ότι τα ρυθμιστικά διαλύματα εμφανίζουν επιπρόσθετες κορυφές κοντά ή πάνω απο 

αυτές των συμπλόκων M/bihyat2- (M = UVIO2
2+, και VV). Επιπλέον τα ρυθμιστικά 

διαλύματα σχηματίζουν σύμπλοκα με το UVIO2
2+. Λόγω των πιο πάνω, η ποσοτικοποίηση 

δεν έγινε παρουσία ρυθμιστικών διαλυμάτων. 

Τα δείγματα στους οργανικούς διαλύτες προετοιμάστηκαν με την ανάμιξη των κατάλληλων 

αναλογιών του H2bihyat και του [UVIO2(NO3)2(H2O)2]·4H2O, από τα μητρικά τους 

διαλύματα τα οποία είχαν συγκέντρωση 75 mM. 

4.1.2. Προετοιμασία δειγμάτων με μεικτά μέταλλα παρουσία υποκαταστατών για 

πειράματα NMR 

Προετοιμάστηκαν μητρικά διαλύματα του υποκαταστάτη H2bihyat (0.0384 g), του 

διπικολινικού οξέος (H2dipic) (0.0250g), της γλουταριμιδοδιοξίμης (glutarimidedioxime) 

(0.0214g), [UVIO2(NO3)2(H2O)2]·4H2O (0.0764 g) και NaVVO3 (0.0183 g) / FeIIICl3 

(0.0243g) με την διάλυση της κάθε ουσίας σε 2 mL D2O και έτσι, η τελική τους 

συγκέντρωση ήταν ίση με 75 mM. Λόγω της χαμηλής διαλυτότητας του υποκαταστάτη 

H2bihyat στο νερό, προστέθηκε στάγδην NaOD 2% w/v μέχρι την πλήρη διάλυση του 

H2bihyat στο D2O. Τα δείγματα προετοιμάστηκαν από τα μητρικά διαλύματα των ουσιών 

H2bihyat, H2dipic, γλουταριμιδοδιοξίμη (glutarimidedioxime), [UVIO2(NO3)2(H2O)2]·4H2O 

παρουσία NaVVO3 ή FeIIICl3  και είχαν τελική συγκέντρωση 5.00 ως 25.0 mM. Το pD 

μερικών δειγμάτων ήταν υψηλό και έτσι, ρυθμίστηκε με την χρήση DCl 5M. Η τερτ-

βουτυλική αλκοόλη (tert-Butylalcohol) (σε συγκέντρωση 1.000 mM στα δείγματα) 

προστέθηκε στα δείγματα που περιείχαν H2bihyat, [UVIO2(NO3)2(H2O)2]·4H2O και FeIIICl3 

(ως εσωτερικό ή εξωτερικό πρότυπο) για να μπορεί να γίνει ποσοτικοποίηση των 

σύμπλοκων μορίων του ουρανίου στα δείγματα, μέσω ολοκληρωμάτων. Στο διάλυμα του 

υποκαταστάτη προστίθετο το διάλυμα του [UVIO2(NO3)2(H2O)2]·4H2O πρώτα και έπειτα το 

διάλυμα του NaVVO3 ή του FeIIICl3, ή πρώτα το διάλυμα του NaVVO3 ή του FeIIICl3 και 

έπειτα το διάλυμα του [UVIO2(NO3)2(H2O)2]·4H2O και έτσι, με αυτό τον τρόπο 

αποκλείστηκαν δυναμικά φαινόμενα τα οποία να επηρέαζαν την θερμοδυναμική ισορροπία. 

Όλα τα πειράματα επαναλήφθηκαν σε τριάδες.  
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4.2.  Φασματοσκοπία UV-Vis 

Οι μετρήσεις UV-Vis έγιναν στο φασματοφωτόμετρο Photonics model 400, το οποίο είναι 

εξοπλισμένο με CCD array, το οποίο έχει εύρος απορρόφησης από τα 250 μέχρι τα 1000 

nm. 

4.2.1.  Προετοιμασία δειγμάτων με μεικτά μέταλλα και μέτρησή τους με την 

φασματοσκοπία UV-Vis 

Τα δείγματα για το UV-Vis προετοιμάστηκαν με τον ίδιο τρόπο όπως και για τις NMR 

μετρήσεις. Συγκεκριμένα, από τα μητρικά διαλύματα των H2bihyat, 

[UVIO2(NO3)2(H2O)2]·4H2O και FeIIICl3, ετοιμάστηκαν και μετρήθηκαν διαλύματα του 

υποκαταστάτη και των μετάλλων σε συγκεντρώσεις 0.10 - 2.50 mM. Όλα τα πειράματα 

επαναλήφθηκαν σε τριάδες. 

4.3. Κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ 

Τα δεδομένα περίθλασης ακτίνων Χ των ενώσεων του χαλκού (II) συλλέχθηκαν με τη 

βοήθεια ενός περιθλασίμετρου Xcalibur Oxford εξοπλισμένου με ένα ανιχνευτή CCD 

Sapphire 3 και ένα γωνιόμετρο Kappa γεωμετρίας, χρησιμοποιώντας ενισχυμένη πηγή 

ακτίνων Χ από Μο Kα (λ = 0,71073 Å) και μονοχρωμάτορα γραφίτη. Η αναλυτική 

διόρθωση της απορρόφησης έγινε με τη χρήση του λογισμικού CrysAlis RED. Τα λογισμικά 

CrysAlisS CCD και CrysAlis RED χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή δεδομένων και την 

βελτιστοποίηση των δεδομένων, αντίστοιχα. Οι δομές των ενώσεων του ουρανίου (VI) 

λύθηκαν με άμεσες μεθόδους και τελειοποιήθηκαν από τεχνικές ελαχίστων τετραγώνων για 

το F2 χρησιμοποιώντας το SHELXS-97. Όλα τα μη- υδρογονο-άτομα βελτιστοποιήθηκαν 

ανισοτροπικά. Οι θέσεις των ατόμων υδρογόνου σε όλες τις δομές υπολογίστηκαν από 

στερεοχημικές εκτιμήσεις και διατηρήθηκαν σταθερές ισοτροπικά κατά τη διάρκεια των 

βελτιστοποιήσεων. 

5. Μελέτες σύμπλοκων ενώσεων του χαλκού 

5.1. Φυσικές Τεχνικές IR, NMR 

Τα φάσματα FT-IR των ενώσεων μετρήθηκαν, με την χρήση KBr, σε φασματοφωτόμετρο 

JASCO-460 model. Η καθαρότητα των οργανικών υποκαταστατών ελέγχθηκε με 

φασματοσκοπία NMR. Τα δείγματα ετοιμάστηκαν από τα οργανικά μόρια σε CDCl3 σε 

θερμοκρασία δωματίου, ακριβώς πριν, αρχίσουν οι φασματοσκοπικές μετρήσεις. Τα 

φάσματα NMR καταγράφηκαν σε φασματόμετρο Bruker-Avance 300 MHz για 1H. Ο 

παλμός που χρησιμοποιήθηκε στα πειράματα 1H ήταν παλμός 30º (zg 30), ο οποίος είχε 

χρόνο καθυστέρησης 1 s (relaxation delay). 
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5.2. Φασματοσκοπία UV-Vis 

Οι μετρήσεις UV-vis των σύμπλοκων ενώσεων του χαλκού 1.2H2O, 2.CH3OH, 3 και 4 

πραγματοποιήθηκαν σε φασματοφωτόμετρο Photonics Model 400, το οποίο έχει εύρος 250 

με 1000 nm. Οι ενώσεις διαλύθηκαν σε μεθανόλη ή ακετονιτρίλιο σε συγκεντρώσεις από 

1.0 x 10-5 μέχρι 2.0 x 10-3 M. Οι συντελεστές μοριακής απόσβεσης ε, υπολογίστηκαν από 

τα φάσματα και χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της συγκέντρωσης των ενώσεων 

του χαλκού κατά την αντίδρασή τους με το ατμοσφαιρικό O2. Τα φάσματα UV-vis 

καταγράφηκαν σε συνάρτηση με τον χρόνο, ανά διαστήματα των 10 λεπτών για την πρώτη 

ώρα και στη συνέχεια ανά 30 λεπτά. Η ψευδοπρώτη τάξη kint υπολογίστηκε από την κλίση 

του γραφήματος του αρχικού ρυθμού της αντίδρασης για t=0 σε συνάρτηση με την 

συγκέντρωση των συμπλόκων. 

5.3.  Κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ 

Η διαδικασία της κρυσταλλογραφίας ακτίνων Χ για τις σύμπλοκες ενώσεις 1.2H2O, 

2.CH3OH, 3 και 4 του χαλκού (ΙΙ) είναι η ίδια με αυτή που ακολουθήθηκε για τις σύμπλοκες 

ενώσεις του ουρανίου (Κεφάλαιο 2, 4.3). 

5.4.  Φασματοσκοπία EPR  

Τα φάσματα EPR των ενώσεων του χαλκού(II) 1.2H2O, 2.CH3OH, 3 και 4 σε CH3CN και 

MeOH στους 130 K μετρήθηκαν σε ένα φασματόμετρο ELEXSYS E500 Bruker σε 

συχνότητα συντονισμού ~9.5 GHz και συχνότητα διαμόρφωσης 100 MHz. Η συχνότητα 

συντονισμού μετρήθηκε με ακρίβεια με στερεό DPPH (g = 2.0036). Τα δείγματα 

παρασκευάστηκαν είτε με την απευθείας διαλυτοποίηση των στερεών ενώσεων του χαλκού 

στον κατάλληλο διαλύτη, είτε με την διάλυση ισοδύναμων ποσοτήτων των υποκαταστατών 

Hcapca ή H2capcah και CuII(CH3COO)2.H2O ή CuIICl2.2H2O. Η συγκέντρωση των 

διαλυμάτων των ενώσεων του χαλκού ήταν σε εύρος 0.10-0.20 mM. Τα φάσματα λήφθηκαν 

αμέσως μετά την διάλυση των στερεών (t = 0 s) και σε διάφορα χρονικά διαστήματα μέχρι 

και έπειτα από 3 εβδομάδες. Η προσομοίωση των φασμάτων έγινε με το λογισμικό EasySpin 

5.0.0. 

5.5. Μετρήσεις ESI-MS 

Όλα τα δεδομένα MS συλλέχθηκαν με την χρήση του οργάνου Q-trap, time-of-flight MS 

(Maxis Impact MS). Ο ανιχνευτής του ήταν time-of-flight, micro-channel plate και όλα τα 

δεδομένα έτυχαν επεξεργασίας με την χρήση του λογισμικού Bruker Daltonics Data 

Analysis 4.1 software ενώ, τα προσομοιωμένα ισοτοπικά μοτίβα ερευνήθηκαν με την χρήση 

του Bruker Isotope Pattern software and Molecular Weight Calculator 6.45. Το 
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βαθμονομημένο διάλυμα που χρησιμοποιήθηκε ήταν το  Agilent ES, Recorder No. G2421A, 

το οποίο επιτρέπει την βαθμονόμηση μεταξύ των 100 m/z and 3000 m/z, περίπου. Το 

διάλυμα αυτό διαλύθηκε σε 60:1 με MeCN. Τα δείγματα διαλύθηκαν σε μεθανόλη και 

μεταφέρθηκαν στο όργανο με απευθείας έγχυση  180 μL h-1 . Η  πόλωση ιοντος για όλες τις 

μετρήσεις ήταν αρνητική, στους 180 oC, με την τάση του τριχοειδούς στα 4000 V. 

5.6.  Υπολογιστικές μέθοδοι 

Όλοι οι υπολογισμοί έγιναν χρησιμοποιώντας το λογισμικό Gaussian09, D.01. Οι 

γεωμετρίες και οι θερμικές διορθώσεις για όλα τα στάσιμα σημεία της αντίδρασης 

υπολογίστηκαν με τα χαρακτηριστικά Perdew, Burke και Ernzerhof της υβριδικής 

πυκνότητας που χαρακτηρίζεται ως PBE0 (αποκαλείται και ως PBE1PBE ) όπως 

εφαρμόζεται στο λογισμικό Gaussian09. Για τις βελτιστοποιήσεις γεωμετρίας 

χρησιμοποιήθηκε το Def2-TZVP. Οι υπολογισμοί συχνότητας πραγματοποιήθηκαν επίσης 

σε επίπεδο θεωρίας ούτως ώστε, να προσδιοριστεί εάν το στάσιμο σημείο της αντίδρασης 

είναι ένα τοπικό ελάχιστο ή μια μεταβατική κατάσταση. Οι μεταβατικές καταστάσεις 

επιβεβαιώθηκαν από υπολογισμούς IRC. Η ανάλυση πληθυσμού NBO πραγματοποιήθηκε 

χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία του Weinhold όπως είναι ενσωματωμένη στο λογισμικό 

NBO 6.0. Όλοι οι υπολογισμοί έγιναν σε συνθήκες κενού και σε διάλυμα CH2Cl2. 

6. Μελέτες σύμπλοκων ενώσεων του βαναδίου 

6.1. IR 

Τα φάσματα FT-IR των ενώσεων μετρήθηκαν, με την χρήση KBr, σε φασματοφωτόμετρο 

JASCO-460 model. 

6.2.  Φασματοσκοπία NMR 

Τα φάσματα NMR λήφθηκαν σε φασματόμετρο Bruker Avance 500 στη συχνότητα των 500 

MHz για το 1H και στη συχνότητα των 131.75 MHz για το 51V. Ο παλμός που 

χρησιμοποιήθηκε στα πειράματα 1H και 51V NMR ήταν παλμός 30º (zg 30) και παλμός 90ο, 

αντίστοιχα, οι οποίοι είχαν χρόνο καθυστέρησης 0.1 s (relaxation delay). Η καθαρότητα του 

υποκαταστάτη επιβεβαιώθηκε με την φασματοσκοπία NMR. Τα δείγματα (του 

υποκαταστάτη και των σύμπλοκων ενώσεων) διαλύθηκαν σε CD3OD και θερμοκρασία 

δωματίου, ακριβώς πριν ληφθούν φάσματα NMR. Το NaVO3 χρησιμοποιήθηκε ως 

εξωτερικό πρότυπο για την ποσοτικοποίηση των ειδών του βαναδίου. Η σχέση της 

συγκέντρωσης του εξωτερικού προτύπου με το εσωτερικό διάλυμα υπολογίστηκε με την 

χρήση ενός πρότυπου υπερόξο-βαναδικού υδατικού διαλύματος.  
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6.2.1.  Προετοιμασία δειγμάτων VOSO4.5H2O - Hpbq για μέτρηση με φασματοσκοπία 

NMR  

VOSO4.5H2O (0.0036g, 0.014 mmol) διαλύθηκε σε δοκιμαστικό σωλήνα που περιείχε D2O 

(250 μl.) Σε άλλο δοκιμαστικό σωλήνα μεταφέρθηκε ο υποκαταστάτης Hpbq (0.0032g, 

0.014 mmol) ο οποίος διαλύθηκε σε CD3OD (750 μl), με θέρμανση. Τα δυο διαλύματα 

αναμίχθηκαν σε θερμοκρασία δωματίου. 10 λεπτά μετά την ανάμιξη το χρώμα του 

διαλύματος από κίτρινο άλλαξε σε κόκκινο. 1H NMR λαμβάνονταν φάσματα κάθε 10 λεπτά 

στα 0-130 λεπτά. Επίσης λήφθηκαν φάσματα 51V NMR, απευθείας μετά την ανάμιξη των 

διαλυμάτων, παρουσία του εξωτερικού πρότυπου, κάθε μια ώρα για τις πρώτες 12 ώρες και 

έπειτα λήφθηκαν φάσματα στις 25, 30, 54 , 74 και 144 ώρες.  

6.2.2. Προετοιμασία δειγμάτων VOSO4.5H2O με τους υποκαταστάτες τερπυριδίνη, 

2,3,5,6-τέτρα(2-πυρυδύλ)πυραζίνη και 2,4,6-τρις(1Η πυραζόλυλ)-1,3,5-τριαζίνη 

VOSO4.5H2O (0.0036g, 0.014 mmol) διαλύθηκε σε δοκιμαστικό σωλήνα που περιείχε D2O 

(400 μl). Σε άλλο δοκιμαστικό σωλήνα μεταφέρθηκε ο υποκαταστάτης υποκαταστάτης 2,6-

τερπυριδίνη (0.014 mmol) ο οποίος διαλύθηκε σε CD3OD (600 μl). Τα δυο διαλύματα 

αναμίχθηκαν σε θερμοκρασία δωματίου. Λήφθηκαν φάσματα 51V NMR, απευθείας μετά 

την ανάμιξη των διαλυμάτων, παρουσία του εξωτερικού πρότυπου, και έπειτα λήφθηκε 

φάσμα στις 24, 48, 72, 168 και 192 ώρες. Η ίδια διαδικασία επαναλήφθηκε και για τους 

άλλους δύο υποκαταστάτες.  

Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται με τους υποκαταστάτες 2,3,5,6-τέτρα(2-

πυρυδύλ)πυραζίνη και 2,4,6-τρις(1Η πυραζόλυλ)-1,3,5-τριαζίνη με την αναλογία στους 

διαλύτες να αλλάζει σε 75:25 CD3OD: D2O αντίστοιχα. 

6.2.3. Προετοιμασία δειγμάτων VOSO4.5H2O - Hpbq παρουσία υδροκινόνης για 

μέτρηση με φασματοσκοπία NMR  

VOSO4.5H2O (0.0036g, 0.014 mmol) διαλύθηκε σε δοκιμαστικό σωλήνα που περιείχε D2O 

(100 μl.) Σε άλλο δοκιμαστικό σωλήνα μεταφέρθηκε ο υποκαταστάτης Hpbq (0.0032g, 

0.014 mmol) ο οποίος διαλύθηκε σε CD3OD (750 μl), με θέρμανση. Σε ακόμη ένα 

δοκιμαστικό σωλήνα που περιείχε 150 μl D2O μεταφέρθηκε και διαλύθηκε υδροκινόνη 

(0.0018g, 0.0143 mmol). Τα διαλύματα του υποκαταστάτη και της υδροκινόνης 

αναμίχθηκαν σε θερμοκρασία δωματίου. Περίπου, 10 λεπτά μετά την ανάμιξη το χρώμα του 

διαλύματος από κίτρινο άλλαξε σε κόκκινο. Λήφθηκαν φάσματα 1H  και 51V 

NMR,απευθείας μετά την ανάμιξη των διαλυμάτων, παρουσία του εξωτερικού πρότυπου. 

1H NMR λαμβάνονταν φάσματα κάθε 2 ώρες μέχρι τις 12 ώρες, έπειτα λήφθηκαν φάσματα 
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στις 24, 43, 74, 96, 146, 140, 196 ώρες. Επίσης, φάσματα 1H NMR λήφθηκαν και σε 

μικρότερα χρονικά διαστήματα. Πιο συγκεκριμένα, κάθε 30 λεπτά μέχρι τις 2 ώρες και 

έπειτα, στις 24 και 48 ώρες. Φάσματα 51V NMR λήφθηκαν στις 0 ώρες, στις 4 ώρες και 

έπειτα, στις 3, 5, 7 και 10 μέρες.  

6.3. Φασματοσκοπία UV-Vis 

 Οι μετρήσεις UV-vis των ενώσεων του χαλκού 1.2H2O, 2.CH3OH, πραγματοποιήθηκαν 

σε φασματοφωτόμετρο Photonics Model 400, το οποίο έχει εύρος 250 με 1000 nm. 

Διαλύθηκαν κρύσταλλοι των ενώσεων σε CH3OH και η συγκέντρωσή τους είχε εύρος από 

1.0 x 10-5 - 2.0 x 10-3 M. Οι συντελεστές μοριακής απόσβεσης ε, υπολογίστηκαν από τα 

φάσματα και χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της συγκέντρωσης των ενώσεων του 

βαναδίου(IV/V) κατά την αντίδρασή τους με το ατμοσφαιρικό O2. Τα φάσματα UV-Vis της 

αντίδρασης ίσων moles των VIVOSO4-Hpbq σε διαλύματα CH3OH:H2O (75:25) παρουσία 

ατμοσφαιρικού οξυγόνου λήφθηκαν συναρτήσει του χρόνου, κάθε 1 λεπτό ή κάθε 10 λεπτά. 

Η σταθερά ψευδοπρώτης τάξης kint υπολογίστηκε από την κλίση του γραφήματος του 

αρχικού ρυθμού της αντίδρασης για t=0 σε συνάρτηση με την συγκέντρωση των συμπλόκου 

1. Οι αρχικές ταχύτητες για τις διάφορες συγκεντρώσεις των διαλυμάτων με ίσο αριθμό 

moles VIVOSO4-Hpbq υπολογίστηκαν από την απορρόφηση στα 374 nm των πρώτων  30 

φασμάτων σε περίοδο χρόνου 30 λεπτών. 

6.4. Κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ 

Η διαδικασία της κρυσταλλογραφίας ακτίνων Χ για τις σύμπλοκες ενώσεις 1.2H2O, 

2.CH3OH του βαναδίου (V) είναι η ίδια με αυτή που ακολουθήθηκε για τις σύμπλοκες 

ενώσεις του ουρανίου (Κεφάλαιο 2, 4.3). 

6.5. Φασματοσκοπία EPR  

Λήφθηκαν φάσματα c. w. X-band EPR της αντίδρασης ίσου αριθμού mole των VIVOSO4-

Hpbq (0.10-2.0 mM) σε διαλύματα CH3OH:H2O (75:25) παρουσία ατμοσφαιρικού O2 

συναρτήσει του χρόνου σε θερμοκρασία δωματίου κάθε 10 λεπτά με το φασματόμετρο 

ELEXSYS E500 Bruker σε συχνότητα συντονισμού ~9.5 GHz και συχνότητα διαμόρφωσης 

100 MHz και θερμοκρασία 130Κ. Η συχνότητα συντονισμού μετρήθηκε με ακρίβεια με 

στερεό DPPH (g = 2.0036). Η προσομοίωση των φασμάτων έγινε με το λογισμικό EasySpin 

5.0.0. 
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6.6.  Ηλεκτροχημικές μετρήσεις  

Έγιναν μετρήσεις κυκλικές βολταμετρίας με την χρήση του ποτενσιοστάτη/γαλβανοστάτη 

EG&G Princeton Applied Research 273A. Οι ηλεκτροχημικές διαδικασίες έγιναν παρουσία 

3 ηλεκτροδίων: του ηλεκτροδίου εργασίας, του ηλεκτροδίου αναφοράς και του πρότυπου 

ηλεκτροδίου Ag. Όλες οι τιμές δυναμικών αναφέρονται ως NHE. Οι ηλεκτροχημικές 

μετρήσεις έγιναν σε διαλύματα ακετονιτριλίου και ηλεκτρολύτη Et4NClO4 (0.1 M). Έλαβε 

μέρος αντίδραση ίσου αριθμού mole (0.014 mmol) του VOSO4.5H2O με το Hbpq. Οι 

μετρήσεις της αντίδρασης έγιναν με διοχέτευση N2 ή οξυγόνου για 10 λεπτά πριν αρχίσει η 

μέτρηση της αντίδρασης. Κάθε 8 λεπτά επί 56 λεπτά λαμβανόταν φάσμα κυκλικής 

βολταμετρίας.  

6.7 Raman Ressonance 

Για τις μετρήσεις Resonance Raman (RR) φτιάχτηκαν διαλύματα (Α) του υποκαταστάτη 

Hbpq (B) VOSO4 (0.0036g, 0.014 mmol):Hbpq (0.0038g, 0.014 mmol) το οποίο μετρήθηκε 

έπειτα από 2 ώρες και (Γ)  VOSO4(0.0036g, 0.014 mmol):Hbpq 0.0038g, 0.014 mmol) το 

οποίο μετρήθηκε έπειτα από 3 ημέρες. Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις Resonance Raman 

(RR) χρησιμοποιώντας την οργανολογία η οποία φαίνεται στο Σχήμα 2.7121. Προκειμένου 

να επιτευχθεί το επιθυμητό μήκος κύματος διέγερσης (στην παρούσα μελέτη στα 368.9 nm) 

οι κατάλληλες αρμονικές συχνότητες (532 nm) διέρχονται ενός σωλήνα, στον οποίο 

περιέχεται αέριο Η2 υπό πίεση, όπου  παράγονται οι κατάλληλες συχνότητες για διέγερση 

στην κάθε περίπτωση μέσω του φαινομένου επαγόμενου σκεδασμού Raman. Περίπου 100 

μL του δείγματος τοποθετήθηκαν σε ένα περιστρεφόμενο κελί (cell). Η χρήση του κελιού 

αυτού παρατείνει την διάρκεια ζωής των δειγμάτων. Χρησιμοποιήθηκε σχετικά υψηλή 

ενέργεια διέγερσης (33 μJ/pulse), παρόλα αυτά τα φάσματα RR των ουσιών δεν εμφάνισαν 

αλλαγές με την πάροδο του χρόνου. Η σκεδαζόμενη ακτινοβολία συλλέχθηκε σε μια 

backscattering γεωμετρία και εστιάστηκε στον φασματογράφο Czerny-Turner ο οποίος ήταν 

εφοδιασμένος με φράγμα περίθλασης 2400-grooves/mm και κατέληξε στον ανιχνευτή (LN2-

cooled, 2048 x 512 pixel, back-illuminated UV-enhanced CCD (Spec10:2KBUV/LN, 

Princeton Instruments). Το slit καθορίστηκε στα 150 μm. Το κάθε φάσμα που εμφανίζεται 

στο τελικό διάγραμμα είναι αποτέλεσμα του συνδυασμού 10-20 φασμάτων τα οποία 

λαμβάνονταν κάθε 10 λεπτά. Η συχνότητα βαθμονομήθηκε με την χρήση του κυκλοεξανίου. 

Για την ανάλυση των φασμάτων χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα MATLAB. 
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Σχήμα 2.7: Οργανολογία Raman Resonance η οποία χρησιμοποιήθηκε στην 

συγκεκριμένη μελέτη121 . 

6.8 Θεωρητικοί υπολογισμοί 

Οι θεωρητικοί υπολογισμοί έγιναν με τον ίδιο τρόπο που έγιναν και οι μετρήσεις για τα 

σύμπλοκα μόρια του χαλκού (Κεφάλαιο 2, 5.6)  
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Κεφάλαιο 3: Αποτελέσματα-Συζήτηση αποτελεσμάτων συμπλοκοποίησης 

ουρανίου 

1. Σύνθεση ενώσεων ουρανίου και σταθερότητα 

1.1. Σύνθεση ενώσεων ουρανίου 1-4 με την χρήση του υποκαταστάτη H2bihyat 

Τα σύμπλοκα του ουρανίου 1-4 συντέθηκαν όπως φαίνεται και στο Σχήμα 2.4. Τα 

σύμπλοκα 1-3 λήφθηκαν με απευθείας αντίδραση του υποκαταστάτη H2bihyat με το 

[UVIO2(NO3)2(H2O)2]·4H2O σε υδατικά διαλύματα με αναλογίες UVIO2
2+ / H2bihyat 1:1 για 

τα σύμπλοκα 1 και 3 (αντίδραση 3.1) και 1:2 για το σύμπλοκο 2.  

2 [UVIO2(NO3)2(H2O)2]·4H2O + 2H2bihyat + 6KOH           K2[(U
VIO2)2(μ OH)2(bihyat)2] + 

4KNO3 + 12H2O  Αντίδραση 3.1 

Η σύνθεση του τριπυρηνικού συμπλόκου 4 έγινε με αντίδραση του υποκαταστάτη H2bihyat 

με το [UVIO2(NO3)2(H2O)2]·4H2O σε διάλυμα ακετονιτριλίου με αναλογίες UVIO2
2+ / 

H2bihyat 3:4, παρουσία της τριαιθυλαμίνης (Et3N-8 ισοδύναμα) ως βάση για την 

αποπρωτονίωση του υποκαταστάτη (αντίδραση 3.2). 

3[UVIO2(NO3)2(H2O)2]·4H2O + 4H2bihyat + 8Et3N                  (Et3NH)2[(U
VIO2)3(μ-

bihyat)2(bihyat)2] + 6 Et3NHNO3 + 18H2O Αντίδραση 3.2 

Το μονοπυρηνικό σύμπλοκο 1 έχει ελάχιστη διαλυτότητα στο νερό σε pH=7. Τα σύμπλοκα 

1-4 είναι αδιάλυτα στο ακετονίτριλιο αλλά πολύ διαλυτά  στο DMSO και στο νερό σε pH>6. 

Σε pH<6 το UVIO2
2+ καθιζάνει στη μορφή του συμπλόκου 1 το οποίο και παραμένει 

αδιάλυτο στο υδατικό διάλυμα. Επομένως, όλες οι μελέτες έγιναν σε τιμές pH υψηλότερες 

του 6. Οι μελέτες με την φασματοσκοπία NMR έδειξαν ότι, τα σύμπλοκα του ουρανίου 1, 

2, και 4 σε DMSO και τα σύμπλοκα 1, 2 και 3 στο H2O και σε pH>6 βρίσκονται σε δυναμική 

ισορροπία.  
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Σχήμα 2.4: Πορεία σύνθεσης των σύμπλοκων ενώσεων 1, 2, 3 και 4 του ουρανίου 

1.2. Σύνθεση ενώσεων ουρανίου 5 και 6 με την χρήση του υποκαταστάτη H2bihyatlm 

Τα σύμπλοκα του ουρανίου  συντέθηκαν όπως φαίνεται και στο σχήμα 2.5. Τα σύμπλοκα 5 

και 6 λήφθηκαν με απευθείας αντίδραση του υποκαταστάτη H2bihyatlm με τα 

[UVIO2(NO3)2(H2O)2]·4H2O/ΜοΟ2(acac)2 και [UVIO2(NO3)2(H2O)2]·4H2O/Si(OC2H5)4 

διαλύματα αιθανόλης με αναλογίες UVIO2
2+ /MoO2

2-/H2bihyatlm και UVIO2
2+ / Si6+ 

/H2bihyatlm  1:1 για τα σύμπλοκα 5 (Αντίδραση 3.3) και 6 (Αντίδραση 3.4). Η 

τριαιθυλαμίνη χρησιμοποιήθηκε ως βάση για αποπρωτονίωση του υποκαταστάτη 

H2bihyatlm.  

1[UVIO2(NO3)2(H2O)2]·4H2O+1H2bihyatlm+1Et3N               1{[(UO2)(bihyatlm)]2(μ-

MoO4)2}  + 1Et3NHNO3 + 6H2O      Αντίδραση 3.3 

1[UVIO2(NO3)2(H2O)2]·4H2O+1H2bihyatlm+4Et3N              (Et3NH)2{(Si(CH3O)2-C6-O-

[(UO2)6(η-N,O-bihyatlm)6]}+  2Et3NHNO3 + 6H2O       Αντίδραση 3.4   ΣΟ
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2. Χαρακτηρισμός ενώσεων ουρανίου στην στερεά κατάσταση Κρυσταλλογραφία 

Ακτίνων Χ 

2.1. Χαρακτηρισμός ενώσεων ουρανίου- H2bihyat 

Ο προσδιορισμός της απόλυτης δομής των ενώσεων στη στερεά κατάσταση, για τους 

μονοκρυστάλλους που απομονώθηκαν από τις αντιδράσεις, πραγματοποιήθηκε με 

περίθλαση ακτίνων Χ. Στον Πίνακα 3.1 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά 

κρυσταλλογραφικά δεδομένα που αφορούν την επίλυση των δομών 1-4 του ουρανίου (VI).  
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Πίνακας 3.1: Κρυσταλλογραφικά δεδομένα από την επίλυση των δομών των συμπλόκων ουρανίου 

1-4 

 

Identification code 1 3 2 4 

Empirical formula  C9 H20 N6 O8 U C9 H18 K N6 O9 U C9 H16 N6 Na O5 U0.50 C28 H50 N15 O9 

U1.50 

Formula weight  578.34 631.42 430.28 1097.87 

Temperature / K 100(2) 100(2) 100(2) 100(2) 

Wavelength / Å 0.71073 0.71073 0.71073 0.71073 

Crystal system  Monoclinic Triclinic Monoclinic Triclinic 

Space group  P21/c P -1 P21/m P -1 

a / Å   11.4656(4) 7.7635(4) 6.7348(3) 10.3604(5) 

b / Å 13.3397(4) 8.2805(5) 20.4950(9) 13.0469(6) 

c / Å 11.1099(3) 14.2736(7) 9.9959(5) 16.0894(7) 

(deg)  90.569(4)  91.431(4) 

(deg) 106.514(3) 99.580(4) 91.524(5) 92.981(4) 

(deg)  101.106(5)  111.911(5) 

Volume / Å3 1629.14(9) 887.01(8) 1379.24(11) 2012.68(17) 

Z 4 2 4 2 

Density / Mg/m3 2.358 2.364 2.072 1.812 

Absorption coefficient 

mm-1 

10.016 9.442 5.992 6.100 

Crystal size / mm3 0.143 x 0.093 x 

0.054 

0.077 x 0.063 x 

0.050 

0.139 x 0.052 x 0.045 0.257 x 0.114 x 0.085 

Theta range for data 

collection / ° 

3.054 to 28.918 3.314 to 28.680 3.604 to 29.529 3.330 to 28.678 

Index ranges -15<=h<=15, -

18<=k<=16, -

14<=l<=12 

-10<=h<=10, -

9<=k<=10, -

18<=l<=18 

-7<=h<=9, -20<=k<=27, -

13<=l<=9 

-13<=h<=10, -

14<=k<=15, -

19<=l<=16 

Reflections collected 7941 6859 6702 14884 

Independent reflections 3790 [R(int) = 

0.0310] 

3723 [R(int) = 

0.0397] 

3349 [R(int) = 0.0443] 8408 [R(int) = 0.0334] 

Max. and min. 

transmission 

0.201 and 0.036 0.207 and 0.091 0.222 and 0.062 0.432 and 0.247 

Data / restraints / 

parameters 

3790 / 6 / 241 3723 / 0 / 235 3349 / 0 / 205 8408 / 0 / 490 

Goodness-of-fit on F2 1.066 1.057 1.074 1.152 

Final R indices 

[I>2sigma(I)] 

R1 = 0.0273, wR2 

= 0.0672 

R1 = 0.0362, wR2 

= 0.0807 

R1 = 0.0446, wR2 = 

0.0992 

R1 = 0.0440, wR2 = 

0.1037 

R indices (all data) R1 = 0.0317, wR2 

= 0.0700 

R1 = 0.0423, wR2 

= 0.0846 

R1 = 0.0519, wR2 = 

0.1032 

R1 = 0.0607, wR2 = 

0.1111 

Largest diff. peak and 

hole Å3 

1.649 and -1.099 

e 

1.885 and -1.678 e 2.151 and -2.370 e 2.345 and -1.542 e ΣΟ
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Στους Πίνακες 3.2 και 3.3 παρουσιάζονται επιλεγμένες ενδομοριακές αποστάσεις και 

γωνίες δεσμών, αντίστοιχα, σχετικές με την σφαίρα ένταξης του ουρανίου. 

Δεσμός 1 2 3  4  

U(1)−O(1) 1.788(3) 1.805(6) 1.785(4) 1.796(5)  1.798(5) 

U(1)−O(2) 1.774 (3) 1.809(6) 1.790(5) 1.786(6)   

U(1)−O(4) 2.359(3) 2.415(4) 2.354(5) 2.315(5)  2.461(6) 

U(1)−O(3) 2.412(3) 2.447(4) 2.376(4) 2.405(6)  2.450(5) 

U(1)−N(3) 2.436(4) 2.518(5) 2.418(5) 2.440(7)  2.502(7) 

U(1)−O(7)b 2.367(4)      

U(1)−O(6)b 

U(2)−O(3′)c 
2.380(3)  2.354(4) 

 

2.391(5) 
  

U(2)−N(1′)c    2.880(6)   

A Οι δύο στήλες κάτω από το 4 αναφέρονται στα άτομα U(1) και U(2), αντίστοιχα. bTα μόρια  H2O για  1, μ-OH για 2. 
cΔεσμοί των ατόμων U(1) με side-on −N(CH3)O διαμόρφωση 

Πίνακας 3.2 :  Επιλεγμένα μήκη δεσμών (Å ) για τα σύμπλοκα ουρανίου 1-4 

Γωνία 1 2 3  4  

O(2)−U(1)−O(1) 175.5(1) 177.6(3) 178.0(2) 177.4(3)   

O(2)−U(1)−N(3) 91.1(1) 88.1(1) 95.9(2) 83.6(2)  97.0(2) 

O(1)−U(1)−N(3) 93.0(1) 91.8(1) 86.2(2) 96.7(2)  83.0(2) 

O(4)−U(1)−N(3) 63.5(1) 61.1(1) 63.6(2) 64.3(2)  61.5(2) 

O(3)−U(1)−N(3) 63.3(1) 60.7(1) 63.2(2) 62.4(2)  60.8(2) 

O(4)−U(1)−O(6)b 74.8(1)  84.5(1)    

O(7)−U(1)−O(6)b 86.0(1)  74.0(1)    

O(7)−U(1)−O(3)b 72.4(1)  75.3(1)    

O(x)−U(1)−O(y)c  58.9(1)  60.4(2)  59.7(2) 

O(3)−U(2)−O(4′)    75.0(2)   

O(3′)−U(2)−N(1′)    29.5(2)   

O(4)−U(2)−O(3′)    98.9(2)   

Οι δύο στήλες κάτω από το 4 αναφέρονται στα άτομα U(1) και U(2), αντίστοιχα. bΓωνίες μεταξύ των τερματικών μορίων 

του  H2O για 1, μ-OH για το 2. CΓωνίες μεταξύ γειτονικών bihyat2− υποκαταστατών 

Πίνακας 3.3: Επιλεγμένες γωνίες δεσμών (deg) για τα σύμπλοκα 1-4 

Η κρυσταλλική δομή της ένωσης 1 φαίνεται στο σχήμα 3.1 (Α). Το άτομο του ουρανίου 

(VI) υιοθετεί πενταγωνική διπυραμιδική διαμόρφωση και είναι δεσμευμένο από τον 

υποκαταστάτη bihyat2- ο οποίος έχει τρία άτομα δότες και ενώνεται στο μέταλλο μέσω του 
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ατόμου αζώτου του τριαζινικού δακτυλίου N(3), [d(U−Ntr) =2.436(4) Å] και μέσω των δυο 

αποπρωτονιωμένων υδροξυλομάδων των υδροξυλαμινών Ο(3) και Ο(4) [dmean(U−Oh)= 

2.374(4) Å]. Εκτός από τον υποκαταστάτη, προσδένονται δυο οξυγόνα από δυο μόρια νερού 

στην δομή 1 τα οξυγόνα Ο(6) και Ο(7) [dmean(U−Ow)= 2.386 Å] όπως επίσης, και δύο όξο 

trans ομάδες Ο(1) και Ο(2) [dmean(U=O)= 1.781(3) Å] στο μεταλλικό κέντρο του ουρανίου. 

Το ισημερινό επίπεδο το οποίο καθορίζεται από τα άτομα: U, O(3), N(3),O(4), O(6), και 

O(7)  [root-meansquare (rms) deviation 0.060 Å] είναι κάθετο προς την γραμμική trans-

[UVIO2]
2+ μονάδα [(Ο=U=O)= 175.5(1)0]. Αξίζει να σημειωθεί ότι, από το μήκος του δεσμού 

Νtr- U
VI το οποίο είναι ίσο με 2.436(4) φαίνεται η μεγάλη ισχύς του δεσμού του αζώτου του 

τριαζινικού δακτυλίου με το ουράνιο(VI). Πιο συγκεκριμένα, το διπικολινικό ανάλογο, 

trans-[UVIO2(dipic)(H2O)2] (H2dipic = pyridine-2,6-dicarboxylic acid)122, του συμπλόκου 1 

έχει μήκος δεσμού 2.520(6) Å, το οποίο είναι μεγαλύτερο από αυτό του συμπλόκου 1. 

Γενικά, τα σύμπλοκα του UVIO2
2+ με υποκαταστάτες με τρία άτομα δότες οι οποίοι 

περιέχουν πυριδινικά άζωτα προσδεδεμένα στο μεταλλικό κέντρο του ουρανίου (VI) έχουν 

μήκος δεσμού 2.52−2.64 Å122,123.  

 

Σχήμα 3.1: Διάγραμμα ORTEP των μονοπυρηνικών συμπλόκων 1(A)  και 2 (B) με 

50% πιθανότητα ελλειψοειδών  (τα άτομα υδρογόνου και του διαλύτη έχουν 

παραλείπονται για λόγους σαφήνειας) 

Ο υποκαταστάτης bihyat2−  μπορεί να έχει δύο διαμορφώσεις, την διαμόρφωση Α και την 

διαμόρφωση Β (σχήμα 3.2). Λόγω του ότι στην διαμόρφωση Β όλα τα άτομα αζώτου που 

βρίσκονται εκτός του δακτυλίου έχουν sp2 διαμόρφωση τότε, τα άζωτα που βρίσκονται μέσα 

στον δακτύλιο, περιλαμβανομένου και αυτού που δεσμεύει το ουράνιο, παρουσιάζουν 

υψηλή ηλεκτρονιακή πυκνότητα. Επομένως, υπάρχει ισχυρή ηλεκτρονιοδοτική προσφορά 
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από τα άτομα αζώτου μέσα στον δακτύλιο με αποτέλεσμα, ο δεσμός Νtr- U
VI να γίνεται πολύ 

ισχυρός. Το φαινόμενο αυτό με το βραχύτερο μήκος δεσμού Νtr- U
VI  παρατηρείται και στα 

σύμπλοκα 2, 3, και 4. 

 

Σχήμα 3.2: Οι δυο διαμορφώσεις του υποκαταστάτη H2bihyat 

Το ανιονικό μονοπυρηνικό σύμπλοκο 2 (σχήμα 3.1 (Β)) έχει εξαγωνική διπυραμιδική 

γεωμετρία. Στο ισημερινό επίπεδο του ουρανίου προσδένονται 6 άτομα δότες από τους δυο 

υποκαταστάτες bihyat2- [rms deviation 0.082 Å], το οποίο είναι κάθετο προς το αξονικό 

επίπεδο της γραμμικής trans-[UVIO2]
2+ μονάδας [(Ο=U=O)= 177.6(3)0]. Οι δεσμοί των 

ουρανύλ όξο ομάδων για το οκταενταγμένο σύμπλοκο 2 [dmean(U=O)=1.807(6) Å] είναι 

ελαφρώς μακρύτεροι από αυτούς του επταενταγμένου συμπλόκου 1 [dmean(U=O) = 

1.781(3) Å]. Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και στους δεσμούς UVI−Ntr [2.518(5) Å] και 

U−Oh [mean value = 2.431(4) Å] οι οποίοι είναι επίσης μακρύτεροι στο σύμπλοκο 2 

(2.436(4) και 2.386(3)) σχετικά με αυτούς του συμπλόκου 1. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο 

γεγονός ότι το σύμπλοκο 2 έχει υψηλότερο αριθμό ένταξης (Α.Ε. 8) από αυτόν του 

συμπλόκου 1 (Α.Ε. 7). Το μήκος δεσμού UVI=O στα σύμπλοκα [UVIO2(dipic)(H2O)2] και 

[UVIO2(dipic)2]
2−, τα οποία είναι τα ανάλογα σύμπλοκα των 1 και 2, παραμένει το ίδιο ενώ, 

στο σύμπλοκο 2 ο δεσμός αυτός επιμηκύνεται, σε σχέση με το σύμπλοκο 1. Το γεγονός 

αυτό, δείχνει ότι οι δύο υποκαταστάτες bihyat2−  προσδένονται ισχυρά στο ισημερινό 

επίπεδο του ουρανίου. Το μακρύτερο μήκος δεσμού U=O του συμπλόκου 2 σχετικά με τα 

σύμπλοκα 1, 3 και 4 (Πίνακας 3.2) απεικονίζεται και στη κορυφή vas(U=O) η οποία και 

εμφανίζεται στα 846 cm-1 για το 2 ενώ, για τα σύμπλοκα 1, 3, 4 εμφανίζεται στα περίπου 

900 cm-1.  

Η δομή του συμπλόκου 3 (σχήμα 3.3) περιλαμβάνει δυο μεταλλικά κέντρα του ουρανίου. 

Κάθε μεταλλικό κέντρο του ουρανίου έχει δομή παραμορφωμένης πενταγωνικής 
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διπυραμίδας και τα δυο μεταλλικά κέντρα ενώνονται μέσω υδρόξο γέφυρων, σε ένα 

κεντροσυμμετρικό διμερές. Κάθε μεταλλικό κέντρο του ουρανίου ενώνεται με ένα 

υποκαταστάτη bihyat2−, μέσω των 3 ατόμων δοτών του. Πιο συγκεκριμένα, ο 

υποκαταστάτης δεσμεύει το ουράνιο μέσω των δύο υδροξυλάμινο οξυγόνων και μέσω του 

ατόμου του αζώτου του τριαζινικού δακτυλίου.  

 

 

Σχήμα 3.3: Διάγραμμα ORTEP του διπυρηνικού συμπλόκου 3 με 50% πιθανότητα 

ελλειψοειδών (τα άτομα υδρογόνου και του διαλύτη έχουν διαγραφεί παραλείπονται 

για λόγους σαφήνειας) 

Η δομή του συμπλόκου 4 (σχήμα 3.4) είναι τριμερές σύμπλοκο του U(VI). Το κάθε 

μεταλλικό κέντρο του συμπλόκου έχει δομή εξαγωνικής διπυραμίδας. Στο ισημερινό 

επίπεδο των U(2A)-U(2), που βρίσκονται στα άκρα του συμπλόκου, είναι ενταγμένο 1 μόριο 

υποκαταστάτη. Τα ουρανυλικά κέντρα U(2A)-U(2) δεσμεύονται από τον υποκαταστάτη 

bihyat2−, μέσω των 3 ατόμων δοτών του. Πιο συγκεκριμένα, ο υποκαταστάτης δεσμεύει το 

ουράνιο μέσω των δύο υδροξυλάμινο οξυγόνων και μέσω του ατόμου του αζώτου του 

τριαζινικού δακτυλίου. Τα δυο μεταλλικά κέντρα στα άκρα U(2A)-U(2) γεφυρώνονται με 

το κεντρικό U(1)O2
2+ μέσω δυο υποκαταστατών bihyat2-. Η μια υδροξυλάμινο ομάδα του 

γεφυρωτικού υποκαταστάτη bihyat2− ενώνει τα δυο ουρανιλικά κέντρα μέσω του ατόμου 

του οξυγόνου, ενώ η άλλη υδροξυλομάδα του ίδιου υποκαταστάτη bihyat2− ενώνει τα δυο 

ουρανιλικά κέντρα με side-on τρόπο. Τα άτομα Ν των υδροξυλαμινών σε όλα τα σύμπλοκα 

είναι sp2 υβριδισμένα και επομένως, έχουν επίπεδη τριγωνική πυραμιδική γεωμετρία. Όμως, 

το άτομο του Ν της υδροξυλαμίνης που είναι δεσμευμένη στο ουρανιλικό κέντρο έχει side-

on μορφή και έτσι, στο σύμπλοκο 4 είναι sp3 υβριδισμένα. Με τον τρόπο αυτό τα ηλεκτρόνια 

του Ν είναι ελευθέρα για να δοθούν στο ουρανιλικό ιόν. Τα τρία ουρανιλικά κέντρα 

βρίσκονται σε γραμμική διαμόρφωση [U(2A)-U(1)-U(2)=180o].  
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Σχήμα 3.4: Διάγραμμα ORTEP του τριπυρηνικού συμπλόκου 4 με 50% πιθανότητα 

ελλειψοειδών (τα άτομα υδρογόνου και του διαλύτη παραλείπονται για λόγους 

σαφήνειας) 

2.2. Χαρακτηρισμός ενώσεων ουρανίου- H2bihyatlm 

Ο προσδιορισμός της απόλυτης δομής των ενώσεων στη στερεά κατάσταση, για τους 

μονοκρυστάλλους που απομονώθηκαν από τις αντιδράσεις  των μετάλλων 

ουρανίου/μολυβδενίου και ουρανίου/πυριτίου με τον υποκαταστάτη H2bihyatlm, 

πραγματοποιήθηκε με περίθλαση ακτίνων Χ. Στο σχήμα 3.5, πιο κάτω απεικονίζεται η δομή 

του συμπλόκου {[(UO2)(bihyatlm)]2(μ-MoO4)2} (5). Το σύμπλοκο 5 αποτελείται από δυο 

μεταλλικά κέντρα του ουρανίου. Κάθε μεταλλικό κέντρο του ουρανίου έχει δομή 

πενταγωνικής διπυραμίδας και τα δυο μεταλλικά κέντρα ενώνονται με δύο 

δυόξομολυβδαινικές ομάδες, σε ένα κεντροσυμμετρικό διμερές. Κάθε μεταλλικό κέντρο του 

ουρανίου ενώνεται σε ισημερινό επίπεδο με ένα υποκαταστάτη bihyatlm2−, μέσω των 3 

ατόμων δοτών του. Πιο συγκεκριμένα, ο υποκαταστάτης δεσμεύει το ουράνιο μέσω των δύο 

υδροξυλάμινο οξυγόνων και μέσω του ατόμου του αζώτου του τριαζινικού δακτυλίου. Το 

ισημερινό επίπεδο του κάθε μεταλλικού κέντρου καθορίζεται από τα άτομα: U, O(10i), 

N(5),O(10), O(8), και O(8i) είναι κάθετο προς την γραμμική trans-[UVIO2]
2+ μονάδα 

[(Ο=U=O)= 177.98 0].  
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Σχήμα 3.5: Διάγραμμα ORTEP του συμπλόκου 5 με 50% πιθανότητα ελλειψοειδών 

(τα άτομα υδρογόνου και του διαλύτη παραλείπονται για λόγους σαφήνειας)  

Στο σχήμα 3.6, πιο κάτω απεικονίζεται η δομή του συμπλόκου {(Si(CH3O)2-C6-O-

[(UO2)6(η-N,O-bihyatlm)6]} (6). Στο σύμπλοκο υπάρχουν 6 μεταλλικά κέντρα ουρανίου. Το 

κάθε μεταλλικό κέντρο ουρανίου ενώνεται με ένα μόριο υποκαταστάτη και γεφυρώνεται με 

το Ν της υδροξυλαμίνης άλλου υποκαταστάτη το οποίο έχει sp3 υβριδισμό (Σχήμα 3.7(C)). 

Στο κέντρο της δομής υπάρχει πυρίτιο το οποίο ενώνεται με τα 6 ουράνια μέσω των όξο 

ομάδων του ουρανίου, που βρίσκονται στο αξονικό επίπεδο του κάθε μεταλλικού κέντρου 

του ουρανίου. Στο πυρίτιο, εκτός από τα οξυγόνα των όξο ομάδων του ουρανίου, ενώνονται 

και 2 μεθόξυ ομάδες. Οι μονάδες ενώνονται μεταξύ τους με τα πυρίτια που βρίσκονται στο 

εξωτερικό των δομών και είναι ενωμένα στις αλκόξυ ομάδες (σχήμα 3.7(Α, B)). 
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Σχήμα 3.6: Απεικόνιση του  συμπλόκου 6  

 

 
Σχήμα 3.7: Απεικόνιση των 6 μεταλλικών κέντρων ουρανίου του συμπλόκου 6 (Α), 

απεικόνιση του πυριτίου που βρίσκεται στο κέντρο της δομής του συμπλόκου 6 (Β), 

απεικόνιση ενός από τα έξι μεταλλικά κέντρα του κέντρου του ουρανίου του 

συμπλόκου 6 (C). 

(A) 

(B) 

(C) 

ΣΟ
ΦΙ
Α Χ
ΑΤ
ΖΗ
ΘΩ
ΜΑ



 
 
 

86 
 

Όπως παρατηρείται από τις κρυσταλλικές δομές 5 και 6, ο υποκαταστάτης H2bihyatlm, ο 

οποίος είναι ανάλογος του υποκαταστάτη H2bihyat, εμφανίζει εκλεκτικότητα προς το UO2
2+ 

αφού σχηματίζει χηλικό δακτύλιο με το UO2
2+ παρουσία άλλων μετάλλων (Mo/Si). Ο 

υποκαταστάτης H2bihyatlm, όπως και ο υποκαταστάτης H2bihyat, μπορεί να έχει δύο 

διαμορφώσεις, την διαμόρφωση Α και την διαμόρφωση Β (σχήμα 3.8). Επομένως, στην 

διαμόρφωση Β όλα τα άτομα αζώτου που βρίσκονται εκτός του δακτυλίου έχουν sp2 

διαμόρφωση και παρουσιάζουν υψηλή ηλεκτρονιακή πυκνότητα ενώ, το Ν της 

διαιθανολαμίνης δεν έχει διαθέσιμα ηλεκτρόνια για σχηματισμό χηλικού δακτυλίου με τα 

μέταλλα. Παρόλα αυτά οι υδροξυλομάδες της διαιθανολαμίνης παραμένουν διαθέσιμες για 

να αλληλεπιδράσουν με το πυρίτιο σε ένα πυριτικό υλικό.  

 

Σχήμα 3.8: Οι δυο διαμορφώσεις του υποκαταστάτη H2bihyatlm 

3. Μελέτες των ειδών στα διαλύματα, δυναμικές ισορροπίας, σταθερότητα των 

συμπλόκων 1-4 και μελέτες εκλεκτικότητας με την χρήση της φασματοσκοπίας 

NMR 

Τα σύμπλοκα 1-4 έχουν χαρακτηριστεί με την φασματοσκοπία 1H NMR σε διαλύματα 

DMSO-d6 και D2O. Τα σύμπλοκα 1-4 διαλύθηκαν σε διαλύματα DMSO-d6 και D2O και τα 

σύμπλοκα 1, 2, 4 και 1-3 σχηματίστηκαν σε DMSO-d6 και D2O, αντίστοιχα. Η συγκέντρωσή 

τους στα διαλύματα εξαρτιόταν από τις αρχικές συγκεντρώσεις των ουρανιλικών 

συμπλόκων και από το  pH του διαλύματος. Τα σήματα των συμπλόκων του ουρανίου στο 

1H NMR ήταν διευρυμένα και οι κορυφές των συμπλόκων επικαλύπτονταν επομένως, 

χρησιμοποιήθηκε η φασματοσκοπία 2D {1H, 13C} HSQC NMR για να γίνει εφικτή η 

ταυτοποίηση των κορυφών (σχήμα 3.9 και σχήμα 3.10). Οι χημικές μετατοπίσεις των 

σύμπλοκων ενώσεων του ουρανίου 1-4, που προέκυψαν από την ταυτοποίηση των κορυφών 

στα φάσματα 2D {1H, 13C} HSQC, βρίσκονται στον πίνακα 3.4 
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Σχήμα 3.9: 2D {1H, 13C} grHSQC φάσμα NMR και ταυτοποίηση των κορυφών του 

διαλύματος του συμπλόκου 4 σε μείγμα διαλυτών DMSO-d6:CD3CN 1:4. Οι 

σημάνσεις έγιναν βάσει του σχήματος 2.4 

 

Σχήμα 3.10: Φάσματα 2D {1H, 13C} grHSQC NMR (Α) της αντίδρασης 20 mM 

[UVIO2(NO3)2(H2O)2]·4H2O και 30 mM H2bihyat σε pD 9.5 (B) της αντίδρασης 10.0 

mM UVIO2(NO3)2 και 20.0 mM H2bihyat σε pD 8.0 
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Σύμπλοκα Ha(Ca) Hb‐ f(Cb‐ f) -N(CH2)2−(CΗ2)2O -N(CH2)2−(CH2)2O 

H2bihyat (DMSO-d6)  3.276(37.51) 3.627(66.48) 3.736(43.81) 

1 (D2O pH = 9.5)  3.651(37.85) 3.680(66.55) 3.722(43.99) 

1 (DMSO-d6)  3.598(37.50) 3.670(66.57) 3.800(44.13) 

2 (D2O pH = 9.5)  3.604(37.60) 3.746(66.49) 3.748(43.93) 

3 (D2O pH = 9.5)  3.731(37.79) 3.766(66.55) 3.816(43.99) 

4 (DMSO-d6) 3.636(38.21) 3.598(37.50) 3.670(66.57) 3.800(44.13) 

Πίνακας 3.4. : 1H και 13C των χημικών μετατοπίσεων (ppm) των σύμπλοκων ενώσεων του 

ουράνιο 1-4 και του H2bihyat που προέκυψαν από τα φάσματα 2D {1H, 13C} grHSQC 

Οι ευρείες κορυφές στα φάσματα 1H NMR  δείχνουν ότι υπάρχουν δυναμικές ισορροπίες 

μεταξύ των UVIO2
2+-bihyat2- στα διαλύματα αλλά και μεταξύ των ουρανιλικών ειδών και 

του υποκαταστάτη. Για τον λόγο αυτό, χρησιμοποιήθηκε η φασματοσκοπική τεχνική 2D 

{1H} EXSY NMR τόσο σε οργανικά αλλά και σε υδατικά διαλύματα. Επιπρόσθετα, η 

υδρολυτική σταθερότητα των συμπλόκων UVIO2
2+- bihyat2- μελετήθηκε με την παρουσία 

του διπικολινικού οξέος (H2dipic) (σχήμα 3.11 (Α)) και του υποκαταστάτη της 

γλουταριμιδοδιοξίμης (glutarimidedioxime) (σχήμα 3.11 (Β)) οι οποίοι είναι 

ανταγωνιστικοί υποκαταστάτες για του  UVIO2
2+. Επιπλέον, μελετήθηκε η εκλεκτικότητα 

του υποκαταστάτη προς την δέσμευση του UVIO2
2+ σε διαλύματα που περιέχονταν  

UVIO2
2+/VVO4

3- και UVIO2
2+/FeIII. Τόσο το VVO4

3- όσο και ο FeIII είναι ανταγωνιστικά 

μέταλλα του UVIO2
2+. Οι μελέτες αυτές έγιναν με την χρήση της φασματοσκοπίας NMR και 

την λήψη φασμάτων 1H NMR. Τα σχήματα όλων των ειδών απεικονίζονται στο σχήμα 3.12. 

 

 

Σχήμα 3.11: Υποκαταστάτες: διπικολινικού οξέος (Α), γλουταριμιδοδιοξίμη(B) 

(B) (A) 
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Σχήμα  3.12: Είδη των μετάλλων UV, V IV και Fe II I που σχηματίζονται με τους 

υποκαταστάτες H2bihyat και H2dipic στα διαλύματα  

3.1. Είδη που υπάρχουν στους οργανικούς διαλύτες- Φασματοσκοπία NMR 

Το φάσμα του ελεύθερου υποκαταστάτη  H2bihyat στο DMSO-d6 έδωσε κορυφές στα 3.28, 

3.63 και 3.74 ppm οι οποίες ταυτοποιούνται στα μέθυλ υδροξυλαμινικά (Hf), -N(CH2)- 

μορφολινικά και στα –(CH2)- μορφολινικά πρωτόνια (σχήμα 2.4) 

Στο μείγμα διαλυτών (CD3CN/DMSO-d6) σχηματίζονται τα είδη 2, 4 και 5 (σχήμα 3.12) 

όπως φαίνεται από τη φασματοσκοπία 1H NMR. Πιο συγκεκριμένα, το ουρανιλικό 

σύμπλοκο 4, όταν διαλύθηκε, σε μείγμα διαλυτών CD3CN:DMSO-d6  (4:1) έδωσε κορυφές 

στα φάσματα  1H και 2D {1H, 13C} HMQC NMR οι οποίες αντιστοιχούν στο σύμπλοκο 4 

(σε ποσοστό 96%), στο μόνοπυρηνικό σύμπλοκο  [(UVIO2)(bihyat)2(DMSO-d6)2] (5)  (σε 

ποσοστό 3%) και στον ελεύθερο υποκαταστάτη H2bihyat (1%) (σχήμα 3.9). Τα φάσματα 

NMR δείχνουν 4 διαφορετικές χημικές μετατοπίσεις για τα μεθυλικά πρωτόνια και 

άνθρακες των υδροξυλαμινών στα 3.636 (38.21) και 3.598 (37.50) τα οποία έχουν 

ταυτοποιηθεί στις υδροξυλαμίνες όπου τα άτομα του Ν έχουν sp3 (Ha) και sp2 (Hc,b) 
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υβριδισμό, αντίστοιχα (στις παρενθέσεις είναι οι χημικές μετατοπίσεις των πυρήνων του 

13C). Συμπερασματικά, το διάλυμα του συμπλόκου 4 DMSO-d6 έδωσε τις κορυφές στο 1H 

NMR των συμπλόκων 4, 5 και του ελεύθερου υποκαταστάτη H2bihyat. Ο ελεύθερος 

υποκαταστάτης H2bihyat παράγεται σύμφωνα με την αντίδραση 3.5 στο διάλυμα: 

[UVI
3O6(bihyat)4]

2-+2H++6DMSO-d6 → 3 [(UVIO2)(bihyat)2(DMSO-d6)2]+H2bihyat                                                                                                 

Αντίδραση 3.5 

Τα φάσματα 1H NMR των διαλυμάτων σε DMSO-d6  που περιείχαν H2bihyat (5-30 mM) 

και [UVIO2(NO3)2(H2O)2]·4H2O (10 mM), έδωσαν κορυφές οι οποίες ταυτοποιούνται στα 

σύμπλοκα 3,4 και 5 (σχήμα 3.13(Α)). Τα μεθυλικά πρωτόνια των υδροξυλομάδων των 

ειδών 3 (Hg), 4 (Hb, Hc), and 5 (He), έδωσαν μια κοινή κορυφή στα 3.55 ppm. Οι τριπλές 

κορυφές και των τριών συμπλόκων που οφείλονται στα μεθυλικά πρωτόνια της μορφολίνης 

εμφανίζονται στα 3.67 και 3.75 ppm και αλληλεπικαλύπτονται. Επιπλέον, το σύμπλοκο 4 

έδωσε μια απλή κορυφή στα 3.64 ppm η οποία οφείλεται στα μεθυλικά πρωτόνια των 2 

υδοξυλαμινών των οποίων τα Ν έχουν sp3 υβριδισμό. Επιπρόσθετα, από την προσθήκη 

H2bihyat (10.0 mM) σε διάλυμα DMSO-d6 που περιέχει [UVIO2(NO3)2(H2O)2]·4H2O (10.0 

mM) οδηγεί στον σχηματισμό του συμπλόκου 5 (90%) και του συμπλόκου 4 (10%) (σχήμα 

3.13(Α)). Η συγκέντρωση του τριπυρηνικού συμπλόκου 4 αυξάνεται με την αύξηση της 

συγκέντρωσης του H2bihyat (μέχρι τα 17.5 mM), ενώ η συγκέντρωση του 5 μειώνεται. Σε 

συγκεντρώσεις υποκαταστάτη υψηλότερες από τα 17.5 mM η συγκέντρωση του συμπλόκου 

4  μειώνεται ενώ το ολοκλήρωμα της κορυφής στα 3.55 ppm αυξάνεται (σχήμα 3.13). Η 

αύξηση του ολοκληρώματος της κορυφής οφείλεται στον σχηματισμό του συμπλόκου 2. 

Παρόλα αυτά, δεν έγινε κατορθωτή η ποσοτικοποίηση του συμπλόκου 2, λόγω του ότι 

επικαλύπτεται η κορυφή του με αυτή του συμπλόκου 5. 
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Σχήμα 3.13: Φάσματα 1H NMR, ταυτοποίηση  των κορυφών  (A) και είδη (βάσει των 

φασμάτων  1H NMR) των συμπλόκων  του ουρανίου  (B), των διαλυμάτων του DMSO-

d6 που περιέχουν  [UVIO2(NO3)2(H2O)2]·4H2O (10.0 mM) και H2bihyat (5.00-25.0 

mM). 5 και  [UVIO2(bihyat)2]2- (μάυρα  τετράγωνα), [(UVIO2)3(bihyat)3]2- (μαύροι 

κύκλοι), H2bihyat (κόκκινα τρίγωνα), UVIO2
2+ (κόκκινοι  ρόμβοι). Επισήμανση βάσει 

του σχήματος 2.4  

3.2.  Είδη που υπάρχουν στα υδατικά διαλύματα- Φασματοσκοπία NMR 

Το φάσμα 1H NMR του υποκαταστάτη H2bihyat στο D2O σε pD 9.5 έδωσε μια απλή κορυφή 

στα 3.25 και μια πολλαπλή στα 3.70 ppm οι οποίες ταυτοποιούνται στα μεθυλικά πρωτόνια 

της υδροξυλαμίνης (Hf) και στα μορφολινικά πρωτόνια N(CH2)-(CH2)O-, αντίστοιχα. Στα 

διαλύματα σε D2O που περιέχονται UVIO2
2+ και ο υποκαταστάτης H2bihyat σχηματίζονται 

τα σύμπλοκα 1, 2 και 3 (σχήμα 3.12) όπως φαίνεται από τα φάσματα 1H NMR (σχήμα 3.14). 

Τα φάσματα 1H NMR των συμπλόκων 1-4 στο D2O και σε  pDs > 5 έδωσαν κορυφές οι 

οποίες ταυτοποιούνται στα σύμπλοκα 1, 2 και 3. Τα φάσματα 1H NMR των διαλυμάτων σε 

D2O  που περιέχουν  [UVIO2(NO3)2(H2O)2]·4H2O (5.00 και 10.0 mM) και H2bihyat (2.00 – 

30.0 mM) σε διαφορετικές τιμές pDs έδωσαν κορυφές των πρωτονίων που αντιστοιχούν στα 

σύμπλοκα 1, 2 και 3, τα οποία βρίσκονται σε δυναμική ισορροπία (σχήμα 3.14). Τα 

σύμπλοκα 1 και 3 είναι πιο σταθερά σε αναλογίες 1:1 UVIO2
2+/H2bihyat, ενώ προσθήκη 

περισσότερης ποσότητας H2bihyat έχει ως αποτέλεσμα τον σχηματισμό του συμπλόκου 2, 

το οποίο είναι και το κυρίαρχο είδος σε αναλογίες 1:2 UVIO2
2+/H2bihyat. Η σταθερότητα 

του συμπλόκου 2 αυξάνεται συγκριτικά με την σταθερότητα των συμπλόκων 1  και 3 σε 

υψηλότερα pDs. Σε αναλογίες 1:2 UVIO2
2+/H2bihyat δεν παρατηρούνται κορυφές του 

ελεύθερου υποκαταστάτη στο διάλυμα γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι, ο 

υποκαταστάτης  H2bihyat σχηματίζει υδρολυτικά σταθερά σύμπλοκα με το UVIO2
2+. Πιο 

συγκεκριμένα, σε διαλύματα τα οποία περιέχουν [UVIO2(NO3)2(H2O)2]·4H2O και H2bihyat 
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σε αναλογίες moles ~1:1 (10.0 mM:9.50 mM) φαίνεται να σχηματίζονται τα σύμπλοκα 1, 3 

και μειωμένες συγκεντρώσεις του συμπλόκου 2 σε ένα εύρος pD 4-12. Το φάσμα 1H NMR 

του συμπλόκου 1 σε D2O έδωσε ευρείες κορυφές στα 3.65, 3.68 και 3.72 ppm οι οποίες 

αντιστοιχούν στα  He, -N(CH2)- και -(CH2)O- μορφολινικά πρωτόνια, αντίστοιχα. Το 

σύμπλοκο 1 είναι πιο σταθερό σε pDs < 5, όπου και καθιζάνει λόγω της μειωμένης 

διαλυτότητάς του στο D2O. Σε pDs > 5 το σύμπλοκο 3 είναι το κυρίαρχο είδος στο διάλυμα 

όπως φαίνεται και από τα φάσματα  1H NMR στα οποία εμφανίζει μια οξεία κορυφή, σχετικά 

με τα άλλα είδη του UVIO2
2+/bihyat2-, στα 3.731 ppm η οποία οφείλεται στα μεθυλικά 

πρωτόνια της υδροξυλαμίνης (Hd). Εμφανίζει επίσης, 2 τριπλές κορυφές στα 3.766 και 3.816 

ppm οι οποίες οφείλονται στα μορφολινικά πρωτόνια -N(CH2)- και -(CH2)O-, αντίστοιχα. 

Σχηματίζονται μικρές συγκεντρώσεις του συμπλόκου 2  σε υψηλότερες τιμές pD, ~pD=9. 

Διαλύματα σε D2O που περιείχαν [UVIO2(NO3)2(H2O)2]·4H2O και H2bihyat σε αναλογίες 

mole ~1:2 (10.0 mM : 18.0 mM) δείχνουν να περιέχουν κυρίως το είδος 2 ενώ, τα είδη  1 

και 3 σχηματίζονται σε χαμηλές συγκεντρώσεις. Η ποσότητα του συμπλόκου 2 αυξάνεται 

καθώς αυξάνεται η τιμή pD. Στις τιμές pD  7.3 και 9.0 ο υποκαταστάτης H2bihyat σχηματίζει 

το σύμπλοκο 2 σε ποσοστά 80 και 95 %, αντίστοιχα. Το φάσμα 1H NMR του συμπλόκου 

στο D2O εμφανίζει μια απλή κορυφή στα 3.65 ppm η οποία οφείλεται στα μεθυλικά 

πρωτόνια της υδροξυλαμίνης (Hg) και μια απλή κορυφή στα 3.75 ppm η οποία οφείλεται 

στα μορφολινικά πρωτόνια του συμπλόκου 2. 

 

Σχήμα 3.14 : Φάσματα 1H NMR σε διαλύματα  D2O, σε διαφορετικές τιμές pDs, τα 

οποία περιέχουν , 10.0 mM [UVIO2(NO3)2(H2O)2]·4H2O και  H2bihyat (9.50 mM) 

(μαύρη γραμμή), 10.0 mM [UVIO2(NO3)2(H2O)2]·4H2O και H2bihyat (18.0 mM) 
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(κόκκινη διακεκομμένη  γραμμή) και 5.00 mM [UVIO2(NO3)2(H2O)2]·4H2O και 

H2bihyat (4.75 mM) (πράσινη γραμμή). Επισήμανση βάσει του σχήματος  2.4 

3.3.  Χημικές ανταλλαγές μεταξύ των συμπλόκων 

3.3.1.  Χημικές ανταλλαγές μεταξύ των συμπλόκων στους οργανικούς διαλύτες 

Οι ευρείες κορυφές των συμπλόκων στα φάσματα 1H NMR δείχνουν ότι υπάρχουν χημικές 

ανταλλαγές στα σύμπλοκα. Για τον λόγο αυτό λήφθηκε φάσμα 2D {1H} EXSY στο 

σύμπλοκο 4, το οποίο διαλύθηκε σε μείγμα διαλυτών CD3CN/DMSO-d6 (4:1) (σχήμα 3.15). 

Οι εκτός διαγωνίου κορυφές του φάσματος 2D {1H} EXSY έδειξαν ότι συμβαίνουν τρείς 

χημικές ανταλλαγές στο σύμπλοκο 4 (σχήμα 3.16) μεταξύ των Ha-Hb, Ha-Hf, και Hc-Hf 

(αρχίζοντας από τις κορυφές με την μεγαλύτερη ένταση προς αυτές με την ασθενέστερη 

ένταση). 

 Ο 1ος μηχανισμός (σχήμα 3.16) (έχει τις μεγαλύτερες εντάσεις των κορυφών εκτός 

διαγωνίου) αφορά την ανταλλαγή μεταξύ των Ha-Hb του συμπλόκου 4. Η ανταλλαγή αυτή 

είναι αποτέλεσμα της αλλαγής του υβριδισμού, από sp3 σε sp2 και αντίστροφα, των ατόμων 

του Ν της υδροξυλαμίνης των 2 μορίων των υποκαταστατών που ενώνονται στο κεντρικό 

άτομο του U(VI).  

Ο 2ος μηχανισμός (σχήμα 3.16) αφορά την ανταλλαγή Ha-Hf μεταξύ των 2 κεντρικών 

υποκαταστατών bihyat2- του συμπλόκου και του ελεύθερου υποκαταστάτη. Τα Hb-Hf δεν 

ανταλλάζονται τόσο γρήγορα (χαμηλότερης έντασης κορυφές στο 2D {1H} EXSY φάσμα). 

Η παρατήρηση αυτή οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο κεντρικός υποκαταστάτης αρχικά, 

αποδεσμεύεται από το μεταλλικό κέντρο από την Νsp3 υδροξυλαμίνη έπειτα, το Νsp2 της 

υδροξυλαμίνης μετατρέπεται σε Nsp3 πριν αποδεσμευτεί από το μεταλλικό κέντρο ούτως 

ώστε, σε τελικό στάδιο να απελευθερωθεί ο υποκαταστάτης bihyat2-. Η αστάθεια του 

δεσμού UVIO2
2+-O(Nsp3) σε σχέση με τον δεσμό UVIO2

2+-O(Nsp2) μπορεί να οφείλεται στην 

πιο αποδοτική πρωτονίωση του O(Nsp3) συγκριτικά με την πρωτονίωση του O(Nsp2). Όλα τα 

σύμπλοκα που υπάρχουν στη βιβλιογραφία με τον υποκαταστάτη bihyat2-, εξαιρουμένου 

του συμπλόκου 4 σε αυτή την μελέτη, συμπλοκοποιούνται με Νsp2 τρόπο με τις 

υδροξυλαμίνες. Ο Νsp
3

 τρόπος που δεσμεύεται ο υποκαταστάτης bihyat2- με το ουράνιο 

πρέπει να έχει μεγαλύτερη ενέργεια η οποία σταθεροποιείται από την side-on διαμόρφωση 

στο σύμπλοκο, και για αυτό τον λόγο ο δεσμός UVIO2
2+-O(Nsp3) είναι πιο ασταθής. 

Ο 3ος μηχανισμός (σχήμα 3.16) αφορά την ανταλλαγή μεταξύ του συμπλόκου 5 και του 

ελεύθερου υποκαταστάτη bihyat2-. Λόγω του ότι ο ρυθμός ανταλλαγής του μηχανισμού 

είναι ο χαμηλότερος από τους τρείς, συμπεραίνουμε ότι ο δεσμός UVIO2
2+-O(Nsp2) είναι πιο 

αδρανής από τον δεσμό UVIO2
2+-O(Nsp3). 
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Σχήμα 3.15: Φάσμα 2D {1H} EXSY-NOESY NMR και ταυτοποίηση των κορυφών 

του συμπλόκου 4 σε  μείγμα διαλυτών DMSO -d6 : CD3CN 1:4 (v/v). Επισήμανση 

βάσει του σχήματος 2.4. 

 

Σχήμα 3.16: Οι 3 μηχανισμοί ανταλλαγής που συμβαίνουν στο σύμπλοκο 4  που έχει 

διαλυθεί σε μείγμα διαλυτών DMSO-d6 : CD3CN 1:4 (v/v) 
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3.3.2.  Χημικές ανταλλαγές μεταξύ των συμπλόκων στα υδατικά διαλύματα 

Οι κορυφές στα φάσματα 1H NMR των συμπλόκων και στα υδατικά διαλύματα είναι ευρείες 

και  δείχνουν χημικές ανταλλαγές στα σύμπλοκα. Επομένως, έγιναν πειράματα 2D {1H} 

EXSY NMR σε διαλύματα που περιείχαν [UVIO2(NO3)2(H2O)2]・4H2O και H2bihyat σε pD 

8.0 (σχήμα 3.17 (Α))  και 9.5 (σχήμα 3.17 (Β)). Οι κορυφές εκτός διαγωνίου στα φάσματα 

2D {1H} EXSY έδειξαν ότι υπάρχουν χημικές ανταλλαγές μεταξύ των Hd-He και He-Hg 

(σχήμα 3.18). Ο 1ος μηχανισμός αφορά τα Hd-He και περιγράφει τον διμερισμό του 

συμπλόκου 1 σε 3, και αντίστροφα. Ο 2ος μηχανισμός έχει χαμηλότερο ρυθμό ανταλλαγής, 

αφορά τα He-Hg και περιγράφει την δέσμευση και αποδέσμευση ενός μορίου υποκαταστάτη 

bihyat2- και μετατροπή του 1 σε 2, και αντίστροφα. Η ανταλλαγή του δεσμευμένου 

υποκαταστάτη bihyat2- με το  UVIO2
2+  με τον ελεύθερο υποκαταστάτη bihyat2- είναι μια αργή 

διαδικασία, η οποία έρχεται σε συμφωνία με τα ευρήματα στους οργανικούς διαλύτες 

DMSO-d6 /CD3CN.  

 

Σχήμα 3.17: Φάσμα 2D {1H} grNOESY-EXSY διαλύματος D2O που περιέχει 

[UVIO2(NO3)2(H2O)2]·4H2O (10.0 mM) και H2bihyat (18.0 mM) σε pD 8.0 (Α), και 
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διαλύματος D2O που περιέχει [UVIO2(NO3)2(H2O)2]·4H2O (20.0 mM) και H2bihyat 

(18.0 mM) σε pD 9.5 (B) Επισήμανση συμπλόκων βάσει του σχήματος 2.4.  

 

 

Σχήμα 3.18: Μηχανισμοί ανταλλαγής των συμπλόκων 1-3 ουρανίου  στο D2O 

3.4. Μελέτη σταθερότητας των συμπλόκων του UVIΟ2
2+ - bihyat2- με την χρήση της 

φασματοσκοπίας NMR 

3.4.1.  Μελέτη σταθερότητας των συμπλόκων του UVIΟ2
2+ - bihyat2- παρουσία 

υποκαταστάτη H2dipic 

Για την μελέτη της σταθερότητας των συμπλόκων του UVIΟ2
2+ - bihyat2- έγιναν πειράματα 

ανταγωνισμού μεταξύ των υποκαταστατών H2dipic-H2bihyat για την συμπλοκοποίηση με 

το UVIΟ2
2+. Τα πειράματα ανταγωνισμού έγιναν σε διαλύματα με pD 7.5 και 9.0 που 

περιείχαν [UVIO2(NO3)2(H2O)2]・4H2O, H2bihyat και H2dipic. Στα πειράματα αυτά 

λήφθηκαν 1H NMR  και έδειξαν ότι σχηματίζονται τα σύμπλοκα 1, 2, 3 και 6 (σχήμα 3.12). 

Τα φάσματα 1H NMR των διαλυμάτων σε D2O που περιέχουν  [UVIO2(NO3)2(H2O)2]・

4H2O (5.00 mM), H2bihyat (13.0 mM) και H2dipic σε διάφορες συγκεντρώσεις (0-20 mM) 

και τιμές pD 7.5 και 9.0 φαίνονται στο σχήμα 3.19 (Α), πιο κάτω. Σε κάθε ένα από τα 

φάσματα 1H NMR σχήμα 3.19 (Α) φαίνονται οι κορυφές των ελεύθερων υποκαταστατών 

H2bihyat και H2dipic, του συμπλόκου 2 και ενός νέου συμπλόκου στο οποίο το UVIΟ2
2+ 

συμπλοκοποιήθηκε με ένα μόριο H2bihyat και με ένα μόριο H2dipic, 

[UVIO2(bihyat)(dipic)]2- (6). Οι κορυφές του συμπλόκου 6 στο φάσμα 1H NMR είναι: μια 

πολλαπλή στα 8.44 ppm που οφείλεται στα αρωματικά πρωτόνια του συμπλοκοποιημένου 

dipic2-, δυο τριπλές κορυφές στα 3.79 και 3.75 ppm που οφείλονται στα μορφολινικά 
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πρωτόνια του bihyat2-, -(CH2)O- και -N-(CH2)- αντίστοιχα, και τέλος, μια απλή κορυφή στα 

3.685 ppm που οφείλεται στα μεθυλικά πρωτόνια της υδροξυλαμίνης του bihyat2-, [-

(CH3)NOH]. Το διάγραμμα των συγκεντρώσεων των ειδών 2 και 6 συναρτήσει της 

συγκέντρωσης του H2dipic που προστίθεται φαίνεται στο σχήμα 3.19 (Β). Το φάσμα του 

διαλύματος σε D2O που περιέχει  [UVIO2(NO3)2(H2O)2]・4H2O (5.00 mM), H2bihyat (13.0 

mM) και H2dipic (10.0 mM) περιέχει το σύμπλοκο 6 (67%) και το σύμπλοκο 2 (33%) όταν 

η τιμή pD = 7.5 ενώ, σε τιμή pD = 9.0 τα ποσοστά των συμπλόκων αλλάζουν με το σύμπλοκο 

2 να είναι το κυρίαρχο είδος σε ποσοστό 93% και το σύμπλοκο 6  να υπάρχει στο διάλυμα 

σε ποσοστό μόλις 7%. Οι σταθερές ισορροπίας που υπολογίστηκαν για την αντίδραση 3.6 

πιο κάτω βρέθηκαν ίσες με 0.60  0.05 and 52  5 στα pDs 7.5 και 9.0, αντίστοιχα. 

[UVIO2(bihyat)(dipic)]2-+ H2bihyat <=> [UVIO2(bihyat)2]
2- + H2dipic  Αντίδραση 3.6 

Η σταθερότητα του συμπλόκου 6  σχετίζεται με τα είδη του UVIΟ2
2+ / bihyat2- που υπάρχουν 

στο διάλυμα D2O, στα διαφορετικά pDs. Όπως έχει προαναφερθεί, σε χαμηλά pD 

σχηματίζεται το 1:1 είδος  UVIΟ2
2+ / bihyat2- στο διάλυμα, δηλαδή το σύμπλοκο 1 

[UVIO2(bihyat)(H2O)2], στο οποίο μπορεί να ενταχθεί σε ισημερινό επίπεδο ένα ακόμη 

μορίου υποκαταστάτη. Ωστόσο, σε ψηλότερα pD σχηματίζεται το σύμπλοκο 2 , 

[UVIO2(bihyat)2], στο οποίο εντάσσονται σε ισημερινό επίπεδο 2 μόρια υποκαταστάτη. 

Επομένως, στο σύμπλοκο 2 δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος για ένταξη του υποκαταστάτη 

dipic2-. Από τα πιο πάνω συμπεραίνουμε ότι, ο υποκαταστάτης bihyat2- ελέγχει την 

πρόσδεση ή όχι του dipic2- στο UVIΟ2
2+. Επιπλέον, ο υποκαταστάτης dipic2- παρόλο που 

σχηματίζει σταθερά σύμπλοκα με το UVIΟ2
2+ (το log(βi) των συμπλόκων [UVIO2(dipic)], 

[UVIO2(dipic)2]
2- είναι 10.7 ± 0.1 και 16.3 ± 0.143, αντίστοιχα)122 δεν μπορεί να 

αντικαταστήσει τον bihyat2- όταν συμπλοκοποιηθεί με το UVIΟ2
2+. Αυτό δείχνει ότι τα 

σύμπλοκα του UVIΟ2
2+-bihyat2- είναι θερμοδυναμικά σταθερότερα από τα αντίστοιχα 

σύμπλοκα του UVIΟ2
2+- dipic2-. 
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Σχήμα 3.19: Φάσματα 1HNMR και ταυτοποίηση κορυφών των συμπλόκων σε pD 7.5 

(κόκκινο χρώμα) και 9.0 (μαύρο χρώμα)  (Α), γράφημα ειδών και  συγκεντρώσεις των 

συμπλόκων, σε διαλύματα  D2O που περιέχουν τους  υποκαταστάτες Η2bihyat (13 

mM), H2dipic (0-20.0 mM) και το UO2
2+ (5 mM) σε pDs 7.5 και 9 (Β) 

3.4.2.  Μελέτη σταθερότητας των συμπλόκων του UVIΟ2
2+ - bihyat2- παρουσία 

υποκαταστάτη γλουταριμιδοδιοξίμης 

Τα φάσματα 1H NMR των διαλυμάτων σε D2O που περιέχουν  [UVIO2(NO3)2(H2O)2]・

4H2O (5.00 mM), H2bihyat (13.0 mM) και γλουταριμιδοδιοξίμη (glutarimidedioxime) σε 

διάφορες συγκεντρώσεις (2.5-27 mM) και τιμές pD 7.5 και 9.0 φαίνονται στο σχήμα 3.20, 

πιο κάτω. Τα φάσματα δείχνουν ότι παρουσία του υποκαταστάτη H2bihyat η 

γλουταριμιδοδιοξίμη (glutarimidedioxime) δεν σχηματίζει κανένα σύμπλοκο με το UVIΟ2
2+ 

ακόμα και όταν η συγκέντρωση του υποκαταστάτη γλουταριμιδοδιοξίμη είναι διπλάσια ή 

και μεγαλύτερη από αυτή του υποκαταστάτη H2bihyat. Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη την 

υψηλή σταθερότητα που εμφανίζουν τα σύμπλοκα του υποκαταστάτη γλουταριμιδοδιοξίμη 

(glutarimidedioxime)77,124 με το UVIΟ2
2+ συμπεραίνουμε ότι, ο υποκαταστάτης H2bihyat 

εμφανίζει υψηλή συνάφεια με το UVIΟ2
2+. 
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Σχήμα 3.20: Φάσματα 1H NMR διαλυμάτων σε D2O που περιέχουν 

[UVIO2(NO3)2(H2O)2]·4H2O (5.00 mM), H2bihyat (13.0 mM) και διαφορετικές 

συγκεντρώσεις γλουταριμιδοδιοξίμης (2.5 – 27.0 mM) σε pD 7.5 (κόκκινες γραμμές) 

και  pD 9.0 (μαύρες γραμμές). Επισήμανση συμπλόκων βάσει του σχήματος 2.4.  

3.5. Μελέτες ανταγωνισμού UVIΟ2
2+- NaVVO3/FeIII για συμπλοκοποίηση με τον 

bihyat2-  

3.5.1. Μελέτες ανταγωνισμού UVIΟ2
2+- NaVVO3 για συμπλοκοποίηση με τον bihyat2- με 

την χρήση της φασματοσκοπίας NMR 

Για τον προσδιορισμό της εκλεκτικότητας του υποκαταστάτη για συμπλοκοποίηση του 

UVIΟ2
2+ αντί του βαναδίου, έγιναν μελέτες ανταγωνισμού UVIΟ2

2+-NaVVO3. Συγκεκριμένα, 

λήφθηκαν φάσματα 1H NMR σε διαλύματα τα οποία περιείχαν [UVIO2(NO3)2(H2O)2]・

4H2O (10 mM), H2bihyat (20.8 mM) και NaVVO3 (0-15 mM) σε τιμές pD 8.0 και 10.0 

(σχήματα 3.22(C,D)). Τα διαγράμματα συγκέντρωσης των ειδών UVIΟ2
2+ / bihyat2- και 

VVO2
+/ bihyat2- συναρτήσει της συγκέντρωσης του NaVVO3 που προστίθεται σε τιμές pD 

8.0 και 10.0 φαίνονται στα σχήματα 3.22 (Α, Β). Σε διαλύματα με [UVIO2(NO3)2(H2O)2]・

4H2O (10.0 mM) και H2bihyat (20.8 mM) στις τιμές pD 8.0 και 10.0 τα φάσματα 1H NMR 

έδειξαν τον σχηματισμό του συμπλόκου 2 και την ύπαρξη ελεύθερου υποκαταστάτη. Με 

την σταδιακή προσθήκη NaVVO3 στα πιο πάνω διαλύματα τα φάσματα 1H NMR έδειξαν ότι 

η συγκέντρωση τόσο του συμπλόκου 2 μειώνεται όπως και του ελεύθερου υποκαταστάτη 
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παράλληλα όμως, έδειξαν και τον σχηματισμό ενός καινούριου συμπλόκου 7 το οποίο έχει 

κορυφές στα 3.25 [-(CH3)NOH], 3.66 [-N(CH2)-] και 3.74 ppm [-(CH2)O-]. Tα 

ολοκληρώματα των κορυφών στα φάσματα 1H NMR έδειξαν ότι το καινούριο σύμπλοκο 7 

που σχηματίζεται είναι το [(UVIO2)3(V
VO4)2(H2bihyat)2]. Ο σχηματισμός του συμπλόκου 7 

έρχεται σε συμφωνία με την βιβλιογραφία125 όπου σε διαλύματα με τιμές pH 1.5-9.5 

παρουσία των μετάλλων UVIO2
2+ - VVO4 το κυρίαρχο είδος το οποίο σχηματίζεται είναι το 

(UVIO2)3(V
VO4)2. Οι χημικές μετατοπίσεις των κορυφών του υποκαστάτη στο σύμπλοκο 7 

είναι ελαφρώς μετατοπισμένες σε ασθενέστερα πεδία συγκριτικά με τις κορυφές του 

ελεύθερου υποκαταστάτη και αυτό δείχνει ότι ο υποκαταστάτης H2bihyat είναι στην 

πρωτονιωμένη του μορφή. Επιπλέον, το γεγονός ότι οι κορυφές του συμπλόκου δεν είναι 

πεπλατυσμένες, παρόλο που εμφανίζονται τόσο κοντά σε αυτές του ελεύθερου 

υποκαταστάτη, δείχνει ότι ο δεσμός που σχηματίζεται μεταξυ του H2bihyat και του 

(UVIO2)3(V
VO4)2 είναι αδρανής. Στο φάσμα 51V NMR η ευρεία κορυφή στα -514 ppm 

οφείλεται στο σύμπλοκο 7 (σχήμα 3.21).  

 

Σχήμα 3.21: Φάσμα 51V NMR διαλύματος σε D2O που περιέχει 10.0 mM 

[UVIO2(NO3)2(H2O)2]·4H2O, 20.8 mM H2bihyat και 15.0 mM NaVVO3 σε pD=10.0  
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Σχήμα 3.22: Διαγράμματα ειδών και φάσματα 1H NMR των συμπλόκων του 

ουρανίου σε υδατικά διαλύματα που περιέχουν [UVIO2(NO3)2(H2O)2]·4H2O (10.0 

mM), H2bihyat (20.8 mM) και NaVO3 (0–15.0 mM) σε pD 8.0 (A, C) και 10.0 (B, 

D). 

3.5.2. Μελέτες ανταγωνισμού UVIΟ2
2+- FeIII για συμπλοκοποίηση με τον bihyat2- με 

την χρήση της φασματοσκοπίας NMR και UV-Vis 

3.5.2.1. Μελέτες ανταγωνισμού UVIΟ2
2+- FeIII για συμπλοκοποίηση με τον bihyat2- με 

την χρήση της φασματοσκοπίας NMR  

Για τον προσδιορισμό της εκλεκτικότητας του υποκαταστάτη για συμπλοκοποίηση του 

UVIΟ2
2+ αντί του FeIII, έγιναν μελέτες ανταγωνισμού UVIΟ2

2+- FeIIICl3. Τα πειράματα 

ανταγωνισμού έγιναν σε διαλύματα με pD 7.5 και 9.0 που περιείχαν [UVIO2(NO3)2(H2O)2]

・4H2O (5 mM), H2bihyat (10.4 mM) και FeIIICl3 (0-5 mM). Σε αυτά τα διαλύματα 

λήφθηκαν φάσματα 1H NMR  τα οποία και έδειξαν ότι συνυπάρχουν τα σύμπλοκα  1, 2 και 

3 αλλά και τα [FeIII(bihyat)]+, [FeIII(bihyat)2]
- (σχήματα 3.23(A,B)). Επίσης, τα 

διαγράμματα της συγκέντρωσης των ειδών UVIΟ2
2+-bihyat2- που υπάρχουν συναρτήσει της 

συγκέντρωσης του FeIIICl3 που προστίθεται στα διαλύματα σε pD 7.5 και 9 φαίνονται στο 

σχήμα 3.23(C). Αξίζει να σημειωθεί ότι, τα σύμπλοκα FeIII-bihyat2- λόγω του 
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παραμαγνητικού χαρακτήρα του FeIIICl3 δεν εμφανίζουν καμία κορυφή στο NMR 

επομένως, οι κορυφές που εμφανίζονται στα φάσματα προέρχονται από τα σύμπλοκα 

UVIO2
2+-bihyat2- και τον ελεύθερο υποκαταστάτη. Τα φάσματα 1H NMR στα διαλύματα 

[UVIO2(NO3)2(H2O)2]・4H2O (5.0 mM) με H2bihyat  (10.4 mM) σε pD 7.5 και 9.0 έδειξαν 

τον σχηματισμό του συμπλόκου 2. Με την προσθήκη του FeIIICl3 παρατηρήθηκε η σταδιακή 

μείωση της συγκέντρωσης του συμπλόκου 2 και του ελεύθερου υποκαταστάτη αλλά, 

παρατηρήθηκε αύξηση της συγκέντρωσης του συμπλόκου 1. Αναλυτικότερα, σε διάλυμα 

D2O, στο οποίο περιέχονταν 5.00 mM UVIO2
2+:10.4 mM H2bihyat :5.00 mM FeIII  και σε pD 

7.5, συνυπήρχαν τα είδη 1 και 2 σε συγκεντρώσεις 0.5 mM και 3.5 mM γεγονός που 

σημαίνει οτι το 80% του υποκαταστάτη H2bihyat ήταν δεσμευμένος στα είδη του UVIO2
2+. 

Ενώ, στα διαλύματα σε pD 9.0 το σύμπλοκο 2 είναι σε συγκέντρωση 3.4 mM και το 

σύμπλοκο 1 είναι σε συγκέντρωση 1.60 mM στο διάλυμα γεγονός που σημαίνει ότι ο 

H2bihyat ήταν δεσμευμένος στα είδη του UVIO2
2+ σε ποσοστό 100%. Στα πιο πάνω 

διαλύματα ελευθερώνεται FeIII ο οποίος σε υψηλά pD (>7) θα έπρεπε να καθιζάνει ως 

Fe(OH)3. Το φαινόμενο αυτό δεν παρατηρείται γεγονός που υποδηλώνει ότι ίσως υπάρχουν 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ειδών UVIO2
2+-bihyat2 με τον FeIII οι οποίες να τον κρατάνε 

διαλυτό στα διαλύματα.  

 

Σχήμα 3.23: Φάσματα 1H NMR διαλυμάτων σε D2O solution που περιέχουν H2bihyat 

(10.5 mM) και [UVIO2(NO3)2(H2O)2]·4H2O (5.00 mM) και Fe I I ICl3 (0-5.0 mM) σε pD 
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7.5 (A) και pD 9.0 (B). C) Συγκεντρώσεις των ειδών UVIO2
2+/bihyat2- συναρτήσει  της 

συγκέντρωσης του Fe I IICl3 βάσει των φασμάτων NMR  (A) και (B). Επισήμανση 

συμπλόκων βάσει του σχήματος 2.4 

3.5.2.2. Μελέτες ανταγωνισμού UVIΟ2
2+- FeIII για συμπλοκοποίηση με τον bihyat2- με την χρήση 

της φασματοσκοπίας UV-Vis 

Τα φάσματα του συμπλόκου 2 (τα οποία προετοιμάστηκαν από ανάμιξη, υδατικών 

διαλυμάτων 1.125 mM [UVIO2(NO3)2(H2O)2]·4H2O και 2.270 mM H2bihyat αφού πρώτα 

χαρακτηρίστηκαν με 1H NMR) σε pH 7.5 και 9.0 φαίνονται πιο κάτω, στο σχήμα 3.24. Τα 

φάσματα εμφανίζουν μια κορυφή «ώμο» στα 440 nm (ε = 1100 M-1cm-1, pH=9.0; ε = 1200 

M-1cm-1, pH=7.5) και μια ουρά στα 700 nm. 

 

Σχήμα 3.24: Φάσματα UV του [UVIO2(NO3)2(H2O)2]·4H2O (1.125 mM) και του 

H2bihyat (2.270 mM) σε  pH 7.5 και 9.0  

Τα φάσματα UV-Vis των διαλυμάτων που περιείχαν [UVIO2(NO3)2(H2O)2]·4H2O (1.125 

mM), H2bihyat (2.500 mM ) και διαφορετικές συγκεντρώσεις του FeIIICl3 (0 – 1.125 mM) 

σε pHs 7.5 και 9.0 φαίνονται στα σχήματα 3.25 και 3.26, πιο κάτω. Οι συγκεντρώσεις των 

ειδών των UVIO2
2+ και FeIII υπολογίστηκαν με το πρόγραμμα SQUAD , λαμβάνοντας υπόψη 

τα σύμπλοκα του ουρανίου 1, 2 και τα σύμπλοκα του σιδήρου (ΙΙΙ) [FeIII(bihyat)]+ και 

[FeIII(bihyat)2]
-. Τα διαγράμματα των ειδών των UVIO2

2+/bihyat2- και FeIII/bihyat2- 

συναρτήσει της συγκέντρωσης του FeIIICl3 που προστίθεται φαίνονται στα σχήματα 

3.27(Α,Β). Το σύμπλοκο 3 δεν λήφθηκε υπόψη στους υπολογισμούς λόγω του ότι 

παράγονται αμελητέες ποσότητες του, σύμφωνα με τις μετρήσεις της φασματοσκοπίας 1H 
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NMR. Το μεγαλύτερο ποσοστό UVIO2
2+ δεσμεύεται από τον υποκαταστάτη H2bihyat και 

στις δυο τιμές pH. Στο pH 7.5 το κυρίαρχο είδος που σχηματίζεται είναι το σύμπλοκο 1 ενώ 

στο pH 9 είναι το σύμπλοκο 2. Τα δεδομένα αυτά έρχονται σε συμφωνία με τα δεδομένα 

που λήφθηκαν από την φασματοσκοπία NMR. Εν κατακλείδι, και από τις δυο 

φασματοσκοπικές τεχνικές συμπεραίνουμε ότι ο υποκαταστάτης H2bihyat έχει αυξημένη 

συνάφεια προς το UVIO2
2+ σε αλκαλικά υδατικά διαλύματα που περιέχουν μείγμα μετάλλων 

UVIO2
2+/FeIII. 

 

Σχήμα 3.25: Φάσματα UV-spectra διαλυμάτων που περιείχαν 

[UVIO2(NO3)2(H2O)2]·4H2O (1.125 mM), H2bihyat (2.270mM)  και Fe I I ICl3 i) 0.375 

mM ii) 0.560 iii) 0.750 iv) 1.125 mM σε pH 7.5 και προσομοιώμενα φάσματα 

(κόκκινες γραμμες, SQUAD) 
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Σχήμα 3.26: Φάσματα UV- των διαλυμάτων που περιείχαν 

[UVIO2(NO3)2(H2O)2]·4H2O ( 1.125 mM), H2bihyat (2.270mM) και Fe I IICl3 i) 0.375 

ii) 0.560 iii) 0.750 iv) 1.125 mM  σε pH 9.0 και προσομοιωμένα  φάσματα (κόκκινες 

γραμμές, SQUAD).  
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Σχήμα 3.27: Συγκεντρώσεις των ειδών του UVIO2
2+ συναρτήσει της προοστιθέμενης 

ποσότητας του Fe II ICl3 (0-1.000 mM), σε διαλύματα που περιείχαν H2bihyat (2.270 

mM) και [UVIO2(NO3)2(H2O)2]·4H2O (1.125 mM) σε A) pHs  7.5 και B) 9.0 

3.6. Συμπεράσματα 

Στόχος της συγκεκριμένης έρευνας ήταν η διερεύνηση της ικανότητας του υποκαταστάτη 

H2bihyat για την συμπλοκοποίησή του με το UVIO2
2+. Απομονώθηκε μια σειρά από 

σύμπλοκα του ουρανίου σε υδατικά διαλύματα και διαφορετικές τιμές pH, τα οποία 

χαρακτηρίστηκαν κρυσταλλογραφικά. Επιπλέον, τα σύμπλοκα αυτά εξετάστηκαν ως προς 

τη σταθερότητά τους παρουσία των υποκαταστατών H2dipic και γλουταριμιδοδιοξίμη 

(glutarimidedioxime), οι οποιοί είναι γνωστό ότι σχηματίζουν θερμοδυναμικά σταθερά 

σύμπλοκα με το ουράνιο, και φάνηκε ότι τα σύμπλοκα UVIO2
2+-bihyat2- που σχηματίζονται 

είναι τα σταθερότερα απο τους 3 υποκαταστάτες. Τέλος, εξετάστηκε και η εκλεκτικότητα 

του υποκαταστάτη H2bihyat  προς το UVIO2
2+ παρουσία των ανταγωνιστικών μετάλλων 

NaVVO3/FeIII  και φάνηκε ότι ο υποκαταστάτης H2bihyat είναι εκλεκτικός ως προς την 
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συμπλοκοποίηση του UVIO2
2+. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο υποκαταστάτης H2bihyat μπορεί 

να συντεθεί εύκολα και με χαμηλό κόστος, είναι σταθερός στο νερό και στο ατμοσφαιρικό 

οξυγόνο και τέλος, δεν είναι τοξικός. Επομένως, όλα τα πιο πάνω ευρήματα οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι η χρήση του υποκαταστάτη H2bihyat ή υποκαταστατών της οικογένειας 

BHT θα μπορούσε να επιτρέψει την εξόρυξη του UVIO2
2+ από την θάλασσα.   
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Κεφάλαιο 4: Αποτελέσματα -Συζήτηση αποτελεσμάτων συμπλοκοποίησης 

χαλκού 

1. Σύνθεση των υποκαταστατών και των σύμπλοκων ενώσεων του χαλκού(ΙΙ) 

Ο τρόπος σύνθεσης των τριών υποκαταστατών: του Hcapca, της ανηγμένης μορφής του - 

H2capcah και του μεθυλιωμένου παραγώγου του - Hmcapca, οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν 

στην συγκεκριμένη μελέτη για την σύνθεση των συμπλόκων του Cu(II), αλλά και για την 

σύνθεση του νιτρονικού μορίου H2pipyaz, που σχηματίζεται από την αλληλεπίδραση του 

μοριακού οξυγόνου με το είδος [CuII(capca)]+ , φαίνεται στο σχήμα 2.6. Οι οργανικοί 

υποκαταστάτες Hpycan και Hcapca (σχήμα 2.6) συντέθηκαν με μεθόδους που έχουν 

αναφερθεί στη βιβλιογραφία με κάποιες τροποποιήσεις126,127 , έτσι ώστε να αυξηθεί η 

απόδοση των προϊόντων και να αποφευχθεί η απομόνωση του Hpyca. Ο οργανικός 

υποκαταστάτης H2capcah συντέθηκε σύμφωνα με την βιβλιογραφία118. Το τέλος των 

αντιδράσεων αναγωγής του Hpycan σε Hpyca (-NO2 to -NH2) και του Hcapca σε H2capcah 

(-N=CH- σε –NH-CH2-) επιβεβαιώθηκε με TLC. To μόριο Hpyca δεν απομονώθηκε, αλλά 

συμπυκνώθηκε με την 2-πυριδινο-καρβοξυλαλδεύδη υπό υψηλής καθαρότητας αργό, ούτως 

ώστε να αποφευχθεί η οξείδωση της αμινομάδας. Για τον καθαρισμό των οργανικών 

υποκαταστατών Hcapca και Hmcapca έγινε εκχύλιση σε συσκευή Soxhlet. Η σύνθεση των 

σύμπλοκων ενώσεων του Cu(II) έγινε σε διαλύματα μεθανόλης όπου τα μονοπυρηνικά 

σύμπλοκα του χαλκού (II), 1.2H2O και 2.CH3OH, οξειδώθηκαν από τον ατμοσφαιρικό αέρα 

προς το σύμπλοκο 4 ενώ, το σύμπλοκο 3 παρέμεινε σταθερό στο μεθανολικό διάλυμα 

παρουσία ατμοσφαιρικού αέρα. Η διαδικασία σύνθεσης των σύμπλοκων ενώσεων του 

χαλκού (ΙΙ) περιγράφηκε αναλυτικά στο κεφάλαιο 2. 

2. Χαρακτηρισμός σύμπλοκων ενώσεων του χαλκού(ΙΙ) στη στερεά κατάσταση με 

κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ 

Ο προσδιορισμός της απόλυτης δομής των ενώσεων του χαλκού(ΙΙ) στη στερεά κατάσταση, 

για τους μονοκρυστάλλους που απομονώθηκαν από τις αντιδράσεις, πραγματοποιήθηκε με 

περίθλαση ακτίνων Χ. Στον Πίνακα 4.1 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά 

κρυσταλλογραφικά δεδομένα που αφορούν την επίλυση των δομών του χαλκού (ΙΙ).  
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Παραμέτροι 1.2H2O 2.CH3OH 3 4 

Empirical formula 

Formula weight 

C18H15ClCuN4O 

402.33 

C19H17ClCuN4O2 

432.36 

C19H15ClCuN4O 

414.34 

C19H13CuN5O3 

422.88 

Temperature 150(2) 100(2) K 150(2) 100(2) K 

Wavelength 0.71073 Å 0.71073 Å 0.71073 Å 0.71073 Å 

Crystal system Monoclinic Triclinic Monoclinic Triclinic 

Space group P 21/c P-1 P 21/n P-1 

a(Å) 11.1506(5) 8.5866(7) 11.418(5) 9.3955(7) 

b(Å)                                      13.6960(6) 8.9466(7) 14.822(7) 9.9665(8) 

c(Å)                                       11.6476(5) 12.3484(8) 11.554(5) 10.3694(8) 

α(deg)                                  90 85.996(6) 90 114.702(7) 

β(deg) 112.259(2) 73.744(6) 118.160(5) 98.054(6) 

γ(deg) 90 75.759(7) 90 106.554(7) 

Vol.(Å3) 1646.25(13) 882.70(12) 1723.9(14) 807.26(12) 

Z 4 2 4 2 

calcd (Mg/m3) 1.623 1.627 1.596 1.740 

Abscoeff (mm-1) 1.503 1.412 1.438 1.388 

Πίνακας 4.1: Κρυσταλλογραφικά δεδομένα από την επίλυση των δομών των συμπλόκων 1-4 του 

χαλκού(ΙΙ) 

Στον Πίνακα 4.2 παρουσιάζονται οι ενδομοριακές αποστάσεις και γωνίες δεσμών σχετικές 

με την σφαίρα ένταξης του χαλκού (ΙΙ).  

Παράμετρος 1 2·CH3OH 3 4 

Cu(1)–Xa 2.2684(6) 2.527(1) 2.473(1) 2.685(2) 

Cu(1)–N(1) 1.994(2) 2.041(3) 2.015(2) 1.989(2) 

Cu(1)–N(2) 1.942(2) 1.939(4) 1.942(2) 1.891(3) 

Cu(1)–N(3) 2.046(2) 1.942(3) 1.982(2) 1.945(2) 

Cu(1)–Ο(1) 2.273(1) 2.060(4) 2.039(2) 1.897(2) 

X–Cu(1)–N(1) 98.68(5) 94.9(1) 96.9(7) 93.33(7) 

X–Cu(1)–N(2) 160.09(5) 102.7(1) 104.5(6) 94.01(9) 

X–Cu(1)–N(3) 94.21(5) 99.7(1) 104.2(7) 92.57(8) 

X–Cu(1)–Ο(1) 99.16(4) 94.5(1) 95.8(6) 86.48(7) 

N(1)–Cu(1)–N(2) 82.18(6) 82.1(1) 81.9(8) 83.6(1) 

N(1)–Cu(1)–N(3) 165.48(6) 160.5(1) 155.8(8) 167,72(9) 
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N(1)–Cu(1)–N(4) 105.96(6) 110.9(1) 109.6(8) 94.36(8) 

N(2)–Cu(1)–N(3) 83.43(6) 82.0(2) 81.3(8) 85.2(1) 

N(2)–Cu(1)–N(4) 99.70(6) 157.6(1) 155.4(8) 178.0(1) 

N(3)–Cu(1)–N(4) 78.35(6) 81.0(1) 80.4(7) 96.75(9) 

  Το a X αντιστοιχεί στo Cl(1) και O(3) για τα σύμπλοκα 1, 2·CH3OH, 3 και 4, αντίστοιχα. 

Πίνακας 4.2: Επιλεγμένα μήκη δεσμών (Å ) και επιλεγμένες γωνίες (deg) για τα σύμπλοκα χαλκού 

1-4 

Στο σχήμα 4.1 (Α) απεικονίζεται η κρυσταλλική δομή της σύμπλοκης ένωσης 1 του 

χαλκού(ΙΙ). Στην σύμπλοκη ένωση 1 το άτοµο του χαλκού(ΙΙ) ενώνεται µε τα δύο πυριδινικά 

άτοµα αζώτου [Ν(1) και Ν(4)], µε το αποπρωτονιωµένο αµιδικό άζωτο Ν(2) και µε το 

δευτεροταγές αµινικό άτοµο αζώτου Ν(3) του µονοαποπρωτονιωµένου υποκαταστάτη 

Ηcapcah- όπως επίσης και µε ένα ιόν χλωρίου. Η γεωµετρία του συµπλόκου μπορεί να 

χαρακτηριστεί, καλύτερα, ως παραµορφωµένη τετραγωνική πυραµίδα λόγω του ότι η 

παράμετρος τ128 η οποία έπειτα από υπολογισμούς έχει βρεθεί ίση με 0.090 (όπου τ = 

(θ1−θ2)/60, και ως θ1 και θ2 ορίζονται οι µεγαλύτερες γωνίες της σφαίρας ένταξης). Για τ = 

0 η γεωµετρία είναι τετραγωνική πυραµίδα και για τ = 1 είναι τριγωνική διπυραµίδα). Το 

άτοµο του χαλκού(ΙΙ) είναι µετατοπισµένο από το επίπεδο Ν3Cl, κατά 0.254(2) Å προς το 

πυριδινικό άτοµο αζώτου Ν(4), το οποίο καταλαµβάνει την αξονική θέση στο σύμπλοκο. 

Από τους τέσσερις δεσμούς μεταξύ των Cu(II)-N, ο δεσμός του N(2) [d(CuII–Namide) = 

1.942(2) Å],το οποίο είναι αποπρωτονιωμένο αμιδικό άζωτο, έρχεται σε συμφωνία με 

αντίστοιχους στην βιβλιογραφία129,130. Το μήκος δεσμού του N(3) [2.046(2) Å], το οποίο 

είναι άζωτο δευτεροταγούς αμίνης, είναι κατά 0.1 Å μακρύτερο από το μήκος δεσμού CuII–

Nimine της σύμπλοκης ένωσης 2·CH3OH. Τα μήκη δεσμών των N(1) [1.994(2) Å] και N(4) 

[2.273(1) Å], τα οποία είναι πυριδινικά άζωτα, είναι μεγαλύτερα από το μήκος δεσμού CuII–

Namide και επιπλέον, διαφέρουν μεταξύ τους λόγω της διαφορετικής τους θέσης στο 

σύμπλοκο. Πιο συγκεκριμένα, το [N(1)] βρίσκεται στη βάση ενώ, το [N(4)] στη κορυφή της 

τετραγωνικής πυραμιδικής δομής. Η κρυσταλλική δομή της σύμπλοκης ένωσης 2.CH3OH 

παρουσιάζεται στο σχήμα 4.1 (Β). Η βασική διαφορά µεταξύ των σύμπλοκων ενώσεων 1 

και 2.CH3OH εντοπίζεται στην σχεδόν επίπεδη διαμόρφωση του υποκαταστάτη capca- στο 

σύμπλοκο 2 σε αντίθεση µε την µη επίπεδη διαµόρφωση του Hcapcah- της ένωσης 1, η 

οποία προκαλείται λόγω του sp3 υβριδισµού του C(13) (Σχήμα 4.1). Η γεωµετρία της 

ένωσης 2.CH3OH χαρακτηρίζεται ως ελαφρώς διαστρεβλωμένη τετραγωνική πυραµίδα, και 

η παράμετρος τ128 έπειτα από υπολογισμούς έχει βρεθεί ίση με 0.048. Το άτοµο του 

χαλκού(ΙΙ) είναι µετατοπισµένο από το επίπεδο Ν4 [root mean square (rms) 0.025Å ], κατά 
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0.261 Å προς το Cl(1) το οποίο καταλαµβάνει την κορυφή της τετραγωνικής πυραµίδας. Ο 

δεσµός µεταξύ χαλκού(ΙΙ) και χλωρίου (2.527(1)Å) έχει το μεγαλύτερο μήκος στο 

σύμπλοκο, ενώ οι δύο δεσµοί µε τα πυριδινικά άτοµα αζώτου (2.041(3) και 2.060(4)Å) είναι 

µεγαλύτεροι από τους δεσμούς µε το αµιδικό (1.939(4) Å) και ιµινικό (1.942(3) Å) άζωτο. 

Τα σχεδόν πανομοιότυπα μήκη δεσμού μεταξύ των CuII–Namide και CuII– Nimine στην 

σύμπλοκη ένωση 2·CH3OH δείχνουν τον απεντοπισμό της π-ηλεκτρονιακής πυκνότητας 

που υπάρχει στον υποκαταστάτη capca−. Τα μήκη δεσμών μεταξύ CuII–Namide και CuII–

Npyridine είναι τα αναμενόμενα, βάσει της βιβλιογραφίας129,130. Αξίζει να σημειωθεί ότι, η 

διαφορά στο μήκος δεσμού CuII–Cl των ενώσεων 1 (2.2684(6) Å) και 2·CH3OH (2.527(1) 

Å) αποτυπώνεται και στα φάσματα Far-IR όπου: ν(Cu–Cl) στα 359 (1) και στα 268 cm−1 

(2·CH3OH). Για την ένωση 3 όπου το d(CuII–Cl) = 2.473(1) Å, έδωσε κορυφή ν(Cu–Cl) 

στα 306 cm−1
. Ακολουθεί λεπτομερής ανάλυση των φασμάτων IR. 

 

Σχήμα 4.1:  Διάγραμμα ORTEP των συμπλόκων 1 (A) και 2 .CH3OH (B) με 50% 

πιθανότητα ελλειψοειδών (τα άτομα υδρογόνου και του διαλύτη παραλείπονται για 

λόγους σαφήνειας) 

Η κρυσταλλική δομή της σύμπλοκης ένωσης 3 φαίνεται στο σχήμα 4.2, και είναι πολύ 

παρόμοια με της σύμπλοκης ένωσης 2.CH3OH επομένως, η δομή αυτή δεν θα περιγραφεί 

περαιτέρω.  ΣΟ
ΦΙ
Α Χ
ΑΤ
ΖΗ
ΘΩ
ΜΑ



 
 
 

112 
 

 

Σχήμα 4.2:  Διάγραμμα ORTEP του συμπλόκου 3 με 50% πιθανότητα ελλειψοειδών 

(τα άτομα υδρογόνου και του διαλύτη παραλείπονται για λόγους σαφήνειας) 

Στο σχήμα 4.3 παρουσιάζεται η δομή του συμπλόκου 4. Το σύμπλοκο 4, [CuII(μ–η1–η1-

pipyaz-O,O′)2], είναι ένα κεντροσυμμετρικό διμερές το οποίο σχηματίστηκε από 2 

γεφυρωτικούς νιτρονικούς O,O΄ υποκαταστάτες. Η συγκεκριμένη ένωση είναι η πρώτη 

ένωση χαλκού(ΙΙ) (και γενικότερα, µετάλλου µετάπτωσης) που έχει χαρακτηριστεί 

κρυσταλλογραφικά, η οποία περιέχει γεφυρωτικό η1-η1 νιτρονικό-O,O’ υποκαταστάτη, 

όπου η νιτρονική οµάδα αποτελεί µέρος του χηλικού δακτυλίου (Σχήµα 4.4). Οι τρόποι 

ένταξης a και b των νιτρονικών ιόντων, που απεικονίζονται στο σχήμα 4.4, έχουν 

παρατηρηθεί ξανά σε σύµπλοκα του χαλκού(ΙΙ), ενώ ο τρόπος d έχει βρεθεί σε ενώσεις του 

χαλκού(ΙΙ) και του ιριδίου(ΙΙΙ)131. Στην σύμπλοκη ένωση 4, το κάθε άτομο χαλκού(ΙΙ) είναι 

ενταγμένο από τα τρία άτοµα αζώτου [το πυριδινικό Ν(1), το αποπρωτονιωμένο αµιδικό 

Ν(2) και το ιµινικό Ν(3)], τα οποία προέρχονται από τον ίδιο, διπλά αποπρωτονιωµένο 

υποκαταστάτη pipyaz2- και δύο άτοµα οξυγόνου O(2) και O(3)΄ από τις δύο νιτρονικές 

οµάδες. Τα πυριδινικά άζωτα Ν(4) και Ν(4)’ δεν εντάσσονται στον χαλκό(ΙΙ). Τα δύο άτοµα 

οξυγόνου γεφυρώνουν τα δύο άτοµα χαλκού(ΙΙ), κρατώντας τα σε απόσταση 5.118Å µεταξύ 

τους. Η διαµόρφωση του υποκαταστάτη pipyaz2-, σε σχέση µε τους δεσµούς N(3) = C(13) 

και C(19) =N(5) είναι E και Z αντίστοιχα. Η γεωμετρία κάθε ατόμου χαλκού(ΙΙ) στην 

σύμπλοκη ένωση 4 μπορεί να περιγραφεί ως παραµορφωµένη τετραγωνική πυραµίδα, µε 

την παράµετρο τ να έχει υπολογιστεί στα 0.171. Το οξυγόνο O(3)’ καταλαµβάνει την 

κορυφή της πυραμίδας σε απόσταση 2.685 Å, ενώ τα τρία άτοµα αζώτου και το άτοµο 

οξυγόνου Ο(2) της νιτρονικής οµάδας αποτελούν το επιπέδο γύρω από τον χαλκό(ΙΙ). Το 

άτοµο του χαλκού είναι µετατοπισµένο κατά 0.071(1) Å µακριά από το επίπεδο και προς το 

άτοµο του οξυγόνου Ο(3)΄. Το root mean square (rms) των τεσσάρων ατόμων που είναι 

προσδεδεμένα στον χαλκό (ΙΙ) στο επίπεδο, ισούται με 0.217Å , με το μέταλλο να 
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μετατοπίζεται 0.071(1)Å  μακρυά από το επίπεδο, προς το Ο(3)΄. Αξιοσηµείωτο είναι το 

γεγονός οτι οι δύο νιτρονικές οµάδες στην διπυρηνική ένωση 4 [CuII
2(µ-η1-η1-pipyaz-

O,O’)2] σχηµατίζουν έναν οκταµελή δακτύλιο µε τα δύο άτοµα του χαλκού (ΙΙ).  

 

Σχήμα 4.3: Κρυσταλλογραφική δομή του διπυρηνικού συμπλόκου 4, [Cu I I(μ–η1–η1-

pipyaz-O,O′)2] 

 

Σχήμα 4.4: Οι τρόποι ένταξης (a, b και d) που έχουν παρατηρηθεί σε σύµπλοκα και 

ο νέος τρόπος ένταξης (c) που παρατηρείται στο σύμπλοκο 4.  
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3. Φασματοσκοπία IR 

Στον Πίνακα 4.3 φαίνονται οι ταινίες απορρόφησης και η ταυτόποιηση των ταινιών 

απορρόφησης των τριών υποκαταστατών και των συμπλόκων τους. Όλα τα σύμπλοκα 

εμφάνισαν ταινίες απορρόφησης στα ∼1630 και ∼1600 cm−1 , οι οποίες οφείλονται στα 

αμιδικές ταινίες I και II, αντίστοιχα. Οι ταινίες απορρόφησης των σύμπλοκων ενώσεων 

μετατοπίζονται κατά ∼30 cm−1 σε χαμηλότερες ενέργειες από αυτές του ελεύθερου 

υποκαταστάτη και το γεγονός αυτό υποδηλώνει, την πρόσδεση του μετάλλου στα 

αποπρωτονιωμένα αμιδικά άζωτα126,132. Οι ταινίες απορρόφησης για τις δονήσεις τάσης των 

ιμινών οι οποίες προσδένονται στο μεταλλικό ιόν αναμένονται μεταξύ των 1650 και 1600 

cm−1, όμως καλύπτονται από αυτές των αμιδίων. Το σύμπλοκο 4 εμφάνισε μια ισχυρή 

κορυφή στα 1348 cm−1 η οποία οφείλεται στην ασύμμετρη δόνηση τάσης της ομάδας –NO2, 

ενώ η συμμετρική δόνηση τάσης για την ομάδα αυτή μπορεί να βρίσκεται κάτω από τις 

κορυφές των αμιδίων. Οι ισχυρές κορυφές στα 1470 και 1454 cm−1 , οι οποίες δεν 

εμφανίστηκαν στο σύμπλοκο 3, οφείλονται στις δονήσεις τάσης των δεσμών =C–C=NO2. 

Οι κορυφές αυτές είναι πολύ ισχυρές λόγω της διπολικής ροπής που υπάρχει στους δεσμούς 

αυτούς η οποία προκαλείται από την ηλεκτρονιοελκτική ομάδα –ΝΟ2.  

Πίνακας 4.3: Οι σηµαντικότερες κορυφές IR (cm-1) των υποκατατατων Hcapca H2capcah και 

Hmcapca και των αντίστοιχων ενώσεων του χαλκού(ΙΙ). 

Ένωση ν (NH) ν (CO)a αμίδιο IIb ν(CN)amide  αμίδιο IIIb δ(py)c 

H2capcah 

 

1.2H2O 

3333 (s), 

3055 (w) 

3205 (w)d 

1663 (vs) 

 

1622 (s) 

1520 (vs) 
 

 

1393 (s) 

1272 (w) 621 (m) 

 

652 (m) 

Hcapca 3283 (m) 1686 (vs) 1533 (vs) 
 

1277(m) 619 (m) 

2.CH3OH 
 

1630 (vs) 
 

1389 (vs) 
 

650 (w) 

Hmcapca 3285 (w) 1686 (vs) 1529 (vs) 
 

1299(m) 621 (m) 

3 
 

1626 (vs) 
 

1390 (s) 
 

644 (w) 

4 
 

1628 (s) 
 

1387 (s) 
 

645 (w) 

aΣτις δευτεροταγείς αµίνες το v(C=O) ονοµάζεται amide I. bΣτις δευτεροταγείς αµίνες, οι κορυφές αυτές 

προκύπτουν από τον συνδυασµό των ν(CN) και δ(NH). cΠαραµόρφωση επιπέδου του πυριδινικού 

δακτυλίου. dΗ κορυφή αυτή θα πρέπει να έχει και ένα ν(OH) στοιχείο. eΕπικαλυπτόµενες κορυφές. ΣΟ
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4. Φασματοσκοπία UV-Vis 

Τα φασματοσκοπικά δεδομένα των σύμπλοκων ενώσεων 1·2H2O-4  που λήφθηκαν από τις 

μετρήσεις UV-Vis συνοψίζονται στον πίνακα 4.4., πιο κάτω. Οι κορυφές των συμπλόκων 

οφείλονται σε μεταπτώσεις στον υποκαταστάτη (intra-ligand) και μεταφοράς φορτίου. 

Επιπρόσθετα από τις πιο πάνω κορυφές, το σύμπλοκο 1·2H2O έδωσε μια κορυφή στα 675 

nm, η οποία οφείλεται σε d-d μεταπτώσεις. Η οξείδωση των συμπλόκων 1·2H2O και 2 τα 

οποία βρίσκονται σε μεθανολικά διαλύματα και εκτεθειμένα στον ατμοσφαιρικό αέρα 

παρακολουθήθηκε με την φασματοσκοπική μέθοδο UV-Vis. Το σχήμα 4.5 απεικονίζει τις 

μεταβολές της απορρόφησης στα φάσματα UV-Vis που συμβαίνουν στο συμπλόκο 1·2H2O 

(0.16 mM), που βρίσκεται σε μεθανολικό διάλυμα, συναρτήσει του χρόνου. Οι αρχικές 

ταχύτητες της οξείδωσης των συμπλόκων 1.2H2O και 2.CH3OH από τον ατμοσφαιρικό αέρα 

εξαρτώνται γραμμικά από τις συγκεντρώσεις τους (σχήμα 4.5 (Β)). Οι σταθερές του ρυθμού 

των οξειδωτικών αντιδράσεων έχουν υπολογιστεί από τις κλίσεις των ευθειών (σχήμα 4.5 

(Β)) και έχουν βρεθεί να είναι ίσες με 0.013 ± 0.001 min−1, 0.10 ± 0.01 min−1, και 2.3 ± 0.1 

min−1 για τα σύμπλοκα 1·2H2O, 2·CH3OH, και 2·CH3OH με ένα ισοδύναμο Et3N, 

αντίστοιχα. Ο χαμηλότερος ρυθμός οξείδωσης του συμπλόκου 1·2H2O συγκριτικά με αυτόν 

του συμπλόκου 2·CH3OH αποδεικνύει το επιπρόσθετο στάδιο οξείδωσης του συμπλόκου 

1·2H2O (αφού οξειδώνεται πρώτα σε 2·CH3OH και έπειτα στο 4). Η προσθήκη της βάσης 

στο διάλυμα του συμπλόκου 2·CH3OH έχει ως αποτέλεσμα, την δραματική αύξηση στον 

ρυθμό οξείδωσης του συμπλόκου 2·CH3OH. Το γεγονός αυτό, έρχεται σε συμφωνία με τον 

προτεινόμενο μηχανισμό κατά τον οποίο γίνεται απελευθέρωση πρωτονίου για να 

σχηματιστεί το σύμπλοκο 4. 

Σύμπλοκο Διαλύτης λmax[nm] (ε [M-1cm-1] ) 

1. 2H2O ακετονιτρίλιο 675 (100), 336 (4600) 

2.CH3OH ακετονιτρίλιο 449 (1500), 332 (5000) 

3 μεθανόλη 274 (17500), 325 sh(8000) 

4 μεθανόλη 647 (600), 448 (8700), 327 (26000), 292 (14500) 

Πίνακας 4.4: Δεδομένα από τα φάσματα UV-Vis των σύμπλοκων ενώσεων του χαλκού(ΙΙ) 

1·2H2O-4 
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Σχήμα 4.5: Απορρόφηση του διαλύματος του συμπλόκου 1 .2H2O (0.16 mM) σε 

CH3OH συναρτήσει του χρόνου  η οποία δείχνει την οξείδωσή του στο 2 .CH3OH και 

τέλος στο σύμπλοκο 4.  (Α)  Διάγραμμα των αρχικών ταχυτήτων οξείδωσης των 

συμπλόκων του χαλκού (ΙΙ) 1 .2H2O, 2 .CH3OH, και 2 .CH3OH με ένα ισοδύναμο  Et3N 

στην μεθανόλη συναρτήσει της συγκέντρωσής τους .  

Οι αλλαγές στα φάσματα UV-Vis των συμπλόκων 2·CH3OH (0.080 mM) και 3 (0.080 mM) 

στην μεθανόλη συναρτήσει του χρόνου (0-30 λεπτά) απεικονίζονται στο σχήμα 4.6. Στα 

φάσματα UV-Vis του συμπλόκου 3 δεν παρουσιάζεται καμία αξιοσημείωτη μεταβολή, 

ακόμη και μετά το πέρας 24 ωρών. Το γεγονός αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι, ο ρυθμός 

οξείδωσης του συμπλόκου 3 είναι πολύ πιο χαμηλός από αυτόν του συμπλόκου 2.  

 

Σχήμα 4.6: Διαφοροποιήσεις της απορρόφησης στα φάσματα UV-Vis των 

συμπλόκων 2·CH3OH (μαύρη γραμμή) και 3 (κόκκινη γραμμή) στην μεθανόλη με 

την πάροδο του χρόνου  

ΣΟ
ΦΙ
Α Χ
ΑΤ
ΖΗ
ΘΩ
ΜΑ



 
 
 

117 
 

5. Φασματοσκοπία EPR 

Τα φάσματα X-band EPR των διαλυμάτων των συμπλόκων 1·2H2O και 2·CH3OH σε 

παγωμένη μεθανόλη έδωσαν ευρείες κορυφές για το κάθε σύμπλοκο στα g = 2.048 και 

2.191, αντίστοιχα. Το φάσμα X-band EPR του διαλύματος του συμπλόκου 3 σε παγωμένη 

μεθανόλη έδωσε ένα ρομβικό ανισοτροπικό φάσμα με  υπέρλεπτο διαχωρισμό λόγω των 

τεσσάρων ισημερινών ατόμων αζώτου (σχήμα 4.7). Οι καλύτερες παραμέτροι για την 

προσομοίωση του φάσματος ήταν οι ακόλουθες: gz = 2.211, gy = 2.063, gy = 2.034 and Az = 

182, Ay = 12, Ax = 12, AzN1 = 8, AyN1 = 7, AxN1 = 11, AzN2 = 11, AyN2 = 11, AxN2 = 17, AzN3 

= 13, AyN3 =  12, AxN3 = 8, AzN4 = 12, AyN4 = 11, AxN4 = 16 × 10–4 cm−1. Οι συγκεκριμένες 

παράμετροι συμφωνούν με τα βιβλιογραφικά δεδομένα133 για ένα σύστημα που περιέχει 

CuII-N4.  

 

Σχήμα 4.7: Φάσμα X-band EPR του συμπλόκου 3 (0.16 mM) σε παγωμένη μεθανόλη 

(μαύρη γραμμή) και το προσομοιωμένο φάσμα του (κόκκινη γραμμή)  

To φάσμα X-band EPR του συμπλόκου 4 σε παγωμένη μεθανόλη έδωσε επίσης ένα ρομβικό 

ανισοτροπικό φάσμα με υπέρλεπτο διαχωρισμό λόγω των τριών ισημερινών ατόμων αζώτου 

(σχήμα 4.8). Οι καλύτερες παραμέτροι για την προσομοίωση του φάσματος ήταν οι 

ακόλουθες: gz = 2.213, gy = 2.067, gy = 2.035 and Az = 186, Ay = 11, Ax = 11, AzN1 = 7, AyN1 

= 12, AxN1 = 14, AzN2 =16, AyN2 = 10, AxN2 = 12, AzN3 = 10, AyN3 = 15, AxN3 = 5 × 10–4 cm−1. 

Οι συγκεκριμένες παραμέτροι συμφωνούν με τα βιβλιογραφικά δεδομένα133 για ένα 

σύστημα που περιέχει CuII-N3Ο.  
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Σχήμα 4.8: Φάσμα X-band EPR του συμπλόκου 4 (0.16 mM) σε παγωμένη μεθανόλη 

(μαύρη γραμμή) και το προσομοιωμένο  φάσμα του (κόκκινη γραμμή)  

Το γεγονός ότι, το σύμπλοκο 4 δίνει ένα φάσμα EPR καλά διακριτό (well-resolved) σημαίνει 

ότι το σύμπλοκο 4 στο διάλυμα δεν παραμένει ως διπυρηνική ένωση, όπως συναντάται στη 

στερεά κατάσταση. Αυτό υποστηρίζεται και από τα κρυσταλλογραφικά δεδομένα του 

συμπλόκου 4 εφόσον, γνωρίζουμε ότι το μήκος δεσμού του Cu-ON(O), στον οποίο 

οφείλεται και ο διμερισμός της ένωσης 4, είναι μεγάλο (2.685 Å ) και συνεπώς, ο δεσμός 

αυτός είναι πολύ ασθενής. Όταν το σύμπλοκο 4 βρίσκεται στα διαλύματα τότε, μόρια του 

διαλύτη δεσμεύονται στο σύμπλοκο και προκαλούν την διάσπασή του σε δυο μονοπυρηνικά 

μόρια.  

Επιπλέον, μελετήθηκε και η οξείδωση των συμπλόκων 1·2H2O και 2·CH3OH στο 

σύμπλοκο 4 σε μεθανόλη από τον ατμοσφαιρικό αέρα με την χρήση της φασματοσκοπίας 

X-band EPR. Στο σχήμα 4.9 φαίνονται τα φάσματα X-band EPR του συμπλόκου 2·CH3OH 

συναρτήσει του χρόνου. Εκτός από τις κορυφές του συμπλόκου 4 φαίνεται και μια ευρεία 

(∼20 gauss) κορυφή στα g = 1.941. Η κορυφή αυτή, λόγω της χαμηλής της τιμής, δεν μπορεί 

να οφείλεται στο σχηματισμό ρίζας στο κέντρο του Cu(II) αλλά, στον σχηματισμό ρίζας σε 

οργανικό μόριο134. Το γεγονός αυτό υποστηρίζεται και από το πρώτο στάδιο του 

μηχανισμού της οξείδωσης του [CuII(capca)]+ σε νιτρονικό σύμπλοκο, που προτείνεται στην 

θεωρητική μελέτη, όπου το Ο2 δεσμεύεται στο άτομο άνθρακα της ιμινικής ομάδας του 

[CuII(capca)]+ και έτσι, μετατρέπεται σε σουπερόξυ ρίζα. Το φάσμα X-band EPR του 

συμπλόκου 3 δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή ακόμη και μετά το πέρας 24 ωρών, κατά τις 

οποίες το σύμπλοκο ήταν εκτεθειμένο στον ατμοσφαιρικό αέρα. 
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Σχήμα 4.9: Φάσματα X-band EPR του συμπλόκου 2·CH3OH (0.80 mM) σε 

παγωμένη μεθανόλη και διαφορετικούς χρόνους  

6. Φασματοσκοπία ESI-MS 

Η οξείδωση του [CuII(Ηcapcah)]+ (1΄) σε [CuII(capca)]+ (2΄) μεθανολικό διάλυμα 

παρακολουθήθηκε με την φασματοσκοπική μέθοδο ESI-MS, σε πραγματικούς χρόνους. Για 

την μετατροπή του 1΄ σε 2΄ χρειάζονται περίπου 24 ώρες, ωστόσο η προσθήκη ενός 

ισοδύναμου Et3N οδηγεί στην σχεδόν άμεση μετατροπή του 1΄ σε 2΄, όπως έχει αποδειχθεί 

και από τις μελέτες φασματοσκοπίας UV-Vis. Εκτός από τις κορυφές των ειδών 

[CuII(Hcapcah)]+ (m/z=364.03) και [CuII(capca)]+ (m/z=366.05), ανιχνεύεται µία κορυφή 

στα m/z=786.09 που αποδίδεται στο {[CuII(µ-pipyaz)][CuII(capca)]++H+} 

([Cu2(C37H27N9O4)]) και η έντασή της κυριαρχεί µετά από 24 ώρες (Σχήμα 4.10). Το 

γεγονός αυτό βρίσκεται σε συµφωνία µε τις κινητικές µελέτες UV, όπου η οξείδωση του 

[CuII(capca)]+ σε [CuII(pipyaz)] ([Cu(C19H13N5O3)]) γίνεται γρηγορότερα από ότι γίνεται η 

οξείδωση του [CuII(Hcapcah)]+ σε [CuII(capca)]+.  
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Σχήμα 4.10: MS της οξείδωσης του 1’, A) σε μεθανολικό διάλυμα του 1 σε t=0 s, B) 

a σε μεθανολικό διάλυμα του 1 σε t=24 h και C) σε μεθανολικό διάλυμα του 1 με την 

προσθήκη 1 ισοδύναμου Et3N σε t=0 s 

Έγιναν μελέτες MS σε διαλύµατα που περιείχαν ένα ισοδύναμο [CuII(CH3COO)2]∙Η2Ο και 

ενα ή δύο ισοδύναμα Hcapca, απευθείας μετά την ανάμειξη των διαλυμάτων και έπειτα από 

6 ώρες. Τα φάσµατα έδωσαν µια κύρια κορυφή στα m/z=364.03, η οποία ταυτοποιείται στο 

[CuII(capca)]+. Η κορυφή στα m/z=286.11 οφείλεται στο είδος [Hcapca(-H2O) + H+] 

(C18H13N4) ενώ, οι µικρότερες κορυφές στα 303.20 και 325.12 αποδίδονται στα [Hcapca + 

[Cu
II

(Hcapca)]
+ 

 

[Cu
II

(capca)]
+ 
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H+] (C18H15N4O) και [Hcapca + Na+] (C18H14N4ONa), αντίστοιχα. Στα διαλύµατα 1:2 

([CuII(CH3COO)2]∙Η2Ο:Hcapca) υπάρχει μια επιπλέον κορυφή η οποία οφείλεται στο είδος 

{[Cu(capca)]++Hcapca} ([Cu(C36H27N8O2)], m/z=666.25). Η κορυφή στα m/z=786.09 

οφείλεται στο είδος {[CuII(pipyaz)][Cu(capca)]+} και συναντάται και στα δύο διαλύματα, 

1:1 και 1:2 ([CuII(CH3COO)2]∙Η2Ο:Hcapca. Επιπλέον, η κορυφή αυτή γίνεται η κυρίαρχη 

κορυφή έπειτα από 6 ώρες στην περιοχή m/z 300-600. Οι κορυφές από τα [CuΙΙ(capca)]+- 

Hcapca αλλά και οι κορυφές των ενώσεων του ιοντισµένου και του αφυδατωµένου Hcapca, 

µειώνονται µε το πέρασμα του χρόνου γεγονός που σημαίνει ότι ο οργανικός 

υποκαταστάτης Hcapca καταναλώνεται.  

Τέλος, πραγματοποιήθηκαν μελέτες MS στα διαλύματα μεθανόλης στα οποία περιέχονταν 

ένα ισοδύναμο του CuIICl2∙H2O και ένα ισοδύναμο Hmcapca σε χρόνους 0, 6 ώρες και 24 

ώρες από την ανάμιξη των διαλυμάτων (σχήμα 4.11). Στα φάσματα τα οποία λήφθηκαν 

αμέσως μετά την  ανάμιξη των αντιδρώντων, υπήρχε μια κύρια κορυφή στα m/z 378.06 η 

οποία οφείλεται στο είδος [CuΙΙ(mcapca)]+, θραύσματα από τo [(CuΙΙmcapca)2Cl]+(798.08) 

όπως επίσης, και κάποιες μικρές κορυφές από τα αντιδρώντα τα οποία δεν είχαν αντιδράσει, 

στον χρόνο αυτό. Στο φάσμα του διαλύματος που λήφθηκε έπειτα από 6 ώρες, η μόνη 

διαφορά που παρατηρήθηκε από αυτό των 0 ωρών, είναι ότι τα αντιδρώντα τα οποία δεν 

είχαν αντιδράσει είχαν σχεδόν καταναλωθεί. Έπειτα από 24 ώρες, στο φάσμα που λήφθηκε, 

παρατηρήθηκε ότι τα αντιδρώντα είχαν καταναλωθεί πλήρως και τα δυο σήματα που 

υπήρχαν οφείλονται στα είδη [CuΙΙ(mcapca)]+
 και [(CuΙΙmcapca)2Cl]+.  

 

 

[Cu
II
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+

 

[(Cu
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Σχήμα 4.11: Φάσματα ESI-MS διαλύματος που περιείχε Cu IICl2.H2O/Hmcapca (1:1 

μοριακή αναλογία) σε μεθανόλη σε χρόνους 0, 6 και 24 ώρες από την ανάμιξη των 

Cu I ICl2 .H2O και Hmcapca 

7. Υπολογιστικές μελέτες 

Αρχικά, υπολογίστηκε η επιφάνεια δυναμικής ενέργειας (PES) για την μετατροπή του 

αμινικού συμπλόκου του χαλκού (ΙΙ), [CuΙΙ(Hcapcah)]+ (1΄), στο ιμινικό σύμπλοκο του 

χαλκού (ΙΙ), [CuΙΙ(capca)]+ (2΄), μέσω οξείδωσης από τον ατμοσφαιρικό αέρα. Το 

ενεργειακό και γεωμετρικό προφίλ της μετατροπής του 1′ → 2′ μέσω της οξείδωσης από 

τον ατμοσφαιρικό αέρα, υπολογισμένο από το υπολογιστικό πρόγραμμα PBE0/ Def2-

TZVP, σε διάλυμα μεθανόλης απεικονίζεται στο σχήμα 4.12. Το PBE0 έχει επιλεχθεί λόγω 

του ότι είναι κατάλληλο για να πραγματοποιεί υπολογισμούς της γεωμετρίας και των 

ενεργειακών ιδιοτήτων των μετάλλων μετάπτωσης, παρέχοντας γεωμετρίες και ενέργειες 

καλής ποιότητας οι οποίες συμφωνούν με τους υπολογισμούς υψηλού επιπέδου CCSD(T).  

 

Σχήμα 4.12: Ενεργειακό και γεωμετρικό προφίλ της μετατροπής του 1′ → 2′ μέσω 

της οξείδωσης από τον ατμοσφαιρικό αέρα, υπολογισμένο από το PBE0/ Def2-TZVP, 

σε διάλυμα μεθανόλης  

Το πρώτο στάδιο του μηχανισμού οξείδωσης του 1′ σε 2′ περιλαμβάνει την ενεργοποίηση 

του διοξυγόνου από την αλληλεπίδρασή του με το 1′. Οι υπολογισμοί PES είχαν ως 

αποτέλεσμα, τον εντοπισμό ενός τοπικού ελαχίστου το οποίο αντιστοιχεί στο 

[CuII(Hcapcah)(OOH)]+ και περιλαμβάνει την ένταξη υδροπερόξυ ομάδας στο μεταλλικό 

κέντρο του χαλκού(ΙΙ) μέσω απόσπασης ατόμου Η της αμίνης από το διοξυγόνο. Το 

αναμενόμενο μήκος δεσμού Ο-Ο της τάξεως των 1.390 Å αλλά και η συχνότητα αρμονικής 

δόνησης τάσης (harmonic vibrational stretching frequency), νO–O, 988 cm−1 χαρακτηρίζουν 
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την υδροπεροξυ φύση της ενταγμένης ρίζας •OOH. Το ενδιάμεσο [CuII(Hcapcah)(OOH)]+
 

είναι ασταθές και απελευθερώνει αμέσως την •OOH ρίζα, με αποτέλεσμα να σχηματίζεται 

το ενδιάμεσο [CuII(capcah•)]+ (S = 1) το οποίο αποσπά ένα μεθυλενικό άτομο Η ούτως ώστε, 

να σχηματίσει τελικά το ιμινικό είδος του χαλκού (ΙΙ) 2′. Η απελευθέρωση της •OOH ρίζας 

η οποία ακολουθείται από την απόσπαση του μεθυλενικού Η είναι μια εξωθερμική 

αντίδραση (ΔH =−46.8 kcal mol−1). Εναλλακτικά, η προσδεδεμένη ρίζα •OOH μπορεί να 

προσβάλει και να αποσπάσει το μεθυλενικό Η, το οποίο βρίσκεται 2.628 Å από το ενταγμένο 

άτομο Ο της ρίζας •OOH και με αυτό τον τρόπο προκύπτει το ιμινικό είδος του χαλκού (ΙΙ) 

2′. 

Για να γίνει αντιληπτός ο λόγος που στο μεταλλικό κέντρο του χαλκού (ΙΙ) εντάσσεται η 

υδροπερόξυ ρίζα •OOH και όχι το διοξυγόνο, μελετήθηκαν τα μοριακά τροχιακά (FMOs), η 

κατανομή φορτίων στα σύμπλοκα αλλά και τα πιθανά ασταθή ενδιάμεσα (σχήμα 4.13).  
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Σχήμα 4.13: Επιλεγµένες δοµικές παράµετροι, ατοµικά φορτία και σημαντικά 

μοριακά τροχιακά του συμπλόκου  [Cu(capca)]+, τα FMOs του Ο2  και του 

PyCH2(NO2) αλλά και τα 3D σχήματα της πυκνότητας spin του [Cu(capca)]+ και του 

διοξυγόνου υπολογισμένα από στο επίπεδο PBE0/def2-TZVP σε μεθανολικό διάλυμα  

Στο σχήμα 4.13 φαίνεται ότι το μερικώς κατειλημμένο μοριακό τροχιακό (singly occupied 

molecular orbital (SOMO)) και το χαμηλότερο μη κατειλημμένο μοριακό τροχιακό (lowest 

unoccupied molecular orbital (LUMO)) του [CuII(Hcapcah)]+ εντοπίζονται κυρίως στις 

αρωματικές φαίνυλ ομάδες του είδους  [CuII(Hcapcah)]+. Το SOMO εντοπίζεται σε μικρό 

ποσοστό στο αμινικό Ν (0.55%), στα άτομα Η (0.36%) αλλά και στο μεθυλενικό άτομο C 

ΣΟ
ΦΙ
Α Χ
ΑΤ
ΖΗ
ΘΩ
ΜΑ



 
 
 

125 
 

(0.12%). Επομένως, η αλληλεπίδραση του υψηλότερου κατειλημμένου μοριακού τροχιακού 

(highest occupied molecular orbital (HOMO)) του διοξυγόνου (π1g* MO) με το SOMO και 

LUMO του [CuII(Hcapcah)]+ δεν μπορεί να οδηγήσει στην πρόσδεση του διοξυγόνου στον 

Cu(II) και τον σχηματισμό του [Cu(Hcapcah)(O2)]
+. Επομένως, το διοξυγόνο το οποίο 

αποσπά το αμινικό Η από τον υποκαταστάτη Hcapcah− μετατρέπεται σε υδροπερόξυ ρίζα 

(•OOH) η οποία μπορεί να προσδεθεί στο μεταλλικό κέντρο του Cu(II) και έτσι να 

σχηματιστεί το ασταθές ενδιάμεσο [CuII(capcah) (•OOH)]+. Το ατομικό φορτίο του 

προσδεδεμένου ατόμου Ο στο OOH (qO = −0.342|e|) και του μεθυλενικού ατόμου Η (qH = 

0.255|e|) στο ασταθές ενδιάμεσο [CuII(capcah)(•OOH)]+ υποστηρίζουν ότι, οι 

ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις είναι ο λόγος για την απόσπαση του •H και τον 

σχηματισμό του υπεροξειδίου του υδρογόνου, H2O2
135. 

Έπειτα, υπολογίστηκε η επιφάνεια δυναμικής ενέργειας (PES) για την μετατροπή του 

ιμινικού συμπλόκου του χαλκού (ΙΙ) 2′ στο νιτρονικό σύμπλοκο του χαλκού(ΙΙ), 

[CuII(pipyaz)] μέσω της οξείδωσής του από τον ατμοσφαιρικό αέρα. Ο σχηματισμός του 

νιτρονικού συμπλόκου του χαλκού μέσω της οξείδωσης από τον διαλύτη της αντίδρασης, 

δεν μπορεί να συμβαίνει καθώς ο υποκαταστάτης είναι πιο ευαίσθητος στην οξείδωση. Στο 

σύμπλοκο [CuII(Hcapcah)]+ (1′) δεν μπορεί το διοξυγόνο να προσδεθεί στο μεταλλικό 

κέντρο του CuII  με κανέναν τρόπο από τους end-on και side-on. Συγκεκριμένα, όλες οι 

προσπάθειες για εντοπισμό του συμπλόκου [CuII(capca)(O2)]
+, στο οποίο να είναι 

δεσμευμένο το Ο2 στο μεταλλικό κέντρο του  Cu(II)  με έναν από τους τρόπους end-on ή 

side-on  ήταν ανεπιτυχείς. Δηλαδή, όταν χρησιμοποιήθηκαν γεωμετρίες στις οποίες στα είδη 

[CuII(capca) (O2)]
+ θα υπήρχε προσδεδεμένο το διοξυγόνο στο μεταλλικό κέντρο του Cu(II) 

με end-on ή side-on οι διαδικασίες βελτιστοποίησης οδηγούσαν, στην αποδέσμευση του 

διοξυγόνου από το μεταλλικό κέντρο του χαλκού (ΙΙ). Η πρόσδεση του O2 στο μεταλλικό 

κέντρο του χαλκού στο σύμπλοκο (2′) δεν είναι δυνατή αφού η φύση των φύση των FMOs 

και η κατανομή φορτίου του 2′ δεν το επιτρέπουν (σχήμα 4.13). Επομένως, λόγω του ότι η 

πρόσδεση του O2 δεν μπορεί να επιτευχθεί στο μεταλλικό κέντρο του χαλκού (ΙΙ) 

αποκλείεται και η πιθανότητα σχηματισμού διπυρηνικών πέροξο ειδών Cu–O–O–Cu 

γεγονός που συμφωνεί με τα πειράματα που έχουν γίνει. Τα SOMO και LUMO του 

συμπλόκου 2′ εντοπίζονται κυρίως στον δεσμό N(3)–C(13) [SOMO: 20.1% στο N(3) και 

4.8% στον C(13), LUMO: 14.3% στο N(3) και 23.1% στον C(13)]. Επομένως, η 

αλληλεπίδραση των π1g*-HOMO του 3O2 με τα SOMO και LUMO του 2′ εντοπίζονται στον 
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δεσμό N(3)–C(13), και έτσι προκύπτει το ενδιάμεσο [CuII(capca- O2)]
+, που φαίνεται στο 

σχήμα 4.14 

 

Σχήμα 4.14: Επιλεγµένες δοµικές παράµετροι, ατοµικά φορτία, σημαντικά μοριακά 

τροχιακά και τα 3D σχήματα της πυκνότητας spin του ενδιαμέσου [Cu II(capca- O2)]+ 

υπολογισμένα στο επίπεδο PBE0/def2-TZVP σε μεθανολικό διάλυμα  

Στο είδος [CuII(capca-O2)]
+ το διοξυγόνο ενεργοποιείται και μετατρέπεται σε περόξυ ομάδα 

με μήκος δεσμού O–O=1.447 Å (αναμενόμενο Wiberg bond index (WBI) = 0.982), το οποίο 

είναι μεγαλύτερο από το μήκος δεσμού O–O=1.423 (WBI = 1.014) Å, στο H2O2.  

Το O(2) της περόξυ ομάδας σχηματίζει σχηματίζει έναν ασθενή δεσμό N(3)–O(2) με μήκος 

1.469 Å (WBI = 0.917), ενώ το O(2′) σχηματίζει έναν ελαφρώς ισχυρότερο δεσμό C(13)–

O(2′) με μήκος 1.433 Å (WBI = 0.931) (Σχήμα 4.14). Η αλληλεπίδραση της περόξυ ομάδας 

με την μονάδα N(3)–C(13) του υποκαταστάτη capca−, προκαλεί αλλαγές στην δομή του 

συμπλόκου 2′. Συγκεκριμένα, η απόσταση CuII–N(3) αυξάνεται κατά 0.059 Å σε σχέση με 

την αντίστοιχη απόσταση στο σύμπλοκο 2′. Σε αντίθετη περίπτωση, οι δεσμοί CuII–N(4), 

CuII–N(1) and CuII–N(2) κονταίνουν κατά, 0.040, 0.019 και 0.021 Å, αντίστοιχα (Σχήμα 

4.14, Πίνακας 4.2). Είναι αξιοσημείωτη και  η επιμήκυνση των δεσμών N(3)–C(13) και 

N(3)–C(12) κατά 0.198 και 0.037 Å, αντίστοιχα, η οποία οδηγεί σε εξασθένιση των δεσμών. 

Η μεταφορά φορτίου του ατομικού φορτίου μέσω του διοξυγόνου η οποία συνέβηκε στο 

ενδιάμεσο [CuII(capca-O2)]
+  είναι ίση με −0.322|e| και κατανεμήθηκε στα άτομα οξυγόνου 

O(2) (−0.099|e|) και O(2′) (−0.223|e|). Οι πυκνότητες spin των 2′  και [CuII(capca-O2)]
+ οι 
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οποίες ισούνται με 0.128 και 0.106 au, αντίστοιχα, μεταφέρθηκαν στο N(3). Στο ενδιάμεσο 

[CuII(capca-O2)]
+ το O(2) της περόξυ ομάδας χρειάζεται μικρές ποσότητες πυκνότητας spin 

(0.013 au) (Σχήμα 4.14), οι οποίες θα δώσουν χαρακτήρα ρίζας στη δεσμευμένη περόξυ 

ομάδα. Το μεταλλικό κέντρο του χαλκού στο ενδιάμεσο [CuII(capca-O2)]
+ παραμένει στην 

οξειδωτική κατάσταση ΙΙ. Τα ατομικά φορτία των μεταλλικών κέντρων του χαλκού (ΙΙ) στα 

2′ (QCu = 1.026|e|) και [CuII(capca-O2)]
+ (QCu = 1.015|e|) παραμένουν πρακτικά αναλλοίωτα. 

Οι ενεργειακοί φραγμοί για την ενεργοποίηση του O2 από τα μεταλλικά σύμπλοκα του 

χαλκού (ΙΙ) είτε αυτό δεσμεύεται στον χαλκό (ΙΙ) (οξείδωση του 1 σε 2, 35.7 kcal mol−1) είτε 

δεσμεύεται στον υποκαταστάτη είναι υψηλοί. Οι τιμές αυτές συμφωνούν με τις τιμές της 

βιβλιογραφίας που αφορούν την ενεργοποίηση του διοξυγόνου από τα σύμπλοκα του 

χαλκού (ΙΙ)136,137. 

Στο επόμενο στάδιο, το ενδιάμεσο [CuII(capca-O2)]
+ αντιδρά είτε με CH3OH είτε με H2O 

(σχήμα 4.15) και δίνει τις ενώσεις 5 ή 5′ και το οργανικό μόριο νιτροσο(πυριδίν-2-

υλ)μεθανολη (nitroso(pyridin-2-yl)methanol), PyCH(OH)(NO) μέσω μιας εξώθερμης 

διαδικασίας με ενέργειες 26.1 και 23.4 kcal  mol−1, αντίστοιχα.  

Στη συνέχεια η νιτροσο(πυριδίν-2-υλ)μεθανολη (nitroso( pyridin-2-yl)methanol), 

PyCH(OH)(NO), µετατρέπεται στο (κατά 2 kcal/mol) πιο σταθερό ισοµερές 2-

(nitromethyl)pyridine, PyCH2(NO2). Το εναλλακτικό ταυτομερές PyCH(NOOH) 

υπολογίστηκε ότι είναι κατά 8.2 kcal mol−1 πιο ασταθές από το PyCH2(NO2). Επιπλέον, το 

PyCH2(NO2) υπόκειται σε μια Nitro-Mannich αντίδραση στον ιμινικό δεσμό ενός δεύτερου 

[CuII(capca)]+138. Το ισομερές PyCH2(NO2) περιέχει μια ενεργή μεθυλενική ομάδα η οποία 

αποπρωτονιόνεται εύκολα παρουσία βάσης (Β) και έτσι, σχηματίζεται το πυρηνόφιλο 

[PyCH(NO2)]
− . Η συνάφεια του Η με το πυρηνόφιλο [PyCH(NO2)]

−  αναμένεται να είναι 

ίση με 188.6 kcal mol−  υπολογιζόμενο από το  PBE0/def2-TZVP  σε μεθανολικό διάλυμα. 
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Σχήμα 4.15: Γεωμετρικά και ενεργειακά προφίλ της οξείδωσης του 2΄από τον 

ατμοσφαιρικό αέρα, υπολογισμένα από  το PBE0/def2-TZVP  σε μεθανολικό διάλυμα  

Στην συνέχεια, το πυρηνόφιλο [PyCH(NO2)]
− προσβάλλει το ηλεκτρονιόφιλο κέντρο του 

C(13) (QC(2) = 0.143|e|)  του συμπλόκου 2′ και έτσι, σχηματίζεται το ενδιάμεσο Im1 που 

φαίνεται στο σχήμα 4.16 του οποίου οι ενεργειακές ανάγκες σχηματισμού είναι ίσες με 11.2 

kcal mol−1. Το ενδιάμεσο Im1 απελευθερώνει μια πυριδίνη και έτσι, σχηματίζεται το 

ενδιάμεσο Α το οποίο μετατρέπεται στο  τελικό προιόν Β (σχήμα 4.17). Το είδος Β είναι 

πιο σταθερό από το Α κατά 2.7 kcal mol−1 . Επιπλέον, ο συνδυασμός 2 μονάδων του είδους 
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Β σε μεθανολικό διάλυμα έχει ως αποτέλεσμα τον σχηματισμό του διπυρηνικού συμπλόκου 

4.  

 

Σχήμα 4.16: Γεωμετρικά και ενεργειακά προφίλ της αντίδρασης aza-Henry του 

συμπλόκου 2΄ με το πυρηνόφιλο [PyCH(NO2)]−   υπολογισμένο με το PBE0/def2-

TZVP σε μεθανολικό διάλυμα  

 

Σχήμα 4.17: Ο συνδυασμός 2 σύμπλοκων ενώσεων Β για τον σχηματισμό του 

διπυρηνικού συμπλόκου 4 

8. Λόγος σύνθεσης του υποκαταστάτη Hmcapca 

Για να αποδειχθεί ότι το διοξυγόνο αλληλεπιδρά με το σύμπλοκο [Cu(capca)]+ μέσω της 

ομάδας >C=N-, και δεν προσδένεται στο μεταλλικό κέντρο του χαλκού(ΙΙ) συντέθηκε ο 

υποκαταστάτης Hmcapca. Στον υποκαταστάτη αυτό, ένα άτομο υδρογόνου της ιμινικής 

ομάδας αντικαταστάθηκε από μια μεθυλομάδα. Ο σχεδιασμός του υποκαταστάτη Hmcapca 

στηρίχθηκε: (i) στην στερική παρεμποδίση που προκαλείται από το μεγαλύτερο μέγεθος της 

μεθυλικής ομάδας, σε σχέση με αυτό του ατόμου υδρογόνου, και (ii) της χαμηλότερης 

ηλεκτρονιοφιλικότητας του ατόμου του άνθρακα της ιμινικής ομάδας η οποία προκαλείται 
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από το φαινόμενο κατά το οποίο η μεθυλομάδα απελευθερώνει ηλεκτρόνια (+Ι eff ect). Τα 

αποτελέσματα των μετρήσεων, UV-vis, c.w. EPR και ESI-MS, που πραγματοποίηθηκαν στο 

σύμπλοκο έδειξαν ότι το σύμπλοκο [CuII(mcapca)]+ παρέμεινε σταθερό στο ατμοσφαιρικό 

οξυγόνο , εν αντιθέσει με το σύμπλοκο [CuII(capca)]+. Τα πιο πάνω αποτελούν απόδειξη του 

γεγονότος ότι το διοξυγόνο ενεργοποιείται στον υποκαταστάτη και όχι στο μεταλλικό 

κέντρο του χαλκού(ΙΙ). Οι υπολογισμοί των θεωρητικών μελετών που αφορούν την 

αλληλεπίδραση του συμπλόκου [CuII(mcapca)]+ με το διοξυγόνο για τον σχηματισμό του 

είδους [CuII(mcapca-O)]+, προβλέπουν ότι το ενεργειακό φράγμα για τον σχηματισμό τους 

είναι κατά 2.1 kcal/mol υψηλότερο σε σχέση με τα είδη [Cu(capca)]+. 

9. Συμπεράσματα 

Συνεπώς, στην πιο πάνω μελέτη με την χρήση τριών αμιδικών υποκαταστατών έγινε 

σύνθεση μονοπυρηνικών και διπυρηνικών νιτρονικών συμπλόκων του χαλκού (ΙΙ),  τα οποία 

χαρακτηρίστηκαν δομικά και φυσικοχημικά. Η δευτεροταγής αμίνη η οποία δεσμεύεται στο 

μεταλλικό κέντρο του χαλκού (ΙΙ) του συμπλόκου [CuII(Hcapcah)]+ το οποίο βρίσκεται σε 

μεθανολικό διάλυμα οξειδώνεται από τον ατμοσφαιρικό αέρα σε ιμίνη και έτσι, προκύπτει 

το σύμπλοκο [CuII(capca)]+ . Η ιμίνη του συμπλόκου [CuII(capca)]+ οξειδώνεται περαιτέρω 

στο νιτρονικό σύμπλοκο του χαλκού (ΙΙ)-Β. Τα αποτελέσματα των υπολογιστικών μελετών 

για το σύστημα [CuII(capca)]+/O2, τα οποία υποστηρίχθηκαν και από τις μετρήσεις EPR, 

απέδειξαν ότι το ιμινικό σύμπλοκο του χαλκού (ΙΙ) 2·CH3OH είναι ικανό να ενεργοποιήσει 

το διοξυγόνο, το οποίο με την σειρά του προσβάλλει τον οργανικό υποκαταστάτη ο οποίος 

είναι προσδεδεμένος στον χαλκό (ΙΙ). Ο σχηματισμός του συμπλόκου 4 προκύπτει ως 

αποτέλεσμα τόσο της οξείδωσης του ιμινικού δεσμού ενός συμπλόκου [CuII(capca)]+ σε 

νιτρονικό μόριο αλλά και μιας Nitro-Mannich αντίδρασης του παραγώμενου νιτρονικού 

μορίου με τον ιμινικό δεσμό ενός δεύτερου συμπλόκου  [CuII(capca)]+. Εν κατακλείδι, η πιο 

πάνω μελέτη υποστηρίζει ότι δεν είναι αναγκαία η πρόσδεση του διοξυγόνου στο μεταλλικό 

κέντρο του χαλκού για να παρουσιάζουν τα μεταλλοένζυμα του χαλκού δράση οξειδάσης ή 

οξυγενάσης.  
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Κεφάλαιο 5: Αποτελέσματα-Συζήτηση αποτελεσμάτων συμπλοκοποίησης 

βαναδίου 

1. Σύνθεση των υποκαταστατών και των σύμπλοκων ενώσεων του βαναδίου(V) 

Το χρώμα των διαλυμάτων στα οποία περιέχονταν: VOSO4 σε νερό ή VOCl2 σε CH3CN και 

Hpbq σε μεθανόλη παρουσία O2 (1 atm) άλλαξε σε διάστημα μιας ώρας από κιτρινο-πράσινο 

σε κόκκινο, και παρατηρήθηκε σχηματισμός κρυστάλλων του συμπλόκου [VV 

Ο(O2)(pbq)(Η2Ο)] (1), έπειτα από διάστημα τριών ημερών. Η αναλογία των διαλυτών στο 

διάλυμα ήταν 25:75 νερό:μεθανόλη. Η αντίδραση σε διαλύματα όπου ο διαλύτης είναι η 

μεθανόλη μόνο, οδηγεί στον σχηματισμό κρυστάλλων του συμπλόκου 2. Όταν η αναλογία 

του νερού στο διάλυμα αυξηθεί σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% τότε, η αντίδραση δεν 

πραγματοποιείται. Η ταχύτητα αντίδρασης του VOSO4: Hpbq με το O2 είναι υψηλότερη 

στην μεθανόλη και χαμηλότερη στο ακετονιτρίλιο. Στο DMSO η αντίδραση 

πραγματοποιείται σε πολύ χαμηλότερους ρυθμούς τόσο από την μεθανόλη όσο και από το 

ακετονιτρίλιο. Η ταχύτητα της αντίδρασης για τον σχηματισμό των κρυστάλλων [VV 

Ο(O2)(pbq)(Η2Ο)] (1) ή [VV Ο(O2)(pbq)(CH3OH)] (2) εξαρτάται από την συγκέντρωση 

των αντιδρώντων η οποία αυξάνεται σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από 0.015 M. Αυτό 

συνδεέται με το γεγονός ότι, το σύμπλοκο 1 σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από 0.015 Μ 

καθιζάνει εκτός του διαλύματος και έτσι, η αντίδραση οδηγείται προς τον σχηματισμό του 

συμπλόκου 1. Η φασματοσκοπία NMR έδειξε ότι η αντίδραση του VIVO2+-Hpbq με το 

οξυγόνο οδηγεί στον σχηματισμό δύο προιόντων: του συμπλόκου 1 και του [VV(O)2(pbq)]. 

Αυτού του είδους η αντίδραση έχει παρατηρηθεί στην βιβλιογραφία με την αλληλεπίδραση 

μεταξύ του VIVO2+-hydrotris(3,5-diisopropylpyrazol-1-yl)-borate (TpPri2) με το 

ατμοσφαιρικό οξυγόνο σε τολουόλιο η οποία οδήγησε στον σχηματισμό ίσων ποσοτήτων 

των συμπλόκων διόξο και πέροξο βαναδίου με τον υποκαταστάτη25. Όμοια αποτελέσματα 

λήφθηκαν και από την αντίδραση του VIVO2+-Hpbq με το ατμοσφαιρικό οξυγόνο σε 

ακετονιτρίλιο. Τα αποτελέσματα διαφοροποιούνται στην μεθανόλη όπου η ποσότητα του 

περοξιδο-βαναδικού (peroxido-vanadate) συμπλόκου, 1, ήταν περισσότερη από αυτή του 

dioxo-vanadate συμπλόκου, [VV(O)2(pbq)]. Ο σχηματισμός του συμπλόκου 1 σε σχέση με 

το σύμπλοκο [VV(Ο)2(pbq)] εξακολουθεί να συνεχίζεται και έπειτα από την οξείδωση όλης 

της ποσότητας του VIVO2+ γεγονός που προτείνει ότι ανάγεται περισσότερο O2. Επομένως, 

ένα μήνα από την αρχή της αντίδρασης η αναλογία των συμπλόκων 1: [VV(O)2(pbq)] ήταν 

15:85. Μια πιθανή εξήγηση για το γεγονός αυτό είναι ότι η μεθανόλη θα μπορούσε να δρά 

ως αναγωγικός παράγοντας του διοξυγόνου έπειτα από την κατανάλωση του VIVO2+-Hpbq. 
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Η προσθήκη ενός ισοδύναμου υδροκινόνης είχε ως αποτέλεσμα τον σχηματισμό του 

συμπλόκου 1, μόνο. Η υδροκινόνη, η οποία είναι ισχυρότερος αναγωγικός παράγοντας από 

την μεθανόλη, θα μπορούσε να σταματά τον σχηματισμό του [VV(O)2(pbq)] και να αυξάνει 

την παραγωγή του συμπλόκου 1.  

 

Σχήμα 5.1: Σύνθεση των συμπλόκων 1 και [VV(O)2(pbq)] 

Σχετικά με την μελέτη για την δραστικότητα των υποκαταστατών για την αναγωγή του 

διοξυγόνου στο βαναδικό(IV) μεταλλικό κέντρο χρησιμοποιήθηκαν οι υποκαταστάτες 

τερπυριδίνη (σχήμα 5.2(Α)), 2,3,5,6-τέτρα(2-πυριδύλ) πυραζίνη (σχήμα 5.2(B)) και 2,4,6-

τρι(1Η-πυραζόλ-1-υλ)-1,3,5-τριαζίνη (σχήμα 5.2(C)). Οι υποκαταστάτες αυτοί αντέδρασαν 

με VOSO4 
 και λήφθηκαν φάσματα 51VNMR. Όλοι οι υποκαταστάτες Α-C (σχήμα 5.2) 

έχουν καλή διαλυτότητα στην μεθανόλη. Παρόλα αυτά με την ανάμιξη του υποκαταστάτη 

τερπυριδίνης Α με το VOSO4  σε αναλογίες διαλυτών CD3OD:D2O 75:25 καθίζανε 

κρυσταλλικό στερεό γκρίζου χρώματος, το οποίο πιθανόν να είναι το σύμπλοκο του 

υποκαταστάτη της τερπυριδίνης με το V(IV). Το γεγονός αυτό δεν επιτρέπει την λήψη 

φασμάτων NMR και έτσι, για να αποφευχθεί η παραγωγή του γκρίζου κρυσταλλικού 

στερεού  έγιναν δυο σειρές πειραμάτων. Η πρώτη σειρά περιελάμβανε αντιδράσεις 

υποκαταστάτών (Α-C) με το VOSO4 σε αναλογία διαλυτών CD3OD:D2O 60:40 ενώ, η 

δεύτερη σειρά αντιδράσεων περιελάμβανε αντιδράσεις υποκαταστάτών (Α-B) με το VOSO4 

αναλογία διαλυτών CD3OD:D2O 75:25.  
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Σχήμα 5.2: Υποκαταστάτες που χρησιμοποιήθηκαν για την μελέτη της 

δραστικότητας του υποκαταστάτη για την ενεργοποίηση του διοξυγόνου σε βαναδικό 

μεταλλικό κέντρο ( IV) τερπυριδίνη (Α), 2,3,5,6-τέτρα(2-πυριδύλ) πυραζίνη (Β), 

τρι(1Η-πυραζόλ-1-υλ)-1,3,5-τριαζίνη (C) 

2. Χαρακτηρισμός των σύμπλοκων ενώσεων του V5+ 

Ο προσδιορισμός της απόλυτης δομής των ενώσεων του βαναδίου(V) στη στερεά 

κατάσταση, για τους μονοκρυστάλλους που απομονώθηκαν από τις αντιδράσεις, 

πραγματοποιήθηκε με περίθλαση ακτίνων Χ. Στον Πίνακα 5.1 παρουσιάζονται 

συγκεντρωτικά κρυσταλλογραφικά δεδομένα που αφορούν την επίλυση των δομών 1 και 2 

του βαναδίου(V).  

Παραμέτροι 1 2 

Empirical formula C15 H14 N3 O6 V C16 H14 N3 O5 V 

Formula weight 383.23 379.24 

Temperature 100(2) K 100(2) K 

Wavelength 1.54184 Å 1.54184 Å 

Crystsyst Monoclinic Monoclinic 

Space group P21/n P21/c 

a(Å) 8.2766 (2) 8.8472(6) 

b(Å) 10.8579 (3) 7.4074(5) 

c(Å) 16.8325 (5) 24.0139(16) 

(deg) 90 90 

(deg) 90.732(3) 99.558(7) 

(deg) 90 90 

Vol.(Å3) 1512.55(7) 1551.90(18) 

Z 4 4 

calcd (Mg/) 1.683 1.623 

Abscoeff (mm-1) 5.871 5.667 

 range for data collection 

(deg) 

4.847-74.730 5.069 - 74.162 

Index ranges -9<=h<=10 

 -12<=k<=13 

 -20<=l<=20 

-8<=h<=10 

-8<=k<=5 

-29<=l<=29 
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Collected 

Unique 

Rint 

9699 

3030 

0.0660 

5151 

3022 

0.0369 

data/restraints/parameters 3030 / 0 / 242 3022 / 0 / 242 

GOF on F2 1.043 1.031 

Max/minp (eÅ-3) 0.433 and 

 -0.533 

0.948 and  

-0.533 

Final R indices (R, Rw)  

[I>2I)] 

0.0500 

0.1298 

0.0609 

0.1672 

R, wR(all data) 0.0597 

 0.1396 

0.0642 

0.1712 

Πίνακας 5.1: Κρυσταλλογραφικά δεδομένα από την επίλυση των δομών των συμπλόκων 1 και 2 

του βαναδίου(V) 
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Στον Πίνακα 5.2 που φαίνεται πιο κάτω, παρουσιάζονται οι ενδομοριακές αποστάσεις και 

γωνίες δεσμών σχετικές με την σφαίρα ένταξης του χαλκού (ΙΙ).  

Δεσμός 1 2 

V(1)-O(1)  1.599(2) 1.599(2) 

V(1)-O(3)  1.888(2) 1.887(2) 

V(1)-O(2)  1.888(2) 1.875(2) 

V(1)-N(2)  2.101(2) 2.093(2) 

V(1)-N(3)  2.134(2) 2.125(2) 

V(1)-N(1)  2.145(2) 2.138(2) 

V(1)-O(4)  2.243(2) 2.275(2) 

O(2)-O(3)  1.424(3) 1.422(3) 

N(2)-C(6)  1.327(4) 1.348(3) 

N(2)-C(7)  1.412(4) 1.400(3) 

O(5)-C(6)  1.240(4) 1.231(3) 

N(1)-C(1)  1.334(4) 1.336(4) 

N(1)-C(5)  1.342(4) 1.347(4) 

N(3)-C(13)  1.327(4) 1.328(4) 

N(3)-C(14)  1.365(4) 1.368(4) 

Πίνακας 5.2: Επιλεγμένα μήκη δεσμών (Å ) για τα σύμπλοκα 1 και 2 

Στο σχήμα 5.3 φαίνονται οι δομές των συμπλόκων 1 και 2. Η γεωμετρία του μεταλλικού 

κέντρου του VV μπορεί να περιγραφεί ως πενταγωνική διπυραμίδα, με το ισημερινό επίπεδο 

να ορίζεται από μια πυριδίνη, από μια κινολόνη, από ένα αποπρωτονιωμένο αμιδικό άζωτο 

όπως και από δύο άτομα οξυγόνου της περόξο ομάδας. Στις αξονικές θέσεις υπάρχει μια όξο 

ομάδα και ένα άτομο οξυγόνου, από τον εκάστοτε διαλύτη (H2O στο 1, CH3OH στο 2), το 

οποίο είναι σε trans θέση προς την όξο ομάδα. Το άτομο του βαναδίου βρίσκεται 0.2556(5) 

Å υψηλότερα από το ισημερινό επίπεδο. Η τιμή αυτή είναι κοντά σε άλλες τιμές, ~0.3 Å, 

που αναφέρονται στην βιβλιογραφία και αφορούν επταενταγμένα περοξοβαναδικά139. Οι 

αποστάσεις δεσμών μεταξύ του VV και των ατόμων δοτών είναι κοντά στις τιμές των δεσμών 

του συμπλόκου peroxido VV peptidic [VVO(O2)glygly]- (glygly2- = γλυκινιγλυκινάτο) 

(glygly2-=glycineglycinate), το οποίο αναφέρεται στην βιβλιογραφία140. Το μήκος δεσμού 

για το V(1)-N(2) (~2.10 Å) είναι μεγαλύτερο από τις μέσες τιμές του μήκους δεσμού V-

Namide (2.0 Å), το οποίο αναφέρθηκε και σε άλλα σύμπλοκα βαναδίου για ποικίλες 

οξειδωτικές καταστάσεις του μετάλλου (III-V)126,132,141,142. Το βανάδιο(V) σχηματίζει πολύ 

ισχυρούς δεσμούς με την περόξυ ομάδα (V-Operoxido~1.85 Å). Το γεγονός ότι το μήκος 
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δεσμού O(2)-O(3) που ισούται με ~1.42 Å έρχεται σε συμφωνία με το αναμενόμενο μήκος 

δεσμού για απλό δεσμό O-O, υποστηρίζει ότι το διοξυγόνο στο σύμπλοκο βρίσκεται στην 

περοξειδική οξειδωτική κατάσταση του O2
2-. 

  

Σχήμα 5.3: Διαγράμματα ORTEP των συμπλόκων 1 (A) και 2 (B) με 50% 

πιθανότητα ελλειψοειδών (τα άτομα υδρογόνου και του διαλύτη έχουν διαγραφεί για 

σκοπούς σαφήνειας) 

3. Φασματοσκοπία NMR 

3.1. Φασματοσκοπία 51V NMR 

3.1.1.  Αντίδραση Hbpq- VIVO2+ με O2 

Φάσμα του διαλύματος NMR του συμπλόκου 1 σε CD3OD έδωσε μια κορυφή στα -640 ppm 

επιβεβαιώνοντας ότι το μονοπερόξο βαναδικό σύμπλοκο είναι σταθερό στο διάλυμα. Η 

οξείδωση του VIVO2+-Hpbq από το O2 σε διαλύματα D2O:CH3OH ή CH3CN (25:75) 

παρακολουθήθηκε με την φασματοσκοπία 51V NMR (σχήμα 5.4 (Α)). Το φάσμα 51V NMR 

που λήφθηκε δύο ώρες μετά την έναρξη της αντίδρασης δείχνει τον σχηματισμό μιας 

κορυφής στα -645 ppm που αντιστοιχεί στον σχηματισμό του συμπλόκου 1, και μια κορυφή 

στα -507 ppm η οποία οφείλεται στον σχηματισμό του συμπλόκου [VV(O)2(pbq)]143. Ο 

υπολογισμός της συγκέντρωσης των διαμαγνητικών ειδών του βαναδίου(V) ο οποίος έγινε 

με την ολοκλήρωση των κορυφών του 51V NMR έδειξε ότι, τα παραμαγνητικά είδη του 

βαναδίου έχουν καταναλωθεί πλήρως σε περίπου τρείς μήνες από την έναρξη της 

αντίδρασης. Τα ολοκληρώματα των κορυφών που αντιστοιχούν στα σύμπλοκα 1 και 

[VV(O)2(pbq)] είναι ίσα, σε διάλυμα D2O:CH3CN (25:75) των VIVO2+-Hpbq. Αντίθετα, στα 

διαλύματα D2O:CH3OH (25:75) των VIVO2+-Hpbq η ποσότητα του συμπλόκου 1 είναι 

μεγαλύτερη από την συγκέντρωση του [VV(O)2(pbq)] (σχήμα 5.4 (Β)). Επιπλέον, η 

συγκέντρωση του συμπλόκου 1, έστω και με αργό ρυθμό, αυξάνεται σε σχέση με την 

συγκέντρωση του συμπλόκου [VV(O)2(pbq)], συναρτήσει του χρόνου (σχήμα 5.4 (Β)) . Η 

φασματοσκοπία 1H NMR υποδεικνύει ότι ο υποκαταστάτης δεν αποσυντίθεται κατά την 

(Α) (Β) 
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διάρκεια της αντίδρασης, υποδεικνύοντας έτσι ότι καταναλώνεται η μεθανόλη για την 

αναγωγή του O2. 

 

Σχήμα 5.4: Φάσματα  51V NMR της αντίδρασης των VOSO4 (0.0144 M)-Hbpq 

(0.0138 M) με το O2 vs χρόνου(h) σε μίγμα διαλυτών D2O:CH3OH (25:75) και 

ταυτοποίησή τους.  Οι κορυφές V1, V2, V4, V5 ταυτοποιούνται στα βαναδικά 

μονομερή, διμερή, τετραμερή και πενταμερή, αντίστοιχα, προερχ όμενα από το 

διάλυμα NaVO3 που χρησιμοποιείται ως πρότυπο (Α). Διάγραμμα της συγκέντρωσης 

των ειδών του βαναδίου συναρτήσει του χρόνου. Η συγκέντρωση των ειδών 

υπολογίστηκε από την ολοκλήρωση των κορυφών του  51V NMR  σε διάλυμα 

D2O:CH3OH (25:75) που περιείχε  VOSO4 (0.0144 M)-Hbpq (0.0138 M) (κόκκινα 

τετράγωνα) και των φασμάτων της αντίδρασης σε διάλυμα  D2O:CH3OH (25:75) που 

περιείχε  VOSO4 (0.0144 M)-Hbpq (0.0138 M)-υδροκινόνη  (0.0138 M) (μαύροι 

κύκλοι). Τα γεμισμένα σχήματα αντιπροσωπεύουν την συγκέντρωση του συμπλόκου 

1 ενώ, τα κενά την συγκέντρωση του συμπλόκου  [V(O)2(pbq)] (Β) 
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Η πιο πάνω υπόθεση επιβεβαιώθηκε από την προσθήκη υδροκινόνης, η οποία  είναι 

ισχυρότερος αναγωγικός παράγοντας από την μεθανόλη, σε διαλύματα D2O:CH3OH (25:75) 

που περιείχαν VIVO2+-Hpbq. Η προσθήκη υδροκινόνης μειώνει δραματικά την παραγωγή 

του συμπλόκου [VV(O)2(pbq)] και έτσι, αυξάνεται η συγκέντρωση του συμπλόκου 1 που 

σχηματίζεται στο διάλυμα όπως φαίνεται και στο σχήμα 5.5, παρακάτω.  

 

Σχήμα 5.5: Φάσματα 51V NMR της αντίδρασης VOSO4 (0.0144 M)-Hbpq (0.0138 

M)-υδροκινόνη(0.0138 M) με το O2 συναρτήσει του χρόνου (h) σε D2O:CH3OH 

(25:75) και ταυτοποίησή τους . Οι κορυφές V1, V2, V4, V5 ταυτοποιούνται στα 

βαναδικά μονομερή, διμερή, τετραμερή και πενταμερή, αντίστοιχα, προερχόμενα από 

το διάλυμα NaVO3 που χρησιμοποιείται ως πρότυπο.  

Όπως φαίνεται από το σχήμα 5.4 (B) η συγκέντρωση του συμπλόκου 1 παρουσία της 

υδροκινόνης είναι διπλάσια από τα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν απουσία 

υδροκινόνης. 

3.1.2. Μελέτη δραστικότητας με τους υποκαταστάτες τερπυριδίνη , 2,3,5,6-τέτρα(2-

πυριδύλ) πυραζίνη, τρι(1Η-πυραζόλ-1-υλ)-1,3,5-τριαζίνη  

Όσο αφορά την μελέτη γύρω απο την δραστικότητα των υποκαταστατών για την αναγωγή 

του διοξυγόνου με σύμπλοκες ενώσεις βαναδίου(IV) αρχικά, δοκιμάστηκε η δράση του 

υποκαταστάτη τερπυριδίνης  σχήμα 5.2 (A)  σε αναλογία διαλυτών CD3OH:D2O 60:40. Ο 

υποκαταστάτης της τερπυριδίνης αποτελείται από έναν πυραζινικό δακτύλιο και από δύο 

πυριδινικούς δακτυλίους με τα Ν ως άτομα δότες, όπως και ο υποκαταστάτης Hbpq. Τα 
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φάσματα 51VNMR έδειξαν μια κορυφή στα -619 ppm η οποία οφείλεται στον σχηματισμό 

του περόξο βαναδικού συμπλόκου στο διάλυμα όπως επίσης, και μια κορυφή στα -505 ppm 

η οποία οφείλεται στο διόξο βαναδικό(V) σύμπλοκο. Οι κορυφές αυτές εμφανίστηκαν στα 

φάσματα έπειτα από 24 ώρες από την ανάμιξη των διαλυμάτων. Το γεγονός αυτό δηλώνει 

ότι η αντίδραση τερπυριδινής-VOSO4 με το οξυγόνο είναι πιο αργή αντίδραση από αυτή με 

τον υποκαταστάτη Hbpq. Σε αυτά τα φάσματα έγινε ποσοτικοποίηση με την χρήση 

εξωτερικού προτύπου (σχήμα 5.6 (Α)) και φάνηκε ότι η συγκέντρωση του περόξο 

βαναδικού συμπλόκου είναι υψηλότερη σε σχέση με αυτή του διόξο βαναδικού(V) 

συμπλόκου. Ο δεύτερος υποκαταστάτης ο οποίος δοκιμάστηκε στις ίδιες αναλογίες 

διαλυτών (CD3OH:D2O 60:40), είναι ανάλογος του υποκαταστάτη τερπυριδίνης, και είναι ο  

2,3,5,6-τέτρα(2-πυριδύλ) πυραζίνη (σχήμα 5.2(B)). Ο υποκαταστάτης αυτός έχει 4 

πυριδινικούς δακτυλίους όπως και ένα πυραζινικό δακτύλιο. Με την αλλαγή αυτή του 

υποκαταστάτη αυξήθηκε ο αριθμός των ετεροατόμων και δοκιμάστηκε η επίδρασή του στην 

ενεργοποίηση του διοξυγόνου. Τα φάσματα 51VNMR έδειξαν τον σχηματισμό δύο κορυφών 

στα -613 ppm και στα -620 ppm οι οποίες οφείλονται στον σχηματισμό περόξο βαναδικών 

συμπλόκων στο διάλυμα όπως επίσης και μια κορυφή στα -505 ppm η οποία οφείλεται στο 

διόξο βαναδικό(V) σύμπλοκο. Οι κορυφές αυτές εμφανίστηκαν στα φάσματα έπειτα από 24 

ώρες από την ανάμιξη των διαλυμάτων. Το γεγονός αυτό, δηλώνει ότι η αντίδραση του 

υποκαταστάτη 2,3,5,6-τέτρα(2-πυριδύλ) πυραζίνη -VOSO4 με το οξυγόνο είναι επίσης πιο 

αργή αντίδραση από αυτή με τον υποκαταστάτη Hbpq. Σε αυτά τα φάσματα έγινε 

ποσοτικοποίηση με την χρήση εξωτερικού προτύπου (σχήμα 5.6 (Β)) και φάνηκε ότι η 

συγκέντρωση των περόξο βαναδικών συμπλόκων (αθροιστικά) είναι υψηλότερη σε σχέση 

με αυτή του διόξο βαναδικού(V) συμπλόκου. Θα ήταν σημαντικό να σημειωθεί ότι η 

ποσότητα του περόξοβαναδικού συμπλόκου που σχηματίζεται στις περιπτώσεις και των δύο 

υποκαταστατών αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου. Όμως, στην περίπτωση του 

υποκαταστάτη της 2,3,5,6-τέτρα(2-πυριδύλ) πυραζίνης το περόξοβαναδικό σύμπλοκο 

παράγεται σε μεγαλύτερη συγκέντρωση από αυτή του υποκαταστάτη της τερπυριδίνης. 
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Σχήμα 5.6: Διαγράμματα της συγκέντρωσης των ειδών του βαναδίου συναρτήσει του 

χρόνου. Η συγκέντρωση των ειδών υπολογίστηκε από την ολοκλήρωση των κορυφών 

του  51V NMR  σε διάλυμα D2O:CH3OH (40:60) που περιείχε: VOSO4 (0.014 M) -

τερπυριδίνη (0.014 M) (Α) VOSO4 (0.014 M)- 2,3,5,6-τέτρα(2-πυριδύλ) πυραζίνη  

(0.014 M) (Β) 

Έπειτα, δοκιμάστηκε ο υποκαταστάτης 2,4,5-τρι(1Η-πυραζολυλ)-1,3,5-τριαζίνη ο οποίος 

αντί του πυραζινικού δακτυλίου έχει τον τριαζινικό δακτύλιο και αντί των πυριδινών έχει 

τα πυραζόλια. Με αυτό τον τρόπο δοκιμάζεται η επίδραση των υποκαταστατών που 

περιέχουν ηλεκτρονιοδοτικές ομάδες στην ενεργοποίηση του διοξυγόνου παρουσία 

βαναδίου(IV). Ο υποκαταστάτης αυτός έχει επίσης ως άτομα δότες τα Ν, όπως και όλοι οι 

υποκαταστάτες που δοκιμάστηκαν. Στις αναλογίες διαλυτών CD3OH:D2O 60:40 της 

αντίδρασης του υποκαταστάτη 2,4,5-τρι(1Η-πυραζολυλ)-1,3,5-τριαζίνη-VOSO4 με το 

οξυγόνο δεν εμφανίστηκε καμία κορυφή στο 51VNMR που να αντιστοιχεί στην παραγωγή 

του περοξο βαναδικού συμπλόκου. Αυτό, ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι η ποσότητα 
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του D2O στην αντίδραση είναι αυξημένη και έτσι εμποδίζεται η παραγωγή του 

περόξοβαναδικού συμπλόκου, όπως έχουμε δεί να συμβαίνει και με τον υποκαταστάτη 

Hbpq. 

Η δραστικότητα των υποκαταστατών μελετήθηκε και στις αναλογίες διαλυτών CD3OH:D2O 

75:25. Όπως έχει προαναφερθεί, δεν έγιναν πειράματα με τον υποκαταστάτη της 

τερπυριδίνης λόγω περιορισμένης διαλυτότητας του συμπλόκου του με το βανάδιο(ΙV) στην 

μεθανόλη. Τα φάσματα 51VNMR των αντιδράσεων των υποκαταστατών 2,3,5,6-τέτρα(2-

πυριδύλ) πυραζίνη/2,4,5-τρι(1Η-πυραζολυλ)-1,3,5-τριαζίνη-VOSO4 με το οξυγόνο έδειξαν 

την ύπαρξη κορυφών οι οποίες αντιστοιχούν στo περόξοβαναδικό σύμπλοκο και στο 

διόξοβαναδικό σύμπλοκο. Στο σχήμα 5.7, φαίνεται η ποσοτικοποίηση των βαναδικών 

συμπλόκων, όπως προέκυψαν από την ολοκλήρωση των κορυφών στα φάσματα 51VNMR 

της αντίδρασης της 2,3,5,6-τέτρα(2-πυριδύλ) πυραζίνη-VOSO4 με το οξυγόνο (A) και του 

2,4,5-τρι(1Η-πυραζολυλ)-1,3,5-τριαζίνη-VOSO4 με το οξυγόνο (Β). Από το σχήμα 5.7 

παρατηρείται ότι η συγκέντρωση του περόξο βαναδικού συμπλόκου που σχηματίζεται στην 

περίπτωση του υποκαταστάτη 2,3,5,6-τέτρα(2-πυριδύλ) πυραζίνης βρίσκεται σε 

μεγαλύτερη συγκέντρωση από αυτή που σχηματίζεται με τον υποκαταστάτη 2,4,5-τρι(1Η-

πυραζολυλ)-1,3,5-τριαζίνη. Αυτό ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι ο τριαζινικός δακτύλιος 

προσφέρει ηλεκτρόνια εν αντιθέσει, με τις πυραζίνες οι οποίες είναι  ηλεκτρονιακά φτωχά 

συστήματα. 

Εν κατακλείδι, αρχικά δοκιμάστηκαν οι υποκαταστάτες τερπυριδίνη σχήμα 5.2 (Α) και 

2,3,5,6-τέτρα(2-πυριδύλ) πυραζίνη σχήμα 5.2  (Β)  που έχουν άτομα δότες Ν και είναι 

ηλεκτρονιακά φτωχά συστήματα όπως και ο υποκαταστάτης Hbpq. Το αποτέλεσμα από τα 

πειράματα αυτά ήταν ότι επιτεύχθηκε αναγωγή του διοξυγόνου με τους υποκαταστάτες 

αυτούς. Τα αποτελέσματα από το 51VNMR δείχνουν ότι ο υποκαταστάτης Hbpq είναι 

καλύτερος από τους υποκαταστάτες τερπυριδίνη και 2,3,5,6-τέτρα(2-πυριδύλ) πυραζίνη 

καθώς η παραγωγή του περόξο βαναδικού συμπλόκου αρχίζει 2 ώρες μετά την ανάμιξη των 

διαλυμάτων, ενώ στους δύο άλλους υποκαταστάτες το περόξοβαναδικό σύμπλοκο αρχίζει 

να εμφανίζεται σε 24 ώρες, περίπου, μετά την ανάμιξη των διαλυμάτων. Επιπλέον, η 

συγκέντρωση του περόξοβαναδικού συμπλόκου που παράγεται στην αντίδραση με τον 

Hbpq είναι περισσότερη από αυτή που παράγεται στις αντιδράσεις των υποκαταστατών 

τερπυριδίνη και 2,3,5,6-τέτρα(2-πυριδύλ) πυραζίνη. Με την χρήση του υποκαταστάτη 2,4,5-

τρι(1Η-πυραζόλ-1-υλ)-1,3,5-τριαζίνη σχήμα 5.2  (C)  ο οποίος περιέχει τον τριαζινικό 

δακτύλιο που μπορεί να δώσει ηλεκτρονιακή πυκνότητα παρατηρήθηκε ότι το περόξο 
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σύμπλοκο παράγεται σε χαμηλές συγκεντρώσεις, χαμηλότερες από όλους τους 

υποκαταστάτες. Συμπερασματικά, οι υποκαταστάτες οι οποίοι περιέχουν ομάδες που δεν 

μπορούν να προσφέρουν ηλεκτρόνια έχουν καλύτερα αποτελέσματα στις αντιδράσεις για 

αναγωγή του Ο2 προς υπεροξείδιο με τα βαναδικά σύμπλοκα σε σχέση με τον υποκαταστάτη 

2,4,5-τρι(1Η-πυραζόλ-1-υλ)-1,3,5-τριαζίνη, ο οποίος περιέχει τον τριαζινικό δακτύλιο ο 

οποίος προσφέρει ηλεκτρονιακή πυκνότητα. Τα αποτελέσματα αυτά, επιβεβαιώνουν τα όσα 

παρατηρήθηκαν με τον υποκαταστάτη Hbpq και συγκεκριμένα, το γεγονός οτι στο 

ενδιάμεσο προϊόν της αντίδρασης του υποκαταστάτη Hbpq-VOSO4 με το Ο2 το ηλεκτρόνιο 

απεντοπίζεται στον υποκαταστάτη και με αυτό τον τρόπο σταθεροποιείται.  

 

Σχήμα 5.7: Διαγράμματα της συγκέντρωσης των ειδών του βαναδίου συναρτήσει του 

χρόνου. Η συγκέντρωση των ειδών υπολογίστηκε από την ολοκλήρωση των κορυφών 

του 51V NMR  σε διάλυμα D2O:CH3OH (40:60) που περιείχε: VOSO4 (0.014 M) - 

2,3,5,6-τέτρα(2-πυριδύλ) πυραζίνη  (0.014 M) (Α) VOSO4 (0.014 M)- 2,4,5-τρι(1Η-

πυραζόλ-1-υλ)-1,3,5-τριαζίνη (0.014 M) (Β) 
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3.2. Φασματοσκοπία 1H NMR 

Διάλυμα του συμπλόκου 1 σε διάλυμα CD3OD έδωσε κορυφές του pbq- οι οποίες 

μετατοπίστηκαν σε χαμηλότερο πεδίο συγκριτικά με αυτές του ελεύθερου υποκαταστάτη 

Hpbq υποστηρίζοντας το γεγονός ότι ο υποκαταστάτης προσδένεται στο βανάδιο στο 

διάλυμα. Η μεγαλύτερη μετατόπιση (~1.5 ppm) που παρατηρήθηκε αφορούσε τα αρωματικά 

πρωτόνια 1 και 10 (σχήμα 5.8). Τα φάσματα 1H NMR για την οξείδωση του VIVO2+-Hpbq 

με το O2 συναρτήσει του χρόνου σε D2O:CD3OD (25:75) φαίνονται στο σχήμα 5.8 (Α) και 

5.8 (Β). Στο φάσμα της αντίδρασης των δυο ωρών από την ανάμιξη του υδατικού 

διαλύματος του VOSO4 με το διάλυμα του Hpbq παρατηρήθηκε διεύρυνση των κορυφών 

και μια μικρή μετατόπισή τους σε χαμηλότερα πεδία (σχήμα 5.8). Η κορυφή του πρωτονίου 

στη θέση 7 εμφανίζεται ως μια ευρεία κορυφή (~1.5 ppm), μετατοπίστηκε σε χαμηλότερα 

πεδία περίπου κατά 2 ppm, επιπλατύνθηκε και σχεδόν εξαφανίστηκε. Οι κορυφές αυτές 

έχουν ταυτοποιηθεί στο παραμαγνητικό ενδιάμεσο είδος  VO2+-pbq. Η ευρεία κορυφή του 

πρωτονίου 7 έρχεται σε συμφωνία με τους θεωρητικούς υπολογισμούς, που θα συζητηθούν 

παρακάτω, οι οποίοι υποδεικνύουν τον σχηματισμό του σταθερού ενδιαμέσου 

[VV(O)(OO)(bpq)(H2O)]+ με το spin ηλεκτρονίου να απεντοπίζεται στον υποκαταστάτη 

pbq. Τα φάσματα 1H NMR του [VV(O)(OO)(bpq)(H2O)]+ τα οποία υπολογίστηκαν από το 

GIAO/PBE0/Def2-TZVP(V) 6-31+G(d)(E)/PCM σε υδατικό διάλυμα έδειξαν τα ίδια 

αποτελέσματα με τα φάσματα που λήφθηκαν από τα πειράματα 1H NMR. Συγκεκριμένα, τα 

πρωτόνια της περιοχής από τα 7.90 μέχρι τα 9.05 ppm να μετατοπίζονται σε χαμηλότερο 

πεδίο, όπως γίνεται και στα φάσματα που λήφθηκαν από τα πειράματα 1H NMR. 
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Σχήμα 5.8: Φάσματα  1H NMR του διαλύματος VOSO4 (0.0144 M)-Hpbq (0.0138 M) 

σε διάλυμα 25:75 (D2O:CD3OD) συναρτήσει του χρόνου (στα πρώτα 130 λεπτά) και 

οι ταυτοποιήσεις τους (Α). Φάσματα 1H NMR διαλύματος  25:75 (D2O:CD3OD) που 

περιείχε  VOSO4 (0.0144 M)-Hbpq (0.0138 M) συναρτήσει του χρόνου  (στις πρώτες 7 

μέρες) και οι ταυτοποιήσεις τους (Β) 

Ο σχηματισμός του περόξο βαναδικού συμπλόκου [VV(O)(OO)(pbq)(H2O)] (1) αρχίζει δυο 

ώρες από την αρχή της αντίδρασης και είναι μια διαδικασία 30 φορές πιο αργή σε σχέση με 

τον σχηματισμό του ενδιαμέσου (σχήμα 5.4). Τα  φάσματα 1ΗΝΜR των διαλυμάτων 

D2O:CD3OD στα οποία περιέχονται VOSO4-Hpbq-υδροκινόνη δείχνουν μια οξείδωση 2 

ηλεκτρονίων της υδροκινόνης η οποία σχετίζεται με τον σχηματισμό του συμπλόκου 1 

(σχήμα 5.9). Συγκεκριμένα, το ενδιάμεσο [VV(O)(OO)(bpq)(H2O)]+ αντιδρά με την 

υδροκινόνη και έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή/σύνθεση μισού mole κινόνης ανα mole 

του παραγόμενου προϊόντος 1 (αντίδραση 5.1)  

2[VV(O)(OO)(pbq)(H2O)]+ + C6H4(OH)2 → [VV(O)(OO)(pbq)(H2O)] + C6H4(O)2 + 2H+  

Αντίδραση 5.1 

 

 

Σχήμα 5.9: Φάσματα 1H NMR της αντίδρασης VOSO4 (0.0144 M)-Hpbq (0.0138 M)-

υδροκινόνη  (0.0138 M) σε διαλύματα 25:75 (D2O:CD3OD) συναρτήσει του χρόνου  

(0-48 ώρες) και ταυτοποίησή τους.  

4. Φασματοσκοπία UV-Vis 

Τα φάσματα UV-Vis του συμπλόκου 1 σε διάλυμα CH3OH έδωσαν κορυφές στο εύρος 280-

430 nm οι οποίες έχουν γραμμομοριακές απορροφήσεις ~2000 M-1cm-1 και οφείλονται στις 

ΣΟ
ΦΙ
Α Χ
ΑΤ
ΖΗ
ΘΩ
ΜΑ



 
 
 

145 
 

μεταπτώσεις LMCT από τα Ο-Ο στο V(V). Έτσι, αποδεικνύεται η παρουσία 

περοξοβαναδικών στο διάλυμα (σχήμα 5.10). Τα φάσματα UV-vis της αντίδρασης VIVOSO4 

– Hpbq (ίσος αριθμός mole) με το O2 συναρτήσει του χρόνου σε διαλύματα H2O:CH3OH 

(25:75) παρουσιάζουν δύο ισοσβηστικά σημεία στα 349 και 280 nm υποστηρίζοντας με 

αυτό τον τρόπο ότι η αντίδραση του σχήματος 5.1 είναι η μόνη που συμβαίνει στο διάλυμα 

τις πρώτες 24 ώρες. Με την παραδοχή ότι η συγκέντρωση του O2 παρέμενε σταθερή στο 

διάλυμα καθόλη την διάρκεια της αντίδρασης, εξετάστηκε ο ρυθμός της αντίδρασης σε 

σχέση με τα είδη του βαναδίου στο διάλυμα. Η καμπύλη του σχήματος 5.10(Β) δεν ταιριάζει 

με πρώτης ούτε με δεύτερης τάξης αντίδραση προς το VIVO2+. Τα αποτελέσματα αυτά 

έρχονται σε συμφωνία με τα αποτελέσματα του  1H NMR όπου συμβαίνουν δυο διαδικασίες 

και αυτές αφορούν: τον γρήγορο σχηματισμό  του ενδιαμέσου [VV(O)(OO)(pbq)(H2O)]+ 

και μια πιο αργή διαδικασία που αφορά τον σχηματισμό του συμπλόκου 1.  

 

Σχήμα 5.10: Φάσματα UV-Vis της αντίδρασης V IVOSO4 - Hpbq  (0.48 mM) (ίσου 

αριθμού mole) με το O2  συναρτήσει του χρόνου (h). (Α) Διάγραμα της απορρόφησης 

στα 374 nm συναρτήσει του χρόνου που παρατηρήθηκε από το διάγραμμα Α. ( Β) 

Ο νόμος του ρυθμού σχηματισμού του ενδιαμέσου [VV(O)(OO)(pbq)(H2O)]+ υπολογίστηκε 

από τις αρχικές ταχύτητες στα πρώτα 30 λεπτά για διαφορετικές συγκεντρώσεις VOSO4. Το 

λογαριθμικό διάγραμμα του σχήματος 5.11 δείχνει τον ρυθμό ταχύτητας ο οποίος είναι 

ψευδοπρώτης τάξης προς το VO2+ με kinit=5.2 x 10-4 s-1. 
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Σχήμα 5.11: Διάγραμμα του ln([1]) συναρτήσει του ln(Initial Rates) ([1] = 4.0 10 -4 

– 1.6 10-3) και γραμμική παλινδρόμηση . 

 

5. Φασματοσκοπία EPR  

Τα φάσματα X-band cw EPR της οξείδωσης του VIVO2+-Hpbq απο το O2 συναρτήσει του 

χρόνου σε διαλύματα H2O:CH3OH (25:75) φαίνονται στο σχήμα 5.12, πιο κάτω. Στα 0 

λεπτά της αντίδρασης στο φάσμα φαίνονται οι κορυφές του είδους [VIVO(H2O)5]2+ (οι 

παραμέτροι που υπολογίστηκαν από τα προσομοιωμένα φάματα g= 1.9712  g||=1.9270 

A=68.89 x 10-4 cm-1 A||=180.7 x 10-4 cm-1, σχήμα 5.12), η ένταση των οποίων μειώνεται 

έπειτα από 20 λεπτά. Με την πάροδο του χρόνου, σχηματίζονται νεές κορυφές με 

παραμέτρους g= 1.9753 g||=1.9416 A=58.10 x 10-4 cm-1 A||=165.3 x 10-4 cm-1 των οποίων 

η ένταση αυξάνεται και οι οποίες οφείλονται στον σχηματισμό του είδους 

[VIVO(pbq)(H2O)]+. Το A||= 165.3 υπολογίστηκε με την χρήση του προσθετικού κανόνα 

και έχοντας υπόψη την συνεισφορά του αποπρωτονιομένου αμιδικού αζώτου 39 x 10-4 cm-

1, η οποία συμφωνεί με την πειραματική τιμή126,144. 

Για την προσομοίωση των φασμάτων που λήφθηκαν στα 20 λεπτά από την αρχή της 

αντίδρασης, εκτός των δύο ειδών που αναφέρθηκαν πιο πάνω, έπρεπε να ληφθεί υπόψη ένα 

ακόμη είδος το οποίο δίνει ισχυρά διευρυμένα (unresolved) σήματα χρησιμοποιώντας τις 

παραμέτρους g= 1.973 g||=1.942 A=43 x 10-4 cm-1 A||=124 x 10-4 cm-1 (σχήμα 5.12 και 

5.13). Το ευρύ σήμα EPR ταυτοποιήθηκε στο ενδιάμεσο [VVO(OO)(bpq)(H2O)]+ , το οποίο 

είναι και το κυρίαρχο είδος σύμφωνα με την φασματοσκοπία NMR. Οι σχετικές ποσότητες 

των [VIVO(H2O)5]
2+:[VIVO(pbq)(H2O)]+:[VVO(OO)(pbq)(H2O)]+ είναι 1:0.77:6.9. Παρόλα 

αυτά το σήμα EPR για το [VVO(OO)(pbq)(H2O)]+ διαφέρει στην όγδοη γραμμή του 
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φάσματος που αναμένεται για μια σουπεροξιδική βαναδική ρίζα91. Οι παράμετροι epr του 

[VVO(OO)(pbq)(H2O)]+ υποδεικνύουν ότι το spin του ηλεκτρονίου εντοπίζεται στον 

πυρήνα του βαναδίου ενώ, οι χαμηλές παραμέτροι Α υποστηρίζουν ότι υπάρχει 

απεντοπισμός του spin στον υποκαταστάτη pbq-. Επιπλέον, έγιναν πειράματα παγίδευσης 

ριζών με DMPO και τα οποία δεν έδειξαν οποιαδήποτε καινούρια/νέα σήματα γεγονός που 

σημαίνει ότι, δεν σχηματίζονται σουπεροξειδικές ρίζες στο διάλυμα. Επομένως, βάσει των 

πειραμάτων EPR το ενδιάμεσο μπορεί να είναι το είδος [VIVO(OO)(pbq)(H2O)] +  στο οποίο 

η πυκνότητα spin απεντοπίζεται μεταξύ του μετάλλου και του αμιδίου το οποίο περιέχει τον 

αμινοκινολινικό δακτύλιο.  

 

Σχήμα 5.12: Τα φάσματα X-band cw EPR του VOSO4 (0.0144 M)-Hpbq (0.0138 M) 

σε διαλύματα  H2O:CH3OH (25:75) συναρτήσει του χρόνου  (λήψη ενός φάσματος 

κάθε 20 λεπτά) και ταυτοποίησή τους  
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Σχήμα 5.13: Φάσματα X-band cw EPR του VOSO4 (0.0144 M)-Hpbq (0.0138 M) σε 

διαλύματα H2O:CH3OH (25:75) στα 120 λεπτά  (μαύρη γραμμή), και προσομοιωμένα 

φάσματα (κόκκινη γραμμή) λαμβάνοντας υπόψη τα τρία παραμαγνητικά σύμπλοκα  

[V IVO(H2O)5]2+:[V IVO(pbq)(H2O)]+:[VVO(OO)(bpq)(H2O)]+ σε αναλογίες 1:0.77:6.9 

με τις παραμέτρους  g= 1.9712  g | |=1.9270 A=68.89 x 10 -4 cm-1 A | |=180.7 x 10 -4 cm-

1, g= 1.9753 g | |=1.9416 A=58.10 x 10 -4 cm-1 A | |=165.3 x 10 -4  cm-1 και g= 1.973  

g | |=1.942 A=43 x 10 -4 cm-1 A | |=124 x 10 -4 cm-1, αντίστοιχα.  

6. Κυκλική βολταμετρία 

Τα φάσματα κυκλικής βολταμετρίας του ελεύθερου υποκαταστάτη σε διάλυμα CH3CN 

έδωσαν δύο μη αντιστρεπτές κορυφές: μια ανοδική στα E > 1.6 V και μια καθοδική στα E< 

-0.6 V vs NHE. Η οξείδωση του VIVO2+-Hpbq απο το O2 σε διάλυμα CH3CN 

παρακολουθήθηκε συναρτήσει του χρόνου με την λήψη οξειδωτικών φασμάτων κυκλικής 

βολταμετρίας (σχήμα 5.14). Τα φάσματα κυκλικής βολταμετρίας λήφθηκαν είτε χωρίς 

απαέρωση είτε με απαέρωση 10 λεπτά μετά την έναρξη της αντίδρασης. Στα φάσματα αυτά 

παρατηρούνται δυο κορυφές: μια ευρεία καθοδική κορυφή στα 0.05 V και μια κορυφή με 

ανοδικό ρεύμα στα 0.92 V η οποία μετατοπίζεται με την πάροδο του χρόνου (σε διάρκεια 

των πρώτων 40 λεπτών) στο 1.06 V. Οι χρονικές αλλαγές που συμβαίνουν στα φάσματα 

κυκλικής βολταμετρίας λόγω του σχηματισμού του ενδιαμέσου, ταιριάζουν απόλυτα με τις 
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χρονικές αλλαγές που συμβαίνουν και στις υπόλοιπες φασματοσκοπικές τεχνικές: NMR, 

EPR και UV-vis. Οι δυο αυτές κορυφές οφείλονται στην αναγωγή του ενδιαμέσου στο 

σύμπλοκο 1 και στην οξείδωση σε [VVO(bpq)] + O2, αντίστοιχα. Τα φάσματα κυκλικής 

βολταμετρίας του ενδιαμέσου δείχνουν την θερμοδυναμική σταθερότητά του ενώ, για την 

αναγωγή του σε περόξο είδος απαιτεί έναν ισχυρό αναγωγικό παράγοντα γεγονός που 

συμφωνεί με τον αργό σχηματισμό του συμπλόκου 1. Το χαμηλό αναγωγικό δυναμικό του 

δεσμευμένου O2 στο βαναδικό ιόν αποτελεί απόδειξη ότι δεν σχηματίζεται σουπεροξειδική 

ρίζα αφού, η σουπεροξειδική ρίζα αναμένεται να είναι πολύ ισχυρότερο οξειδωτικό. Η 

δέσμευση του O2 στο βαναδικό ιόν έχει ως αποτέλεσμα, η οξείδωση του O2 σε μοριακό 

οξυγόνο μέσω της οξείδωσης του ενδιαμέσου [VIVO(OO)(pbq)(H2O)]+ να γίνεται δύσκολα.  

 

Σχήμα 5.14: Τα φάσματα κυκλικής βολταμετρίας του  VOCl2  (0.0144 M)-Hbpq 

(0.0138 M) σε διαλύματα CH3CN συναρτήσει του χρόνου υπό ατμοσφαιρικό οξυγόνο  

O2.  
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7. Μετρήσεις Resonance Raman 

Οι μετρήσεις Resonance Raman και η λήψη φασμάτων του ενδιάμεσου προϊόντος 

[VVO(pbq)(κ2-O2)(OH2)]
•+ σε διαφορετικά στάδια της αντίδρασης, του τελικού συμπλόκου 

και του υποκαταστάτη φαίνονται στο σχήμα 5.15, πιο κάτω. Σε όλα τα φάσματα 

παρατηρήθηκε μια ισχυρή ταινία απορρόφησης στα ~1400 cm-1, η οποία μπορεί να 

οφείλεται στις συμμετρικές τάσεις του C=C και στις δονήσεις κάμψης του C-H της 

κινολίνης. Όπως αναμένεται, το φάσμα του υποκαταστάτη μετατοπίζεται κατά 5 cm-1 από 

τα 1392 στα 1387 cm-1 με την πρόσδεσή του στο μέταλλο. Η ταινία απορρόφησης στα 1530 

cm-1  που εμφανίζεται στα φάσματα του υποκαταστάτη, εξαφανίζεται στα φάσματα των 

συμπλόκων ώς συνέπεια της αποπρωτονίωσης του αμιδίου. 

Τα φάσματα των συμπλόκων είναι σχεδόν όμοια στην περιοχή 1300-1650 cm-1. Στις δύο 

πρώτες ώρες της αντίδρασης εμφανίζεται μια ευρεία κορυφή στα 1031cm-1 η ένταση της 

οποίας αυξάνεται έπειτα από τρείς μέρες αλλά, εξαφανίζεται στο φάσμα του τελικού 

συμπλόκου. Η κορυφή αυτή ταυτοποιείται στην τάση του O-O στα μεταλλο περόξο 

σύμπλοκα. Προηγούμενες μελέτες στα μέταλλο περόξο σύμπλοκα145 έχουν δείξει ότι η θέση 

της κορυφής αυτής εξαρτάται από το μήκος δεσμού. Όταν το μήκος δεσμού είναι κοντά στο 

1.45 Å τότε ο δεσμός είναι απλός και η κορυφή εμφανίζεται στα ~800 cm-1. Όταν το μήκος 

του δεσμού μειώνεται στα ~1.35 Å η κορυφή αυτή μετατοπίζεται στα 1000-1100 cm-1  και 

εμφανίζεται στην ίδια περιοχή όπως και στην παρούσα μελέτη . Το γεγονός ότι η κορυφή 

στα 1031 cm-1 εξαφανίζεται από το φάσμα του τελικού προϊόντος είναι μια ένδειξη ότι ο 

δεσμός Ο-Ο στο ενδιάμεσο είναι μικρότερος και πιο κοντά στα 1.35 Å. 
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Σχήμα 5.15: Φάσματα  Resonance Raman με διέγερση στα  368.91 nm του ενδιάμεσου 

προϊόντος 2 ώρες έπειτα από την αρχή της αντίδρασης (A) του ενδιάμεσου προϊόντος 

3 ημέρες έπειτα από την αρχή της αντίδρασης (B), του τελικού προϊόντος  (1) (C)  

και του  υποκαταστάτη (D) 
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Υποκαταστάτης 

(cm-1) 

Ενδιάμεσο 

(cm-1) 

Τελικό 

προϊόν (cm-1) 

Ταυτοποιήσεις 

998 (1024) N/A N/A Πυριδινικός δακτύλιος 

N/A 1031 (1062) N/A vO-O 

1129 (1182) N/A N/A δC-Η πυριδίνης/κινολίνης 

1143 (1216) 1159 (1229) 1155 (1192) δC-Η κινολίνης 

1201 (1258) 1200 (1268) * Δ + δC-H κινολίνης (+ δN-Η αμίδιο 

υποκαταστάτη) 

1260 (1301)   δΝ-Η αμιδίου III + δC-Η κινολίνης, 

νC-C(O)  

1281 (1329) 1274 (1337) 1272 (1321) δC-Η πυριδίνης 

1297 (1366)   νC=C + δC-H πυριδίνης + δΝ-Η  

1326 (1393) 1315 (1386) 1312 (1387) Δ + δC-H κινολίνης (+ δN-Η αμίδιο 

υποκαταστάτη) 

1387 (1449) 1392 (1461) 1392 (1446) νC=C + δC-H κινολίνης 

1426 (1476) 1425 (1489) N/A Δ + δC-H κινολίνης 

1434 (1483)   Δ + δC-Η πυριδίνης  

1461 (1515) 1450 (1521) 1448 (1496) δN-Η (στον υποκαταστάτη) + δC-Η 

πυριδίνης.κινολόνης (+νC-N του 

συμπλόκου) 

1488 (1557) 1475 (1558) 1480 (1536) Δ + δC-H κινολόνης (+ δΝ-Η 

αμιδίου) 

 1505 (1588) 1505 (1575) νC=C + δC-H κινολόνης 

1531 (1604) N/A N/A νC=N + δΝ-Η αμιδίου II  

1580 (1649)  1581 (1661) 1581 (1647) νC=C + δC-H κινολίνης 

1591 (1665/1668)   νC=C + δC-H πυριδίνης/κινολίνης 

 1602 (1679) 1608 (1684) νC=C + δC-H πυριδίνης 

* όχι καλά διακριτή κορυφή 

Πίνακας 5.3: Ταυτοποιήσεις των κορυφών που παρατηρήθηκαν με την φασματοσκοπική τεχνική 

RR. Στις παρενθέσεις είναι οι θεωρητικές τιμές που υπολογίστηκαν.  
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8. Θεωρητικές Μελέτες 

Έχοντας υπόψη τις πειραματικές παρατηρήσεις μελετήθηκαν με το υπολογιστικό 

πρόγραμμα, PBE0/Def2-TZVP(V) 6-31+G(d)(E)/PCM, διάφοροι πιθανοί τρόποι με τους 

οποίους μπορεί να ενεργοποιείται το O2 από το σύμπλοκο [VIV(O)(pbq)(OH2)2]
+  στα 

υδατικά διαλύματα, δίνοντας με αυτό τον τρόπο τα σύμπλοκα cis-dioxo-vanadate, 

[VV(O)2(pbq)], και peroxo-vanadate, [VV(O)(pbq)(OH2)(κ
2-O2)].  

Είναι γνωστό ότι ο τρόπος δέσμευσης κ1 είναι πιο δραστικός από τον κ2 και ο σχηματισμός 

συμπλόκων με κ2 (side-on) δέσμευση O2 μπορεί να προκύψει από την δέσμευση του Ο2 στο 

μεταλλικό κέντρο αρχικά με κ1 (end-on) δέσμευση  O2  η οποία ισομεριώνεται για να δώσει 

το προϊόν κ2 (side-on). Βάσει των πιο πάνω ένας πιθανός μηχανισμός (σχήμα 5.16) που 

μπορεί να συμβαίνει περιλαμβάνει αρχικά, την δέσμευση του O2 στο μεταλλικό κέντρο του 

V(IV) του συμπλόκου [V(O)(pbq)(OH2)2]
+ με κ1 τρόπο δέσμευσης η οποία έχει ως 

αποτέλεσμα τον σχηματισμό του σουπερόξο ενδιαμέσου [VV(O)(pbq)(OH2)(κ
1-O-O)]+•. Το 

ενδιάμεσο αυτό είναι πολύ δραστικό και έπειτα από μεταφόρα ατόμου Η από διαλύτες οι 

οποίοι είναι δότες Η (όπως η μεθανόλη) μπορεί να μετατραπεί εύκολα στο υδροπέροξο 

(hydroperoxo) ενδιάμεσο, [VV(O)(pbq)(OH2)(κ
1-O-OH)]+ με μια διαδικασία η οποία 

ενθαλπικά προτιμάται, απελευθερώνοντας 89.78 kcal/mol. 

 

Σχήμα 5.16: Γεωμετρικά και ενεργειακά προφίλ της ενεργοποίησης του O2 από το 

σύμπλοκο [V(O)(pbq)(OH2)2]+  η οποία οδηγεί στον σχηματισμό του προϊόντος cis-
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dioxo-vanadate υπολογισμένο από το πρόγραμμα  PBE0/Def2-TZVP(V) 6-

31+G(d)(E)/PCM σε υδατικό διάλυμα  

Η ανάλυση των μοριακών τροχιακών του σουπερόξο ενδιαμέσου [VV(O)(pbq)(OH2)(κ
1-O-

O)]+• και των ατομικών φορτίων στα άτομα του οξυγόνου της σουπερόξο μονάδας δίνουν 

κάποια στοιχεία για τους πιθανούς τρόπους προσθήκης του ατόμου Η (σχήμα 5.17 και 5.18). 

Το ΗΟΜΟ του σουπερόξο μονομερούς είναι π* MO εντοπισμένο στην σουπερόξο μονάδα, 

ενώ τα κοντινά και τα μακρινά πέροξο άτομα έχουν ατομικά φορτία        -0.090 και 0.015 

|e|, αντίστοιχα. Οι γεωμετρίες ισορροπίας, τα ατομικά φορτία, τα WBOs, τα διαγράμματα 

3D των FMOs και η πυκνότητα spin (isosurface = 0.002) των πρωτονιωμένων ενδιαμέσων 

και των προϊόντων υπολογίστηκαν από το πρόγραμμα PBE0/Def2-TZVP(V) 6-

31+G(d)(E)/PCM σε υδατικά διαλύματα και φαίνονται στο σχήμα 5.19 πιο κάτω. Η 

ανάλυση των FMOs του μονοπροτωνιομένου συμπλόκου [VV(O)(pbq)(OH2)(κ
1-O-OH)]+ 

(σχήμα 5.19) και ο υπολογισμός των ατομικών φορτίων των κοντινών και μακρινών ατόμων 

Ο του σουπερόξο είδους, [V(O)(pbq)(OH2)(κ
1-O-OH)]+ , που βρέθηκαν ίσα με -0.166 και -

0.403 |e|, έδειξαν ότι στο [V(O)(pbq)(OH2)(κ
1-O-OH)]+ μπορεί να υπάρξει και μια δεύτερη 

πρωτονίωση είτε στο κοντινό είτε στο μακρινό άτομο Ο. Η πρωτονίωση στο μακρινό και 

στο κοντινό άτομο Ο του [V(O)(pbq)(OH2)(κ
1-O-OH)]+  μπορεί να οδηγήσει στον 

σχηματισμό των ενδιάμεσων προϊόντων [V(O)(pbq)(OH2)(κ
1-O-OH2)]

2+ και 

[V(O)(pbq)(OH2)(κ
1-O(H)OH)]2+, αντίστοιχα. Η δεύτερη πρωτονίωση του ενδιαμέσου 

[V(O)(pbq)(OH2)(κ
1-O-OH)]+ στα ενδιάμεσα προϊόντα [V(O)(pbq)(OH2)(κ

1-O-OH2)]
2+ και 

[V(O)(pbq)(OH2)(κ
1-O(H)OH)]2+ προτιμάται ενθαλπικά κατά 121.95 και 113.92 kcal/mol, 

αντίστοιχα. Αναφορικά με το ενδιάμεσο προϊόν [V(O)(pbq)(OH2)(κ
1-O(H)-OH)]2+ ο περόξο 

υποκαταστάτης μετατρέπεται σε υποκαταστάτη H2O2, ο οποίος εντάσσεται με χαλαρούς 

δεσμούς στο μεταλλικό κέντρο του βαναδίου με τρόπο κ1-O(H)OH. Οι αναμενόμενες 

αποστάσεις δεσμών V-O και O-O είναι 2.039 και 1.416 Å (1.431 στο “ελεύθερο” H2O2), 

αντίστοιχα. Ο δεσμός V-O θα μπορούσε να διασπαστεί εύκολα και να απελευθερωθεί με 

τον τρόπο αυτό H2O2 αλλά και να σχηματιστεί το ενδιάμεσο [V(O)(pbq)(OH2)]
2+. Η 

ενέργεια διάσπασης του δεσμού έχει υπολογιστεί ίση με 5.68 kcal/mol. Το ενδιάμεσο 

[V(O)(pbq)(OH2)(κ
1-O(H)-OH)]2+ μπορεί να υποστεί διάσπαση του δεσμού Ο-Ο και έτσι 

να προκύψει το προϊόν cis-dioxo [V(O)2(pbq)]. Η μετατροπή αυτή είναι ισχυρά εξώθερμη 

(ΔH = 318.17 kcal/mol) και προχωρά μέσω ενός μεταβατικού σταδίου με υψηλό ενεργειακό 

φραγμό (36.16 kcal/mol).  
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Σχήμα 5.17: Γεωμετρίες ισορροπίας (τα μήκη δεσμών σε Å), τα 3D διαγράμματα των 

FMOs και η πυκνότητα spin (isosurface = 0.002) του αρχικού συμπλόκου 

[V IVO(pbq)(OH2)2]+, των ενδιάμεσων προϊόντων των [VVO(pbq)(κ1-O-O)(OH2)]+ • και 

[VVO(pbq)(κ2-O2)(OH2)]+• όπως επίσης και των προϊόντων [VVO(pbq)(κ2-O2)(OH2)] 

και [VV(O)2(pbq)] υπολογισμένα από το πρόγραμμα PBE0/Def2-TZVP(V) 6-

31+G(d)(E)/PCM σε υδατικό διάλυμα  
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Σχήμα 5.18: Γεωμερίες Ισορροπίας, ατομικά φορτία (με μπλέ χρώμα), WBOs, 

διαγράμματα  3D των FMOs και πυκνότητα spin (isosurface = 0.002) των 

πρωτονιωμένων ενδιαμέσων, μεταβλητές καταστάσεις και τα προϊόντα υπολογισμένα 

από το υπολογιστικό πρόγραμμα PBE0/Def2-TZVP(V)  6-31+G(d)(E)/PCM σε 

υδατικά διαλύματα  
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Σχήμα 5.19: Γεωμερίες Ισορροπίας, ατομικά φορτία (με μπλέ χρώμα), WBOs, 

διαγράμματα  3D των FMOs των ενδιαμέσων, υπολογισμένα από το υπολογιστικό 

πρόγραμμα PBE0/Def2-TZVP(V) 6-31+G(d)(E)/PCM σε υδατικά διαλύματα  

Η δεύτερη πρωτονίωση του απομακρυσμένου ατόμου Ο του πέροξο υποκαταστάτη του 

ενδιαμέσου [V(O)(pbq)(OH2)(κ
1-OOH)]+ οδηγεί στον σχηματισμό του ενδιαμέσου 
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[V(O)(pbq)(OH2)(κ
1-OOH2)]

2+ στο οποίο επιμηκύνονται οι δεσμοί V-O και O-O κατά 0.125 

και 0.049 Å, αντίστοιχα (οι αποστάσεις δεσμών V-O και O-O υπολογίστηκαν στα 1.913 and 

1.430 Å). Οι τιμές WBO(V-O) και WBO(O-O) που ισούνται με 0.902 και 0.965 είναι 

χαρακτηριστικές για απλούς δεσμούς V-O και O-O. Το ενδιάμεσο [V(O)(pbq)(OH2)(κ
1-

OOH2)]
2+ στο οποίο ο δεσμός Ο-Ο διασπάται, απελευθερώνει νερό και έτσι σχηματίζεται το 

cis-dioxo [V(O)2(pbq)] προϊόν με μια ισχυρά εξώθερμη διαδικασία 326.19 kcal/mol (σχήμα 

5.16 διαδρομή με μπλέ χρώμα). Παρατηρείται ότι μέσω αυτού του μηχανισμού προτιμάται 

ο σχηματισμός του cis-dioxo [V(O)2(pbq)] προϊόντος, αλλά όχι ο σχηματισμός του περόξο 

βαναδικού προϊόντος [V(O)(pbq)(OH2)(κ
2-O2)]. Επομένως, ο μηχανισμός αυτός δεν μπορεί 

να ισχύει σε οργανικούς διαλύτες για την σύνθεση του περόξο βαναδικού προϊόντος.  

Το περόξο βαναδικό προϊόν [V(O)(pbq)(OH2)(κ
2-O2)] μπορεί να σχηματιστεί αρχικά, από 

δέσμευση με end-on τρόπο του O2 στο V(IV) που είναι το μεταλλικό κέντρο του συμπλόκου 

[VIV(O)(pbq)(OH2)2]
+ και την οποία ακολουθεί μια ισομερίωση χαμηλής ενέργειας η οποία 

δίνει ένα ταυτομερές side-on [V(O)(pbq)(OH2)(κ
2-O2)]

+• . Η PES για την ισομερείωση του 

ενδιαμέσου [V(O)(pbq)(OH2)(κ
1-O-O)]+• → [V(O)(pbq)(OH2)(κ

2-O2)]
+• υπολογίστηκε με 

αδιαβατική διαφοροποίηση της γωνίας δεσμού V-O-O από 180° σε 67° (σχήμα 5.20). Μια 

μεταβατική κατάσταση εντοπίστηκε στην γωνία δεσμού 158°, με φραγμό ενεργοποίησης 

στα 2.05 kcal/mol, που είναι χαμηλότερος από αυτόν που απαιτείται για ισομερίωση του 

[Ar(t-Bu)N]3V(κ1-OO) → [Ar(t-Bu)N]3V(κ2-O2) (12.2 kcal/mol146. Επομένως, το είδος 

[VV(O)(pbq)(OH2)(κ
2-O2)]

+• μετά από την μεταφορά ατόμου Η από διαλύτες δότες Η (όπως 

η μεθανόλη) μπορεί να μετατραπεί εύκολα στο υδροπέροξο ενδιάμεσο 

[VV(O)(pbq)(OH2)(κ
2-O-OH)]+, μια διαδικασία ενθαλπικά προτιμηταία κατά 71.33 

kcal/mol (σχήμα 5.21). Το επόμενο στάδιο του μηχανισμού περιλαμβάνει την 

αποπρωτονίωση του ενδιαμέσου [VV(O)(pbq)(OH2)(κ
2-O-OH)]+ η οποία οδηγεί στον 

σχηματισμό του περοξοβαναδικού προϊόντος [VO(pbq)(OH2)(κ
2-O2)] (σχήμα 5.21). 
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Σχήμα 5.20: PES για την ισομερίωση του [V(O)(pbq)(OH2)(κ1-O-O)]+• → 

[V(O)(pbq)(OH2)(κ2-O2)]+• υπολογισμένη από το πρόγραμμα  PBE0/Def2-TZVP(V) 

6-31+G(d)(E)/PCM σε υδατικά διαλύματα  

Οι πειραματικές παρατηρήσεις ότι το περοξο βαναδικό είδος το οποίο λήφθηκε σε 

μεθανολικό διάλυμα του συμπλόκου [V(O)(pbq)(OH2)2]
+ με το O2 σχηματίζεται σε 

μεγαλύτερες ποσότητες από ότι το σύμπλοκο cis-dioxo [V(O)(O)(pbq)] βρίσκονται σε 

συμφωνία με τον μηχανισμό που προτείνεται πιο πάνω.  

 

Σχήμα 5.21: Γεωμετρικά και ενεργειακά προφίλ της ενεργοποίησης του O2 από το 

σύμπλοκο [V IVO(pbq)(OH2)2]+ το οποίο οδηγεί στο περόξο βαναδικό προϊόν 

[VO(pbq)(OH2)(κ2-O2)] τα οποία υπολογίστηκαν από το υπολογιστικό πρόγραμμα  

PBE0/Def2-TZVP(V)  6-31+G(d)(E)/PCM σε υδατικό διάλυμα  
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Αξίζει να σημειωθεί ότι η αναγωγή του Ο2 σε Ο2
2- με βαναδικούς καταλύτες διευκολύνεται 

από χαμηλούς, ενεργειακά, ομολυτικούς δεσμούς διάσπασης δοτών Η• HO-H 118.8 

kcal/mol147 <<NCCH2-H 93.9 kcal/mol148 < CH3O-H 104.2 kcal/mol149, OHCH2-H 96.0 

kcal/mol 148<HOC6H4O-H 83.4 kcal/mol150. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει τον πιο πάνω 

μηχανισμό για την παραγωγή του περόξοβαναδικού συμπλόκου (σχήμα 5.21).  

Μελετήθηκε ακόμη ένας μηχανισμός για την σύνθεση του περόξοβαναδικού συμπλόκου ο 

οποίος αφορά τον σχηματισμό του πέροξο διμερούς {[(pbq)(H2O)(O)V]2(μ
2-κ1,κ1-O-O)}2+ 

ο οποίος όμως, οδηγεί κυρίως στο διόξο βαναδικό σύμπλοκο και για αυτό τον λόγο δεν είναι 

πιθανό να συμβεί στους οργανικούς διαλύτες. 

Συγκεκριμένα ο μηχανισμός αυτός περιλαμβάνει την παγίδευση του δραστικού σουπερόξο 

μονομερούς [VVO(pbq)(OH2)(κ
1-O-O•)]+ από ένα δεύτερο είδος [VIVO(pbq)(OH2)]

+ προς 

τον σχηματισμό του περόξο διμερούς {[(pbq)(H2O)(O)V]2(μ
2-κ1,κ1-O-O)}2+ στο οποίο μια 

σουπερόξο γέφυρα εντάσσεται στα βαναδικά μεταλλικά κέντρα με τρόπο end-on (κ1,κ1-) 

σχήμα 5.22. Ο σχηματισμός του συμπλόκου {[(pbq)(H2O)(O)V]2(μ
2-κ1,κ1-O-O)}2+ 

προτιμάται ενθαλπικά κατά 24.96 kcal/mol. Οι γεωμετρίες ισορροπίας, τα ατομικά φορτία 

(με μπλέ χρώμα), τα WBOs και 3D διαγράμματα των ενδιαμέσων τα οποία υπολογίστηκαν 

με το υπολογιστικό πρόγραμμα PBE0/Def2-TZVP(V) 6-31+G(d)(E)/PCM σε υδατικά 

διαλύματα φαίνονται στο σχήμα 5.19. Στο ενδιάμεσο {[(pbq)(H2O)(O)V]2(μ
2-κ1,κ1-O-O)}2+ 

οι αποστάσεις δεσμών V(1)-O(2), V(3)-O(4) και O(2)-O(4) υπολογίστηκαν ίσες με 1.832, 

1.807 και 1.365 Å, αντίστοιχα. Το διπυρηνικό σύμπλοκο {[(pbq)(H2O)(O)V]2(μ
2-κ1,κ1-O-

O)}2+ μπορεί να υποστεί διάσπαση του δεσμού V-O, με απελεύθερωση 284.32 kcal/mol, η 

οποία οδηγεί στον σχηματισμό του περοξο βαναδικού προϊόντος και του οξειδωμένου 

είδους [VV(O)(pbq)(OH2)]
2+. Διάσπαση μπορεί να γίνει και στον δεσμό Ο-Ο και η οποία 

μπορεί να οδηγήσει στο cis-dioxo-βαναδικό προϊόν. Η διάσπαση του δεσμού Ο-Ο απαιτεί 

σχετικά χαμηλή ενέργεια διάσπασης ίση με 20.43 kcal/mol. 
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Σχήμα 5.22: Γεωμετρικά και ενεργειακά προφίλ της ενεργοποίησης του O2 από το 

σύμπλοκο [V IVO(pbq)(OH2)2]+ στο οποίο λαμβάνει μέρος ένα διμερές βαναδικό 

ενδιάμεσο τα οποία υπολογίστηκαν από το υπολογιστικό πρόγραμμα PBE0/Def2-

TZVP(V) 6-31+G(d)(E)/PCM σε υδατικό διάλυμα  

Η ανάλυση του πληθυσμού NBO των ατόμων Ο της πέροξο γέφυρας στο σύμπλοκο 

{[(pbq)(H2O)(O)V]2(μ
2-κ1,κ1-O-O)}2+ έδειξε ότι έχουν αρνητικό ατομικό φορτίο (-0.170 και 

-0.195 |e|) και ενεργοποιούνται μέσω πρωτονίωσης ή μέσω της απόκτησης ατόμου Η και το 

αποτέλεσμα είναι ο σχηματισμός των ενδιαμέσων {[(pbq)(H2O)(O)V]2(μ
2-κ1,κ1-O-OH)}3+ 

και {[(pbq)(H2O)(O)V]2(μ
2-κ1,κ1-O2H2)}

4+. Οι μονο- και διπρωτονιώσεις είναι ισχυρά 

εξώθερμες διαδικασίες κατά 119.17 και 236.44 kcal/mol, αντίστοιχα. Η τιμή WBO(O-O) η 

οποία υπολογίστηκε ίση με 1.022 δείχνει τον απλό χαρακτήρα του δεσμού Ο-Ο. Με την 

πρώτη πρωτονίωση οι δεσμοί V-O, V-OH και O-O γίνονται ασθενέστεροι συγκεκριμένα, οι 

αναμενόμενες αποστάσεις δεσμών είναι 1.872, 2.135 και 1.402 Å όταν οι τιμές WBO 

ισούνται με 1.017, 0.455 και 0.989 αντίστοιχα. Με την δεύτερη πρωτονίωση οι δεσμοί V(1)-

O(2), V(3)-O(4) και O(2)-O(4) γίνονται ασθενέστεροι και πιο συγκεκριμένα οι αποστάσεις 

δεσμών ισούνται με 2.485, 2.108 και 1.417 Å όταν οι τιμές WBO είναι 0.218, 0.471 και 

0.994, αντίστοιχα. Στο επόμενο στάδιο, ο δεσμός O-O ή V-O του διυδροπερόξο ενδιαμέσου 
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{[(pbq)(H2O)(O)V]2(μ
2-κ1,κ1-O2H2)}

4+ μπορεί να διασπαστεί απελευθερώνοντας νερό ή 

H2O2 για να απελευθερωθεί με τον τρόπο αυτό το cis-dioxo [VVO(O)(pbq)] προϊόν και το 

οξειδωμένο είδος [V(O)(pbq)(OH2)]
2+. H αρχική διαδικασία είναι ισχυρά εξώθερμη (ΔH = 

325.91 kcal/mol) σε αντίθεση με την τελευταία που είναι λιγότερο εξώθερη (ΔH = 2.06 

kcal/mol). 

Εν κατακλείδι, μετά από την εξέταση διαφόρων πιθανών μηχανισμών για σχηματισμό του 

περόξο βαναδικού συμπλόκου καταλήξαμε στον πιθανότερο μηχανισμό ο οποίο μπορεί να 

συμβαίνει στους οργανικούς διαλύτες σχήμα 5.21 και ο οποίος έρχεται σε συμφωνία με τα 

πειραματικά αποτελέσματα.  

9. Συμπεράσματα 

Στην πιο πάνω μελέτη έγινε σύνθεση των σύμπλοκων ενώσεων [VV Ο(O2)(pbq)(Η2Ο)] (1) 

και  [VV Ο(O2)(pbq)(CH3OH)] (2) με την χρήση του υποκαταστάτη Hbpq. Η αντίδραση  

VIVOSO4 – Hpbq με το O2 μελετήθηκε με τις φασματοσκοπικές μεθόδους NMR, UV-Vis, 

EPR, Resonance Raman όπως επίσης και με κυκλική βολταμετρία. Οι πειραματικές 

παρατηρήσεις από τα πιο πάνω χρησιμοποιήθηκαν στην διεξαγωγή των θεωρητικών 

μελετών στις οποίες διαλευκάνθηκε ο μηχανισμός της αντίδρασης VIVOSO4 – Hpbq με το 

O2. Όλες οι πιο πάνω μέθοδοι έδειξαν ότι η αντίδραση VIVOSO4 – Hpbq με το O2  οδηγεί 

στον γρήγορο σχηματισμό του ενδιάμεσου προϊόντος το οποίο παραμένει στο διάλυμα για 

περίπου δύο ώρες και έπειτα σχηματίζεται με πιο αργό ρυθμό το τελικό προϊόν 1 [VV 

Ο(O2)(pbq)(Η2Ο)] και το σύμπλοκο [VV(O2)(pbq)]. Για την αναγωγή του Ο2 απεδείχθη, 

με την φασματοσκοπία NMR, ότι καταναλώνεται η μεθανόλη. Επιπλέον, μελετήθηκε ο 

μηχανισμός της αντίδρασης VIVOSO4 – Hpbq με το O2 με την χρήση θεωρητικών 

υπολογισμών οι οποίοι επιβεβαίωσαν τα πειραματικά αποτέλεσματα. Επιπρόσθετα, 

συντέθηκαν οι υποκαταστάτες τερπυριδίνη, 2,3,5,6-τέτρα(2-πυριδύλ) πυραζίνη και 2,4,6-

τρι(1Η-πυραζόλ-1-υλ)-1,3,5-τριαζίνη και μελετήθηκε η δραστικότητά τους για την αναγωγή 

του Ο2. Τα αποτελέσματα των πειραμάτων αυτών έδειξαν ότι, υποκαταστάτες με 

ηλεκτρονιακά φτωχές ομάδες έχουν καλύτερη απόδοση στην αναγωγή του διοξυγόνου προς 

υπεροξείδιο. Το γεγονός αυτό έρχεται σε συμφωνία με τα αποτέλεσματα των πειραμάτων 

με τον υποκαταστάτη Hbpq εφόσον το ηλεκτρόνιου του ενδιάμεσου προϊόντος της 

αντίδρασης του VIVOSO4 – Hpbq με το O2 απεντοπίζεται στον υποκαταστάτη pbq και για 

αυτό τον λόγο σταθεροποιείται.  
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Κεφάλαιο 6: Συμπεράσματα-Μελλοντική εργασία  

Στην παρούσα ερευνητική εργασία μελετήθηκαν τα θέματα της εκλεκτικής 

συμπλοκοποίησης του ουρανίου με την χρήση τριαζινικού υδροξυλαμινικού υποκαταστάτη 

όπως επίσης και η ενεργοποίηση του οξυγόνου από αμιδικές σύμπλοκες ενώσεις του χαλκού 

και του βαναδίου. 

Αναφορικά με το θέμα της συμπλοκοποίησης του ουρανίου έγινε σύνθεση του 

υποκαταστάτη H2bihyat, όπως έγινε και στην βιβλιογραφία, και αντίδραση του 

υποκαταστάτη αυτού με το UO2
2+ σε υδατικά διαλύματα με pH~7, pH=11 και pH=9 είχε ως 

αποτέλεσμα τον σχηματισμό των συμπλόκων 1, 2 και 3, αντίστοιχα. Αντίδραση του 

υποκαταστάτη με το UO2
2+ σε οργανικό διαλύτη είχε ως αποτέλεσμα τον σχηματισμό του 

συμπλόκου 4. Εφόσον, απομονώθηκαν και χαρακτηρίστηκαν κρυσταλλογραφικά τα 

σύμπλοκα του ουρανίου που σχηματίζονται σε κάθε τιμή pH, ακολούθησε μελέτη για 

καθορισμό των ειδών που σχηματίζονται σε διάφορες συγκεντρώσεις υποκαταστάτη και 

ουρανίου για κάθε τιμή pH. Η ίδια μελέτη επαναλήφθηκε και σε οργανικό διαλύτη DMSO-

d6. Οι μελέτες έδειξαν ότι τόσο τα είδη που σχηματίζονται όσο και το κυρίαρχο είδος 

εξαρτώνται από τις συγκεντρώσεις του ουρανίου και του υποκαταστάτη, σε υδατικά και 

οργανικά διαλύματα. Έπειτα, πραγματοποιήθηκαν μελέτες ανταγωνισμού σε διαλύματα που 

περιείχαν τον υποκαταστάτη και το ουράνιο παρουσία των ανταγωνιστικών του μετάλλων  

Fe3+ (σε τιμές pH 7.5 και 9)  ή V5+ (σε τιμές pH 8 και 10). Στόχος των μελετών αυτών ήταν 

η διερεύνηση της εκλεκτικότητας του υποκαταστάτη προς το ουράνιο. Τα αποτελέσματα 

ανταγωνισμού του ουρανίου με τα μέταλλα  V5+ και Fe3+ για συμπλοκοποίηση με τον 

υποκαταστάτη H2bihyat  είναι αξιοσημείωτα εφόσον, ο υποκαταστάτης παρουσίασε υψηλή 

εκλεκτικότητα προς το ουράνιο παρουσία των ανταγωνιστικών του μετάλλων. Τέλος, 

πραγματοποιήθηκαν μελέτες για καθορισμό της σταθερότητας των συμπλόκων του 

ουρανίου με τον υποκαταστάτη bihyat2-, παρουσία των υποκαταστατών H2dipic και της 

γλουραριμιδοδιοξίμης (glutarimidedioxime). Τα αποτελέσματα των πιο πάνω μελετών είναι 

ότι ο υποκαταστάτης H2bihyat σχηματίζει θερμοδυναμικά σταθερότερα σύμπλοκα με το 

ουράνιο από τους υποκαταστάτες H2dipic και γλουραριμιδοδιοξίμης οι οποίοι σχηματίζουν 

επίσης σταθερά θερμοδυναμικά σύμπλοκα ουρανίου. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στις μελέτες 

ανταγωνισμού μεταξύ των υποκαταστατών H2bihyat και γλουταριμιδοδιοξίμης για το 

ουράνιο οι οποίες έδειξαν ότι μόνο ο H2bihyat συμπλοκοποιείται με το ουράνιο και όχι η 

γλουταριμιδοδιοξίμη, η οποία και χρησιμοποιείται σήμερα στα πολυμερικά υλικά για την 

εξόρυξη του ουρανίου από το θαλάσσιο νερό. Τα πιο πάνω αποτελέσματα συνιστούν ότι ο 
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υποκαταστάτης H2bihyat, ο οποίος είναι μη τοξικός και συντίθεται εύκολα, θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί για την εξόρυξη του ουρανίου από το θαλάσσιο νερό. Ως μελλοντική 

εργασία θα μπορούσαν να συντεθούν οι υποκαστάτες στο σχήμα 6.1. Οι υποκαταστάτες 

αυτοί περιέχουν τον τριαζινικό δακτύλιο και την μέθυλ υδροξυλαμίνη και θα μπορούσαν να 

πολυμεριστούν για να μπορέσουν τελικά, να χρησιμοποιηθούν σε πολυμερικά υλικά με 

σκοπό την εξόρυξη ουρανυλίου από το θαλάσσιο νερό. 

 

 

 

 

 

Σχήμα 6.1 .: Υποκαταστάτες τύπου ΒΗΤ για χρήση τους σε πολυμερικά υλικά με 

σκοπό την εξόρυξη ουρανυλίου από το θαλάσσιο νερό  

Επιπλέον, βάσει των γνώσεων που έχουν αποκομιστεί  από την παρούσα έρευνα 

σχεδιάστηκαν οι υποκαταστάτες που φαίνονται στο σχήμα 6.2(Α-Β), οι οποίοι 

διαφοροποιούνται από τον H2bihyat ως προς την προσθήκη ανθρακοαλυσίδων με OH-

ομάδες αντί της μορφολίνης. Η συγκεκριμένη αλλαγή εξυπηρετεί στην δέσμευση των 

υδροξυλομάδων σε πυρίτια ούτως ώστε, μελλοντικά, να γίνει κατορθωτή η παρασκευή 

πυριτικού υλίκού για την απομόνωση του UVIO2
2+ από το θαλασσινό νερό15.  

  

Σχήμα 6.2: Υποκαταστάτες για πιθανή δέσμευση: του UVIO2
2+από το θαλάσσιο νερό  

(Α-Β), του VO4
3-  από το πολυμερικό υλικό  (Γ) 

 

Α. Β. Γ. 
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Επιπλέον, μελλοντικά θα μπορούσε να συντεθεί ενας υποκαταστάτης ο οποίος να έμφανίζει 

αυξημένη προτίμηση για συμπλοκοποίηση με τα VO4
3- από ότι για το UVIO2

2+ ούτως ώστε, 

να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απομάκρυνση του VO4
3- από τα υλικά που 

χρησιμοποιούνται για την εξόρυξη του UVIO2
2+ από το θαλάσσιο νερό σχήμα 6.2(Γ). 

Επιπρόσθετα, για την περαιτέρω αύξηση της εκλεκτικότητας των υποκαταστατών προς το 

ουράνιο θα μπορούσε να σχεδιαστεί και να συντεθεί ενας υποκαστάτης με αυξημένο αριθμό 

ατόμων δοτών. Οι υποκαταστάτες τύπου ΒΗΤ θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και για 

την ανίχνευση βαρέων μετάλλων με την πρόσδεσή τους σε ηλεκτρόδια χρυσού. Ένας 

τέτοιος υποκαταστάτης απεικονίζεται στο σχήμα 6.3.  

 

Σχήμα 6.3: Υποκαταστάτης τύπου ΒΗΤ για ανίχνευση βαρέων μετάλλων με την 

πρόσδεσή του σε ηλεκτρόδια χρυσού  

Αναφορικά με το θέμα της ενεργοποίησης του Ο2 από τα σύμπλοκα του χαλκού, συντέθηκε 

μία διπυρηνική νιτρονική ένωση όπως και μια σειρά από μονοπυρηνικές ενώσεις του 

χαλκού(ΙΙ) με την χρήση, βιολογικά σχετικών, αμιδικών οργανικών μορίων, οι οποίες 

χαρακτηρίστηκαν δομικά και φυσικοχημικά. Καταλυτικό ρόλο για την διερεύνηση του 

μηχανισμού αναγωγής του διοξυγόνου από τα σύμπλοκα του χαλκού διαδραμάτισαν τα 

αποτελέσματα των πειραμάτων των διαφόρων φασματοσκοπικών τεχνικών. Συγκεκριμένα, 

από τις ταχύτητες οξείδωσης των αντιδράσεων, που υπολογίστηκαν από τα πειράματα UV-

Vis, επιβεβαιώθηκε το γεγονός ότι η οξείδωση των συμπλόκων ακολουθεί την σειρά 1->2  

2->4. Η σειρά οξείδωσης επιβεβαιώθηκε και με την μέθοδο EPR. Επιπλέον, από την 

προσθήκη βάσης στην αντίδραση οξείδωσης του 1 εξήχθηκε το συμπέρασμα ότι  ο 

μηχανισμός προχωρεί μέσω απελευθέρωσης πρωτονίου, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και με 

την φασματοσκοπία ESI-MS. Έτσι, τα αποτελέσματα των πειραμάτων αλλά και οι 

θεωρητικές μελέτες υποστηρίζουν τον μηχανισμο, σύμφωνα με τον οποίο η αμινική ομάδα 

που είναι ενταγμένη στο χαλκό της ένωσης [CuII(Hcapcah)]+, όταν βρεθεί σε διάλυμα 
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μεθανόλης και εκτεθειμένη στο ατμοσφαιρικό Ο2, οξειδώνεται σε ιμίνη σχηματίζοντας την 

σύμπλοκη ένωση [CuII(capca)]+. Οι θεωρητικοί υπολογισμοί έδειξαν ότι τα ιμινικά 

σύμπλοκα του χαλκού(ΙΙ) είναι ικανά να ενεργοποιούν το μοριακό οξυγόνο μέσω της 

απευθείας αλληλεπίδρασής του Ο2 με το οργανικό υπόστρωμα το οποίο είναι ενταγμένο 

στον χαλκό. Οι ενώσεις του τύπου [CuII(capca)]+ που συντέθηκαν στην παρούσα εργασία 

αποτελούν το πρώτο παράδειγμα μοντέλων που ενεργοποιούν το Ο2 απευθείας πάνω στην 

ιμινική ομάδα του υποκαταστάτη και όχι πάνω στο μεταλλικό κέντρο του Cu. Ο τρόπος 

αυτός που ενεργοποιείται το Ο2 θα μπορούσε πιθανώς να χρησιμοποιηθεί για την ερμηνεία 

του μηχανισμού ενεργοποίησης του Ο2 από μεταλλοένζυμα του χαλκού, για τα οποία κάποια 

στάδια ή ακόμη και ολόκληρος ο μηχανισμός ενεργοποίησης παραμένει άγνωστος. 

Συγκεκριμένα, οι µελέτες αυτές έδειξαν οτι οι ενώσεις του τύπου [CuII(Hcapcah)]+ και 

[CuII(capca)]+ παρουσιάζουν ίδα δράση µε τα ένζυµα των οξειδασών και των οξυγονασών, 

τα οποία συμμετέχουν σε αντιδράσεις νίτρωσης. Από την μελέτη των σύμπλοκων ενώσεων 

του χαλκού αποδείχθηκε ότι το σύστηµα CuII/O2 έχει τόσο υψηλή οξειδωτική δράση που 

οξειδώνει το ιµινικό άζωτο σε αζινικό. Στις ενζυµατικές και στις µη ενζυµατικές 

αντιδράσεις των αµινοξειδασών του χαλκού (CAOs), ο ρόλος του οξείδωτικού µέσου των 

αµινών αποδίδεται στην τοπακινόνη, ενώ ο ρόλος του Ο2 είναι η επανοξείδωση της 

τοπακινόλης σε τοπακινόνη. Ωστόσο, η οξείδωση των αµινών είναι θερµοδυναµικά 

απαγορευµένη, καθώς το δυναµικό αναγωγής της τοπακινόνης ειναι 0 V σε συνάρτηση µε 

το NHE και το δυναµικό αναγωγής της αµίνης είναι 1 V. Η παρούσα µελέτη δείχνει ότι το 

Ο2 που ενεργοποιείται από τον χαλκό(ΙΙ) είναι πολύ ισχυρό οξειδωτικό µέσο και ικανό να 

οξειδώσει τις αµίνες. Έτσι, ο ρόλος της τοπακινόνης στις CAOs είναι µάλλον η 

εκλεκτικότητα της αντίδρασης, αναστέλλοντας την πλήρη οξείδωση των αµινών. Σε 

αντίθεση µε τα ένζυµα των οξειδασών και οξυγονασών, στις ενώσεις – µοντέλα της 

παρούσας εργασίας, η οµάδα -HC=N- οξειδώνεται χωρίς την ένταξη του Ο2 στον χαλκό(ΙΙ) 

και ο χαλκός διατηρεί την οξειδωτική κατάσταση +2. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι το 

µήκος του δεσµού -HC=N- στην ένωση [CuII(capca)]+ (1.283 Å) είναι σχεδόν πανοµοιότυπο 

µε αυτό στα οργανικά µόρια των ιµινών (1.279 Å). Αυτό δείχνει ότι η ένταξη του ιµινικού 

αζώτου στον χαλκό(ΙΙ) δεν έχει επηρεάσει το µήκος του δεσµού -HC=N-, γεγονός που ίσως 

να συµβάλει στην δραστικότητα του δεσµού αυτού. Ο ρόλος του µετάλλου πιθανώς βοηθάει 

στο να ξεπεραστούν τα κινητικά εµπόδια λόγω περιορισµών του spin. Από όλα τα 

παραπάνω είναι ξεκάθαρο ότι η ένταξη του Ο2 στον χαλκό(ΙΙ) δεν είναι απαραίτητη για την 

οξείδωση των αµινών από τα ένζυµα του χαλκού. Έτσι, η ένταξη του Ο2 στα µεταλλικά 

κέντρα των µεταλλοπρωτεϊνών πιθανώς να µην είναι απαραίτητο βήµα για την 
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ενεργοποίησή του, αλλά µάλλον συµβάλλει στην εκλεκτικότητα του ενεργού κέντρο των 

ενζύµων. 

Όσον αφορά την αντίδραση του VIVOSO4 – Hpbq με το O2 απομονώθηκαν και 

χαρακτηρίστηκαν κρυσταλλογραφικά τα περόξο σύμπλοκα του βαναδίου 1 και 2. Η 

αντίδραση αυτή παρακολουθήθηκε με διάφορες φασματοσκοπικές μεθόδους και τα 

αποτελέσματα απο όλες τις μεθόδους έδειξαν ότι αρχικά σχηματίζεται γρήγορα ένα 

δραστικό ενδιάμεσο του βαναδίου το οποίο τελικά σχηματίζει το σύμπλοκο 1. Τόσο τα 

αποτελέσματα όσο και οι παρατηρήσεις από τα πειράματα που διεξήχθησαν με τις διάφορες 

φασματοσκοπικές μεθόδους επιβεβαιώθηκαν με τις θεωρητικές μελέτες και με αυτό τον 

τρόπο έγινε πλήρης διερεύνηση του μηχανισμού ενεργοποίησης του διοξυγόνου. Το 

σύμπλοκο 1 αποτελεί ένα από τα λίγα παραδείγματα σύμπλοκης ένωσης του βαναδίου στην 

βιβλιογραφία όπου το διοξυγόνο ενεργοποιείται στο μεταλλικό κέντρο του V(IV) 

σχηματίζοντας V(V)-πέροξο είδος25–28. Επιπλέον, στην μελέτη αυτή μελετάται για πρώτη 

φορά στην βιβλιογραφία μέσω των φασματοσκοπικών τεχνικών όπως επίσης και μέσω των 

θεωρητικών μελετών ο τρόπος με τον οποίο το διοξυγόνο ανάγεται στο μεταλλικό κέντρο 

του V(IV). Επίσης, για πρώτη φορά μελετάται ο  ρόλος του σκελετού του υποκαταστάτη 

και των ατόμων που υπάρχουν σε αυτόν στην ενεργοποίηση του διοξυγόνου από σύμπλοκες 

ενώσεις του βαναδίου. Για τον λόγο αυτό συντέθηκαν οι υποκαταστάτες τερπυριδίνη, 

2,3,5,6-τέτρα(2-πυριδύλ) πυραζίνη και 2,4,6-τρι(1Η-πυραζόλ-1-υλ)-1,3,5-τριαζίνη και με 

την φασματοσκοπία 51VNMR η ικανότητά τους να ενεργοποιούν το διοξυγόνο στο 

μεταλλικό κέντρο του βαναδίου (IV). Τα αποτελέσματα των πειραμάτων αυτών έδειξαν ότι, 

υποκαταστάτες οι οποίοι δεν περιέχουν ομάδες που να έχουν ηλεκτρονιοδοτικές ικανότητες 

έχουν καλύτερη απόδοση στην αναγωγή του διοξυγόνου προς υπεροξείδιο. Ως μελλοντική 

εργασία μπορεί να είναι η σύνθεση ενός υποκαταστάτη ανάλογου του Hbpq ο οποίος θα 

περιέχει ηλεκτρονιοελκτικές ομάδες. Ο υποκαταστάτης αυτός θα δοκιμαστεί για την 

ικανότητά του να ανάγει το διοξυγόνο παρουσία του βαναδίου. Τα αποτελέσματα που 

αναμένονται από την μελέτη αυτή είναι η αύξηση της απόδοσης στην αντίδραση αναγωγής 

του διοξυγόνου. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, λόγω της παρουσίας ηλεκτρονιοελκτικών 

ομάδων στον υποκαταστάτη αυτόν θα αυξηθεί η σταθερότητα του ενδιάμεσου προϊόντος 

και έτσι, θα αυξηθεί και η παραγωγή του περόξοβαναδικού συμπλόκου. Βάσει των όσων 

γνώσεων αποκτήθηκαν από τα πιο πάνω πειράματα μια μελλοντική εργασία θα μπορούσε 

να περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την κατασκευή μπαταριών στις οποίες θα περιέχονται 

βανάδιο και οι υποκαταστάτες οι οποιοί μελετήθηκαν για την ενεργοποίηση του διοξυγόνου 
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προς υπεροξείδιο. Τέλος, οι μπαταρίες αυτές θα χαρακτηρίζονται από γρήγορες αντιδράσεις 

με υψηλές αποδόσεις.  
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