
 Η μελέτη για την ανάπτυξη ομογενών καταλυτικών συστημάτων βαναδίου, με στόχο την εκλεκτική σύνθεση 

εποξειδικών οργανικών ενώσεων, οι οποίες χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία πολυμερικών προϊόντων.  

 Πρωταρχικό βήμα αποτελεί η σύνθεση συμπλόκων ως βαναδοκαταλυτών, τα οποία να έχουν καλά-καθορισμένα 

δομικά και χημικά χαρακτηριστικά, έτσι ώστε να α) αναπτύσσουν ισχυρή καταλυτική δράση τόσο με 

επιλεκτικότητα όσο και εξειδίκευση, και β) μπορέσουν να εφαρμοστούν, προβάλλοντας καταλυτική 

δραστικότητα στις αντιδράσεις υψηλότερου βαθμού από τους μέχρι σήμερα καταλύτες στη βιομηχανία και σε 

βιολογικά συστήματα.  Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η προοπτική εισαγωγής νέων καταλυτικών υλικών στη 

σύγχρονη βιομηχανία.   

 Για το λόγο αυτό, σχεδιάσθηκαν και συντέθηκαν δυαδικά και τριαδικά σύμπλοκα συστήματα βαναδίου-(Η2Ο2)-

βεταϊνών. 

Κιοσέογλου Ε.1, Χατζηδημητρίου Α.2, Σαλίφογλου Α.1 
1 Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας και Προηγμένων Υλικών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 

Θεσσαλονίκη 54124 
2 Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας, Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 54124 

 

ΣΚΟΠΟΣ 

. 

Διαλυτές βαναδομορφές που συντέθηκαν και χαρακτηρίσθηκαν  

(Α)-(NH4)2[V2O2(O2)4{(CH3)3NCH2CO2)}]
. 0.75H20  

(B)-K2[V2(O)2(μ2:n2:n1-O2)2(n
2-O2)2(C2H5NO2)]

.H2O 

  

Η παρουσία του βαναδίου σε καταλυτικά συστήματα παρουσιάζει όλο και μεγαλύτερο επιστημονικό ενδιαφέρον.  

 Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι χρησιμοποιείται για τη μετατροπή (οξείδωση) του SO2 προς SO3 σε καταλυτικές 

κλίνες που έχουν ως βάση τους το V2O5.  Το τελευταίο αποτελεί State of the Art καταλύτη για την εφαρμογή 

αυτή. 

Οι καταλύτες βαναδίου έχουν δειχθεί ότι μεταφέρουν αποτελεσματικά άτομα οξυγόνου, οδηγώντας συνθετικά 

στην απόκτηση πολύτιμων οξειδωμένων μορίων μέσω αντίδρασης με υψηλό βαθμό επιλεκτικότητας.  

Παράλληλα, η χρήση οικολογικών οξειδωτικών ενισχύει σημαντικά την εφαρμογή καταλυτών βαναδίου σε 

βιομηχανικό επίπεδο. 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΒΑΝΑΔΟ-ΥΠΕΡΟΞΟ-ΑΜΦΟΤΕΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 

  Για την περαιτέρω διερεύνηση της χημείας του βαναδίου, απαιτούνται στοχευμένες προσπάθειες pH-εξαρτώμενης 

σύνθεσης, δομικού και φασματοσκοπικού χαρακτηρισμού νέων συμπλόκων ειδών του μεταλλοϊόντος V(V) με α) 

διακριτά δομικά χαρακτηριστικά, και β) λογικό σχεδιασμό (rational design) της φύσης των ομάδων που συμμετέχουν 

στα φυσιολογικά υποστρώματα που χρησιμοποιούνται για τη δέσμευση του βαναδίου. 

 Περαιτέρω στόχος είναι η έρευνα των μηχανισμών των πιο σχετικών σταδίων των καταλυτικών αντιδράσεων.  

Επιδιώκεται η ταυτοποίηση ενδιάμεσων-τελικών προϊόντων με φυσικοχημικές μεθόδους, οι οποίες αναμένονται να 

οδηγήσουν σε νέα συμπεράσματα σχετικά με τους μηχανισμούς κατάλυσης του βαναδίου στις εξεταζόμενες ενώσεις 

συναρμογής και στις αντιδράσεις μετασχηματισμού οργανικών υποστρωμάτων βιομηχανικής σημασίας. 

 Παράλληλα, εξετάζεται ο ρόλος των ειδών αυτών βαναδίου σε βιολογικές διεργασίες στον ανθρώπινο οργανισμό. 

«Η υλοποίηση της μεταδιδακτορικής έρευνας συγχρηματοδοτήθηκε μέσω της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΩΝ - Β' κύκλος» από πόρους του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», 2014-2020».  

 Σε αυτή τη μελέτη χρησιμοποιήσαμε ως καταλύτη επίσης όπως προηγουμένως, το τριαδικό υλικό V(V)-

υπεροξο-βεταΐνη, με μοριακό τύπο Na2[V2(O2)4O2L2] (1), όπου L = Me3N(+)-CH2-COO(-).  

 Από τη σύγκριση των δονήσεων τάσεων των κορυφών των φασμάτων FT-IR μεταξύ του προϊόντος της 

οξείδωσης της φαινόλης και της φαινόλης της ίδιας, της κατεχόλης και της υδροκινόνης, βλέπουμε ότι το 

προϊόν μας είναι η υδροκινόνη. 
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