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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να μελετηθούν οι αντιδράσεις αζωτούχων παραγώγων υδροξυ-καρβονυλικών ενώσεων με τετραοξικό πυρίτιο. Για το σκοπό αυτό
χρησιμοποιήθηκε καρβονυλική ένωση ως πρώτη ύλη (στην εργασία χρησιμοποιήθηκε
η 2-υδροξυ-1-ακετοναφθόνη, C12H10O2) η οποία με επίδραση διαφόρων υδραζιδίων
οδηγεί στο σχηματισμό των αντίστοιχων υδραζονών. Οι υδραζόνες αυτές στη συνέχεια κατεργάσθηκαν με τετραοξικό πυρίτιο (Si(OAc)4) προκειμένου να παραχθούν τα
ζητούμενα παράγωγα του. Αποτέλεσμα αυτής της σειράς των αντιδράσεων ήταν η
παραγωγή των ζητούμενων προϊόντων. Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί
συνέχεια ερευνητικών προσπαθειών που έχουν πραγματοποιηθεί στο Εργαστήριο
Οργανικής Χημείας του τμήματος Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ.

[i]

ABSTRACT
The aim of the present study is to investigate the reactions of nitrogenous hydroxycarbonyl derivatives with silicon tetraacetate. For this purpose, a carbonyl compound
was used as the starting material (2-hydroxy-1-acetonaphthone was used in the work,
C12H10O2) which, by the action of various hydrazides, leads to the formation of hydrazones. These hydrazones are then reacted with silicon tetraacetate (Si(OAc)4) to
produce the desired silicon derivatives. The result of this series of reactions was the
production of the requested products. This diploma thesis is a continuation of research
efforts that have taken place in the Laboratory of Organic Chemistry of the Department of Chemical Engineering of the Aristotle University of Thessaloniki.
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1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η οργανική χημεία αποτελεί ένα κλάδο της χημείας ο οποίος παρουσιάζει όλο και
αυξανόμενο ενδιαφέρον κυρίως σε ότι έχει να κάνει με τυχόν βιολογικές επιδράσεις
στους ζώντες οργανισμούς. Μία κατηγορία ενώσεων η οποία κεντρίζει το ενδιαφέρον
των ερευνητών προς αυτή τη κατεύθυνση είναι οι ετεροκυκλικές οργανικές ενώσεις.
Ως ετεροκυκλικές οργανικές ενώσεις ορίζονται οι κυκλικές χημικές ενώσεις των οποίων ο δακτύλιος περιέχει άτομα τουλάχιστον δύο διαφορετικών χημικών στοιχείων
εκ των οποίων το ένα στοιχείο είναι ο άνθρακας. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ενώσεις
αυτές καλύπτουν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των δημοσιεύσεων που αναφέρονται
στην οργανική χημεία ενώ μεγάλο μέρος της χημείας αυτών παραμένει ανεξερεύνητο.
Στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία επιδιώκεται η μελέτη των αντιδράσεων ετεροκυκλικών οργανικών ενώσεων που περιέχουν ως ετεροάτομο το πυρίτιο.
Ειδικότερα τώρα η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιλαμβάνει δύο αντιδράσεις.
Κατά τη πρώτη αντίδραση μία καρβονυλική ένωση αντιδρά με υδραζίδιο προς παραγωγή της υδραζόνης. Αυτή κατόπιν αντιδρά με τετραοξικό πυρίτιο (STA) (σύμφωνα
πάντα με το συνθετικό πρωτόκολλο του εργαστηρίου Οργανικής Χημείας του ΑΠΘ)
προς σχηματισμό των ζητούμενων ενώσεων.
Όσον αφορά τη συνεισφορά της παρούσας εργασίας είναι ότι με αυτή γενικεύεται η
δυνατότητα εισαγωγής του πυριτίου με το πρωτόκολλο σύνθεσης που έχει σχεδιασθεί
στο Εργαστήριο και παράγονται προϊόντα με αναμενόμενη βιολογική δραστικότητα.
Τέλος, όσον αναφορά τη διάρθρωση της εργασίας σημειώνεται ότι αρχικά γίνεται αναφορά στη θεωρία και κυρίως στις εφαρμογές και τις μελέτες που γίνονται τόσο για
το πυρίτιο όσο και για τις υδραζόνες. Κατόπιν παρουσιάζονται οι τεχνικές που ακολουθήθηκαν στο εργαστήριο αλλά και το πειραματικό μέρος. Η εργασία ολοκληρώνεται τελικά με την αναφορά στα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα καθώς επίσης
και στη βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε.
Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Οργανικής Χημείας του τμήματος
Χημικών Μηχανικών της πολυτεχνικής σχολής του ΑΠΘ υπό την επίβλεψη της καθηγήτριας κ. Αντιγόνης Κόταλη.
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την καθηγήτρια κ. Αντιγόνη Κόταλη για τη βοήθεια που μου προσέφερε στο πειραματικό σκέλος, για την ανάγνωση
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της εργασίας σε όλα τα στάδια της συγγραφής αλλά και τις υποδείξεις και διορθώσεις
που έκανε πάνω σε αυτή. Επιπλέον, ευχαριστώ θερμά την Δρ. Ελβίρα Κόταλη καθώς
επίσης και την υποψήφια διδάκτορα κ. Άννα Μανιαδάκη και τον διπλωματούχο Χημικό Μηχανικό και συνεργάτη ερευνητικού έργου κ. Κυριάκο Μαυρομάτη για τη πολύτιμη βοήθεια που μου προσέφεραν στο εργαστήριο.

2) ΠΥΡΙΤΙΟ
Το πυρίτιο είναι ένα γκρίζο και σκληρό υλικό το οποίο συναντάται σε μεγάλες
ποσότητες στο φλοιό της γης. Βρίσκει εφαρμογές στο τομέα της ηλεκτρονικής
και της μεταλλουργίας. Παράλληλα όμως μελέτες έχουν δείξει ότι το πυρίτιο εκτός των άλλων διαθέτει και βιολογική δράση. Έτσι κρίνεται σκόπιμο να παρατεθούν περαιτέρω πληροφορίες που έχουν να κάνουν με αυτό.
2.1) Δομή, ιδιότητες και διαμόρφωση:
Το πυρίτιο συμβολίζεται με Si και έχει ατομικό αριθμό 14. Ανήκει στην ομάδα
IVA του περιοδικού πίνακα και στη 3η περίοδο. Έχει δομή παραπλήσια με του
διαμαντιού όπου κάθε άτομο πυριτίου συνδέεται τετραεδρικά με τέσσερα άλλα
άτομα [1]. Όσον αφορά τη διαμόρφωσή του, το πυρίτιο διαθέτει 4 ηλεκτρόνια
στην εξωτερική στοιβάδα. Πρόκειται για ένα σχετικά αδρανές στοιχείο το οποίο
δεν επηρεάζεται από τα περισσότερα οξέα πλην του υδροφθορικού [2]. Συνοπτικά οι πληροφορίες για το πυρίτιο παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας 2.1: Ιδιότητες του πυριτίου [2],[3]
Σύμβολο

Si

Σημείο τήξης (oC)

1414

Ατομικός αριθμός

14

Σημείο βρασμού
(oC)

3265

Ατομικό βάρος

28.09

Πυκνότητα (g/cm3)

2.33

Διαμόρφωση ηλεκτρονιων

[Ne]3s23p2

Οξειδωτικές καταστάσεις

2,4,-4

Ομάδα

IVA

Φυσική κατάσταση
(20 oC)

Στερεό

Περίοδος

3

Ατομική ακτίνα
(pm)

210 (Van der Walls)

[2]

2.2) Πηγές προέλευσης:
Το πυρίτιο εμφανίζεται σε μεγάλες ποσότητες στον ήλιο και τα αστέρια και είναι κύριο συστατικό μιας κατηγορίας μετεωριτών γνωστή με την ονομασία aerolites. Αποτελεί το 25.7% κατά βάρος του φλοιού της γης και είναι το δεύτερο σε αφθονία στοιχείο μετά το οξυγόνο. Δεν απαντά ελεύθερο στη φύση άλλα βρίσκεται κυρίως με τη
μορφή οξειδίων (π.χ άμμος, χαλαζίας) ή πυριτικών αλάτων [2].
Το πυρίτιο εμπορικά παρασκευάζεται με θέρμανση πυριτίας και άνθρακα σε ηλεκτρική κάμινο, με χρήση ηλεκτροδίων άνθρακα. Βέβαια υπάρχουν και άλλες μέθοδοι που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή του. Για παράδειγμα η διαδικασία
Czochralski χρησιμοποιείται συνήθως για την παραγωγή μονών κρυστάλλων του πυριτίου, οι οποίοι βρίσκουν εφαρμογή στις ημιαγώγιμες συσκευές [2].
2.3) Χρήσεις:
Το πυρίτιο είναι ένα από τα πιο χρήσιμα στοιχεία. Με τη μορφή άμμου και αργίλου
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη παραγωγή σκυροδεμάτων και τούβλων. Επιπλέον
αποτελεί ένα χρήσιμο πυρίμαχο υλικό όταν απαιτείται να γίνει εργασία σε υψηλή
θερμοκρασία ενώ με τη μορφή πυριτικών αλάτων συμβάλλει στη κατασκευή των κεραμικών. Ακόμη, με τη μορφή άμμου είναι ένα κύριο συστατικό του γυαλιού, ενός
από τα πιο φθηνά υλικά με εξαιρετικές μηχανικές, οπτικές, θερμικές και ηλεκτρικές
ιδιότητες. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί αφενός ότι ένα από τα προϊόντα του πυριτίου
είναι οι σιλικόνες οι οποίες εφαρμόζονται συχνά ακόμα και στη καθημερινή ζωή, αφετέρου ότι μελέτες έχουν δείξει ότι το υδρογονωμένο άμορφο πυρίτιο μπορεί να οδηγήσει στη παραγωγή κελλίων χαμηλού κόστους για τη μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρισμό [2].
2.4) Βιολογικός ρόλος και επικινδυνότητα:
Το πυρίτιο είναι ουσιώδες για τη ζωή των φυτών. Τα phytoliths είναι μικροσκοπικά
σωματίδια διοξειδίου του πυριτίου που σχηματίζονται σε ορισμένα φυτά. Τα σωματίδια αυτά δεν αλλοιώνονται με τη πάροδο του χρόνου αλλά παραμένουν σε απολιθώματα παρέχοντας με αυτό τον τρόπο χρήσιμες πληροφορίες που έχουν να κάνουν με
την εξέλιξη του είδους [3].
Όσον αφορά τον άνθρωπο, το πυρίτιο βρίσκεται στον οργανισμό είτε με τη μορφή
πυριτικού οξέος, είτε ως εστέρες του πυριτικού οξέος (H4SiO4). Παρουσιάζει οφέλη
στην υγεία του καθώς όχι μόνο ενισχύει τους συνδετικούς ιστούς και τα οστά αλλά
[3]

είναι χρήσιμο και στη φροντίδα των νυχιών, των μαλλιών και του δέρματος. Ακόμη,
παίζει σημαντικό ρόλο στη πρόληψη της αθηροσκλήρωσης, της αϋπνίας, των διαταραχών του δέρματος και της φυματίωσης. Είναι επίσης απαραίτητο στη διατροφή,
καθώς αυξάνει τα συνολικά οφέλη της βιταμίνης D και του ασβεστίου. Κατά συνέπεια, το πυρίτιο είναι ένα μεγάλης σημασίας ιχνοστοιχείο που απαιτείται από τον οργανισμό [4].
Σημαντικές πηγές πρόσληψης του πυριτίου από τον άνθρωπο αποτελούν τα μήλα, τα
δημητριακά, το λάχανο, τα φιστίκια, τα καρότα, τα κρεμμύδια, το αγγούρι, το κολοκύθι, τα ψάρια, τα ανεπεξέργαστα δημητριακά, η βρώμη, τα αμύγδαλα και τα πορτοκάλια [4].
Τέλος, σχετικά με την επικινδυνότητα του πυριτίου αξίζει να αναφερθεί ότι είναι μη
τοξικό αλλά μερικά πυριτικά άλατα, όπως για παράδειγμα ο αμίαντος, είναι καρκινογόνα. Επιπλέον, σε ορισμένους εργαζόμενους όπως οι ανθρακωρύχοι, οι οποίοι εκτίθενται σε πυριτική σκόνη μπορούν να αναπτύξουν μια σοβαρή ασθένεια των πνευμόνων που ονομάζεται πυριτίαση [2].
2.5) Πυρίτιο και ετεροκυκλικές ενώσεις:
Το πυρίτιο πέρα των πολλών εφαρμογών που εμφανίζει, έχει μελετηθεί και σε ετεροκυκλικές ενώσεις τόσο στο κομμάτι των αντιδράσεων όσο και για το αν αυτό μεταβάλει τις ιδιότητες των ενώσεων αυτών, αν προσδίδει κάποια επιθυμητή ιδιότητα σε
αυτές κτλ. Ορισμένα παραδείγματα τέτοιων μελετών είναι:

Σπιροβαρβιτουρικά:
Μία κατηγορία ουσιών στην οποία μελετήθηκε η επίδραση της προσθήκης του πυριτίου είναι τα σπιροβαρβιτουρικά. Τα σπιροβαρβιτουρικά είναι ενώσεις, των οποίων ο
συντακτικός τύπος είναι ο εξής [5]:

[4]

(ΙΙ)

(I)

Σχήμα 2.1: Συντακτικός τύπος σπιροβαρβιτουρικών
Αξίζει να σημειωθεί ότι αν και ο μητρικός δακτύλιος (Ι, R = Η, Υ = Ο ή S) δε παρουσιάζει «ναρκωτική δράση», εντούτοις οι αλκυλο-υποκατεστημένοι δακτύλιοι (I,
R = αλκύλιο, Υ= Ο ή S) εμφανίζουν δράση και μάλιστα έχουν αναφερθεί και υψηλές
θεραπευτικές αναλογίες [5].
Όμως, όταν χρησιμοποιήθηκε το πυρίτιο σε αυτές παρατηρήθηκε ότι οι επιθυμητές
υψηλές «θεραπευτικές αναλογίες» που αναφέρθηκαν για τα κυκλοεξυλοσπιροβαρβιτουρικά δεν επιτεύχθηκαν στα σιλακυκλοεξυλοσπιρο-βαρβιτουρικά (ΙΙ) καθώς σε αυτή τη περίπτωση οι αναλογίες αυτές ήταν μικρές. Επιπλέον, όταν χρησιμοποιήθηκε το
S (ΙΙ, R = H, Y = S) αναφέρθηκε υψηλή τοξικότητα σε σχέση με το αρχικό (I, R = H,
Υ= S) [5].
Αυτές οι διαφορές μεταξύ των ενώσεων (Ι) και των αντίστοιχων ενώσεων πυριτίου
(ΙΙ) μπορεί να οφείλονται στις gem-διμεθυλομάδες στο άτομο του πυριτίου, σε παραμόρφωση του δακτυλίου από τη προσθήκη του ατόμου πυριτίου ή σε συνδυασμό όλων αυτών [5].
Αντίδραση υδροσιλυλίωσης:
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία [6] η αντίδραση υδροσιλυλίωσης έχει χρησιμοποιηθεί
για τη σύνθεση ετεροκυκλικών ενώσεων πυριτίου. Με ένα κατάλληλα υποκατεστημένο σιλάνιο, η αντίδραση κλεισίματος του δακτυλίου καταλήγει σε ένα σιλακυκλοπεντάνιο ενώ το 5-(διμεθυλοσιλυλ)-l-εξένιο το οποίο μετά από επεξεργασία με
H2PtCl6,

αποδίδει

ίσες

ποσότητες

cis-

τετραμεθυλοσιλακυκλοπεντανίου. Η αντίδραση ήταν η εξής:

[5]

και

trans-1,1,2,5-

Σχήμα 2.2: Αντίδραση υδροσιλυλίωσης του 5-(διμεθυλοσιλυλ)-l-εξένιο
Ν-ετεροκυκλικό σιλυλένιο με αμφίπλευρη δραστικότητα:
Έχει αναφερθεί [7] η σύνθεση μιας ένωσης δισθενούς πυριτίου με αποβρωμοποίηση
της αντίστοιχης πρόδρομης διβρωμοσιλυλο ένωσης. Το άτομο του πυριτίου είναι εξαιρετικά δραστικό προς τα ηλεκτρονιόφιλα του τύπου R-X (R = Η, Si, Χ = αλογόνο)
σε σύγκριση με το σύμπλοκο γερμανίου. Έχει δειχθεί ότι αυτό οφείλεται στη πολύ
υψηλότερη βασικότητα του σιλυλενίου. Έτσι, η προσθήκη Me3SiX (Χ = OSΟ2CF3)
στο σιλυλένιο ευνοεί την αντίστοιχη (κινητικά ευνοούμενη) 1,4-προσθήκη η οποία
στη συνέχεια αναδιατάσσεται στη θερμοδυναμικά ευνοούμενη 1,1. Η πορεία σύνθεσης είναι η εξής:

Σχήμα 2.3: Πορεία σύνθεσης ένωσης δισθενούς πυριτίου με αποβρωμοποίηση της
αντίστοιχης πρόδρομης διβρωμοσιλυλο ένωσης
Ενώσεις με αντιβλαστική και ψυχότροπο δράση:
Η ετεροκυκλική ένωση πυριτίου με τον παρακάτω συντακτικό τύπο έχει παρατηρηθεί
ότι διαθέτει αντιβλαστική δράση [8].
[6]

Σχήμα 2.4: Συντακτικός τύπος της ετεροκυκλικής ένωσης πυριτίου με αντιβλαστική
δράση

Επιπλέον οι ενώσεις με τους συντακτικούς τύπους που ακολουθούν έχουν δείξει ψυχότροπο δράση και οξεία τοξικότητα [8].

Σχήμα 2.5: Συντακτικός τύπος των ετεροκυκλικών ενώσεων πυριτίου με ψυχότροπο
δράση και οξεία τοξικότητα

[7]

Σιλόλια:
Τα σιλόλια αντιπροσωπεύουν μια σημαντική αναδυόμενη τάξη υλικών φωτοφωταύγειας. Με τον όρο φωτοφωταύγεια εννοείται η εκπομπή φωτός από ένα σώμα χωρίς
θέρμανση αλλά με έκθεση αυτού σε φωτεινή ακτινοβολία. Έχει αναφερθεί [9] μια νέα
συνθετική στρατηγική που περιλαμβάνει αντίδραση

διαδοχικής κυκλοποίη-

σης/ενεργοποίησης Si-C με υψηλή απόδοση, ευρύ πεδίο υποστρώματος και πρακτική
χρησιμότητα. Αυτή η μέθοδος επέτρεψε την πρώτη σύνθεση των σιλολίων βενζοφουρανίου καθώς και την ταχεία πρόσβαση σε συζυγή σιλόλια.

Σχήμα 2.6: Συντακτικός τύπος σιλολίων
Σύνθεση βιολογικών ετεροκυκλικών πυριμιδινών με καταλύτη ένωση του πυριτίου:
Βιβλιογραφικά έχει αναφερθεί [10] η δυνατότητα σύνθεσης βιολογικών ετεροκυκλικών πυριμιδινών «ενός σταδίου» των αντίστοιχων αλδεϋδών, β-δικαρβονυλικών ενώσεων και ουρίας παρουσία καταλύτη τετραχλωροσιλανίου (σε μίγμα DMF/AN) σε
θερμοκρασία περιβάλλοντος. Η σύνθεση αυτή είναι σημαντική καθώς δίνει ενώσεις
με φαρμακολογική δράση.

Σχήμα 2.7: Αντίδραση παραγωγής βιολογικών ετεροκυκλικών πυριμιδινών

[8]

Σύνθεση και δραστικότητα Ν-ετεροκυκλικής σιλανιμίνης απαλλαγμένης από βάσεις:
Αντίδραση του Ν-ετεροκυκλικού σιλυλενίου (HCNDipp)2Si (όπου Dipp = 2,6iPr2C6H3) με το τριφαινυλαζίδιο ArN3 (Ar = 2,6-Mes2C6H3, Mes = 2,4,6-Me3C6H2)
σε THF έδωσε σε υψηλή απόδοση τη σιλανιμίνη (HCNDipp)2Si═NAr [11].

Σχήμα 2.8: Σύνθεση της Ν-ετεροκυκλικής σιλανιμίνης

Οι αντιδράσεις των υδραζινών και της ουρίας με τα σιλένια:
Οι υδραζίνες και τα υποκατεστημένα παράγωγα της ουρίας μπορούν να «προστεθούν» στα άκρα των διπλών δεσμών

πυριτίου-άνθρακα της

οικογένειας

(Me3Si)2Si=C(OSiMe3)R για να παράγουν υδραζινυλο-υποκατεστημένα προϊόντα
προσθήκης και ετεροκυκλικά 1-σιλα-2,4-διαζα-3 οξοκυκλοπεντάνιο αντιστοίχως
[12].

Σχήμα 2.9: Αντιδράσεις υδραζινών και ουρίας με σιλένια

[9]

Αντικαρκινική δράση των σιλαλκυλοθειο- υποκατεστημένων Ν-ετεροκυκλικών και συνδυασμός με σελήνιο:
Το σελήνιο είναι ένα απαραίτητο ιχνοστοιχείο το οποίο έχει αποδειχθεί ότι έχει αντικαρκινική δράση. Έτσι, λόγω αυτού του γεγονότος έχουν γίνει έρευνες σχετικά με
την αντικαρκινική δράση που εμφανίζουν τα σιλαλκυλοθειο- υποκατεστημένα Νετεροκυκλικά και ο συνδυασμός των παραπάνω ενώσεων με σελήνιο [13].
Αυτό το οποίο αποδείχθηκε πειραματικά είναι ότι η παρουσία του σεληνίου στις ετεροκυκλικές ενώσεις του πυριτίου που αναφέρθηκαν παραπάνω ενισχύει αυτή τους τη
δράση [13].
Ένα παράδειγμα τέτοιας ένωσης είναι [13]:

Σχήμα 2.10: Παράδειγμα ετεροκυκλικής ένωσης πυριτίου και σεληνίου με αντικαρκινική δράση
Σύνθεση σταθερών διοξαδιαζασιλεπινών με διαδικασία one-pot:
Στη χημεία η one-pot σύνθεση είναι μια στρατηγική για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας μιας χημικής αντίδρασης, όπου ένα αντιδραστήριο υποβάλλεται σε
διαδοχικές χημικές αντιδράσεις μόνο σε ένα στάδιο. Αυτό είναι επιθυμητό γιατί αποφεύγεται έτσι μια μακρά διαδικασία διαχωρισμού και καθαρισμού των ενδιάμεσων
χημικών ενώσεων γεγονός που οδηγεί σε εξοικονόμηση χρόνου και πόρων ενώ παράλληλα αυξάνεται η χημική απόδοση.
Βιβλιογραφικά έχει αναφερθεί μία νέα συνθετική προσέγγιση στις επταμελείς ετεροκυκλικές ενώσεις που περιέχουν πυρίτιο. Συγκεκριμένα έχει μελετηθεί η σύνθεση
σταθερών διοξαδιαζασιλεπινών με διαδικασία ενός σταδίου. Η αντίδραση η οποία
λαμβάνει χώρα είναι η κυκλοσυμπύκνωση η οποία αποτελεί μία αξιόλογη συνθετική
μέθοδο για την παρασκευή ετεροκυκλικών ενώσεων [14].
Η πορεία σύνθεσης που ακολουθήθηκε είναι η εξής [14]:

[10]

Σχήμα 2.11: Πορεία σύνθεσης των διοξαδιαζασιλεπινών

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα προϊόντα της αντίδρασης λήφθηκαν με μία απόδοση 6076% και επιπλέον ότι οι αντιδράσεις έγιναν υπό ξηρή ατμόσφαιρα άνευ οξυγόνου
[14].
3)ΥΔΡΑΖΟΝΕΣ
Οι υδραζόνες και τα παραγωγά τους αποτελούν μια σημαντική κατηγορία ενώσεων
στην οργανική χημεία καθώς έχουν ενδιαφέρουσες βιολογικές ιδιότητες, όπως είναι η
αντιφλεγμονώδης, η αναλγητική, η αντισπασμωδική, η αντικαρκινική και η αντιμικροβιακή δράση. Επιπλέον έχει παρατηρηθεί ότι αυτές εμφανίζουν δράση κατά του
AIDS αλλά και ότι χρησιμοποιούνται ως υπόστρωμα στον σχεδιασμό διαφόρων φαρμάκων καθώς επίσης και ετεροκυκλικών ενώσεων [15].
Οι υδραζόνες περιέχουν δύο συνδεδεμένα άτομα Ν διαφορετικής φύσης, με το ένα
από αυτά σε διπλό δεσμό με άνθρακα. Αυτά τα δομικά τμήματα είναι κυρίως υπεύθυνα για τις φυσικές και χημικές ιδιότητες τους. Και τα δύο άτομα Ν της ομάδας υδραζόνης είναι πυρηνόφιλα ενώ το άτομο C της ομάδας υδραζόνης έχει τόσο ηλεκτρονιόφιλο όσο και πυρηνόφιλο χαρακτήρα [15]. Ο συνδυασμός υδραζονών με άλλη λειτουργική ομάδα οδηγεί σε ενώσεις με μοναδικό φυσικό και χημικό χαρακτήρα [16].

Σχήμα 3.1: Ταξινόμηση ενεργών κέντρων της υδραζόνης

[11]

Λόγω της ικανoτητάς τους να αντιδρούν με ηλεκτρονιόφιλα και πυρηνόφιλα αντιδραστήρια, οι υδραζόνες εμφανίζουν εκτεταμένη χρήση στην οργανική σύνθεση, ιδιαίτερα σε ότι έχει να κάνει με τη παρασκευή ετεροκυκλικών ενώσεων [15].
Οι κυριότερες αντιδράσεις με ηλεκτρονιόφιλα αντιδραστήρια είναι [17]:
1) Πρωτονίωση
2) Αλκυλίωση
3) Αρυλίωση
4) Ακυλίωση
5) Αλογόνωση
6) Νίτρωση
7) Αντιδράσεις με ενώσεις καρβονυλίου
Οι κυριότερες αντιδράσεις με πυρηνόφιλα αντιδραστήρια είναι [17]:
1) Υποκαταστάσεις στο άτομο άνθρακα της ομάδας υδραζόνης
2) Αντιδράσεις αλογονωμένων υδραζονών με τριτοταγείς αμίνες
Στο σημείο αυτό αξίζουν να αναφερθούν οι κυριότερες αντιδράσεις προσθήκης που
μπορούν να λάβουν χώρα στις υδραζόνες και οι οποίες είναι [17]:
1) Προσθήκη στους πολλαπλούς δεσμούς των υδραζονών
2) Προσθήκη στο δεσμό C = N της ομάδας υδραζόνης
3) Κυκλοπροσθήκη
Μερικά παραδείγματα μελετών που έχουν γίνει στις υδραζόνες καθώς και της δράσης
που εμφανίζουν παρατίθενται παρακάτω:
Αντισπασμωδική δράση:
Έχει αποδειχθεί πειραματικά ότι οι ακετυλοϋδραζόνες παρέχουν καλή προστασία κατά των σπασμών ενώ οι οξαμοϋλυδραζόνες είναι λιγότερο δραστικές. Ο συντακτικός
τύπος των ενώσεων αυτών είναι [18]:
[12]

Σχήμα 3.2: Συντακτικός τύπος ακετυλοϋδραζονών

Σχήμα 3.3: Συντακτικός τύπος οξαμοϋλυδραζονών
Αγγειοδιασταλτική δράση:
Η συμβατική θεραπεία για τη καταπολέμηση της υπέρτασης περιλαμβάνει την αρτηριακή

αγγειοδιαστολή.

Μια

νέα

βιοδραστική

ένωση

της

κατηγορίας

Ν-

ακυλυδραζόνης, η οποία ονομάστηκε LASSBio-294 αποδείχθηκε ότι έχει αγγειοδιασταλτικό αποτέλεσμα [18].

Σχήμα 3.4: Συντακτικός τύπος LASSBio-294
Δράση κατά της ελονοσίας:
Η ελονοσία είναι μια ασθένεια που προκαλείται από παρασιτικά πρωτόζωα του γένους Plasmodium και αποτελεί μία κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως (ιδιαίτερα στις
χώρες του λεγόμενου «τρίτου κόσμου»).
Μία υδραζόνη που εμφανίζει δραστικότητα κατά της ασθένειας αυτής είναι η ισονικοτυλο υδραζόνη της 2-υδροξυ-1-ναφθαλδεύδης. Ο συντακτικός της τύπος είναι [18]:
[13]

Σχήμα 3.5: Συντακτικός τύπος ισονικοτυλο υδραζόνης της 2-υδροξυ-1-ναφθαλδεύδης
Σύνθεση-εφαρμογή βαφών τρικυανοφουρανικών υδραζονών ως αισθητήρες για την ανίχνευση μικροβίων:
Στη σημερινή εποχή υπάρχει η ανάγκη να αναπτυχθούν ταχείες και ευαίσθητες μέθοδοι αναγνώρισης βακτηρίων λόγω της έξαρσης που παρουσιάζουν.
Μία μέθοδος που αναπτύχθηκε περιλαμβάνει τη δημιουργία νέων βαφών τρικυανοφουρανίου υδραζόνης ως αισθητήρες για την ανίχνευση μικροβίων. Αυτή βασίστηκε
στο γεγονός ότι πολλά βακτήρια απελευθερώνουν αέρια αμμωνία, η οποία καθιστά το
περιβάλλον βασικό. Ουσιαστικά η λειτουργία της υδραζόνης μπορεί να παρομοιαστεί
με αυτή ενός χρωματομετρικού αισθητήρα pΗ. Έτσι, ανάλογα με το περιβάλλον στο
οποίο βρίσκεται (όξινο ή βασικό) αλλάζει χρώμα ανιχνεύοντας έτσι τη πιθανή παρουσία μικροβίων [19]:

Σχήμα 3.6: Συντακτικός τύπος αισθητήρων
Αντινεοπλασματική και αντιοιστρογονική δράση:
Οι 2, 4-δινιτροφαινυλοϋδραζόνες των διαρυλοκετονών έχουν αναφερθεί ότι διαθέτουν αντιοιστρογονική και αντινεοπλασματική δράση. Μία τέτοια ένωση για παρά[14]

δειγμα είναι η 2,4-δινιτροφαινυλοϋδραζόνη της 4,4΄-διϋδροβενζοφαινόνης η οποία
τώρα βρίσκεται σε φάση κλινικών δοκιμών [20]:

Σχήμα 3.7: Συντακτικός τύπος 2,4-δινιτροφαινυλοϋδραζόνης της 4,4΄διϋδροβενζοφαινόνης
Αντιοξειδωτική δράση των διαρυλοϋδραζονών:
Το οξειδωτικό στρες είναι γνωστό ότι συμβάλλει στη γήρανση αλλά και στην ανάπτυξη διαφόρων καρκίνων καθώς επίσης και καρδιαγγειακών και νευροεκφυλιστικών
ασθενειών. Η συσσώρευση υπερβολικών ποσοτήτων αντιδραστικού είδους οξυγόνου
και αζώτου (ROS και RNS αντίστοιχα) είναι συχνά αποτέλεσμα περιβαλλοντικών
παραγόντων και εντείνει το οξειδωτικό στρες. Εκτός από τους βιοχημικούς αμυντικούς μηχανισμούς του σώματος, τα διαιτητικά αντιοξειδωτικά είναι επίσης σημαντικά στην προστασία από την αρνητική επίδραση των ελεύθερων ριζών [21].
Έχουν μελετηθεί δεκαπέντε υδραζόνες για την αντιοξειδωτική τους δράση και μάλιστα μέσα από τα πειράματα φάνηκε το γεγονός ότι οι υδραζόνες εμφανίζουν μεγαλύτερη δραστικότητα σε σχέση με τα κοινά διαιτητικά αντιοξειδωτικά που χρησιμοποιούνται για τη μείωση του οξειδωτικού στρες [21].
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Σχήμα 3.8: Σύνθεση και δομές των διαρυλοϋδραζονών που έχουν μελετηθεί
Αντιοξειδωτική δράση των 3- [Ν- (ακυλυδραζονο) αιθυλ] -4-υδροξυ-κουμαρινών:
Έχει γίνει μελέτη της αντιοξειδωτικής δράσης των ενώσεων αυτών με αφορμή την
αντιοξειδωτική δράση που παρουσιάζει η 3-ακετυλο-4-υδροξυκουμαρίνη (που είναι
το αντιδρών από το οποίο προέρχονται οι υδραζόνες αυτές). Η μελέτη έδειξε ότι οι
υδραζόνες αυτές δεν εμφανίζουν εξίσου μεγάλη δραστικότητα με τη 3-ακετυλο-4υδροξυκουμαρίνη, γεγονός το οποίο πιθανώς οφείλεται σε στερεοχημικούς λόγους
[22]. Η πορεία σύνθεσης των υδραζονών που ακολουθήθηκε είναι:

Σχήμα 3.9: Πορεία σύνθεσης των 3- [Ν- (ακυλϋδραζονο) αιθυλ] -4-υδροξυκουμαρινών
Σκελετός μορφολίνης υδραζόνης: Σύνθεση και αντικαρκινική δράση
Ο καρκίνος αποτελεί μία από τις κύριες ασθένειες που σχετίζονται με τη παγκόσμια
θνησιμότητα. Συνεπώς, πρόκειται για ένα θέμα που έχει απασχολήσει και απασχολεί
χιλιάδες ερευνητές καθώς υπάρχει όλο και αυξανόμενη ανάγκη για εύρεση λύσης σε
αυτό το πρόβλημα.
[16]

Μία από τις μελέτες που έχουν γίνει περιλαμβάνει τη σύνθεση και την αντικαρκινική
δράση του σκελετού μορφολίνης σε υδραζόνες. Ο σκελετός μορφολίνης έχει βρεθεί
ότι είναι ένα εξαιρετικό φαρμακοφόρο στην ιατρική χημεία. Για παράδειγμα Νυποκατεστημένες μορφολίνες χρησιμοποιούνται στη θεραπεία φλεγμονωδών ασθενειών, όπως η ημικρανία και το άσθμα [23].
Λόγω αυτής της δραστικότητας που παρουσιάζει ο συγκεκριμένος σκελετός, έχει μελετηθεί η σύνθεση και η αντικαρκινική δράση ορισμένων υδραζονών οι οποίες εν τέλει αποδείχθηκε πως έχουν ικανοποιητική δράση ενάντια σε αυτή την ασθένεια.
Η πορεία σύνθεσης των ενώσεων αυτών ήταν η εξής [23]:

Σχήμα 3.10: Σύνθεση των υδραζονών μορφολινοθειοφαινίου
Παράγωγα αρυλοϋδραζόνης της ναπροξένης ως νέοι αναλγητικοί και αντιφλεγμονώδεις
παράγοντες:
Για τη βελτίωση των μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων (NSAIDS) που
χρησιμοποιούνται ευρέως για τη θεραπεία του πόνου και της φλεγμονής μελετήθηκε
μια σειρά από νέα παράγωγα αρυλιδενοϋδραδραζόνης της ναπροξένης τα οποία συντέθηκαν και αξιολογήθηκαν για τις αναλγητικές και αντιφλεγμονώδεις δράσεις τους
[24].
Αυτό έγινε καθώς τα NSAIDS σχετίζονται με αρκετές παρενέργειες όπως η βλάβη
του γαστρεντερικού βλεννογόνου, η αιμορραγία, η δυσανεξία και η νεφρική τοξικότητα. Συνεπώς, είναι απαραίτητος ο σχεδιασμός ασφαλέστερων φαρμάκων[24].
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Ορισμένα από τα παράγωγα αυτά έδειξαν παραπλήσια δράση όταν συγκρίθηκαν με
τη ναπροξένη για τις αναλγητικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιοτητές τους ενώ κάποια
άλλα εμφάνισαν μεγαλύτερη δραστικότητα και από τη ναπροξένη. Επιπλέον περιορίστηκαν και οι παρενέργειες που αναφέρθηκαν παραπάνω [24].
Η πορεία σύνθεσης των ενώσεων αυτών ήταν η εξής:

Σχήμα 3.11: Πορεία σύνθεσης των παραγώγων αρυλιδενοϋδραδραζόνης της ναπροξένης

Υδραζόνες φαινοθειαζίνης ως αισθητήρες pΗ:
Βιβλιογραφικά [25] έχει αναφερθεί η σύνθεση υδραζονών φαινοθειαζίνης ως αισθητήρες pH. Οι υδραζόνες αυτές είναι οι εξής:

Σχήμα 3.12: Υδραζόνες φαινοθειαζίνης που ανιχνεύουν βασικό περιβάλλον
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Σχήμα 3.13: Υδραζόνες φαινοθειαζίνης που ανιχνεύουν όξινο περιβάλλον
Σύνθεση των φαινυλο θειαζολο υδραζονών και η δραστικοτητά τους κατά της γλυκοζυλίωσης πρωτεϊνών:
Η γλυκοζυλίωση είναι μία μη ενζυμική αντίδραση συμπύκνωσης μεταξύ αναγωγικών
σακχάρων και αμινομάδων πρωτεϊνών. Η τελική επίδραση της γλυκοζυλίωσης είναι η
παραγωγή συσσωματωμάτων πρωτεΐνης υψηλού μοριακού βάρους καθώς και άλλων
φθοριζουσών οντοτήτων [26].
Λόγω των πολλών αναφορών που έχουν γίνει σχετικά με τις υπογλυκαιμικές δράσεις
των βενζοθειαζολών καθώς επίσης και των δομικών ομοιοτήτων των φαινυλοθειαζολών με τα βενζοθειαζόλια, κρίθηκε σκόπιμη η έρευνα σχετικά με το αν μπορούν αυτά
να εμφανίσουν υπογλυκαιμική δράση [26].
Οι ενώσεις αντιγλυκοζυλίωσης μπορούν να χρησιμεύσουν στην έρευνα για αντιδιαβητικά φάρμακα που πιθανώς όχι μόνο θα μειώσουν τη διεργασία γλυκοζυλίωσης αλλά και θα βοηθήσουν στην εξάλειψη του οξειδωτικού στρες που προκαλείται από
γλυκοζυλίωση [26].
Η πορεία σύνθεσης των φαινυλο θειαζολο υδραζονών είναι:

Σχήμα 3.14: Πορεία σύνθεσης φαινυλο θειαζολο υδραζονών
Συνεπώς, με βάση αυτή την αντίδραση μελετήθηκαν ορισμένες φαινυλο θειαζολο υδραζόνες εκ των οποίων κάποιες έδειξαν να έχουν αποτελεσματική δράση ενάντια
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στη γλυκοζυλίωση ενώ άλλες έδειξαν αναποτελεσματικότητα ενάντια στο φαινόμενο
αυτό. Για παράδειγμα το προϊόν της αντίδρασης στο οποίο R1 = H και

R2 =

έδειξε μεγάλη αποτελεσματικότητα ενάντια στη γλυκοζυλίωση

ενώ το προϊόν της αντίδρασης στο οποίο R1 = CH3 και R2 =

δεν έδειξε

κάποια δραστικότητα [26].
4) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ
4.1) Θέρμανση με κάθετο ψυκτήρα (συσκευή reflux)
Η θέρμανση με κάθετο ψυκτήρα (συσκευή reflux) είναι μία πειραματική διαδικασία
που χρησιμοποιείται ευρύτατα στην οργανική σύνθεση. Η διάταξη που χρησιμοποιείται περιλαμβάνει θερμομανδύα, σφαιρική εσμυρισμένη φιάλη, ψυκτήρα, δύο λάστιχα,
μεταλλικό στήριγμα και δύο λαβίδες [27].

Σχήμα 4.1: Διάταξη συσκευής reflux
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Οι θερμαντικοί μανδύες έχουν κοίλο σχήμα ώστε να προσαρμόζονται τα σκεύη με
σφαιρικό σχήμα και να θερμαίνονται ομοιόμορφα. Το μίγμα της αντίδρασης (αντιδραστήρια και διαλύτης) τοποθετούνται στη φιάλη και τα λάστιχα προσαρμόζονται
στις υποδοχές του ψυκτήρα. Συγκεκριμένα, το κάτω λάστιχο συνδέεται με τη βρύση
και το επάνω λάστιχο κατευθύνεται στο νιπτήρα. Κατόπιν, ο ψυκτήρας προσαρμόζεται στη φιάλη. Η διάταξη συγκρατείται στο στήριγμα με δύο λαβίδες που τοποθετούνται η μία στο εσμύρισμα της σφαιρικής φιάλης και η άλλη στο μέσον περίπου του
ψυκτήρα. Τέλος, ρυθμίζεται η ροή του νερού που κυκλοφορεί στον ψυκτήρα καθώς
και η ένταση της θέρμανσης. Ο διαλύτης θερμαίνεται και οι ατμοί του καθώς ανεβαίνουν συναντούν τα ψυχρά τοιχώματα του ψυκτήρα, λόγω της κυκλοφορίας του νερού, υγροποιούνται και ο διαλύτης επαναρρέει στη φιάλη. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται και η αντίδραση προχωρά και ολοκληρώνεται [27].
4.2) Διήθηση
Η διήθηση είναι μία μέθοδος διαχωρισμού των στερεών που βρίσκονται σαν αιώρημα
σε ένα ρευστό με τη χρήση κατάλληλης διεπιφάνειας, η οποία ονομάζεται διηθητικό
μέσο ή φίλτρο ή διάφραγμα και είναι πορώδης και διαπερατή από το ρευστό [27].
Το ρευστό που μπορεί γενικά να είναι υγρό ή αέριο για την οργανική σύνθεση είναι
υγρό και είναι ο διαλύτης. Η διεπιφάνεια συγκρατεί ορισμένα από τα στερεά αδιάλυτα συστατικά του αιωρήματος ή διαλύματος (ίζημα), ενώ επιτρέπει στο διαυγές ρευστό (διήθημα) να περάσει [27].
Για να πραγματοποιηθεί η διεργασία αυτή θα πρέπει να εφαρμοστεί ορισμένη κινητήρια δύναμη στα άκρα της διεπιφάνειας, που μπορεί να είναι: η βαρύτητα, η πίεση, η
φυγοκεντρική δύναμη ή το κενό. Οι πόροι του διηθητικού μέσου θα πρέπει να είναι
μικρότεροι από τα σωματίδια του προς απομάκρυνση στερεού [27].
Γενικά, υπάρχουν διάφορες μέθοδοι για τη διήθηση. Στα πλαίσια της διπλωματικής ο
τρόπος που χρησιμοποιήθηκε περιλαμβάνει γυάλινο χωνί με φίλτρο και μια φιάλη
διήθησης με κατάλληλη στένωση. Επιπλέον, η κινητήρια δύναμη προκύπτει από σύστημα κενού, που δημιουργείται με τη βοήθεια υδραντλίας [27].
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4.3) Ανακρυστάλλωση
Η ανακρυστάλλωση είναι η κυριότερη χημική διαδικασία που χρησιμοποιείται για
τον καθαρισμό των στερεών ουσιών και αφορά την επανακρυστάλλωση στερεών ενώσεων [28].
Κατά την ανακρυστάλλωση η στερεή ένωση που πρόκειται να καθαριστεί διαλύεται
σε θερμό διαλύτη (θερμοκρασίας περίπου ίσης με το σημείο ζέσης του) και κατόπιν
αφήνεται να κρυσταλλωθεί, καθώς το διάλυμα ψύχεται [28].
H διάλυση μιας στερεής οργανικής ένωσης σε ένα διαλύτη εξαρτάται από τη χημική
δομή διαλύτη και διαλυμένης ουσίας. Κατά κανόνα, η διαλυτότητα σε ένα συγκεκριμένο διαλύτη αυξάνει σημαντικά με την αύξηση της θερμοκρασίας. Ο όρος ο οποίος
χρησιμοποιείται για να δηλώσει τη μεταβολή της διαλυτότητας της ουσίας που πρόκειται να ανακρυσταλλωθεί σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία καλείται «συντελεστής
θερμοκρασίας διαλυτότητας». Είναι πολύ σημαντικό ο διαλύτης που θα επιλεγεί για
την διάλυση του στερεού να έχει υψηλό συντελεστή θερμοκρασίας διαλυτότητας, έτσι ώστε να περιορισθούν οι απώλειες της ουσίας στο ελάχιστο. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι στο σημείο ζέσης (σ.ζ.) του διαλύτη, η διαλυτότητα θα είναι μεγάλη και
επομένως θα χρησιμοποιηθεί η ελάχιστη δυνατή ποσότητα του διαλύτη. Αντίθετα, σε
θερμοκρασία δωματίου η διαλυτότητα είναι σημαντικά μικρότερη της διαλυτότητας
στο σ.ζ. και επομένως με την ψύξη του διαλύτη στη θερμοκρασία του δωματίου αποβάλλεται όλη σχεδόν η στερεή ουσία [28].
Οι προσμίξεις μπορεί να είναι αδιάλυτες στο διαλύτη, οπότε μπορούν να απομακρυνθούν με διήθηση του θερμού διαλύματος, ή πολύ διαλυτές, οπότε θα παραμείνουν στο
διάλυμα μετά τη ψύξη [28].
Αν μια στερεή ένωση διαλύεται εύκολα και σχεδόν σε όλες τις θερμοκρασίες σε ένα
συγκεκριμένο διαλύτη, τότε η ένωση δεν μπορεί να αποβληθεί καθαρή με την ψύξη.
Επιπλέον, αν η ένωση είναι αδιάλυτη σ' όλες τις θερμοκρασίες, τότε ο καθαρισμός
της δεν είναι δυνατός με τον συγκεκριμένο διαλύτη [28].
Για να είναι κάποιος διαλύτης κατάλληλος για την ανακρυστάλλωση θα πρέπει να
πληρεί τις εξής προϋποθέσεις [28]:

[22]

-Να διαλύει την ένωση ελάχιστα ή καθόλου στη θερμοκρασία περιβάλλοντος, ενώ να
τη διαλύει πλήρως μετά από θέρμανση.
-Να μη διαλύει καθόλου, ούτε με θέρμανση ή να διαλύει πλήρως ακόμη και εν ψυχρώ
τις προσμίξεις.
-Θα πρέπει να έχει σημείο ζέσης σχετικά χαμηλό ώστε να απομακρύνεται εύκολα από
τους κρυστάλλους με εξάτμιση.
-O διαλύτης δε θα πρέπει να αντιδρά με την προς ανακρυστάλλωση ουσία.
-Να μην είναι τοξικός
-Να έχει χαμηλό κόστος
Ορισμένοι διαλύτες που χρησιμοποιούνται συνήθως για ανακρυσταλλώσεις είναι: Οξικό οξύ (CH3COOH), ακετονιτρίλιο (CH3CN), βενζόλιο (C6H6), τετραχλωράνθρακας (CCl4), χλωροφόρμιο (CHCl3), αιθανόλη (C2H5OH), οξικός αιθυλεστέρας
(CH3COOC2H5), εξάνιο (C6H14). Μερικές φορές χρησιμοποιείται μίγμα δύο διαλυτών
[28].
Ο κατάλληλος διαλύτης επιλέγεται με βάση τον πιθανό χημικό τύπο της ουσίας. Για
πολικές ενώσεις χρησιμοποιούνται πολικοί διαλύτες, ενώ αντίστοιχα, για μη πολικές
μη πολικοί διαλύτες. Ενώσεις με πολικές ομάδες, π.χ. OH, NH2, COOH, CONH2, που
μπορούν να σχηματίσουν δεσμούς υδρογόνου είναι ευδιάλυτες σε υδροξυλικούς διαλύτες όπως νερό, αλκοόλη και δυσδιάλυτες σε υδρογονάνθρακες όπως βενζόλιο ή
εξάνιο. Το βενζόλιο και το εξάνιο είναι καλοί διαλύτες για μεγάλο εύρος οργανικών
ενώσεων χαμηλής έως μέτριας πολικότητας. Όσο υψηλότερης συμμετρίας δομή έχει
μια κρυσταλλική ένωση, τόσο πιο υψηλό εμφανίζεται το σημείο τήξης και τόσο πιο
δυσδιάλυτη εμφανίζεται στους διάφορους διαλύτες [28].
Σε περίπτωση που η ουσία είναι εντελώς άγνωστη ακολουθείται η εξής διαδικασία
[28]:
1) Σε μικρό δοκιμαστικό σωλήνα τοποθετείται μικρή ποσότητα ουσίας και στη συνέχεια διαλύεται στην ελάχιστη δυνατή ποσότητα διαλύτη.
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2) Εάν η ουσία δεν διαλυθεί, τότε θερμαίνεται το μίγμα με προσοχή σε θερμό υδρόλουτρο και όταν διαλυθεί αφήνουμε το σωλήνα να κρυώσει αργά, πρώτα σε θερμοκρασία δωματίου και έπειτα σε παγόλουτρο.
3) Εάν δεν σχηματιστεί ίζημα μετά από την ψύξη του διαλύτη, τότε με τρίψιμο στα
τοιχώματα του σωλήνα με γυάλινη ράβδο σχηματίζεται ίζημα.
Όταν βρεθεί ο κατάλληλος διαλύτης ακολουθείται η εξής διαδικασία [28]:
Προετοιμασία του διαλύματος: Η στερεή ένωση που πρόκειται να ανακρυσταλλωθεί τοποθετείται σε κωνική φιάλη και βαθμιαία προστίθεται ο διαλύτης υπό συνεχή
ανάδευση. Η θερμοκρασία του διαλύτη διατηρείται στο σημείο ζέσης του, σταθερή
μέχρι όλη η ποσότητα της ουσίας να διαλυθεί. Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ δύο
προσθηκών διαλύτη θα πρέπει να μεσολαβεί ένα μικρό χρονικό διάστημα, οπότε επιτυγχάνεται διάλυση της ουσίας στη μικρότερη δυνατή ποσότητα διαλύτη (κορεσμένο
διάλυμα).
Διήθηση του θερμού διαλύματος: Το στάδιο αυτό μπορεί να παραληφθεί σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αδιάλυτες προσμίξεις. Διαφορετικά το θερμό περίπου κεκορεσμένο διάλυμα διηθείται σε γυάλινο χωνί (με απλό ή πτυχωτό ηθμό). Είναι απαραίτητο κατά τη διάρκεια της διήθησης να διατηρείται το διάλυμα αρκετά θερμό ώστε να
αποφευχθεί τυχόν κρυστάλλωση στο χωνί. Γι’ αυτό το χωνί μπορεί να θερμανθεί πριν
σ’ ένα φούρνο στη θερμοκρασία περίπου του θερμού διαλύτη.
Αποχρωματισμός: Το στάδιο αυτό μπορεί να παραληφθεί σε περίπτωση που δεν
υπάρχουν έγχρωμες ή ρητινώδεις προσμίξεις. Διαφορετικά αυτές μπορούν εύκολα να
απομακρυνθούν, με προσθήκη ενεργού άνθρακα, ο οποίος τις προσροφά στη μεγάλη
κοκκομετρική του επιφάνεια. Mόλις καθορισθεί η ελάχιστη δυνατή ποσότητα διαλύτη
για να επιτευχθεί κορεσμένο διάλυμα, το θερμό διάλυμα αφήνεται να κρυώσει και
προστίθεται μικρή ποσότητα ενεργού άνθρακα. Ακολουθεί θέρμανση για μερικά λεπτά (1-2 min). Πρέπει να αποφεύγεται η χρήση μεγάλης ποσότητας ενεργού άνθρακα
γιατί μπορεί να προσροφήσει συγχρόνως και σημαντική ποσότητα ουσίας. Ακολουθεί
διήθηση με διπλό πτυχωτό ηθμό, για την απομάκρυνση του ενεργού άνθρακα καθώς
και τυχόν αδιάλυτες προσμίξεις. Οι ευδιάλυτες προσμίξεις παραμένουν διαλυμένες
στο ψυχρό διάλυμα, στο διήθημα, που ονομάζεται, μετά την απομάκρυνση των καταβυθιζομένων κρυστάλλων «μητρικό υγρό». H διήθηση του θερμού διαλύματος είναι
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σημαντικό να γίνει με ταχύτητα, έτσι ώστε να μη κρυώσει ο διαλύτης, οπότε αποβάλλονται κρύσταλλοι επάνω στον πτυχωτό ηθμό που φράζουν τους πόρους του. Σημαντικό είναι επίσης το προς διήθηση γυάλινο χωνί να έχει κοντό στέλεχος και να έχει
προθερμανθεί σε φούρνο.
Ψύξη: Το διάλυμα ψύχεται αργά για να κρυσταλλωθεί στερεό μέγιστης καθαρότητας.
Ορισμένες ουσίες κρυσταλλώνονται πολύ αργά και μερικές απαιτούν ώρες ή και μέρες ακόμα και σε χαμηλή θερμοκρασία για να επιτευχθεί μέγιστη απόδοση κρυστάλλωσης.
Διήθηση του ψυχρού αιωρήματος: Η ένωση που ανακρυσταλλώνεται παραλαμβάνεται με διήθηση σε κενό. Όταν όλη η ποσότητα της ουσίας συγκεντρωθεί στο χωνί,
το στερεό αφήνεται για λίγο στο κενό ώστε να απομακρυνθεί όσο το δυνατόν περισσότερη ποσότητα διαλύτη.
4.4) Σημείο Τήξης
Το σημείο τήξης (σ.τ.) είναι μια φυσική σταθερά που δίνει πληροφορίες για τη ταυτότητα και τη καθαρότητα των στερεών ουσιών [28].
Ως σημείο τήξης ορίζεται η περιοχή θερμοκρασιών, όπου αρχίζει να λιώνει ο πρώτος
κρύσταλλος του στερεού δείγματος, μέχρις ότου λιώσει και ο τελευταίος. Θερμοδυναμικά, ως σημείο τήξης ορίζεται η θερμοκρασία στην οποία η τάση ατμών μιας ένωσης στη στερεή φάση είναι ίση με τη τάση ατμών της στην υγρή φάση σε πίεση
μιας ατμοσφαίρας. Σ’ αυτή τη θερμοκρασία οι δύο φάσεις βρίσκονται σε ισορροπία
[28].
Μία καθαρή οργανική ένωση έχει χαρακτηριστικό σημείο τήξης, με μικρό εύρος θερμοκρασιών, συνήθως 1-2 βαθμούς. Οι περισσότερες οργανικές ενώσεις τήκονται μεταξύ 50-300°C, και τα σημεία τήξης τους αποτελούν κριτήριο καθαρότητας και στοιχείο της ταυτότητάς τους [28].
Δύο ή περισσότερα καθαρά δείγματα της ίδιας ένωσης θα πρέπει να τήκονται στην
ίδια θερμοκρασία. Διάφορα όμως δείγματα που τήκονται στην ίδια θερμοκρασία δεν
ανήκουν απαραίτητα στην ίδια ένωση [28].
Με την αύξηση της θερμοκρασίας κατά τη λήψη του σημείου τήξης, οι ηλεκτροστατικές δυνάμεις που συγκρατούν τα μόρια στο κρυσταλλικό πλέγμα και στη στερεή
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κατάσταση εξασθενούν και το κρυσταλλικό πλέγμα καταστρέφεται. H παρουσία ακόμη και μικρών ποσοτήτων προσμίξεων προκαλεί ταπείνωση του σημείου τήξης και
αύξηση του εύρους του. Αυτό συμβαίνει διότι παρεμβαλλόμενες στο κρυσταλλικό
πλέγμα το διακόπτουν, διευκολύνοντας τη τήξη σε χαμηλότερη θερμοκρασία [28].
Λαμβάνοντας υπόψη ότι μια καθαρή ουσία συνήθως έχει σημείο τήξης με μικρό εύρος, ενώ μίγμα δύο ενώσεων συνήθως έχει σημείο τήξης χαμηλότερο από αυτό που
έχει ξεχωριστά καθένα από τα συστατικά του, γίνεται αντιληπτό ότι το σημείο τήξης
αποτελεί στοιχείο για τη καθαρότητα μιας ένωσης [28].
Συσκευή προσδιορισμού σημείου τήξης
Στα πλαίσια των πειραμάτων, η συσκευή η οποία χρησιμοποιήθηκε είναι η συσκευή
θερμαινόμενης τράπεζας (τύπου Kofler) [28].

Σχήμα 4.2: Συσκευή θερμαινόμενης τράπεζας (τύπου Kofler)
Η μέτρηση σε αυτή τη περίπτωση είναι αρκετά ακριβής. Το δείγμα τοποθετείται μεταξύ δύο καλυπτρίδων μικροσκοπίου πάνω στη μεταλλική τράπεζα της συσκευής η
οποία θερμαίνεται με ηλεκτρική αντίσταση, και η παρατήρηση των κρυστάλλων γίνεται μέσα από μικροσκόπιο [28].
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Mικτό σημείο τήξης
Η μέτρηση του μικτού σημείου τήξης αποτελεί μια μέθοδο ταυτοποίησης αγνώστων
ενώσεων, για τις οποίες υπάρχουν ενδείξεις ότι ταυτίζονται προς κάποιες γνωστές.
Στη περίπτωση αυτή, αναμιγνύονται ίσες ποσότητες της γνωστής και της προς ταυτοποίηση ουσίας και μετράται το σημείο τήξης του μίγματός τους. Αν δεν παρατηρηθεί
εύρος και ταπείνωση του σ.τ. υπάρχει ταυτοποίηση, εάν όμως παρατηρηθεί, αυτό σημαίνει ότι η μία ένωση λειτουργεί σαν πρόσμιξη της άλλης και κατά συνέπεια είναι
απλή σύμπτωση το παραπλήσιο σημείο τήξης τους [28].
Πηγές λαθών κατά τη μέτρηση του σημείου τήξης [28]
-Mη ακριβές θερμόμετρο.
-Γρήγορη θέρμανση της συσκευής προσδιορισμού του σημείου τήξης (μεγάλος συντελεστής διαστολής του υδραργύρου του θερμομέτρου, μη αποκατάσταση θερμικής
ισορροπίας).
-Διαφορετική καθαρότητα των δειγμάτων.
-Διαφορετικές συσκευές δίνουν διαφορετικά ή παραπλήσια σημεία τήξης. Για το λόγο αυτό στις επιστημονικές εργασίες αναφέρεται πάντα ο τύπος της συσκευής, στην
οποία έγιναν οι μετρήσεις, προκειμένου τα δεδομένα να είναι συγκρίσιμα.
-Η διάμετρος του τριχοδιαμετρικού σωλήνα ο οποίος χρησιμοποιείται μπορεί να είναι
υπεύθυνη για ελαφρές αποκλίσεις.
4.5) Χρωματογραφία Λεπτής Στιβάδας
Η χρωματογραφία λεπτής στιβάδας (Thin Layer Chromatography, TLC) χρησιμοποιείται στην Οργανική Χημεία για τον διαχωρισμό μιγμάτων χημικών ουσιών παραπλήσιας χημικής σύστασης, τα οποία δεν είναι δυνατόν να διαχωρισθούν με τις συνήθεις μεθόδους καθαρισμού. Ακόμη, χρησιμοποιείται ως προκαταρκτική εργασία για
την εύρεση των κατάλληλων συνθηκών για το διαχωρισμό ενός δεδομένου μίγματος
στα συστατικά του με χρωματογραφία στήλης, καθώς και για τον έλεγχο της σύστασης των λαμβανομένων κλασμάτων από τη στήλη. Τέλος, χρησιμοποιείται για τον
έλεγχο της πορείας των αντιδράσεων. Βασικά πλεονεκτήματα της μεθόδου αποτελούν
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το χαμηλό κόστος σε σχέση με την ποιότητα της ανάλυσης που προσφέρει, η μικρή
ποσότητα δείγματος που απαιτεί και ο σύντομος χρόνος εφαρμογής [29].
Η χρωματογραφία λεπτής στιβάδας συνίσταται στον εντοπισμό μιας ή περισσοτέρων
κηλίδων καθώς και της σχετικής θέσης αυτών οι οποίες σχηματίζονται από μικρή ποσότητα ουσίας (1-5mg) σε λεπτό στρώμα προσροφητικού υλικού (στατική φάση) απλωμένο σε γυάλινη, αλουμινένια ή πλαστική πλάκα, καθώς το υγρό ανάπτυξης (κινητή φάση) κινείται επάνω στην πλάκα [29].
Το μίγμα ουσιών διαλύεται στον κατάλληλο, κατά προτίμηση, πτητικό διαλύτη και
ενσταλάσσεται κοντά στο κάτω άκρο της πλάκας (περίπου 1cm από το άκρο) με τη
βοήθεια μιας μικροπιπέτας [29].
Η πλάκα αφήνεται λίγα λεπτά ώστε να εξατμιστεί ο διαλύτης από το σημείο της ενστάλαξης και στη συνέχεια τοποθετείται σε θάλαμο ανάπτυξης, ο οποίος περιέχει τον
επιθυμητό διαλύτη σε ύψος περίπου 0.5 cm. Στη συνέχεια ο θάλαμος κλείνεται ώστε
να αποφευχθεί η εξάτμιση του διαλύτη και να εξασφαλιστεί η ισορροπία υγρούαερίου στο εσωτερικό του [29].
Ο διαλύτης κινείται ανοδικά επάνω στην πλάκα λόγω τριχοειδών φαινομένων, προωθώντας τα συστατικά του δείγματος. Όταν ο διαλύτης έχει διανύσει περίπου το 8095% του συνολικού μήκους της πλάκας, η πλάκα απομακρύνεται από το θάλαμο και
σημειώνεται το μέγιστο ύψος στο οποίο έφτασε ο διαλύτης (μέτωπο υγρού ανάπτυξης) [29].
Διαφορετικές ενώσεις κινούνται με διαφορετικές ταχύτητες πάνω στο προσροφητικό.
Ο λόγος της απόστασης που διανύει μια ουσία, προς την απόσταση που διανύει το
υγρό ανάπτυξης, ονομάζεται Rf της ουσίας (Ratio front). Το Rf εξαρτάται από την ικανότητα προσρόφησης της ουσίας στο προσροφητικό ή την ικανότητα διάλυσής της
σε μια υγρή φάση που συγκρατείται σε αδρανή στερεό φορέα [29].
Στη χρωματογραφία προσρόφησης τα κύρια φαινόμενα που επικρατούν είναι η προσρόφηση και η εκρόφηση (διάλυση). Προσροφητικό υλικό θεωρείται ένα πορώδες, λεπτά διαμερισμένο στερεό το οποίο έχει την ικανότητα να συγκρατεί στην επιφάνεια
του μόρια διαφόρων ενώσεων. Οι αναπτυσσόμενες δυνάμεις μεταξύ του προσροφητικού και των προσροφουμένων μορίων είναι ασθενείς διαμοριακές δυνάμεις (ηλεκτροστατικές δυνάμεις και δυνάμεις van der Waals). H διαδικασία της προσρόφησης
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είναι αντιστρεπτή επειδή οι διαμοριακές δυνάμεις είναι ασθενείς. H ένταση των δυνάμεων αυτών εξαρτάται από το προσροφητικό και από την προσροφούμενη ουσία
και είναι δυνατό το προσροφητικό να προσροφά ισχυρότερα το ένα από τα διάφορα
συνθετικά ενός μίγματος. Ο διαχωρισμός των συστατικών ενός μίγματος επιτυγχάνεται αφενός με την προσροφητική δράση μιας στερεάς στατικής φάσης και αφετέρου
με την εκροφητική δράση της κινούμενης φάσης (υγρής ή αέριας). Η κίνηση των συστατικών του μίγματος, που συμβαίνει κατά τη διάρκεια της χρωματογραφίας προσρόφησης, είναι αποτέλεσμα των δύο αυτών αντίθετων δράσεων [29].
Η όλη παραπάνω διαδικασία καλείται ανάπτυξη χρωματογραφήματος. Ο διαλύτης
στη συνέχεια αφήνεται να εξατμιστεί και έπειτα η πλάκα αναλύεται, προσδιορίζεται
δηλαδή η θέση των κηλίδων στην πλάκα [29].
Προσροφητικά υλικά
Τα προσροφητικά υλικά που χρησιμοποιούνται συχνότερα ως στατική φάση είναι το
Silica gel (οξείδιο του πυριτίου) και η Alumina (οξείδιο του αργιλίου). Το Silica gel
είναι ελαφρά όξινο και είναι ιδανικό για το διαχωρισμό ουδέτερων και όξινων συστατικών. Αντίθετα η Alumina είναι βασική και χρησιμοποιείται κυρίως για το διαχωρισμό βασικών ενώσεων [29].
Συνήθως χρησιμοποιούνται έτοιμες γυάλινες πλάκες ή πλαστικά φύλλα με διάφορα
προσροφητικά υλικά και διάφορα πάχη στιβάδας, οι οποίες διατίθενται στο εμπόριο.
Στις περισσότερες περιπτώσεις οι έτοιμες πλάκες από Silica gel ή Alumina χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς νέα ενεργοποίηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις (ιδιαίτερα
κατά τη χρωματογράφηση ελάχιστα πολικών ενώσεων) είναι απαραίτητη και νέα ενεργοποίηση των πλακών αυτών με θέρμανση επί 5-10min [29].
Υγρά ανάπτυξης
Το είδος του διαχωρισμού ενώσεων εξαρτάται αφενός από τη στατική, αφετέρου από
τη κινητή φάση (υγρό ανάπτυξης). Για παράδειγμα, μία μέσης πολικότητας ένωση
μπορεί να διαχωριστεί είτε σε ένα δραστικό προσροφητικό υλικό με πολικό διαλύτη,
είτε σε ένα σχετικά αδρανές προσροφητικό υλικό με μη πολικό διαλύτη. Μέτρο της
πολικότητας του διαλύτη αποτελεί η τιμή της διηλεκτρικής του σταθεράς. Υψηλές
τιμές διηλεκτρικής σταθεράς σημαίνουν πολική φάση, ενώ χαμηλές τιμές σημαίνουν
μη πολική ή άπολη φάση [29].
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Πολλές φορές ως υγρά ανάπτυξης χρησιμοποιούνται και μίγματα διαλυτών. Στις περιπτώσεις αυτές η σύσταση του μίγματος δίνεται υπό μορφή σχέσεως όγκων [29].
Για την επιλογή του υγρού ανάπτυξης και του προσροφητικού υλικού υπάρχουν κάποιοι εμπειρικοί κανόνες που μπορούν να εφαρμοστούν και είναι οι εξής [29]:
-Η πολικότητα του υγρού ανάπτυξης πρέπει να είναι συγκρίσιμη με την πολικότητα
του δείγματος.
-Η ενεργότητα του προσροφητικού υλικού πρέπει να είναι χαμηλή για πολύ υψηλής
πολικότητας δείγμα και υψηλή για μη πολικό δείγμα.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

ΘΑΛΑΜΟΥ

ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ-

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ
Στο θάλαμο χρωματογραφίας προστίθεται ο διαλύτης και στη συνέχεια τοποθετείται
διηθητικό χαρτί, το οποίο διαβρεχόμενο από το υγρό προσκολλάται στα τοιχώματα
του δοχείου και παραμένει συνεχώς εμβαπτισμένο στο υγρό. Με τη διαβροχή του
χαρτιού επιτυγχάνεται ομοιομορφία στον κορεσμό του θαλάμου από τους ατμούς του
διαλύτη. Η προετοιμασία του θαλάμου ανάπτυξης διαρκεί συνήθως 20–30min [29].
Για την προστασία της πλάκας από τραυματισμούς, κατά τη χάραξή της και κατά την
ενστάλαξη του δείγματος χρησιμοποιείται πρότυπο πλαίσιο από Plexiglas το οποίο
τοποθετείται πάνω από την πλάκα και μπορεί να μετακινείται ελεύθερα χωρίς να την
αγγίζει. Με το πλαίσιο αυτό καθορίζεται με ακρίβεια η θέση ενστάλαξης του δείγματος και το μέτωπο του διαλύτη. Μετά την ανάπτυξη του χρωματογραφήματος, μπορεί
να γίνει ακριβής σύγκριση των αποστάσεων των κηλίδων με τις αποστάσεις των κηλίδων των πρότυπων ουσιών [29].
Κατά την χάραξη της πλάκας σημειώνεται η θέση ενστάλαξης (αρχή εκκίνησης του
χρωματογραφήματος) του δείγματος, (γενικά, το ύψος του σημείου ενστάλαξης στην
πλάκα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από τη στάθμη του υγρού στον θάλαμο ανάπτυξης). Στη συνέχεια, η πλάκα χαράσσεται στην απέναντι πλευρά της, στο σημείο που
θα φτάσει το μέτωπο του υγρού ανάπτυξης (συνήθως 10–15 cm από το σημείο ενστάλαξης του δείγματος) [29].
Το εξεταζόμενο μίγμα ενσταλάσσεται υπό μορφή διαλύματος (0,1–1%). Με τη βοήθεια μικροσιφωνίου ενσταλάσσεται μικρός όγκος του διαλύματος (1–20μL). Το διά[30]

λυμα είτε ενσταλάσσεται σε ένα σημείο ώστε να δημιουργηθεί κηλίδα, είτε σε περισσότερα γειτονικά σημεία ώστε να δημιουργηθεί λωρίδα. Και στις δύο περιπτώσεις το
διάλυμα πρέπει να ενσταλάσσεται σε μικρές δόσεις ώστε να προηγείται η εξάτμιση
του διαλύτη προτού να προστεθεί η νέα δόση. Στην αντίθετη περίπτωση, οι κηλίδες
αποκτούν μεγάλη διάμετρο και οι λωρίδες μεγάλο πλάτος, οπότε είναι ενδεχόμενο ο
διαχωρισμός των συστατικών να είναι ανεπιτυχής. Σε ποσοτικούς προσδιορισμούς,
στους οποίους πρέπει να είναι γνωστή με ακρίβεια η ποσότητα του ενσταλλασσόμενου διαλύματος, χρησιμοποιούνται μικροσύριγγες και κατάλληλες διατάξεις [29].
Μετά την ενστάλαξη των δειγμάτων και εφόσον έχει προετοιμασθεί ο θάλαμος ανάπτυξης, η πλάκα τοποθετείται στο θάλαμο ο οποίος σκεπάζεται με το κάλυμμά του
και αφήνεται σε ηρεμία. Η διαδικασία της ανάπτυξης τελειώνει όταν το υγρό διανύσει
ορισμένο διάστημα πάνω στην πλάκα το οποίο προκαθορίστηκε (μέτωπο υγρού ανάπτυξης). Στη συνέχεια η πλάκα απομακρύνεται από το δοχείο, ξηραίνεται με θερμό
αέρα και εξετάζεται. Η τεχνική αυτή (ανερχόμενη χρωματογράφηση) είναι η πιο συνηθισμένη τεχνική ανάπτυξης στη χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας [29].
Εμφάνιση χρωματογραφήματος
Συχνά, ορισμένες ουσίες που διαχωρίζονται είναι άχρωμες (π.χ. φθορίζουσες ουσίες),
οπότε δε διακρίνονται πάνω στην πλάκα. Μία μέθοδος για τον εντοπισμό των θέσεων
αυτών των ουσιών είναι η έκθεση του χρωματογραφήματος σε υπεριώδες φως. Κατά
τη μέθοδο αυτή η πλάκα τοποθετείται σε ειδική συσκευή και φωτίζεται με υπεριώδη
ακτινοβολία ορισμένου μήκους κύματος (254 ή 365nm) [29].
Αν υπάρχουν φθορίζουσες ουσίες διεγείρονται από την υπεριώδη ακτινοβολία και
εκπέμπουν χαρακτηριστική ακτινοβολία, οπότε εντοπίζεται η θέση τους στο χρωματογράφημα. Με τη χρησιμοποίηση προσροφητικών υλικών που περιέχουν ανόργανους φθορίζοντες δείκτες, επιτυγχάνεται ο εντοπισμός των ενώσεων του χρωματογραφήματος, οι οποίες απορροφούν υπεριώδη ακτινοβολία [29].
Μια άλλη μέθοδος είναι ο ψεκασμός της πλάκας με κατάλληλο αντιδραστήριο, το
οποίο αντιδρά με τις ενώσεις που διαχωρίστηκαν και σχηματίζει έγχρωμα προϊόντα.
Για παράδειγμα το ιώδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εμφάνιση πολλών άχρωμων οργανικών ενώσεων. Κατά τη μέθοδο αυτή η πλάκα τοποθετείται σε κλειστό δο-
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χείο που περιέχει κοκκία ιωδίου, οι ατμοί του οποίου προσβάλλουν τις ενώσεις που
διαχωρίστηκαν και σχηματίζουν καστανόχρωμες κηλίδες [29].
4.6) Περιστροφικός Εξατμιστής
Για την απομάκρυνση του διαλύτη από διάλυμα μιας στερεής ή υγρής ένωσης και με
τη προϋπόθεση ότι το σ.ζ. του διαλύτη διαφέρει περίπου 100 ◦C από αυτό της ουσίας,
χρησιμοποιούνται συνήθως οι περιστροφικοί εξατμιστές [30].
Με τους περιστροφικούς εξατμιστές απομακρύνονται εύκολα και γρήγορα μεγάλες
ποσότητες διαλύτη, ο οποίος μπορεί να συλλεγεί σε κατάλληλο υποδοχέα και να χρησιμοποιηθεί εκ νέου [30].
Οι περιστροφικοί εξατμιστές αποτελούνται από [30]:
-Ένα κινητήρα για τη περιστροφή της φιάλης που περιέχει το διάλυμα
-Ένα ψυκτήρα στον οποίο συνδέεται η φιάλη που περιέχει το διάλυμα
-Έναν υποδοχέα όπου συλλέγεται ο διαλύτης που απομακρύνεται
-Ένα υδρόλουτρο, για τη θέρμανση της φιάλης που περιέχει το διάλυμα
-Μία αντλία για τη δημιουργία κενού, που μπορεί να είναι υδραντλία, αντλία κενού ή
ηλεκτρική διαφραγματική αντλία.

Σχήμα 4.3: Περιστροφικός εξατμιστής (evaporator)
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Η φιάλη θερμαίνεται στο υδρόλουτρο, με ταυτόχρονη περιστροφή καθώς και δημιουργία κενού. Εξαιτίας της περιστροφής, το διάλυμα θερμαίνεται σε μεγάλη επιφάνεια και επιπλέον αποφεύγονται οι εκτινάξεις κατά τη συμπύκνωση διαλυμάτων στερεών ουσιών. Με τη λειτουργία της συσκευής σε κενό επιτυγχάνεται η απόσταξη του
διαλύτη σε θερμοκρασία μικρότερη από το σημείο ζέσης του σε ατμοσφαιρική πίεση.
Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η θέρμανση σε υψηλές θερμοκρασίες θερμοευαίσθητων ουσιών [30].
Μετά τη συμπύκνωση διακόπτεται το κενό και παραλαμβάνεται το στερεό ή το υγρό
που παρέμεινε [30].
5) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
5.1) Σύνθεση Υδραζονών:
Στα πλαίσια της εργασίας έγινε σύνθεση ορισμένων υδραζονών. Οι υδραζόνες αποτελούν ουσιαστικά το ενδιάμεσο προϊόν στη πειραματική διαδικασία. Αυτές οι οποίες
συντέθηκαν ήταν οι εξής:
Αιθοξυ καρβονυλοϋδραζόνη της 2-υδροξυ-1-ακετοναφθόνης:

Σχήμα 5.1: Συντακτικός τύπος της αιθοξυ καρβονυλοϋδραζόνης της 2-υδροξυ-1ακετοναφθόνης
Πίνακας 5.1: Αιθοξυ καρβονυλοϋδραζόνη της 2-υδροξυ-1-ακετοναφθόνης
Αιθοξυ καρβονυλοϋδραζόνη της 2υδροξυ-1-ακετοναφθόνης
Μοριακός τύπος

C15H16N2O3

Μοριακό βάρος

272
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1η δοκιμή:
Πίνακας 5.2: Αντίδραση παραγωγής της αιθοξυ καρβονυλοϋδραζόνης της 2-υδροξυ1-ακετοναφθόνης (1η δοκιμή)
Αιθοξυ καρβονυλοϋδραζόνη της 2-υδροξυ-1-ακετοναφθόνης
Ποσότητες
Ποσότητα
Χρόνος
Αντιδραστήρια
αντιδραστηρίων
Διαλύτης
διαλύτη
αντίδρασης
(σε g)
(σε mL)
(σε h)
2-υδροξυ-11
1ακετοναφθόνη
10
24
προπανόλη
Αιθυλο καρβαζίδιο
0.56

Η αντίδραση για τη παραγωγή της υδραζόνης είναι:

Η αντίδραση επιχειρήθηκε σε συσκευή reflux, ενώ ως διαλύτης χρησιμοποιήθηκε η 1προπανόλη.
Όσον αφορά τις ποσότητες που χρησιμοποιήθηκαν, για τον διαλύτη ήταν 10mL, για
τη 2-υδροξυ-1-ακετοναφθόνη 1g και με βάση τη στοιχειομετρία για το υδραζίδιο
χρειάστηκε ποσότητα ίση με 0.56g.
Υπολογισμός ποσότητας υδραζιδίου: Έχουμε 1g 2-υδροξυ-1-ακετοναφθόνης και άρα
1g/186g∙moles-1=0.005 moles. Σύμφωνα με την αντίδραση 5.1 η αναλογία είναι 1:1
και άρα τα moles του υδραζιδίου είναι 0.005. Κατά συνέπεια 0.005moles∙104g∙moles-1
= 0.56g.
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Η αντίδραση αφέθηκε για 24h, υπό συνεχή θέρμανση και ανάδευση. Να σημειωθεί
ότι ο χρόνος αρχίζει να μετρά από τη στιγμή που θα αρχίσει η επαναρροή του διαλύτη.
Η φιάλη με το μίγμα αποσυνδέθηκε από τη συσκευή reflux την επόμενη μέρα και αφέθηκε σε θερμοκρασία δωματίου για 24h προκειμένου να κρυσταλλωθεί το προϊόν.
Επειδή το προϊόν δεν κρυσταλλώθηκε το επόμενο βήμα ήταν να τοποθετηθεί η φιάλη
της αντίδρασης στο ψυγείο για επιβοήθηση της κρυστάλλωσης. Ωστόσο, ούτε σε αυτή τη περίπτωση κρυσταλλώθηκε οπότε το τελευταίο βήμα ήταν να τοποθετηθεί σε
περιστροφικό εξατμιστή για τη μείωση του όγκου του διαλύτη στο μισό και κατόπιν
στο ψυγείο για ψύξη. Τελικώς, το προϊόν δεν κρυσταλλώθηκε άμεσα αλλά μετά την
πάροδο τριάντα ημερών.
2η δοκιμή:
Πίνακας 5.3: Αντίδραση παραγωγής της αιθοξυ καρβονυλοϋδραζόνης της 2-υδροξυ1-ακετοναφθόνης (2η δοκιμή)
Αιθοξυ καρβονυλοϋδραζόνη της 2-υδροξυ-1-ακετοναφθόνης
Ποσότητες
Ποσότητα
Χρόνος
Αντιδραστήρια
αντιδραστηρίων
Διαλύτης
διαλύτη
αντίδρασης
(σε g)
(σε mL)
(σε h)
2-υδροξυ-1ακετοναφθόνη
Αιθυλο καρβαζίδιο

1
Αιθανόλη

10

24

0.56

Ακολουθήθηκε η διαδικασία που ορίζεται από τη βιβλιογραφία [31] δηλαδή η αντίδραση πραγματοποιήθηκε σε θερμοκρασία δωματίου, υπό συνεχή ανάδευση και για
χρόνο ίσο με 24h. Ως διαλύτης χρησιμοποιήθηκε η αιθανόλη.
Όσον αφορά τις ποσότητες που χρησιμοποιήθηκαν, για τον διαλύτη (απόλυτη αιθανόλη) απαιτήθηκαν 10mL, για τη 2-υδροξυ-1-ακετοναφθόνη 1g και με βάση τη στοιχειομετρία για το υδραζίδιο χρειάστηκε ποσότητα ίση με 0.56g.
Η φιάλη με το μίγμα της αντίδρασης απομακρύνθηκε από τη μαγνητική πλάκα και
διηθήθηκε για τον διαχωρισμό των στερεών από το υγρό με διήθηση υπό κενό. Το
διήθημα τοποθετήθηκε στο ψυγείο για περαιτέρω κρυστάλλωση ενώ το στερεό τοπο-

[35]

θετήθηκε σε ξηραντήρα για 24h για την απομάκρυνση της υγρασίας. Το στερεό στη
συνεχεία ζυγίστηκε και προέκυψε ποσότητα ίση με 0.72g (49% απόδοση). Τέλος,
πραγματοποιήθηκε μέτρηση του σημείου τήξης της ουσίας το οποίο βρέθηκε να είναι
115οC.

Σχήμα 5.2: Αρχή αντίδρασης

Σχήμα 5.3: Τέλος αντίδρασης

π-τολουολο καρβονυλοϋδραζόνη της 2-υδροξυ-1-ακετοναφθόνης:

Σχήμα 5.4: Συντακτικός τύπος της π-τολουολο καρβονυλοϋδραζόνης της 2-υδροξυ-1ακετοναφθόνης
Πίνακας 5.4: Αντίδραση παραγωγής της π-τολουολο καρβονυλοϋδραζόνης της 2υδροξυ-1-ακετοναφθόνης
π-τολουολο καρβονυλοϋδραζόνη της 2-υδροξυ-1-ακετοναφθόνης
Ποσότητες
Ποσότητα
Χρόνος
Αντιδραστήρια
αντιδραστηρίων
Διαλύτης
διαλύτη
αντίδρασης
(σε g)
(σε mL)
(σε h)
2-υδροξυ-11
ακετοναφθόνη
110
24
π-τολουολο υδραζίπροπανόλη
0.81
διο
[36]

Η αντίδραση για τη παραγωγή της υδραζόνης είναι:

Η αντίδραση πραγματοποιήθηκε σε συσκευή reflux, υπό συνεχή θέρμανση και ανάδευση για 24h. Ως διαλύτης χρησιμοποιήθηκε η 1-προπανόλη. Η μέθοδος αποτελεί
επανάληψη της διαδικασίας που έχει περιγραφεί πρόσφατα [32,33,34].
Για τις ανάγκες της αντίδρασης απαιτήθηκαν 10mL διαλύτη, 1g 2-υδροξυ-1ακετοναφθόνης και με βάση τη στοιχειομετρία για το υδραζίδιο χρειάστηκε ποσότητα
ίση με 0.81g.
Το μίγμα με το πέρας του χρόνου αντίδρασης, αφέθηκε σε θερμοκρασία δωματίου.
Κατόπιν και ενώ είχαν αρχίσει να σχηματίζονται κρύσταλλοι, μπήκε στο ψυγείο για
δύο μέρες για περαιτέρω κρυστάλλωση.
Αφού πέρασε ο απαιτούμενος χρόνος παραμονής στο ψυγείο, το μίγμα διηθήθηκε
προκειμένου να παραληφθεί το στερεό. Κατόπιν, το στερεό τοποθετήθηκε σε ξηραντήρα για ορισμένο χρόνο για απομάκρυνση μεγαλύτερης ποσότητας διαλύτη. Κατά
τη ζύγιση προέκυψε ποσότητα ίση με 1.21g (71% απόδοση). Τέλος, πραγματοποιήθηκε μέτρηση του σημείου τήξης το οποίο προέκυψε 210οC.

Όπως αναφέρθηκε αρχικά, ορισμένες υδραζόνες συντέθηκαν αλλά υπήρξαν και κάποιες που λήφθηκαν έτοιμες. Αυτές ήταν:
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2΄-(π-νιτροφαινυλο) καρβονυλοϋδραζόνη της 2-υδροξυ-1-ακετοναφθόνης:

Σχήμα 5.5: Συντακτικός τύπος της 2΄-(π-νιτροφαινυλο) καρβονυλοϋδραζόνης της 2υδροξυ-1-ακετοναφθόνης

Πίνακας 5.5: 2΄-(π-νιτροφαινυλο) καρβονυλοϋδραζόνη της 2-υδροξυ-1ακετοναφθόνης [35]
2΄-(π-νιτροφαινυλο) καρβονυλοϋδραζόνη
της 2-υδροξυ-1-ακετοναφθόνης
Μοριακός
τύπος

C19H15N3O4

Μοριακό

349

βάρος

2΄-βενζυλο καρβονυλοϋδραζόνη της 2-υδροξυ-1-ακετοναφθόνης:

Σχήμα 5.6: Συντακτικός τύπος της 2΄-βενζυλο καρβονυλοϋδραζόνης της 2-υδροξυ-1ακετοναφθόνης
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5.2) Αντιδράσεις υδραζονών με πυρίτιο:
Στο δεύτερο κομμάτι της εργασίας πραγματοποιούνται αντιδράσεις των υδραζονών
με τετραοξικό πυρίτιο (STA).
Αντίδραση της π-τολουολο CH της 2H1A με STA:
Πίνακας 5.6: Αντίδραση της π-τολουολο CH της 2H1A με STA
Αντίδραση της π-τολουολο CH της 2H1A με STA
Αντιδραστήρια

Ποσότητες
αντιδραστηρίων
(σε g)

1

π-τολουολο καρβονυλοϋδραζόνη της 2υδροξυ-1ακετοναφθόνης
STA

Διαλύτης

Ποσότητα
διαλύτη
(σε mL)

Ποσότητα
μοριακών
κοσκίνων
(σε g)

Τολουόλιο

16

2.35

2.07

Η αντίδραση πραγματοποιήθηκε σε συσκευή reflux. Η σειρά με την οποία προστέθηκαν τα συστατικά πριν την έναρξη της αντίδρασης (και αυτή ακολουθήθηκε και στα
υπόλοιπα πειράματα που διεξήχθησαν) ήταν:
1) Υδραζόνη
2) STA
3) molecular sieves (μοριακά κόσκινα)
4) Διαλύτης (Τολουόλιο)
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Η αναλογία αντιδραστηρίων-καταλύτη (η οποία ακολουθήθηκε σε όλα τα πειράματα
που διεξήχθησαν) με βάση την οποία πραγματοποιήθηκαν οι υπολογισμοί για τις ποσότητες που απαιτήθηκαν ήταν:
- 2.5 moles STA (MW = 264 g/mol) / 1 mole υδραζόνης
- 0.75 g μοριακά κόσκινα / 1 mmol υδραζόνης
Έτσι, με βάση τη παραπάνω μεθοδολογία υπολογίσθηκε ότι για 1g υδραζόνης που
χρησιμοποιήθηκε στην αντίδραση (ή 1/318 = 3.14∙10-3moles) απαιτήθηκαν 2.07g
STA και 2.35g μοριακά κόσκινα.
Κατά συνέπεια, αφού έγιναν οι υπολογισμοί των ποσοτήτων των συστατικών και η
προσθήκη τους με τη σειρά που αναφέρθηκε, τέθηκε σε λειτουργία η συσκευή. Με το
πέρας 0.5h από τη στιγμή που άρχισε η επαναρροή πραγματοποιήθηκε TLC για την
υδραζόνη και για το μίγμα της αντίδρασης για να διαπιστωθεί πόσο είχε προχωρήσει
η αντίδραση.
Για το TLC χρησιμοποιήθηκε χλωροφόρμιο (CHCl3) για την αραίωση των δειγμάτων
ενώ ως υγρό ανάπτυξης χρησιμοποιήθηκε μίγμα διαλυτών (pet.ether και ethyl acetate)
σε αναλογία 5:1 αντίστοιχα (η αναλογία αυτή αφορά αναλογία όγκου).
Το TLC έδειξε ότι η αντίδραση είχε προχωρήσει σημαντικά. Συνεπώς, 1h μετά την
έναρξη της επαναρροής, έγινε διακοπή της λειτουργίας της συσκευής.
Το μίγμα στη συνέχεια διηθήθηκε εν θερμώ για την απομάκρυνση των μοριακών κοσκίνων. Tο διήθημα συλλέχθηκε σε σφαιρική φιάλη και αφού έγινε χρήση του περιστροφικού εξατμιστή για την απομάκρυνση του διαλύτη, αφέθηκε στον ξηραντήρα.
Την επόμενη μέρα έγινε ζύγιση του προκύπτοντος στερεού και προέκυψε ποσότητα
ίση με 0.64g.
Κατόπιν, έγινε προσπάθεια να καθαριστεί το μίγμα με χλωροφόρμιο/πετρελαϊκό αιθέρα . Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε ορισμένη ποσότητα για να διαπιστωθεί αν
είναι δυνατός ο καθαρισμός με τον συγκεκριμένο διαλύτη. Επειδή όμως το μίγμα διαλύθηκε εν ψυχρώ αυτό σημαίνει πως η μέθοδος με χλωροφόρμιο/πετρελαϊκό αιθέρα
δεν είναι κατάλληλη. Έτσι, αφού το μίγμα τοποθετήθηκε στον περιστροφικό εξατμιστή για την απομάκρυνση του διαλύτη και τη παραλαβή της ουσίας, όλη η ποσότητα
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της ουσίας τοποθετήθηκε σε κωνική φιάλη και χρησιμοποιήθηκε ως διαλύτης για την
ανακρυστάλλωση το τολουόλιο. Με το πέρας της διαδικασίας αφέθηκε σε θερμοκρασία δωματίου για να ανακρυσταλλωθεί. Τέλος, πραγματοποιήθηκε διήθηση για τη
παραλαβή του ανακρυσταλλωμένου στερεού. Το διήθημα συλλέχθηκε στην αρχική
κωνική φιάλη ενώ το ίζημα σε μπουκαλάκι. Κατά τη ζύγιση προέκυψε ποσότητα ιζήματος ίση με 0.40g. Ακόμη, έγινε TLC του προϊόντος σε υγρό ανάπτυξης 5:1
(pet.ether και ethyl acetate). Το Rf προέκυψε 0.47.

Σχήμα 5.7: TLC προϊόντος της 1ης αντίδρασης με πυρίτιο

Αντίδραση της 2΄-(π-νιτροφαινυλο) CH της 2H1A:
Πίνακας 5.7: Αντίδραση της 2΄-(π-νιτροφαινυλο) CH της 2H1A με STA
Αντίδραση της 2΄-(π-νιτροφαινυλο) CH της 2H1A με STA
Αντιδραστήρια
2΄-(π-νιτροφαινυλο)
καρβονυλοϋδραζόνη
της 2-υδροξυ-1ακετοναφθόνης
STA

Ποσότητες
αντιδραστηρίων
(σε g)

1

Διαλύτης

Ποσότητα
διαλύτη
(σε mL)

Ποσότητα
μοριακών
κοσκίνων
(σε g)

Τολουόλιο

16

2.15

1.90
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Η αντίδραση πραγματοποιήθηκε σε συσκευή reflux. Χρησιμοποιήθηκε 1g υδραζόνης
και κατά συνέπεια και με όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως απαιτήθηκαν 1.90g STA
και 2.15g μοριακά κόσκινα.
Αφού υπολογίστηκαν οι ποσότητες των συστατικών και προστέθηκαν στην εσμυρισμένη φιάλη με τη σειρά που αναφέρθηκε παραπάνω τέθηκε σε λειτουργία η συσκευή. Με το πέρας 0.5h ώρας από τη στιγμή που άρχισε η επαναρροή πραγματοποιήθηκε TLC για την υδραζόνη και για το μίγμα της αντίδρασης για να διαπιστωθεί πόσο είχε προχωρήσει η αντίδραση.
Για το TLC χρησιμοποιήθηκε χλωροφόρμιο (CHCl3) για την αραίωση των δειγμάτων
ενώ ως υγρό ανάπτυξης χρησιμοποιήθηκε μίγμα διαλυτών (pet.ether και ethyl acetate)
σε αναλογία 5:1 αντίστοιχα.
Μετά από 1.25h από τη στιγμή που άρχισε η επαναρροή, έγινε διακοπή της λειτουργίας της συσκευής και το μίγμα διηθήθηκε εν θερμώ για την απομάκρυνση των μοριακών κοσκίνων. Το διήθημα συλλέχθηκε σε σφαιρική φιάλη και αφού έγινε χρήση
του περιστροφικού εξατμιστή για την απομάκρυνση του διαλύτη, αφέθηκε στο ξηραντήρα.
Μετά από τέσσερις μέρες έγινε ζύγιση του στερεού που είχε αποθηκευθεί στο μπουκαλάκι και προέκυψε ποσότητα ίση με 1.29g η οποία πρόκειται να καθαρισθεί παραπέρα.
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Αντίδραση της 2΄-βενζυλο CH της 2H1A με STA:
Πίνακας 5.8: Αντίδραση της 2΄-βενζυλο CH της 2H1A με STA
Αντίδραση της 2΄-βενζυλο CH της 2H1A με STA
Αντιδραστήρια

Ποσότητες
αντιδραστηρίων
(σε g)

1

2΄-βενζυλο καρβονυλοϋδραζόνη της 2υδροξυ-1ακετοναφθόνης
STA

Διαλύτης

Ποσότητα
διαλύτη
(σε mL)

Ποσότητα
μοριακών
κοσκίνων
(σε g)

Τολουόλιο

16

2.36

2.08

Η αντίδραση πραγματοποιήθηκε σε συσκευή reflux. Χρησιμοποιήθηκε 1g υδραζόνης
και κατά συνέπεια απαιτήθηκαν 2.08g STA και 2.36g μοριακά κόσκινα.
Αφού υπολογίστηκαν οι ποσότητες των συστατικών και προστέθηκαν στην εσμυρισμένη φιάλη, τέθηκε σε λειτουργία η συσκευή. Με το πέρας 0.5h από τη στιγμή που
άρχισε η επαναρροή πραγματοποιήθηκε TLC για την υδραζόνη και για το μίγμα της
αντίδρασης για να διαπιστωθεί πόσο είχε προχωρήσει η αντίδραση.
Για το TLC χρησιμοποιήθηκε χλωροφόρμιο (CHCl3) για την αραίωση των δειγμάτων
ενώ ως υγρό ανάπτυξης χρησιμοποιήθηκε μίγμα διαλυτών (pet.ether και ethyl acetate)
σε αναλογία 5:1 αντίστοιχα.
Μετά από 1.5h από τη στιγμή που άρχισε η επαναρροή, έγινε διακοπή της λειτουργίας της συσκευής και το μίγμα διηθήθηκε εν θερμώ για τη παραλαβή του στερεού και
την απομάκρυνση των μοριακών κοσκίνων. Για τη παραλαβή όσο το δυνατόν μεγαλύτερης ποσότητας της ουσίας στην εσμυρισμένη φιάλη προστέθηκε και CHCl3.

[43]

Στη συνέχεια έγινε TLC μεταξύ του προκύπτοντος στερεού και του διηθήματος σε
διαλύτη 5:1. Το αποτέλεσμα έδειξε ότι η μεγαλύτερη ποσότητα προϊόντος βρίσκεται
στο διήθημα ενώ στο στερεό είναι πολύ μικρή η ποσότητα.
Το διήθημα συλλέχθηκε σε σφαιρική φιάλη των 100ml και τοποθετήθηκε στον περιστροφικό εξατμιστή για την απομάκρυνση του τολουολίου. Μετά από αυτή τη διαδικασία αφέθηκε σε θερμοκρασία περιβάλλοντος για ξήρανση του προϊόντος. Στη συνέχεια επιχειρήθηκε ανακρυστάλλωση του προϊόντος με χλωροφόρμιο και πετρελαϊκό αιθέρα.
Για την ανακρυστάλλωση αφού το προϊόν τοποθετήθηκε σε κωνική φιάλη, έγινε σταδιακή προσθήκη CHCl3 προκειμένου να διαλυθεί εν ψυχρώ η ουσία. Κατά τη διαδικασία αυτή απομονώθηκε με απλή διήθηση σε άλλη κωνική φιάλη το gel που ήταν
αδιάλυτο (περίσσεια του STA). Τέλος, προστέθηκε πετρελαϊκός αιθέρας μέχρις ότου
αρχίσει να θολώνει το δείγμα το οποίο μετά από όλα αυτά κλείστηκε με πώμα και
αφέθηκε σε θερμοκρασία δωματίου. Το προϊόν είχε ίχνη προσμίξεων ενώ η μέτρηση
του Rf προέκυψε 0.35.

Σχήμα 5.8: TLC προϊόντος της 3ης αντίδρασης με πυρίτιο

6) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η μελέτη των αντιδράσεων καρβονυλο υδραζονικών παραγώγων της 2-υδροξυ-1-ακετοναφθόνης με τετραοξικό πυρίτιο και η παρασκευή ετεροκυκλικών ενώσεων με πυρίτιο, άζωτο και οξυγόνο.
Πρόσφατα στο Εργαστήριο Οργανικής Χημείας του τμήματος Χημικών Μηχανικών
του ΑΠΘ αναπτύχθηκε ένα συνθετικό πρωτόκολλο για τις εν λόγω ενώσεις [32].
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Το πρωτόκολλο αυτό εφαρμόσθηκε με επιτυχία σε συγκεκριμένα υποστρώματα και
με την παρούσα διπλωματική επιχειρείται η χρήση σε παραγωγοποιημένα υποστρώματα και κατά συνέπεια η γενίκευση του.
Συγκεκριμένα πρόσφατα συντέθηκαν [32] οι παρακάτω ενώσεις του πυριτίου οι οποίες παρουσιάζονται στο σχήμα 6.1

Σχήμα 6.1: Δομές των ενώσεων πυριτίου που έχουν συντεθεί στο εργαστήριο
Το επιστημονικό ενδιαφέρον για τις οργανικές ενώσεις του πυριτίου είναι ιδιαίτερο
όπως αυτό παρουσιάστηκε και στα εισαγωγικά βιβλιογραφικά στοιχεία. Στα πλαίσια
αυτά είχε ανακοινωθεί και παλιότερα από το Εργαστήριο η σύνθεση οργανικών προϊόντων με εξασυναρμοζόμενο πυρίτιο με αρχικό ετεροκυκλικό υπόστρωμα [36,37]
όπως φαίνεται στο σχήμα 6.2.

Σχήμα 6.2: Δομή οργανικών προϊόντων με εξασυναρμοζόμενο πυρίτιο
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Για την επίτευξη του στόχου επιλέχθηκαν τα αρχικά υποστρώματα, τα οποία υπήρχαν
ήδη διαθέσιμα στο Εργαστήριο και υποβλήθηκαν σε κατεργασία με τετραοξικό πυρίτιο σύμφωνα με το πρωτόκολλο σύνθεσης.
Τα υδραζονικά υποστρώματα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν είναι τα παρακάτω:


π-τολουολο καρβονυλοϋδραζόνη της 2-υδροξυ-1-ακετοναφθόνης



2΄-(π- νιτροφαινυλο) καρβονυλοϋδραζόνη της 2-υδροξυ-1-ακετοναφθόνης



2΄-βενζυλο καρβονυλοϋδραζόνη της 2-υδροξυ-1-ακετοναφθόνης

Οι παραπάνω υδραζόνες κατεργάσθηκαν με τετραοξικό πυρίτιο, παρουσία μοριακών
κοσκίνων και διαλύτη τολουόλιο σύμφωνα με το συνθετικό πρωτόκολλο.

Σχήμα 6.3: Αντίδραση υδραζονών με τετραοξικό πυρίτιο σύμφωνα με το συνθετικό
πρωτόκολλο του εργαστηρίου
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Ο έλεγχος της πορείας της αντίδρασης πραγματοποιήθηκε με χρωματογραφία λεπτής
στιβάδας (TLC).
Μετά το πέρας της αντίδρασης πραγματοποιήθηκε διήθηση υπό κενό, εν θερμώ για
την απομάκρυνση των μοριακών κοσκίνων. Ακολούθησε συμπύκνωση του διηθήματος σε περιστροφικό εξατμιστή και ξήρανση του ληφθέντος στερεού προϊόντος σε
ξηραντήρα κενού. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε TLC, ζύγιση και περαιτέρω καθαρισμός των προϊόντων είτε με μίγμα χλωροφορμίου, είτε με τολουόλιο.
Δείγματα των προϊόντων αντίδρασης των υδραζονικών υποστρωμάτων με τετραοξικό
πυρίτιο θα χρησιμοποιηθούν για λήψη των φασματοσκοπικών τους δεδομένων.
Τέλος, επιχειρήθηκε η σύνθεση υδραζονικών παραγώγων της 2-υδροξυ-1ακετοναφθόνης με χρήση του αιθυλο καρβαζιδίου και του π-τολουολο καρβονυλο
υδραζιδίου.
Όπως προαναφέρθηκε τα υποστρώματα που χρησιμοποιήθηκαν στις αντιδράσεις με
το τετραοξικό πυρίτιο ήταν διαθέσιμα από το Εργαστήριο. Κρίθηκε όμως σκόπιμο να
πραγματοποιηθούν οι εν λόγω αντιδράσεις τόσο για εκπαιδευτικούς λόγους όσο και
για το ότι θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια ως πρώτες ύλες για περαιτέρω ερευνητικές αντιδράσεις. Συγκεκριμένα παρασκευάσθηκαν δύο υδραζονικά παράγωγα σύμφωνα με το σχήμα 6.4.

Σχήμα 6.4: Δομή υδραζονικών παραγώγων που παρασκευάσθηκαν
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Η παρασκευή των παραπάνω ενώσεων έγινε με κατεργασία της 2-υδροξυ-1ακετοναφθόνης με το αντίστοιχο υδραζίδιο και θέρμανση με κάθετο ψυκτήρα σε διαλύτη 1-προπανόλη σύμφωνα με τη μέθοδο μας [33,34].
Μερική συμπύκνωση και ψύξη του μίγματος οδηγεί στο σχηματισμό των τελικών
προϊόντων τα οποία απομονώνονται με διήθηση υπό κενό.

7) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Τα καρβονυλο υδραζονικά παράγωγα της 2-υδροξυ-1-ακετοναφθόνης αντιδρούν με
επιτυχία με το τετραοξικό πυρίτιο στις συνθήκες του πρωτοκόλλου που πρόσφατα
αναπτύχθηκε στο Εργαστήριο και οδηγούν στη γενίκευσή του και στο σχηματισμό
νέων οργανικών ενώσεων του πυριτίου.

Τα εν λόγω υδραζονικά παράγωγα αποτελούν κατάλληλα υποστρώματα για συνθέσεις κυκλοσυμπύκνωσης για κατευθυνόμενη παραγωγή ετεροκυκλικών με επιθυμητές
ιδιότητες.

Ενδιαφέρον θα παρουσίαζε η σύνθεση περισσότερων παραγώγων με διαφορετική υποκατάσταση καθώς και ο έλεγχος των ιδιοτήτων τους.
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