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Capítol 3. Síntesi de derivats iodats des de la plataforma ferrabisdicarballur: 

3.1. Síntesi i caracterització de nous derivats del ferrabisidcarballur: 

   



 

    

 

3.2. Propietats electroquímiques dels derivats del ferrabisdicarballur: 

 

3.3. Estudi de les propietats magnètiques del ferrabisdicarballur i els seus derivats. 

         

[I4-2]- 



 

      

 

Capítol 4. Estudi, aplicación i optimització de mètodes de formació d’enllaços B-C exoclúster. 

4.1. Diarilació del cobaltabisdicarballur partint d’un sol B-I amb condicions de reacció tipus 

kumada catalitzada per Pd. 

   

4.2 Substitució electrofílica sobre el cobaltabisdicarballur amb carbocations, nou mètode per a 

la formació d’enllaços B-C. 

 

  



 

 

  

4.3. AlCl3 com a catalitzador: 

        

    



 

          

             

Capítol 5. Nou mètode de síntesi de derivats dels metal·lacarborans amb formació d’enllaços 

B-N sense catalitzador. 

5.1. derivats dels metal·lacarborans amb metilviologens 

               

                        



 

  

                     

 

 



 

5.2. Derivats dels metal·lacarborans amb 4,4’-bipyridina 

 

 

 



 

 

Capítol 6. Estudi dels coeficients de difusió de metal·lacarborans. 

6.1. Molècules amb un sol metall 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abreujaments 

Magnituds:  

T: Temperatura    M: Magnetització 

H: Camp magnètic extern   χ’m: susceptibilitat magnètica en fase 

χ’’m: susceptibilitat magnètica fora de fase τ: temps de vida mig de l’estat excitat 

λmax: Longitud d’ona màxima   Фrel: Rendiment quàntic relatiu 

χMT:  Producte de la susceptibilitat magnètica molar i la temperatura 

 

Unitats de mesura: 

h: Hores     º C: Graus Centígrads 

L: Litre      M: molar (mol/L) 

ppm: parts per milió    V/mV: Volt / milivolt. 

m/z: quocient massa/càrrega  G: Gauss 

K: Graus Kelvin    KJ: KiloJoules 

nm: nanometre    m/µ/n/ps: mili-/micro-/nano-/picosegons 

 

Tècniques: 

IR: Infraroig     NIR: Near Infrared 

UV: Ultraviolat    UV/Vis: Ultraviolat/Visible 

RMN: Ressonància Magnètica Nuclear EPR: Electron Paramagnetic Resonance 

AFM: Atomic Force Microscopy  FFM: Friction Force Microscopy 



 

UHV: Ultrahigh Vacuum   FFT: Fast Fourier Transform 

OMBD:  Organic Molecular Beam Deposition 

FTIR-ATR:   Fourier Transform Infrared – Attenuated Total Reflectance 

MALDI-TOF-MS:  Matrix-Assisted LaserDesorption/Ionization - Time Of Flight – 

Mass Spectroscopy 

UV/Vis-NIR:  Ultraviolat/Visible – Near Infrared 

TRPL:  Time Resolved PhotoLuminiscence 

TAS: Transient Absorption Spectroscopy 

 

Substàncies químiques: 

NIS: N-Iodosuccinimida   EtOH: Etanol 

CH2Cl2: Diclormetà    Et2O: Èter dietílic 

THF: Tetrahidrofurà    CHCl3: Cloroform 

DMF: Dimetilformamida   DME: Dimetoxietà 

MeCN: Acetonitril    Mesitilè: 1,3,5-trimetilbenzè 

Fc: Ferrocè    NMe4: Tetrametilamoni    

MV: Metilviologen    DBU: 1,8-Diazabicicloundec-7-è   

P(Ph)3: Trifenilfosfina    TBACl: Clorur de Tetrabutilamoni  

TBAPF6: Tetrabutilamoni hexafluorofosfat MeI: Iodur de metil/ Iodometà 

Pyr: Piridina    C60: ful·lerè 

PCBM: Phenyl-C61-butyric acid methyl ester 

 



 

Miscel·lània:  

Eq: Equivalents    CC: Carboni del clúser 

ORTEP: Oak Ridge Thermal Ellipsoid Plot B-X: Enllaç B-heteroàtom 

CC-H: Enllaç Carboni clúster – hidrogen B(x): Bor a la posició x del clúster 

CAr: Carboni Aromàtic    3c,2e: enllaç 3 centres 2 electrons 

E+: Electròfil    Nu-: Nucleòfil 

vs: Respecte a     SMM: Single Molecule Magnet 

ac: Alternate current    dc:  

SE2: Substitució electrofílica bimolecular PAH: Policyclic Aromatic Hydrocarbon 

3D: tridimensional    DSSC: Dye Sensitized Solar Cell 

POMS: polioxometalatos   1H-NMR: espectre RMN de 1H 

11B-NMR: espectre de RMN de 11B 

1H{11B}-NMR: espectre RMN de 1H desacoblat de 11B 

11B{1H}-NMR: espectre RMN de 11B desacoblat de 1H 

13C{1H}-NMR: espectre RMN de 13C desacoblat de 1H 

νx: Transició electrònica conduent a l’estat excitat X de la molècula 

2a-NPA: Natural Population Analisis a 2-àtoms 

CCDC: Cambridge Crystallographic Data Centre 

EINS: Electrohile Induced Nucleophilic Substitution 

     

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Summary of the Thesis 

 

The work presented in this manuscript is part of the research that has been 

done in boron chemistry within the group of Inorganic Materials and Catalysis at the 

Materials Science Institute of Barcelona (ICMAB-CSIC) during the last years, particularly 

on cobaltabisdicarbollide ([1]-) and ferrabisdicarbollide ([2]-). This research has been 

focused on the synthesis of new metallacarborane derivatives using either preexistent 

synthetic methods or developing new ones that leads to the formation of the desired 

compounds in high yields, the characterization of the compounds using typical 

spectroscopic techniques as well as some modern techniques based on laser 

technologies, and the study of the physico-chemical properties of the new derivatives 

(electrochemistry, magnetism, diffusion and optoelectronics) for possible applications 

related to the energy field. 

The results and discussion part of the manuscript has been divided into 4 

chapters. The first one deals on the dehydroiodination of ferrabisdicarbollide. 

Although cobaltabisdicarbollide is the most studied metallacarborane, nowadays, 

ferrabisdicarbollide is gaining popularity due to the biocompatibility of the Iron 

metallic center and also because of its lower redox potential of -0.78 V (vs Fc), almost 1 

V more anodic than the redox potential of [1]-, -1.74 V vs Fc. It was observed in [1]- 

that dehydrochlorination or dehydroiodination provokes an anodic shifting of the 

initial redox potential value for the compound. In this chapter, it is discussed the new 

synthetic methods for the synthesis of mono, di and tetra-iodo derivatives of [2]- along 

with the characterization of the compounds, including the crystal X-ray diffraction of 

compound [I1-2]-. In this chapter is also studied and discussed the redox properties of 

the new compounds and the effect that causes every new iodine atom introduced in 

the molecule to the redox potential. In the last part of the chapter is presented the 

study of the magnetism of [2]-, [I1-2]- and [I4-2]-. It has been demonstrated that 

compound [2]-, is a Single Molecule Magnet (SMM) under 6 K, and it is expected that 

other derivatives of [2]- will also fill the requirements to be also SMM.  



 

The second chapter of this thesis is the most synthetic one, focusing on the B-C 

bond exocluster formation. In this regard, the Kumada type reaction has been deeply 

explored to find that even for this well-known reaction more than one substitution is 

possible starting from a single B-I bond. Previously, our group reported the same 

behavior for Sonogashira and Heck type reaction, demonstrating that the Pd catalyst is 

capable of activating the B-H bond for the formation of di-substituted derivatives 

starting form a single reactive B-I bond. This research has been published in J. 

Organomet. Chem. in one invited issue and can be found at the appendix section. In 

the second part of this chapter is presented a new method for the synthesis of 

metallacarborane-organic derivatives with the formation of a new B-C bond without 

the use of any catalyst and starting with the bare cobaltabisdicarbollide. This method 

has been reported as the first direct method of synthesis without using any metal or 

Lewis acid catalyst. The third part of this chapter deals with Friedel Crafts type reaction 

over metallacarboranes. It focuses on how to increase the yield of the reaction and 

how to purify the compounds properly. Moreover in this chapter is also studied the 

optoelectronic properties of the compounds, research that was performed in Germany 

during a 3 months short stay at the Max  Plank Institut for Polymer Research under the 

supervision of Dr. Frédéric Laquai. Laser techniques were used to evaluate the ability 

of the compounds to absorb light, and to study the excited state and its evolution in 

time. It was concluded that some of the compounds may be used for solar cell devices, 

as they are able to perform an internal electron transfer from the organic moiety to 

the metallacarborane, causing a charge separation with a lifetime of 0.5 ms.  

The third chapter of the thesis is divided into two main parts; in the first one, 

iodine-derivatives of metallacarborane were precipitated as methylviologen salts. The 

cyclic voltammetry of all compounds were performed and whilst the two waves of 

methylviologen remained constant, the wave part due to the different 

metallacarborane shifts to more anodic potential. Moreover, electrochromic 

properties were found in these compounds, making them even more attractive for 

their potential use in any process where electron transfer is paramount, and 

controlling the reaction by the change in color. The second part of this chapter is 

focused on the formation of B-N exocluster bond using pyridine and 4,4’-bipyridine (as 



 

analogous to the previous compounds but with a covalent linking, in this case). A 

totally new synthetic method has been developed for the synthesis of the sought 

compounds. A deep electrochemical analysis has been performed to the compounds, 

and we have been able to assign every electrochemical wave to each redox process 

happening in the molecule; we have even demonstrated that an electronic 

communication exists between the two Cobalt atoms in compound 32 by cyclic 

voltammetry, unfortunately this electronic communication was not observed in 

compound 33. We have demonstrated by 11B-NMR and UV/Vis-NIR spectroscopy that 

this electronic communication exists after reducing the compound with one equivalent 

of sodium naphthalenide and analyzing the spectra. In the NIR region appears a wide 

band with a maximum at 750 nm that expands until 1200 nm, confirming that the 

intervalance charge transfer exists.  Moreover, as the aim of this chapter was to 

develop new electron acceptor materials for their potential application in bulk 

heterojunktion solar cells, we were focused in demonstrating the possibilities of our 

compounds. For that, different laboratory experiments were carried out, for example 

the study of their solubility in comparison to that of fullerene and fullerene derivatives 

that are used for this purpose, concluding that our derivatives are much more soluble 

in organic conventional solvents than fullerene. Further, we have demonstrated the 

self-assembly capacity of our compound by depositing them using OMBD in UHV 

conditions over a Si/SiO2 surface. Micelle-like and crystal structures were seen using 

AFM, confirming the ability of self-assembly. Furthermore, we have demonstrated an 

electron transfer from the reduced compound [32]- to compound 33 by EPR and NMR, 

demonstrating not only the ability of our compounds to accept electrons but to release 

them when needed. 

The last chapter of this thesis dissertation deals with the diffusion coefficient of 

metallacarboranes [1]- and [2]- and their derivatives. As it has already been said, the 

main purpose of the thesis was to find application for metallacarborane derivatives. In 

this regard, one of the research lines of the group is the replacement of I-/I3
- as 

electrolyte for DSSCs. One important factor for these electrolytes is the diffusion 

coefficient, as they have to move away from the electrode, where they are reduced to 

the dye, where they get oxidized again, so the speed of the movement of the 



 

electrolyte is important. For this, small compacted molecules are very useful. In this 

regard we have studied by cyclic voltammetry the diffusion coefficient, through the 

Randles-Sevcik equation, of [1]- and [2]-, and calculated their hydrodynamic radius 

using Einstein-Stokes equation. Moreover, compounds containing 1 and 2 

metallacarboranes have been studied, demonstrating that for those having 2 

metallacarboranes, the number of electrons involved in the reaction is 2 and not 1 as 

most of the redox process described in the literature. Furthermore, two 

octavinilsilsesquioxanes derivatives with 8 cobaltabisidcarbollide or 8 

ferrabisidcarbollide at the surface have been studied. In this case we have measured 

the diffusion coefficient by NMR and we have calculated the number of electrons 

involved in every redox reaction applying the Randles-Sevcik equation, demonstrating 

that in this case, 7 electrons were involved for the ferrabisdicarbollide derivative while 

only 4 for the cobaltabisdicarbollide. 

In general terms, the main goal of this thesis was to synthesize new materials 

suitable for technological applications. It involves the development of new synthetic 

methods or to improve preexistent methods and the full characterization of the new 

compounds. It also involved the study of physico-chemical properties to look for the 

most suitable application within the energy field. 
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1. Introducció 

 

El bor és el cinquè element de la taula periòdica amb una massa atòmica de 

10.88 g/mol, degut a la distribució isotòpica natural de l’element. Existeixen dos 

isòtops naturals el 10B i l’11B amb una distribució del 19.9% i 80.1% 

respectivament. El bor té 3 electrons de valència i posseeix una propietat 

anomenada catenació, que consisteix en la habilitat de fer enllaços covalents amb 

si mateix per a formar molècules polièdriques o clústers. A la natura es troba com a 

borats en els minerals de bòrax (Na2B4O7·10H2O), kernita (Na2B4O6(OH)2·3H2O) i 

ulexita (Na2Ca2B10O18·16H2O).1 El bor presenta dues formes al·lotròpiques: el bor 

amorf (pols marró) i el bor metàl·lic (negre). 

 

1.1. Contextualització històrica 

Els compostos de bor es coneixen des de fa milers d’anys. El seu nom prové de 

l’àrab buraq i del persa burah. Es sap també, que els egipcis utilitzaven minerals de 

natró, que contenen borats, per a les momificacions, així com a la Xina i l’Antiga 

Roma, que els utilitzaven en la fabricació de vidre. Al s. VIII els borans s’empraven 

en la refineria d’or i plata, però no fou fins l’any 1808 quan Humphry Davy, Gay-

Lussac i L- J. Thénard2 obtingueren, per primer cop, bor amb un 50% de puresa, tot 

i això cap d’ells l’identificaren com a un nou element, sinó que fou Jöns Jacob 

Berzelius qui ho assignà l’any 1824. Al 1909 el químic W. Weintraub3 obtingué per 

primer cop bor pur. L’any 1912 es van descobrir els primers borans a mans de 

Stock,4 tot i tenir només un interès teòric. La caracterització estructural dels 

borans s’inicià cap el 1941 quan es proposà un borhidrur d’Urani per a la separació 

isotòpica del metall. 

Al 1946 i durant la guerra freda, s’utilitzaven el B5H9 i el B10H14 com a possibles 

combustibles per a coets.5 Per aquests fets i per la introducció del concepte de 3-

centres 2-electrons, a mans d’en Longet-Higgins,6 es consolidà una base prou 

sòlida per al coneixement actual de la química del bor. Finalment, l’any 1976 
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William N. Lipscomb rebé el premi Nobel de química “pels seus estudis en 

l’estructura dels borans il·luminant problemes en l’enllaç químic”.7 I l’any 1979 

Herbert C. Brown i Georg Wittig l’obtingueren, el primer “pel desenvolupament de 

compostos de bor en reactius importants en síntesi orgànica.8 

 

1.2. Borans, carborans i metal·lacarborans 

El bor comparteix algunes propietats amb el seu veí de la taula periòdica, el 

carboni, una d’elles és la ja esmentada catenació. Degut a que el bor té 4 orbitals i 3 

electrons de valència, la formació de clústers és més afavorida que la de cadenes, i 

per això als borans se’ls anomena compostos “deficients en electrons”.6 Degut a 

l’elevat nombre de coordinació dels àtoms de bor en el clúster, els enllaços no es 

poden descriure en termes d’enllaç covalent localitzat bicèntric, sinó que es 

descriuen com a enllaços a dos electrons deslocalitzats entre tres centres (2e3c). 

 

1.2.1. Borans 

L’any 1912, Alfred Stock4 va descobrir una família de compostos, formats 

exclusivament per bor i hidrogen als quals va anomenar borans. Aquests són un 

grup extens de compostos amb fórmula molecular BxHy, àmpliament estudiats a 

partir de la dècada dels 50. Els borans no són presents de manera natural a la 

Terra. El més senzill dels borans és el BH3, que dimeritza formant el diborà B2H6, 

que és un dels borans més important junt amb el pentaborà, B5H9, i el decaborà, 

B10H14.  

Els clústers de menor nombre de vèrtexs són gasos a temperatura ambient, 

però conforme augmentem el nombre de vèrtexs B-H, aquests es poden trobar com 

a líquids o sòlids. Els borans poden ser espècies molt reactives, sobretot els de 

menor pes molecular (gasos) i d’altres poden ser extremadament estables, tant 

tèrmica com químicament, cas del [closo-B12H12]2-. Aquest darrer, degut a la seva 

gran estabilitat, les seves propietats electròniques i la seva reactivitat química, es 

considerat un compost amb aromaticitat tridimensional o bé aromaticitat tipus σ.9  
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1.2.2. Carborans 

Quan en un clúster de 

bor s’hi canvia un vèrtex 

B-H per un C-H, els 

compostos s’anomenen 

carborans (Figura 1.2.1), 

aquests tenen les 

mateixes estructures que 

els borans.10 La fórmula 

molecular dels carborans 

és [CnBmHn+m+p]x-, on n és 

el nombre d’àtoms de 

carboni del clúster, m és el nombre 

d’àtoms de bor del clúster, p és el nombre 

d’hidrògens pont i x la càrrega de la 

molècula.11  

Tots ells segueixen el que avui dia 

coneixem com a regles de Wade. Aquestes 

diuen que, per a mantenir cohesionada 

l’estructura dels clústers, hi ha uns 

requisits electrònics. Aquests requisits 

electrònics foren estudiats per Wade, 

Rudolph, Mingos i Williams,12 que van 

designar el nombre total d’electrons 

esqueletals en funció del nombre de 

vèrtexs ocupats (n) del clúster; així doncs, 

si el clúster consta de 2n+2 electrons 

esqueletals, els compostos s’anomenen 

closo-, si n’hi ha 2n+4  nido- i si n’hi ha 

2n+6 són els compostos arachno-, i per 

últim, 2n+8 per als compostos hypho- 

(Figura 1.2.2.).  

Figura 1.2.1. Heteroborans icosaèdrics amb numeració de vèrtexs. 
D’esquerra a dreta, closo-dodecaborà [B12H12]2-, closo-orto-carborà 
[C2B9H11] i cobaltabisdicarballur [3,3’-Co(C2B9H11)2]-. 

Figura 1.2.2. Classificació dels clústers de bor en 
funció del nombre de vèrtexs. Representació 
gràfica de les regles de Wade. 
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Els carborans més importants i més estudiats en les últimes dècades són els 

clústers icosaèdrics que contenen dos àtoms de carboni, anomenats dicarba-closo-

dodecaborans, amb fórmula empírica C2B10H12. Existeixen 3 isòmers per a aquesta 

fórmula anomenats col·loquialment com a orto-carborà, meta-carborà i para-

carborà (Figura 1.2.3.).  

 

Mitjançant una degradació parcial del clúster (o-carborà) s’obté l’anió 

dicarballur (Figura 1.2.4.),13 aquest anió té unes propietats semblants a l’anió 

ciclopentadienur, amb la diferència que mentre els orbitals PI del ciclopentadienur 

són perpendiculars al pla de la molècula, en l’aniò dicarballur, els àtoms de la cara 

oberta amb una hibridació sp3, els orbitals estan dirigits vers la posició vacant, fent 

que la posterior complexació amb un metall de transició doni com a resultat un 

complex organometàl·lic més estable que els metal·locens.  

 

Figura 1.2.3. Isòmers del Closo-dicarbaborà. La nomenclatura orto-, meta- i para- depèn de la posició 
relativa dels carbonis al clúster, anàlogament als substituents d’un benzè en química orgànica. 

Figura 1.2.4. Reacció de degradació parcial del clúster, inicialment s’obté l’espècie nido-o-carborà,  
després de l’abstracció del protó pontal s’obté l’anió dicarballur. 
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Com ja s’ha esmentat, l’anió dicarballur pot complexar metalls de transició 

formant el que coneixem com a metal·lacarborà,14 dels quals els més estudiats són 

el cobaltabisdicarballur [1]- i el ferrabisdicarballur [2]- (Figura 1.2.5.).   

 

 

1.3. Reactivitat dels metal·lacarborans: 

Hawthorne et al. sintetitzaren el cobaltabisdicarballur per primer cop l’any 

1965.15 I el definiren com un anió amb una gran estabilitat tèrmica i química, un 

compost amb un alt volum molecular i amb poca densitat de càrrega, ja que la 

càrrega negativa es troba deslocalitzada entre els 45 àtoms que formen la 

molècula.16 

La derivatització dels metal·lacarborans és molt inexplorada fins i tot avui 

dia.17 La raó principal  és la manca d’estratègies sintètiques que condueixin als 

compostos desitjats. Degut a la diferencia d’electronegativitat entre els àtoms que 

formen el clúster: χC = 2.5, χB = 2 i χH = 2.2, els àtoms d’hidrogen enllaçats als 

carbonis del clúster tenen un caràcter àcid, mentre els hidrògens enllaçats als bors 

presenten un cert caràcter d’hidrur. És per això, que els metal·lacarborans es 

poden desprotonar mitjançant l’addició d’una base forta com el BuLi per 

Figura 1.2.5. Reacció general de complexació de metalls amb l’anió dicarballur. Mètode d’obtenció del 
cobaltabisdicarballur [1]- i ferrabisdicarballur [2]-. 
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posteriorment addicionar un electròfil per a que reaccioni formant el derivat 

desitjat. Tot i això, molts pocs exemples es troben a la literatura d’aquest tipus de 

substitució,18 el més comú és substituir l’orto-carborà per posteriorment degradar 

parcialment el clúster i fer una posterior complexació amb el metall desitjat.19 

Per altra banda, els vèrtexs de bor més allunyats dels carbonis, que són els 

vèrtexs 8, 9, 10 i 12 (Figura 1.2.1), tenen una major densitat de càrrega negativa, i 

per això són susceptibles a patir substitucions. S’ha aconseguit derivatitzar el 

cobaltabisdicarballur mitjançant reaccions de Friedel-Crafts20 o amb agents 

alquilants forts.21 Però no s’aconseguia regioselectivitat a les reaccions21d i 

l’obtenció d’un compost pur només s’aconseguia després d’una llarga i dificultosa 

purificació. Però, un cop es van aconseguir les halogenacions regioselectives del 

cobaltabisdicarballur,22 Hawthorne et al. varen demostrar la possibilitat de 

substituir els àtoms de iode en el cas del derivat hexaiodat [3,3’-Co(8,9,12-I3-1,2-

C2B9H8)2]- ([I6-1]-).23 Aquesta nova estratègia de síntesi obria la porta a la possible 

obtenció d’enllaços B(8)-C si es partia del derivat monoiodat i amb una posterior 

reacció de substitució. Es va demostrar que la formació de l’enllaç B(8)-C es podia 

obtenir mitjançant una reacció d’acoblament creuat en condicions tipus: a) 

Kumada utilitzant un reactiu de Grignard i dos catalitzadors, un de Pal·ladi i un de 

coure,21c,24 b) Sonogashira amb els mateixos catalitzadors i afegint 

diisoporpilamina25 i c) Heck, Negishi o Suzuki-Miyaura per a la obtenció de B-Cvinil 

utilitzant lutidina com a base.21e 

Un altre tipus de reacció que es pot fer sobre els vèrtexs de bor més enriquits 

del clúster (8,9,10 i 12) és coneix com a reacció EINS, Substitució Nucleofílica 

induïda electrofílicament.26 En aquest tipus de reacció, l’electròfil (o àcid de Lewis) 

interacciona amb l’enllaç B-H, mitjançant una interacció agòstica (3c2e)27 

debilitant l’enllaç B-H, generant una densitat de càrrega positiva sobre l’àtom de 

bor i fent-lo susceptible a una subseqüent substitució nucleòfila.  

En els darrers anys s’ha fet molta recerca en noves vies de derivatització dels 

metal·lacarborans, i el grup d’investigació al que pertanyo ha escrit recentment un 

review sobre aquestes reaccions.28  
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1.4. Dye Sensitized Solar Cells (DSSC) 

Descrites per Grätzel al 1991, les cel·les solars sensibilitzades per colorant 

(DSSC) foren tota una revolució en la recerca d’energies renovables.29 La cel·la, 

inspirada en el procés natural de fotosíntesi, és capaç de generar electricitat 

utilitzant la llum solar. Les primeres cel·les descrites utilitzaven com a colorants 

complexos de Ru(II) i iodurs com a electròlits electroactius arribant a obtenir PCE 

(Power Conversion Efficiency) de l’11,9% amb il·luminació solar total.30 És 

important utilitzar colorants que presentin bandes d’absorció intenses i amples, ja 

que d’aquesta manera s’assegura una millor eficiència de conversió de llum en 

energia elèctrica.  

 

 

Un dels punts claus de les cel·les solars és l’ús adequat de l’electròlit 

electroactiu, s’ha demostrat que l’electròlit que millors resultats presenta és la 

parella redox I-/I3-. Però degut als inconvenients que presenta el seu ús,31 durant 

els darrers anys, la recerca ha estat encaminada a trobar substituts d’aquest 

electròlit. Degut a la reversibilitat dels processos redox que presenten molts 

complexos de coordinació, aquests es consideren com a candidats prometedors a 

trobar un substitut per al I-/I3-. Un exemple n’és el ferrocè, amb el que s’han 

aconseguit PCE de 7,5% sota il·luminació donant pas a una DSSC sense l’ús de 

iodurs corrosius,32 un altre exemple és el [Co(Bipy)3]2+, amb el que s’ha aconseguit 

Figura 1.4.1. Esquema general d’una cel·la solar tipus DSSC. 
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arribar a PCE de 13%.33 Hupp et al. varen desenvolupar per primer cop el 

niquelbisdicarballur [Ni(C2B9H11)2] derivatitzat amb elements electroatraients i 

electrodonadors com a electròlit no corrosiu.34 A més a més de no ser corrosius, 

aquests derivats tenen propietats molt favorables com el ràpid transport de massa, 

la ràpida regeneració del colorant i una cinètica de transferència electrònica molt 

atractiva.35  

Per altra banda, la recerca de nous colorants capaços de provocar una 

separació de càrregues i amb una bona absorció de l’espectre solar ha estat a la 

vanguardia. Els polímers altament conjugats o compostos aromàtics conjugats han 

estat el focus principal d’atenció ja que mitjançant la conjugació electrònica es 

modula el màxim d’absorció del colorant.  

 

1.5. Bulk Heterojunction Solar Cell (BHJ) 

La recerca en cel·les solars i en energies renovables s’ha incrementat molt en 

els darrers anys degut a l’efecte hivernacle i a la necessitat de trobar substituts per 

als combustibles fòssils ja que aquests són limitats. En aquest aspecte, una nova 

generació de cel·les solars més eficients que les DSSC es van desenvolupar sota el 

nom: Bulk heterojunction sola cells (Figura 1.5.1). 

 

 Figura 1.5.1. Esquema general d’una cel·la solar tipus BHJ. 



1. Introducció  
 

 9 

 

Aquestes cel·les es basen en un conglomerat d’acceptors i de donadors 

d’electrons, que són capaços d’absorbir llum i promocionar un electró al seu estat 

excitat, per tot seguit transferir aquest electró altament energètic a un acceptor 

d’electrons. Posteriorment l’acceptor s’encarrega de transportar aquest electró al 

càtode, mentre que el donador es regenera a l’ànode. Un cop tancat el circuit, 

aquest moviment electrònic del càtode a l’ànode s’aprofita per a generar 

electricitat (Figura 1.5.1).   

Els acceptors d’electrons més emprats han estat el ful·lerè i els seus derivats, 

especialment el PC61BM i el PC71BM.36 Que presenten voltamperometries cícliques 

en les quals es pot observar diversos processos redox reversibles seqüencials d’un 

electró cadascun d’ells.37 Tot i les seves avantatges a l’hora d’acceptació 

d’electrons, aquests derivats també tenen uns certs desavantatges com són la seva 

baixa solubilitat, tant pel ful·lerè38 com pel seu derivat més soluble, el PC61BM,39 és 

per això que a l’actualitat s’estan buscant alternatives a aquests derivats per actuar 

com a acceptors d’electrons en cel·les solars tipus BHJ.40 

Les propietats que es busquen en un acceptor d’electrons són doncs: i) 

capacitat d’acceptar i lliurar electrons de manera reversible, ii) capacitat 

d’autoacoblar-se, iii) processabilitat i funcionalització i iv) que siguin barats. 

L’elevat preu dels derivats de ful·lerè41 fa que aquest tipus de cel·les solars no 

siguin viables des d’un punt de vista tecnològic industrial. L’altra producció i la 

gran demanda de derivats de ful·lerè farien augmentar encara més el seu preu, fent 

d’aquest tipus de font d’energia renovable una alternativa molt cara i inviable per a 

l’ésser humà.  
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2. Objectius 

 

L’objectiu principal d’aquesta tesi doctoral és la preparació de nous materials 

moleculars basats en metal·lacarborans, principalment en el cobalta i el 

ferrabisdicarballur. La síntesi d’aquests materials s’ha enfocat a les propietats físico-

químiques necessàries per a una aplicació en electrònica molecular, on les propietats 

redox dels compostos siguin molt importants. La caracterització espectroscòpica dels 

materials mitjançant les tècniques de FTIR, RMN i MS, i l’estudi en profunditat de les 

seves propietats físico-químiques per buscar-ne l’aplicació més adient en són també 

objectius prioritaris. 

D’aquests objectius inicials se’n deriven una sèrie de subobjectius: 

 Millorar processos de síntesi preexistents a fi de millorar els rendiments de les 

reaccions i disminuir la proporció de subproductes de reacció (Capítol 4). 

 Desenvolupar nous mètodes de síntesi de derivats de metal·lacarborans així com 

la seva optimització per a la obtenció de nous materials funcionals i atractius 

(Capítols 3, 4 i 5). 

 Estudiar l’electroquímica per voltamperometria cíclica dels derivats de cobalta i 

ferrabisdicarballur així com fer un estudi de l’electrocromisme en derivats de la 

4,4’-bipiridina. Demostrar les propietats que poden fer d’aquests derivats uns 

bons acceptors d’electrons en cel·les solars. 

 Estudiar les propietats físico-químiques per a diferents derivats dels 

metal·lacarborans; aquest objectiu inclou l’estudi de magnetisme en el cas dels 

derivats de ferrabisdicarballur, que són espècies paramagnètiques i que poden 

aportar aplicacions interessants en el camp dels imants unimoleculars. També 

inclou la determinació dels coeficients de difusió dels derivats de metal·lacarborà 

per entendre el moviment a nivell molecular i poder aplicar aquests compostos en 

cel·les solars on s’ha vist que la difusió de l’electròlit pot ser un factor limitant de 

l’eficiència. 
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3. Síntesi directa de derivats iodats des de la plataforma 

ferrabisdicarballur 

 

Existeixen dues vies de síntesi de derivats iodats dels metal·lacarborans. El que 

s’anomena síntesi directa, que és el procediment en el què les iodacions es fan 

directament sobre el metal·lacarborà. Es parteix del metal·lacarborà com a reactiu de 

partida i s’utilitza un agent iodant (o bé iode o bé NIS). En el cas del 

cobaltabisdicarballur, que ha estat el metal·lacarborà més estudiat, es poden obtenir 

tres compostos diferents depenent de les condicions de reacció emprades; aquests són 

el derivat amb 1 àtom de iode [I1-1]-,1 el derivat amb 2 àtoms de iode [I2-1]- 2 i el que 

conté 6 àtoms de iode [I6-1]-.3 Mentre que al procediment conegut com a “build up”, 

es parteix de l’o-carborà, es fan les iodacions desitjades per tot seguit fer una 

degradació parcial del clúster, obtenint l’anió dicarballur corresponent per, 

posteriorment, fer una complexació amb el clorur del metall desitjat. Amb aquest 

procediment de síntesi s’obtenen els compostos tetra [I4-1]- i octaiodats [I8-1]- 

(Esquema 3.1.1).4 

     

 

 

Esquema 3.1.1. A l’esquerra es mostra el mètode de síntesi directa, que partint del [Co(C2B9H11)2]
-
 [1]

-
 s’obtenen 

els compostos mono- [I1-1]
-
, di- [I2-1]

-
 i hexaiodats [I6-1]

-
. A la dreta es mostra el mètode de “build up” amb el 

qual es poden obtenir els derivats tetra- [I4-1]
-
 i octaiodats [I8-1]

-
. Aquest mètode sembla ser el més general per 

la obtenció de derivats iodats. 
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3.1. Síntesi i caracterització de nous derivats iodats del ferrabisdicarballur 

En aquest apartat s’estudia la síntesi directa de nous derivats iodats del 

ferrabisdicarballur. 

  

3.1.1. Síntesi del derivat monoiodat del ferrabisdicarballur.  

Inicialment es varen seguir les condicions de reacció utilitzades per a la síntesi 

directa de derivats iodats del cobaltabisdicarballur, però en cap dels casos s’obtenia el 

compost desitjat, és per això que es va decidir de fer un estudi amb diferents 

dissolvents, temperatures i agents de iodació. Tota la informació queda recollida a la 

Taula 3.1.1  

 

Experiment Metal·la-

carborà 

Agent 

iodació 

Eq. Dissolvent Temperatura Temps  Conversió 

1 Cs[2] I2 1 EtOH 79º 24h --- 

2 Cs[2] I2 2 EtOH 79º 24h --- 

3 Cs[2] I2 4 EtOH 79º 24h --- 

4 Cs[2] I2 1 CH2Cl2 40º 24h --- 

5 Cs[2] I2 2 CH2Cl2 40º 24h --- 

6 Cs[2] I2 4 CH2Cl2 40º 24h --- 

7 Cs[2] ClI 1 EtOH 79º 24h --- 

8 Cs[2] ClI 1 CH2Cl2 40º 24h --- 

9 Cs[2] NIS 1 EtOH 79º 24h 99% 

10 Cs[2] NIS 1 CH2Cl 40º 12h 28% 

11 Cs[2] NIS 1 EtOH 25ºC 12h 99% 

12 NMe4[2] NIS 1 EtOH 25ºC 12h 99% 

 

Taula 3.1.1. Resum d’experiments realitzats per a la obtenció del compost [I1-2]
-
. Es detallen les condicions de 

reacció emprades en cada cas i la conversió calculada mitjançant les tècniques de MALDI-TOF-MS i 
11

B RMN. 



Resultats i Discussió  
 

 16 

Com es pot observar a la Taula 3.1, es van emprar 3 tipus d’agents iodants, el I2, 

el clorur de iode i la NIS, essent aquesta darrera la única en donar un grau de conversió 

en el compost desitjat (experiments 9, 10 i 11). Un cop conegut l’agent de iodació 

necessari per a dur a terme la reacció es va procedir a l’estudi del dissolvent; els 

dissolvents utilitzats per a la iodació del cobaltabisdicarballur són l’etanol i el 

diclormetà, depenent de quin compost es vulgui obtenir. Per a l’obtenció del compost 

monoiodat del cobaltabisdicarballur s’utilitza etanol,1 mentre que per a la obtenció 

dels derivats di- i hexaiodats s’utilitza el diclormetà.2,3 En aquest cas, l’etanol és el 

dissolvent que millor conversió ens ha donat. Posteriorment es va decidir estudiar 

l’efecte de la temperatura en la reacció, observant que tant a temperatura ambient 

com a reflux, s’obtenia el mateix valor de conversió del compost desitjat. Per tant, la 

última variable que es va estudiar fou el temps de reacció, mentre que a 79º C 

(temperatura de reflux de l’etanol) la reacció finalitzava en 2h, a temperatura ambient 

s’havia de deixar tota una nit amb agitació. Un altre factor que es va pensar que podia 

influir en el rendiment de la síntesi fou el catió que acompanya al metal·lacarborà. En 

la síntesi del ferrabisdicarballur,5 l’últim pas és la precipitació de l’anió o bé com a sal 

de cesi o com a sal de tetrametilamoni, essent aquesta última la més favorable, i per 

tant la més utilitzada. Es va comprovar que el rendiment de la reacció de iodació no es 

veia influït per emprar una o l’altre sal. S’obtenen resultats molt semblants amb l’ús de 

totes dues. 

Un altre factor que posteriorment es va veure que afectava al rendiment de la 

síntesi fou la dilució a la que es feia la reacció. Mentre que a alta dilució s’obtenia el 

compost monoiodat  pur, quan es va provar de fer una reacció en baixa dilució, 

s’obtenia una barreja de tres compostos, el ferrabisdicarballur sense reaccionar 

(aproximadament amb un 20%), el derivat monoiodat (60%) i el derivat disubstituit 

(20%). 

Per tant, es va concloure que el millor procediment de síntesi per la obtenció 

del compost monoiodat era: 1 equivalent de NIS en EtOH a reflux durant 2 hores (o bé 

tota la nit a temperatura ambient) i en una alta dilució (entenem per alta dilució 50 mg 

(0.11 mmol) de ferrabisdicarballur de cesi en 20 ml d’etanol). 
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Pel que fa a la purificació del compost, degut a la alta conversió, es va decidir 

fer una extracció Et2O:HCl 0.1 M. Quan es fa una extracció en medi àcid, el 

ferrabisidicarballur queda com a sal de protó, essent aquesta sal molt soluble en èter 

dietílic, mentre que la succinimida és un compost soluble en aigua i per tant quedarà a 

la fase aquosa. Un cop rentada amb aigua la fase orgànica, s’asseca amb MgSO4, 

s’evapora el dissolvent i el residu es dissol en aigua. Les sals protonades dels derivats 

de [Fe(C2B9H11)2] són solubles en aigua, això permet que tot seguit s’afegeixi unes 

gotes d’una dissolució saturada del clorur del catió amb el que vulguem obtenir el 

compost final, els més utilitzats són el clorur de cesi o el clorur de tetrametilamoni. El 

compost precipita, es filtra i s’asseca al buit.  

Un cop purificat el compost, aquest va ser caracteritzat utilitzant tècniques 

espectroscòpiques com l’IR, en el qual es pot observar una banda poc intensa a 3030 

cm-1 que correspon a les vibracions de tensió dels CC-H, també es pot observar una 

banda molt intensa als 2523 cm-1 que correspon a les vibracions de tensió dels B-H del 

clúster de metal·lacarborà.  

 

El compost s’analitza també per RMN tant de protó com de bor. En aquest cas, 

es tracta d’un compost paramagnètic, i per experiència prèvia amb el 

ferrabisdicarballur, ja coneixem en quin rang de ppm havíem de treballar per obtenir 

Figura 3.1.1. Espectre de FTIR-ATR del compost Cs[6]. S’observen les bandes característiques del 

metal·lacarborà a 3030 cm
-1

 pertanyents als vèrtexs CC-H i la banda a 2523 cm
-1

 pertanyent als vèrtexs B-H. 
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els senyals del complex. En el cas de l’RMN de bor, s’observa una distribució de pics 

característica d’un ferrabisdicarballur monosubstituït,6 que per simetria seria 

1:1:2:2:2:2:1:1:2:2:1:1, tal com es pot veure en la figura 3.1.2. Podem dividir l’espectre 

en 3 conjunts de senyals, els que apareixen a 116 i 112 ppm corresponen als bors 10 i 

10’ (que es troben parcialment afectats pel paramagnetisme del Fe3+), al centre de 

l’espectre trobem els senyals a 35 i 31 ppm que corresponen als vèrtexs 9,12 i 9’,12’ 

respectivament, el pic a 12 ppm que correspon als bors 5 i 11; el pic a 0 ppm correspon 

als vèrtexs 5’ i 11’ i els pics a -34 i -41 ppm corresponen als bors 6 i 6’. Aquest conjunt 

de senyals, corresponent al centre de l’espectre, apareix aproximadament a la zona on 

apareixen els senyals de bor dels metal·lacarborans no paramagnètics, per això s’ha 

assignat aquest conjunt de senyals als bors de la segona capa del metal·lacarborà, que 

seran els que menys patiran l’efecte del paramagnetisme. Per últim trobem un conjunt 

de senyals a camp molt alt entre -335 ppm i -521 ppm; aquests seran els bors que 

estan directament en contacte amb el ió metàl·lic central, el pic a -335 ppm correspon 

als bors 4 i 7, el pic a -374 correspon als bors 4’ i 7’, el pic a -392 correspon al bor 8’ i el 

pic a -521 correspon al bor 8 que és el que està enllaçat a l’àtom de iode quedant més 

desapantallat i apareixent a un camp més alt. 

 

Figura 3.1.2. Espectre de RMN de 
11

B del compost Cs[6] es pot observar la típica distribució d’un derivat 

monosubstituït de ferrabisdicarballur així com l’efecte del paramagnetisme que fa que l’espectre s’aixampli 

entre el 150 i els -550 ppm. 
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D’altra banda, de l’espectre de protó i de l’espectre de carboni (Figura 3.1.3) 

poca informació es pot extreure. Els metal·lacarborans monosubstituïts presenten als 

seus espectres protó i carboni dos senyals diferents per als CC-H. En aquest cas, a 

l’espectre de protó observem dos senyals a -46.66 i -45.50 ppm que correspondrien als 

protons enllaçats als carbonis del clúster. Per una altra banda, en l’espectre de 13C 

RMN sembla ser que no hi apareix cap senyal, però si ens fixem en la zona de -460 a -

620 ppm i magnifiquem molt el senyal, es poden observar dos senyals que 

correspondrien als dos carbonis del clúster, el fet que apareguin a un camp tan alt i 

que estiguin afectats directament pel paramagnetisme que provoca l’àtom de Fe3+ fa 

que siguin molt difícil d’identificar. 

    

Per últim, el compost s’analitza per MALDI-TOF-MS (Figura 3.1.4) i s’obté un pic 

a l’espectre que es correspon amb el pic molecular a 447 m/z. Quan augmentem 

aquest pic es veu que aquest presenta la típica distribució isotòpica de bor que 

presenten els metal·lacarborans. Com la separació entre els pics isotòpics es de 1 

unitat de m/z, això ens indica que es tracta d’un compost monoaniònic. S’observa un 

altre pic amb un 20 % d’intensitat relativa que es correspon amb la massa atòmica del 

ferrabisdicarballur. Degut a que per RMN tant de bor com de protó, no s’observa la 

presència d’aquest compost, deduïm que el pic que observem prové del fraccionament 

del derivat monoiodat al trencar-se l’enllaç B-I. A més a més, s’ha fet l’anàlisi 

elemental d’aquest compost, obtenint el següent resultat: CsFeC4H21B18I·2CH2Cl2 Calc. 

%C 9.62 %H 3.36, trobat % C 9.56 %H 3.39. 

Figura 3.1.3. A l’esquerra, espectre de RMN de 
1
H{

11
B} del compost Cs[6] on es poden observar els pics 

pertanyents als CC-H a 46.66 i 45.50 ppm. A la dreta, espectre de RMN de 
13

C{
1
H} del mateix compost, on es 

poden observar els pics corresponents als carbonis del clúster apareixent a -488.81 i -562.37 ppm, altament 

desplaçats degut a l’efecte del paramagnetisme.  
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A més a més, s’ha obtingut l’estructura cristal·lina del compost (Figura 3.1.5), 

confirmant d’aquesta manera que totes les anàlisis espectroscòpiques estaven ben 

interpretades. A l’estructura cristal·lina es pot observar com hi ha una molècula de 

toluè coordinada al Cs, que és el contraió del ferrabisdicarballur. S’observen també 

unes fortes interaccions entre els vèrtexs B-H del clúster i el catió, així com entre el 

catió i l àtom de iode.  

 

Figura 3.1.4. Espectre de MALDI-TOF-MS del compost Cs[6], es pot observar el pic 

molecular que apareix a 447 m/z i que presenta la típica distribució isotòpica de bor amb 

separació de pics corresponent a 1 m/z confirmant que el compost és un monoanió.  

Figura 3.1.5. Representació ORTEP amb un 30% de desplaçament tèrmic del compost Cs[6]. Es pot observar que 

hi ha una molècula de toluè coordinada a l’àtom de Cesi, que alhora presenta una forta interacció amb els B-Hs 

del clúster i amb l’àtom de iode del metal·lacarborà contigu. Els àtoms de hidrogen s’han omès per claredat. 
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3.1.2. Síntesi del derivat  diiodat del ferrabisdicarballur: 

De la mateixa manera que es va estudiar el procediment de síntesi per al 

compost monoiodat, es va fer un estudi de les condicions de síntesi del derivat diiodat. 

En aquest cas però, basant-nos en l’experiència del derivat monoiodat ja sabíem quin 

agent de iodació s’havia d’utilitzar.  

Experiment Metal·la-

carborà 

Agent 

iodació 

Eq. Dissolvent Temperatura temps Conversió 

13 Cs[2] NIS 2 EtOH 79º 16h 23% 

14 Cs[2] NIS 2 EtOH 25º 16h 52% 

15 Cs[2] NIS 2 CH2Cl2 40º 16h 18% 

16 Cs[2] NIS 2 CH2Cl2 25º 16h 12% 

17 Cs[2] NIS 2 EtOH 25º + 79º 16 + 

2h 

78% 

 

Com es pot observar a la taula 3.1.2, el millor resultat de conversió s’obté en 

emprar etanol a temperatura ambient durant una nit (experiment 14). Posteriorment 

es va decidir de deixar la mescla de reacció una nit a 

temperatura ambient seguida de dues hores de reflux. En 

aquest cas, la conversió de la reacció augmentava 

considerablement (experiment 17). Aquesta idea va sorgir 

ja que en la síntesi del derivat monoiodat del 

Cobaltabisdicarballur, inicialment es deixa el 

cobaltabisdicarballur i el I2 tota la nit agitant i 

posteriorment es posa 2.5 h a reflux. La baixa conversió 

en el cas de l’experiment 13 és degut a la formació de 

subproductes de poliiodació (principalment tri- i 

tetraiodació). La possible explicació a aquest fet és que el 

ferrabisdicarballur reacciona facilment amb l’NIS i a 

Taula 3.1.2. Resum d’experiments realitzats per a la obtenció del compost [7]
-
. Es detallen les condicions de 

reacció emprades en cada cas i la conversió calculada mitjançant les tècniques de MALDI-TOF-MS i 
11

B RMN. 

Figura 3.1.6. Espectre de MALDI-

TOF-MS de la mescla de reacció 

d’obtenció del compost Cs[7]. El 

pic a 573 m/z correspon al pic 

molecular i el pic a 466 m/z 

correspon al compost Cs[6]. 
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l’haver una alta temperatura al medi, la velocitat de reacció de les successives 

iodacions s’iguala i per això s’obté una mescla de reacció complexa.  

Es va decidir doncs que el millor procediment de síntesi per al compost diiodat 

del ferrabisdicarballur era afegir 2 equivalents de NIS en etanol durant una nit a 

temperatura ambient amb agitació, seguit de dues hores de reflux. Després de l’anàlisi 

per MALDI-TOF-MS del cru de reacció (Figura 3.1.6), s’observaven 2 pics a l’espectre. El 

pic molecular a 573 m/z és el majoritari, i s’observa també un pic corresponent al pic 

molecular del derivat monoiodat a 446 m/z. Ens varem aprofitar doncs de les diferents 

solubilitats dels compostos en toluè per fer una recristal·lització. Per fer-ho es dissol la 

mescla en el mínim volum de toluè calent possible, i es deixa referedar, degut a que el 

derivat monoiodat del ferrabisdicarballur és molt més soluble en toluè que el derivat 

diiodat, aquest precipita mentre el derivat monoidat roman en dissolució. D’aquesta 

manera el derivat diiodat s’obtenia com una pols de color marró-verd fosc. Pel que fa a 

la caracterització del compost, s’han emprat les tècniques esmentades anteriorment, 

el FTIR-ATR, MALDI-TOF-MS, RMN i anàlisi elemental. Cal a destacar però, que en el cas 

del RMN de 11B i de 1H (Figura 3.1.7) es pot observar que es torna a recuperar la 

simetria del clúster obtenint una distribució de pics pel bor de 2:4:4:2:4:2 i un sol pic al 

RMN de protó per als dos CC-H a 42.49 ppm. 

   

Figura 3.1.7. A l’esquerra, espectre de RMN de 
11

B del compost Cs[7], que presenta una distribució típica de 

ferrabisdicarballur homo-disubstituït, molt simètric. A la dreta, espectre de RMN de 
1
H{

11
B} on es pot identificar 

el pic a 42.49 ppm corresponent als dos protons enllaçats als carbonis del clúster.  
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Els processos de síntesi, purificació i caracterització dels derivats monoiodat i 

diiodat han estat publicats en el següent treball: M. Tarrés, V. S. Arderiu, A. Zaulet, C. 

Viñas, F. Fabrizi de Biani, F. Teixidor, Dalton Trans., 2015, 44, 11690 (Veure anex). 

 

3.1.3. Síntesi del derivat tetraiodat del ferrabisdicarballur.  

L’últim derivat que ens vàrem plantejar de sintetitzar era el derivat hexaiodat, 

tal com s’havia fet amb anterioritat amb el cobaltabisdicarballur.3 En aquest cas es va 

iniciar la síntesi afegint un excés de l’agent de iodació (10 equivalents) i portant la 

reacció directament a reflux. En el cas del cobaltabisdicarballur ja s’havia vist que en 

dissolució s’obtenia sempre el compost hexaiodat, és molt difícil obtenir més iodacions 

amb aquest mètode de síntesi, per tant, era de suposar que passaria el mateix amb el 

ferrabisdicarballur. Després de passar tota una nit a reflux es va analitzar el cru de 

reacció per MALDI-TOF-MS, obtenint una sola senyal tal com es pot observar en la 

figura 3.1.8, amb una massa igual a una espècie de ferrabisdicarballur amb 4 àtoms de 

iode. Es va decidir doncs que potser la reacció no havia acabat i que es necessitava 

forçar una mica més les condicions de la reacció. Es van afegir 10 equivalents més de 

NIS i es va deixar una nit més a reflux. Després d’analitzar per MALDI-TOF-MS el cru de 

reacció, es va observar només el pic a 825 m/z corresponent a l’espècie tetraiodada.  

 

Figura 3.1.8. Espectre de MALDI-TOF del cru de reacció per a la síntesi del compost Cs[8], S’observa un pic 

corresponent al compost tetraiodat del ferrabisdicarballur amb una massa atòmica de 825 m/z. 
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Es va decidir doncs d’analitzar l’RMN de bor de l’espècie per intentar identificar 

quines posicions del clúster s’havien iodat. Com es pot veure en la figura 3.1.9, 

l’espectre de 11B-NMR és molt 

complex, amb indicació de la 

presència de més d’un derivat del 

ferrabisdicarballur. El fet que al 

MALDI-TOF-MS només aparegui un 

sol pic molecular és indicació que els 

diferents derivats que s’observen a 

l’RMN han de ser isòmers amb un 

mateix pes molecular.  

Per estudis de 2a-NPA en el cas del cobaltabisdicarballur7 es coneix l’ordre de 

reactivitat del metal·lacarborà pel que fa a les substitucions en el bor. L’ordre de 

reactivitat és B8>B9=B12>B10. Per tant, sabem 

que les posicions 8,8’ són les primeres 

posicions a patir la iodació, seguides per les 

posicions 9,9’,12 i 12’. Però en aquest cas en 

comptes d’obtenir el derivat hexaiodat que 

era d’esperar, s’ha obtingut una mescla 

d’isòmers del derivat tetraiodat, mescla que identifiquem com a tres possibles isòmers 

diferents: l’isòmer 1 tindrà iodades les posicions 8, 8’, 9 i 9’, mentre que l’isòmer 2 serà 

8, 8’, 12 i 12’ i l’isòmer 3 serà 8, 8’, 9, 12’ o bé 8, 8’, 12 i 9’ (figura 3.1.10). La separació 

dels isòmers ha estat impossible utilitzant tècniques de solubilitat com la 

recristal·lització o bé amb tècniques cromatogràfiques.  

 

 

 

 

 

Figura 3.1.10. Representació dels tres possibles 

isòmers del compost Cs[8]. 

Figura 3.1.9. Espectre de RMN de 11B del compost Cs[8],
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3.2. Propietats electroquímiques dels derivats del ferrabisdicarballur 

 

Un cop sintetitzats els compostos [I1-2]-, [I2-2]- i [I4-2]-, es va decidir fer un 

estudi comparatiu amb el que ja s’havia fer pel cobaltabisdicarballur,8 i comprovar 

d’aquesta manera si les iodacions sobre el clúster de bor afectaven directament el 

potencial redox de l’àtom metàl·lic central. Aquest estudi electroquímic s’ha dut a 

terme mitjançant la tècnica de la voltamperometria cíclica.  

Per fer els experiments s’ha utilitzat un muntatge amb 3 elèctrodes, s’ha 

utilitzat un elèctrode de carbó vitri com a elèctrode de treball, un fil de platí com a 

elèctrode auxiliar i un fil de plata com a elèctrode de pseudoreferència. Totes les 

mesures són posteriorment referenciades a ferrocè com a referència interna. Com a 

dissolvent s’ha utilitzat l’acetonitril 

(prèviament assecat i emmagatzemat 

amb sedàs molecular) amb una 

concentració 0,1 M de TBAPF6 com a 

electròlit inert. La concentració d’analit 

es manté a 10-3M (Figura 3.2.1).  

En aquest apartat també s’estudia 

l’electroquímica de dos compostos 

sintetitzats per la Dra. Adnana Zaulet, 

dos derivats del ferrabisdicarballur 

sintetitzats a partir del mètode del 

“build up” i que són els derivats tetra- i octaiodats del ferrabisdicarballur, i dels quals 

no se’n dona més detalls en aquesta tesi, ja que pertanyen a la seva tesi doctoral. 

A la taula 3.2.1 es recullen els valors del potencial redox obtingut per al 

ferrabisdicarballur i els seus derivats: 

 

 

Figura 3.2.1. Representació de la cel·la electroquímica 

utilitzada per a realitzar els experiments de voltametria 

cíclica. 
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Compost E1/2 (V vs Fc) 

[2]- -0.78 

[I1-2]- -0.56 

[I2-2]- -0.35 

(Is1-3)-[I4-2]- 0.00 

Is4-[I4-2]- -0.29 

 [I8-2]- 0.23 

 

En el grup de síntesi inorgànica i catàlisi de l’ICMAB, al que jo pertanyo, ja 

s’havia fet un estudi de la influencia en el potencial redox de l’àtom metàl·lic central 

depenent de la posició de iodació al clúster en el cobaltabisdicarballur.8 En el cas del 

ferrabisdicarballur es pot observar com aquesta dependència també existeix. Si es 

divideix el metal·lacarborà en tres capes (Figura 3.2.2), la primera està constituïda per 

3 àtoms de bor i els 2 de carboni, que s’anomena capa 

C2B3, després tenim una capa amb 5 àtoms de bor, 

anomenada B5 i la tercera capa és l’àtom de bor apical, 

situat a les antípodes del metall. Dels resultats de la 

taula es pot extreure l’efecte que provoquen els 

diferents àtoms de iode segons la posició que ocupen al 

clúster. Del valor de [I1-2]- i de [I2-2]-, es pot dir que cada 

iode addicional a la primera capa provoca un canvi de 

0.22 V cap a potencials més anòdics. Amb els dos 

compostos tetraiodats es pot extreure que a la segona 

capa hi ha un efecte d’uns 0.15 V a potencials més 

anòdics. Per últim, amb el compost octaiodat es pot extreure l’efecte de tenir un iode 

a la posició apical, que te un valor de 0.05 V. Com es pot observar amb aquests valors, 

hi ha una dependència de l’efecte que provoquen amb la distància entre el bor iodat i 

el centre metàl·lic. A la taula 3.2.2 es pot veure l’efecte de la iodació en cada capa del 

metal·lacarborà tant per al Co com per al Fe.  

Taula 3.2.1. Resum dels valors de potencial redox (E1/2 

vs. Fc) del ferrabisdicarballur i els seus derivats iodats. 

Figura 3.2.2. Representació de la 

cel·la electroquímica utilitzada per 

a realitzar els experiments de 

voltametria cíclica. 

1ª capa

2ª capa

3ª capa
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 Cobaltabisdicarballur Ferrabisdicarballur 

1a capa 0.27 0.22 

2a capa 0.15 0.15 

3a capa 0.07 0.05 

 

3.3. Estudi de les propietats magnètiques del ferrabisdicarballur i els seus derivats.  

El Fe3+ és un ió metàl·lic d5, i per tant, tant l’ió lliure com els seus complexos de 

coordinació presentaran propietats magnètiques degut a que sempre hi haurà com a 

mínim un electró no aparellat. En el cas del ferrabisdicarballur, l’ió Fe3+ està complexat 

amb dues unitats de dicarballur. Inicialment ens vàrem preguntar si el 

ferrabisdicarballur era un complex d’alt espí o de baix espí, és a dir, si l’anió dicarballur 

es un lligand de camp fort o de camp feble. Per determinar això s’ha estudiat la 

susceptibilitat magnètica molar del ferrabisdicarballur i dels seus derivats en funció de 

la temperatura. 

3.3.1. Propietats magnètiques estàtiques dels derivats de ferrabisdicarballur. 

L’estudi de les propietats magnètiques dels derivats del ferrabisdicarballur ha estat 

realitzat en col·laboració amb la prof. Núria Aliaga-Alcalde del grup de nanomaterials i 

superfícies funcionals de l’ICMAB-CSIC. 

 

3.3.1.1. Propietats magnètiques del ferrabisdicarballur. 

Com s’observa a la figura 3.3.1, a la gràfica externa tenim la representació de 

MT vs T. En el cas de que no hi hagi contribució del moment angular orbitalari, per a 

un sistema S = 1/2 (és a dir, un complex de Fe3+ de baix espí) la susceptibilitat 

magnètica molar (MT) hauria de tendir assimptòticament a 0.375 emu·K·mol-1,9 

mentre que si S = 5/2 (cas d’un complex de Fe3+ d’alt espí) la susceptibilitat magnètica 

Taula 3.2.2. Resum dels valors de la variació del potencial redox del centre metàl·lic segons la posició de la 

substitució del iode al metal·lacarborà. 
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hauria d’estibilitzar-se al voltant dels 4.375 emu·K·mol-1. A la gràfica de l’esquerra es 

pot observar que la tendència de la susceptibilitat magnètica en el cas del 

ferrabisdicarballur de Cesi és a estabilitzar-se al voltant dels 0.78 emu·K·mol-1, que no 

es correspon amb cap dels dos casos anteriors, cosa que faria pensar que tenim un cas 

on la contribució del moment angular orbitalari no és nul·la. Per una altra banda, 

conforme disminueix la temperatura hauria de disminuir la susceptibilitat magnètica.9 

En el nostre cas, es pot observar que hi ha una caiguda de la susceptibilitat fins als 10 K 

i que posteriorment aquesta torna a augmentar, aquest fenomen es podria explicar 

degut a que existeixen interaccions intermoleculars ferromagnètiques. Això és un 

procés poc habitual ja que normalment aquest tipus d’interaccions solen ser 

antiferromagnètiques fent que la susceptibilitat magnètica disminueixi més en aquest 

rang de temperatures, tal com es veurà en els propers casos. D’altra banda, a la gràfica 

interna s’observa la variació de la susceptibilitat magnètica, a 2 K, en funció d’un camp 

magnètic extern aplicat. La combinació de la baixa temperatura i l’aplicació d’aquest 

camp fa que els estats fonamental i excitat es separin encara més en energia i 

d’aquesta manera s’obté el màxim de molècules a l’estat fonamental (ms), arribant a la 

saturació, que és el que ens donarà el valor de S de la molècula ja que es sap que el 

valor de la saturació és 2S, en el nostre cas obtenim un valor de saturació al voltant de 

1, que indicaria un complex de S = 1/2.9 
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Figura 3.3.1. A la gràfica externa es representa la susceptibilitat magnètica molar en funció de la temperatura 

corresponent al compost Cs[2]. A la gràfica interior es mostra la susceptibilitat magnètica en funció del camp 

magnètic extern aplicat al mateix compost. 
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Un cop confirmat que S = 1/2, podem confirmar que la disparitat de valors 

entre la susceptibilitat magnètica teòrica (0.375) i la observada experimentalment 

(0.78) és deguda a la contribució de moment angular orbitalari. Després dels primers 

resultats obtinguts, es van trobar uns articles en que es mesura la µeff del 

ferrabisdicarballur, confirmant els nostres resultats.10 

 

3.3.1.2. Propietats magnètiques del monoiodoferrabisdicarballur: 

El segon compost que es va estudiar va ser el derivat monoiodat del ferrabisdicarballur 

com a sal de cesi. 
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Tal com succeïa en el cas anterior, podem observar que la susceptibilitat magnètica 

d’aquest derivat del ferrabisdicarballur tampoc tendeix assimptòticament als 0.375 

com s’esperaria en el cas d’un compost d’espí 1/2 (Figura 3.3.2). Però ja sabem que 

aquests compostos presenten contribució del moment angular orbitalari. Cal 

emfatitzar que en aquest cas, ja no tenim la pujada de la susceptibilitat magnètica a 

Figura 3.3.2. A la gràfica externa es representa la susceptibilitat magnètica molar en funció de la temperatura 

per al compost Cs[6]. A la gràfica interior es mostra la representació de la susceptibilitat magnètica en funció del 

camp magnètic extern aplicat per al mateix compost a una T = 2 K. 
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molt baixes temperatures, fet que ens indica que o bé no hi ha interacció 

intermolecular o més probablement, que aquestes interaccions són 

antiferromagnètiques amb un valor molt petit. També com passava en el cas anterior, 

de la representació de la magnetització en funció del camp magnètic deduïm que es 

tracta d’un compost de Fe3+ d’espí baix amb un S = 1/2. 

 

3.3.1.2. Propietats magnètiques del tetraiodoferrabisdicarballur: 

Per últim es va analitzar el derivat tetraiodat del ferrabisdicarballur com a sal de cesi, 

aquest compost, com s’ha esmentat amb anterioritat pertany a la tesi doctoral de la 

Dra. Adnana Zaulet, i tots els detalls sintètics i de caracterització han sigut estudiats a 

la seva tesi.  
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En aquest últim cas, ja veiem que el compost és d’espí baix amb un S = 1/2, informació 

que s’extreu de la representació de la magnetització en funció del camp magnètic 

aplicat (Figura 3.3.3). Tanmateix es pot veure que també tenim contribució del 

moment angular orbitalari. En aquest cas però si que s’observa una gran davallada de 

Figura 3.3.3. A la gràfica externa es representa la susceptibilitat magnètica molar en funció de la temperatura 

per al compost Cs[9]. A la gràfica interior es mostra la representació de la susceptibilitat magnètica en funció del 

camp magnètic extern aplicat per al mateix compost. 
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la susceptibilitat magnètica a temperatures molt baixes, aquest seria el clar exemple 

d’existència d’interaccions intermoleculars de caràcter antiferromagnètic.  

Com a conclusió d’aquest primer estudi del magnetisme dels compostos, es pot 

dir que el ferrabisdicarballur i els seus derivats iodats són espècies paramagnètiques 

d’espí baix amb un S = 1/2 i que presenten una gran contribució de moment angular 

orbitalari, que fa que els valors de la susceptibilitat magnètica molar en funció de la 

temperatura variïn dels valors que s’hauria esperat. D’altra banda, una possible 

explicació per al diferent comportament de la susceptibilitat magnètica molar en 

funció de la temperatura (a baixes temperatures) podria ser la presencia d’interaccions 

intermoleculars ferromagnètiques en el cas del ferrabisdicarballur, que faria 

augmentar el valor de la susceptibilitat magnètica molar. I d’interaccions 

antiferromagnètiques en el cas del derivat tetraiodat del ferrabisdicarballur. 

 

3.3.2. Propietats magnètiques dinàmiques dels derivats de ferrabisdicarballur. 

Posteriorment, basant-nos en el valor de D, que és la separació dels estats 

sense aplicar un camp magnètic extern, i el valor de S del complex necessari perquè un 

complex de coordinació pugui ser imant unimolecular (de l´anglès single molecule 

magnet, SMM),11 es va veure que els nostres complexos seguien aquestes condicions, i 

per tant es va voler fer un estudi amb més profunditat a fi de comprovar si aquests 

compostos són SMMs. Els SMMs són compostos químics que presenten 

superparamagnetisme per sota d’una certa temperatura, però que al contrari que en 

els òxids metàl·lics, aquest superparamagnetisme no prové d’una llarga alineació de 

moments magnètics, sinó que la propietat és intrínseca de la molècula i presenta 

histèresi magnètica molecular. Per a confirmar que un compost és SMM es pot fer de 

dues maneres diferents, la primera és mitjançant les corbes d’histèresi, ja que a 

diferència dels imants convencionals, aquestes presenten salts abruptes entre la 

retenció de la magnetització i la seva pèrdua,12 fenòmens relacionats amb processos 

de quantum tunnelling. I la segona manera consisteix en l’aplicació d’un camp altern 

(ac, de l´anglès alternate current) i variant la freqüència. D’aquesta manera, si en la 
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representació gràfica dels valors obtinguts s’obté un màxim, el compost és considera 

un SMM.13 

S’han estudiat les propietats magnètiques dinàmiques de tres compostos diferents 

per tal d’esbrinar si algun dels derivats del ferrabisdicarballur actua com a SMM. 

Aquests compostos han estat el NMe4[2], el MV[2]2 i el Cs[I1-2]. Es van escollir dos sals 

amb diferents cations de ferrabisdicarballur, ja que d’aquesta manera es pot estudiar 

l’efecte del catió si es que n’hi ha en el comportament magnètic (és a dir, si afecta en 

la relaxació magnètica dels sistemes), i també degut a que la distància entre molècules 

pot afectar les interaccions intermoleculars i, per tant, accelerant la relaxació 

magnètica (aplaquen l´efecte SMM). El catió tetrametilamoni és força voluminós i per 

tant provocarà una millor separació entre els ions de ferro, fet que és corroborat per la 

seva estructura cristal·lina, mentre que el catió metilviologen, tot i ser força voluminós, 

conté dues càrregues positives que ha de compensar amb dues unitats de 

metal·lacarborà. Per altra banda, es va 

escollir el derivat moniodat del 

ferrabisdicarballur per veure si hi ha 

algun efecte en afegir un àtom pesant 

a la molècula. A més a més, es van 

escollir aquests tres compostos ja que 

tots els resultats obtinguts amb les 

mesures de magnetisme s’han de 

confirmar mitjançant càlculs teòrics, i 

per a obtenir aquests es necessiten les 

estructures cristal·lines dels 

compostos. L’estructura cristal·lina del compost NMe4[2] ja estava descrita a la 

literatura, mentre que les estructures dels compostos MV[2]2 (Figura 3.3.4) i Cs[I1-2]- 

s’han obtingut en aquesta tesi doctoral.  

El primer que es va fer, va ser fer l’estudi de les propietats magnètiques estàtiques 

dels tres compostos, com s’havia fet en el cas dels sistemes mencionats anteriorment, 

ja que en el cas de la sal de tetrametilamoni i de metilviologen no s’havien realitzat 

(tot i que no es preveu que el canvi de catió pugui influir gaire en aquest fenomen).  

Figura 3.3.4. Representació ORTEP del comopost MV[2]2. 

Es pot observar una distribució en capes, on 2 unitats de 

ferrabisdicarballur formen un sandwich amb un catió 

metilviologen.  
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 A la figura 3.3.5 es mostren les susceptibilitats magnètiques dels tres 

compostos nous. Les gràfiques exteriors mostren la susceptibilitat magnètica en funció 

de la temperatura (MT vs T) mentre que a les gràfiques interiors es mostra la seva 

variació en funció del camp magnètic extern aplicat (M/NB vs H). Tal com succeïa en 

els casos anteriors, per a les diferents sals de ferrabisdicarballur (gràfica esquerra i 

central) s’observa una lleu decaiguda fins als 10 K i un augment posterior de la 

susceptibilitat magnètica i un valor al voltant dels 0.8 emu mol-1 K. Mentre que en la 

gràfica de la dreta s’observa exactament el mateix que es veia en l’apartat anterior per 

a la sal de Cs del compost [I1-2]-. En tots els casos es determina que S = 1/2 i que es 

tracta d’un complex de ferro (III) d’espí baix, conclusió que ja havíem extret en 

l’apartat anterior. També observem que el catió no influeix en les contribucions del 

moment angular orbitalari al magnetisme.  

 

El següent estudi que es realitza és l’estudi de les propietats magnètiques 

dinàmiques. Amb aquesta tècnica el que es fa és aplicar un camp d’ac a diferents 

freqüències; d’aquesta manera, la susceptibilitat magnètica es divideix en dues 

parts, el que s’anomena susceptibilitat magnètica en fase, és a dir que va a favor de 

la freqüència i la susceptibilitat magnètica fora de fase o bé en contra de la 

freqüència. La indicació de comportament com a SMM ens la dóna la gràfica de la 

susceptibilitat magnètica fora de fase. Si apareix un o més màxims, és una clara 

indicació que el compost és un SMM. Pot succeir però, que inicialment no s’observi 

cap tipus de senyal fora de fase, i això podria ser degut a que la molècula es pot 

relaxar per efecte túnel quàntic. Per evitar aquests processos, el que es fa és 

aplicar un camp dc extern, i d’aquesta manera evitem que pugui haver diferents 
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Figura 3.3.5. Representacions de les susceptibilitats magnètiques molars en funció de la temperatura (gràfica 

exterior) i les susceptibilitat magnètiques molars en funció del camp magnètic extern aplicat per al compost 

NMe4[2] (esquerra), MV[2] (centre) i Cs[I1-2] (dreta). 
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estats amb la mateixa energia i per tant eliminem l’efecte túnel quàntic (Figura 

3.3.6). 

 

 Per mesurar el camp dc extern que cal aplicar, inicialment es fan mesures a 

diferents freqüències i amb diferents camps magnètics per tal de determinar el 

camp dc més convenient per a l’estudi de la magnetització dinàmica, que serà 

aquell en el que la resposta es màxima. En aquest cas, el camp amb el que millors 

senyals s’obtenien en tots tres cassos fou a 3000 G.  

Les susceptibilitats magnètiques de ac (alternate current) dels compostos 

anteriorment esmentats es van mesurar en un rang de temperatures entre 10 i 1.8 

K i sota la presència d’un camp extern dc de 3000G, degut a que sense aquest 

camp no s’observava una senyal fora de fase. A la figura 3.3.7 s’observa a 

l’esquerra la variació de la susceptibilitat magnètica en fase en funció de la 

temperatura, cadascuna de les corbes correspon a una freqüència diferent. A la 

dreta s’observa el mateix tipus de gràfic però en aquest cas es representa la 

susceptibilitat magnètica fora de fase per al compost NMe4[2]. Es pot observar com 

en dues de les freqüències apareix el màxim, indicant que aquest compost es 

comporta com a un SMM per sota dels 6 K.  

 

Figura 3.3.6. A l’esquerra es representa la barrera d’anisotropia en els SMMs quan no s’aplica cap camp 

magnètic extern, la barrera energètica depèn dels paràmetres D i el valor de S al quadrat. Al centre es 

representa la variació d’aquesta barrera energètica un cop s’aplica un camp extern dc, poblant majoritàriament 

un dels estats al ser menor en energia. A la dreta es representa el possible efecte túnel quàntic, que succeeix 

quan hi ha dos estats amb la mateixa energia, aquest efecte s’observa a molt baixes temperatures quan l’efecte 

de la temperatura impedeix assolir l’energia suficient per passar la barrera i és un mètode molt comú de 

relaxació en magnetisme. 
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A la figura 3.3.8 es mostren les susceptibilitats magnètiques en fase i en contra 

de fase dels compostos MV[2] i Cs[I1-2] respectivament. Es pot veure com en el cas 

del compost MV[2] només s’han estudiat dues freqüències, que són les que en el 

cas anterior ens indicaven que el compost és un SMM; en aquest cas però no 

s’observa cap màxim en la susceptibilitat magnètica fora de fase, per tant no 

podem concloure que aquest compost sigui un SMM. Amb les dades que tenim i 

degut a que el mateix compost com a sal de tetrametilamoni es comporta com a 

SMM, es pot dir que tot indicaria que també hauria de comportar-se com a tal. Per 

tal de verificar-ho, s’hauria de realitzar el seu cicle d’histeresi a temperatures per 

sota de 1.8 K i veure quin comportament magnètic presenta. En la segona fila de 

gràfiques es troben les dades experimentals recollides per al compost Cs[I1-2], En 

aquest cas, tampoc s’ha obtingut cap màxim en la gràfica de l’esquerra que és la 

que correspon a la susceptibilitat magnètica fora de fase, com passava en el cas 

anterior, no podem ni negar ni confirmar que aquest compost es comporti com a 

SMM. S’haurien de fer més proves per a confirmar-ho com s’esmentava 

anteriorment.  
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Figura 3.3.7. A l’esquerra, la representació de la susceptibilitat magnètica en fase en funció de la temperatura 

per al compost NMe4[2], cadascuna de les corbes indica una mesura a una freqüència diferent. A la dreta, 

representació de la susceptibilitat magnètica fora de fase en funció de la temperatura per al mateix compost. 

Cadascuna de les corbes representa una mesura a una determinada freqüència.   
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Tots aquest resultats magnètics estan essent estudiats i confirmats per càlculs 

teòrics que s’estan realitzant en col·laboració amb el Dr. Eliseo Ruiz del grup de 

estructura electrònica de la UB, que fins el moment confirmen els resultats obtinguts 

experimentalment; és a dir, els càlculs teòrics defensen el comportament com a SMM 

de tots tres compostos, amb lleugeres diferències. Dels tres compostos estudiats, el 

que presenta unes propietats millors de SMM segons els càlculs teòrics és el compost 

MV[2], seguit del compost NMe4[2] i per últim el SMM més dèbil seria el Cs[I1-2]. 

Degut a aquesta petita disparitat entre els resultats experimentals i els teòrics, es va 

decidir de fer dilucions en estat sòlid dels compostos anteriors ja que d’aquesta 

manera les molècules queden més aïllades i per tant s’eliminen possibles interaccions 

intermoleculars i es pot veure millor quin es el comportament unimolecular del 

compost. Per fer-ho, es va preparar l’anàleg al compost indicat però canviant l’ió 

central per un Co3+, d’aquesta manera tenim la mateixa estructura però en un compost 

Figura 3.3.8. A l’esquerra, la representació de la susceptibilitat magnètica en fase en funció de la temperatura, 

cadascuna de les corbes indica una mesura a una freqüència diferent. A la dreta, representació de la 

susceptibilitat magnètica fora de fase en funció de la temperatura, cadascuna de les corbes representa una 

mesura a una determinada freqüència.  A dalt es representa el compost MV[2] i a baix el compost Cs[I1-2]. 
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diamagnètic, que no presentarà cap tipus de senyal en l’estudi magnètic. Inicialment 

es van fer dilucions al 5% en molar, és a dir per cada 100 molècules en tenim 5 de ferro 

i 95 de cobalt. 

 Va resultar que la relació senyal/soroll per a aquestes dilucions era massa alta i 

no es podien interpretar els resultats i es per això que es va decidir de fer les dilucions 

al 15% molar. Aquesta investigació s’està duent a terme en el moment de redactar 

aquest capítol i per tant no disposem dels resultats per poder mostrar-los en aquesta 

tesi doctoral.  
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4. Desenvolupament de nous mètodes de formació d’enllaços B-C 

exoclúster i optimització de processos existents. 

 

La derivatització dels metal·lacarborans ha estat molt estudiada en les últimes 

dècades, ja que la formació d’híbrids metal·lacarborà – fracció orgànica, ens aporta un 

nou conjunt de propietats per a tots dos fragments. La formació d’enllaços B-C 

exoclúster s’ha estudiat en profunditat, tot i que en aquest capítol es reportaran nous 

mètodes de síntesi.  

 

4.1. Diarilació del cobaltabisdicarballur partint d’un sol B-I amb 

condicions de reacció tipus Kumada catalitzada per pal·ladi. 

 

Les reaccions d’acoblament creuat catalitzades per pal·ladi van provocar una 

gran revolució a la química orgànica. Degut a aquest descobriment, Heck,1 Negishi2 i 

Suzuki3 varen rebre el Premi Nobel de química l’any 2010.4 Avui dia, les reaccions 

d’acoblament creuat catalitzades per pal·ladi s’han estès a altres camps de la química, 

incloent la química del bor.5  

Les propietats úniques dels metal·lacarborans com són la seva elevada 

estabilitat química i tèrmica,6 la seva gran solubilitat en aigua o dissolvents orgànics, el 

seu comportament redox reversible i l’habilitat de poder modificar el potencial redox 

del metall central,7 els fan una plataforma única per materials moleculars. En aquest 

aspecte, la derivatització dels metal·lacarborans amb fragments purament orgànics 

dóna pas a un conjunt de molècules amb propietats molt interessants. En el nostre 

grup ja s’havien realitzat amb anterioritat acoblaments creuats catalitzats per pal·ladi 

per generar enllaços B-C exoclúster amb resultats poc convencionals.  

Utilitzant la reacció de Sonogashira8 per acoblar el 8-iodocobaltabisdicarballur 

amb trimetilsilil-acetilè s’obtingué un compost on les dues unitats de dicarballur es 
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trobaven enllaçades mitjançant un pont etilè, generant dos enllaços B-C a partir d’un 

sol enllaç B-I.5b L’explicació d’aquest fenomen fou la gran habilitat del metal·lacarborà 

per produir una hidroboració a la unitat d’acetilè, formant un pont d’etilè i desprenent 

trimetilsilà. Uns anys després, el nostre grup va demostrar que el complex de pal·ladi 

podia activar l’enllaç B-H del metal·lacarborà. En aquest cas, utilitzant condicions de 

reacció tipus Heck, s’obtenien disubstitucions del metal·lacarborà, un altre cop, 

començant només amb un enllaç B-I.5c Per explicar aquest mecanisme, es van fer 

càlculs teòrics que indicaven que a més de patir una addició oxidant del B-I sobre el 

pal·ladi, en aquest intermedi de reacció, el pal·ladi també es podia coordinar al vèrtex 

B-H més proper, incrementant el caràcter hidrur d’aquest vèrtex B-H i afavorint 

d’aquesta manera la cascada de reaccions per a la formació d’enllaços B-Cvinil. Tot i que 

la di- i polisubstitució del metal·lacarborà mitjançant l’ús d’un catalitzador de pal·ladi i 

un sol B-I havia estat demostrada amb condicions de reacció tipus Sonogashira i Heck, 

mai s’havia trobat aquest fenomen en reaccions de tipus Kumada, que és una de les 

reaccions més utilitzades en química del bor per a produir enllaços B-C.  

En aquest apartat, es presenta per primer cop una disubstitució en 

cobaltabisdicarballur utilitzant la reacció d’acoblament creuat co-catalitzada per 

pal·ladi i coure amb condicions tipus Kumada, partint d’un sol B-I. La formació de 

derivats aril del cobaltabisdicarballur es va descriure en el grup de síntesi inorgànica i 

catàlisi al que jo pertanyo el 2003.5a Tot i que aquesta reacció ja havia estat descrita 

per Hawthorne et al. el 1995 utilitzant fragments d’organoalcans9 i per Zakharkin et al. 

en orto-, meta- i para-carborans utilitzant pal·ladi (0) com a catalitzador.10 

Com ja érem conscients de la possibilitat de di- i poli-substitució del 

cobaltabisdicarballur mitjançant condicions de reacció de tipus Sonogashira5b o Heck,5c 

es va decidir de reinvestigar la reacció de tipus Kumada descrita pel nostre grup i que 

donava com a producte de reacció la B-arilació del cobaltabisdicarballur. Aquesta nova 

investigació tenia com a objectiu revelar si era possible la polisubstitució amb aquestes 

condicions de reacció. Per fer-ho es van utilitzar les condicions de reacció utilitzades 

anteriorment al grup5a i que es descriuen a l’esquema 4.1.1. 
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Com es pot veure a l’esquema 4.1.1. la reacció consisteix a barrejar un 

equivalent del compost [I1-1]- amb 4 equivalents de l’organomagnesià corresponent en 

50 ml de THF  i 5-10% molar dels dos co-catalitzadors. En aquest cas però, es va 

mantenir el mateix ratio de reactius, però vàrem decidir de fer la reacció en condicions 

més concentrades (dividint el volum de dissolvent a la meitat), ja que d’aquesta 

manera esperàvem poder augmentar les possibilitats d’una polisubstitució. No 

obstant, utilitzant el reactiu de Grignard del benzè i del naftalè, no es va observar cap 

indici de disubstitució. Per altra banda, quan es va fer la reacció amb el 4,4’-bifenil, es 

va confirmar que fins i tot per a la reacció de Kumada es podia obtenir disubstitució. En 

analitzar el cru de reacció per 

MALDI-TOF-MS (Figura 4.1.1), es 

van poder identificar fins a 3 

compostos diferents. 

Com es pot veure a 

l’espectre, apareixen 3 pics, el 

primer a 475 m/z correspon al 

compost monosubstituït [5]-, el pic 

majoritari a 628 m/z correspon al 

derivat disubstituït [6]- i el tercer 

pic a 780 m/z correspon a un 

derivat trisubstituït, que tot i que 

s’observa per MALDI-TOF-MS, no 

Esquema 4.1.1. Condicions de reacció tipus Kumada per a la síntesi dels compostos [3]
-
, [4]

-
 i [5]

-
. 

Figura 4.1.1. Espectre de MALDI-TOF-MS del cru de reacció de 

la síntesi del compost [6]
-
. 
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ha estat possible el seu aïllament ni la seva identificació per RMN. Tots tres pics 

presenten la típica distribució isotòpica de bor característica dels metal·lacarborans, i 

l’espaiat entre pics de una unitat m/z ens indica que el compost és un monoaniò. Tot i 

que a l’espectre de MALDI-TOF-MS es veu una gran diferencia entre el pic del compost 

[5]- i el compost [6]-, mitjançant l’anàlisi del 1H{11B}-NMR del cru de reacció (Figura 

4.1.2), trobem que la barreja de reacció està  constituïda per un 48% de compost [5]- i 

un 52% de compost [6]-. La diferència entre les dues tècniques es pot deure a la 

facilitat d’ionització del compost [6]- respecte al compost [5]-.  

Com es mostra a la figura 4.1.2 i 

com ja s’ha mencionat anteriorment, els 

metal·lacarborans mono-substituïts 

presenten una alta asimetria en 

comparació amb els disubstituïts, és per 

això, que en el cas del compost [5]- 

obtenim dos pics diferenciats per als CC-

H, mentre que per al derivat [6]- només 

se n’observa un. Un cop integrats els 

senyals, és d’on s’extreu la proporció 

que hi ha de cadascun dels compostos. La resta de pics no s’han analitzat ja que es 

tracta d’una mescla de reacció. 

Degut a que tots dos compostos presenten unes propietats físico-químiques 

molt semblants, no vàrem ser capaços de separar els dos compostos mitjançant 

tècniques cromatogràfiques. Per altra banda, vàrem observar que el compost [5]- era 

més soluble en CHCl3 que el compost [6]-, això ens va permetre fer una recristal·lització 

en acetona:CHCl3 1:1. Després de l’evaporació dels dissolvents, el que es va obtenir fou 

una barreja de cristalls recoberts per una pel·lícula no cristal·lina. Els cristalls es varen 

separar manualment, i posteriorment es van rentar amb CHCl3 amb molta cura de no 

dissoldre els cristalls. Els cristalls ovalats de color taronja es van analitzar mitjançant 

raigs X i se’n va poder determinar l’estructura molecular (Figura 4.1.3). 

Figura 4.1.2.  
1
H-NMR del cru de reacció de la síntesi del 

compost [6]
-
, en blau es marquen els pics corresponents 

als CC-H del compost [5]
-
 i en verd, el pic corresponent al 

compost [6]
-
. 



Resultats i Discussió  
 

 43 

 

Pel que fa al cristall, hi ha alguns punts a comentar. Es tracta del primer cristall 

que s’obté d’un metal·lacarborà disubstituït amb grups aril segons la Cambridge 

Crystallographic Data Centre (CCDC) i només hi ha dues estructures més que contenen 

carbonis enllaçats als vèrtexs 8 i 8’ del metal·lacarborà. En ambdós casos, la 

conformació entre les dues unitats de dicarballur és transoid. Després d’analitzar totes 

les estructures cristal·lines de metal·lacarborans disubstituïts de la Cambridge 

Structural Database,11 s’ha trobat que el 44% de les estructures cristal·lines 

corresponen al rotàmer cisoid, mentre que el 50% corresponen al rotàmer transoid i 

només el 6% correspon al rotàmer gauche. A la figura 4.1.4 es mostra els tres possibles 

rotàmers dels metal·lacarborans de manera esquemàtica.  

Anomenem rotàmers a les diferents posicions relatives de les dues unitats de 

dicarballur.12 En funció de la posició relativa dels carbonis de les dues unitats, aquestes 

poden ser transoid, quan els carbonis de les dues unitats es troben totalment oposats, 

cisoid, si els carbonis es troben un sobre l’altre, o bé gauche si la disposició dels 

carbonis és a una posició intermèdia (Figura 4.1.4). 

 

Figura 4.1.3.  Representació ORTEP amb un 30 % de probabilitat del compost [6]
-
. Els àtoms d’hidrogen s’han 

omès per claredat. 

Figura 4.1.4.  Representació esquemàtica dels 3 tipus de rotàmers que poden presentar els metal·lacarborans. 



Resultats i Discussió  
 

 44 

En aquest cas, l’angle dièdric entre els dos bifenils és de 179.25º, per tant es 

tracta d’una estructura de tipus transoid, tal com ja s’havia reportat en els dos casos 

de metal·lacarborans disubstituïts amb carbonis als vèrtexs 8 i 8’. L’angle diedre s’ha 

mesurat entre els plans formats pels àtoms C5-B2-Co1 i Co1-B12-C17 (Figura 4.1.3). Les 

distàncies entre els dos carbonis del clúster, C1-C2 1.620 Å i C3-C4 1.630 Å són les 

distàncies típiques en els metal·lacarborans. La distància dels enllaços B-C són 1.577 Å 

per a l’enllaç B2-C5 i 1.585 Å per a l’enllaç B12-C17. També s’han mesurat els angles 

que formen els àtoms Co1-B2-C5 117.13 º i Co1-B12-C17 115.72 º, que estan d’acord 

amb el de les estructures amb un grup fenil a la CCDC. Els dos anells de fenil no 

presenten una conformació coplanar, presentant angles diedres C7-C8-C11-C16 i C19-

C20-C23-C24 de 36.27 º i 24.88 º respectivament.  

Degut a que els compostos derivats del benzè [3]-, naftalè [4]- i bifenil [5]- ja 

s’havien descrit abans a la literatura, no es comentarà aquí la seva caracterització. El 

compost [6]-, sintetitzat per primer cop en aquesta tesi doctoral, s’ha caracteritzat 

mitjançant les tècniques espectroscòpiques de FTIR-ATR, RMN, MADLI-TOF-MS i anàlisi 

elemental.  

 

 

Figura 4.1.5.  Espectre de FTIR-ATR del compost [6]
-
. S’observen les bandes característiques del metal·lacarborà 

a 3049 cm
-1

 pertanyents als vèrtexs CC-H i la banda a 2531 cm
-1

 pertanyent als vèrtexs B-H. 
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A l’espectre de FTIR-ATR de la figura 4.1.5 es poden observar les bandes 

característiques del metal·lacarborà, les vibracions corresponents als CC-Hs a 3049 cm-1 

i les vibracions dels vèrtexs B-H a 2531 cm-1, i a més a més es pot veure una banda a 

3018 cm-1 corresponent als CAr-H.  

 

Al 1H-NMR (Figura 4.1.6) podem distingir el senyal a 4.01 corresponent als 4 

protons del clúster CC-H, i a la zona aromàtica es poden veure 4 senyals, un doblet que 

integra 4 protons, un doblet que integra 4 protons, un triplet que integra 8 protons i 

un triplet que integra 2 protons, si sumem tots els protons, ens dóna 18H, que 

correspon amb el nombre d’hidrògens de les dues unitats de bifenil. A més a més, es 

pot veure un pic a 3.41 que integra 12H i que correspon al tetrametilamoni que 

s’utilitza com a contraió en la precipitació del compost [6]-. 

 A la figura 4.1.7 es mostren els 11B{1H} i 13C{1H}-NMRs del compost NMe4[6], a 

l’RMN de bor es pot veure com l’espectre presenta pocs pics degut a la alta simetria de 

les especies disubstituïdes, obtenint un total de 5 pics amb intensitats 2:2:8:4:2. A 

Figura 4.1.6.  
1
H-NMR del compost [6]

-
 amb les integracions atribuides a cada pic corresponent a la molècula, 

4H per als CC-H i 18 H per als dos bifenils, i 12H per al catió tetrametilamoni. 
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l’RMN de carboni es poden distingir els senyals del CC a 53.84 ppm, el senyal del catió 

[NMe4]+ a 55.18 ppm i els senyals dels carbonis aromàtics entre 141 i 125 ppm. 

 

  

Per ampliar informació relativa a la síntesi i caracterització del compost [6]-, 

veure annex, article: Skipping the one C-X one C-C bond rule in Kumada cross coupling 

reaction. Diarylation from an only B-I in metallacarboranes, V. S. Arderiu, C. Viñas, F. 

Teixidor, J. Organomet. Chem., 2015,  

DOI:http://dx.doi.org/10.1016/j.jorganchem.2015.06.003 

 

4.2. Substitució electrofílica sobre el cobaltabisdicarballur amb 

carbocations, nou mètode per a la formació d’enllaços B-C. 

 

Com s’ha esmentat a l’apartat anterior, en les darreres dècades s’ha estudiat 

molt la formació d’enllaços B-C exoclúster i, en aquest apartat, es presenta una nova 

via de síntesi de derivats dels metal·lacarborans amb formació d’enllaços B-C sense 

necessitat d’utilitzar cap tipus de catalitzador. Fins a l’actualitat, totes les vies de 

síntesi d’enllaços B-C consistien en reaccions d’acoblament creuat catalitzades per 

Figura 4.1.7. A l’esquerra, 
11

B{
1
H}-NMR del compost [6]

-
 amb les integracions corresponents a cada pic 

corresponent a la molècula, amb una distribució 2:2:8:4:2 típica en metal·lacarborans disubstituïts. A la dreta, 
13

C-NMR del compost [6]
-
, s’observen 2 zones de pics, els pertanyents a la regió aromàtica entre 141 i 125 ppm i 

els pics a 55 i 53 que corresponen als CC i el catió tetrametilamoni. 
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metalls5,9,10 o bé reaccions tipus EINS13 on es precisa d’un àcid de Lewis (electròfil) que 

debiliti l’enllaç B-H per poder fer un posterior atac nucleofílic (esquema 4.2.1) 

  L’objectiu inicial d’aquest 

treball era la formació d’un nou 

enllaç B-C en un metal·lacarborà on 

inicialment ja s’havia produït un 

enllaç B-Csp2 (compost [4]-). La 

reacció que es volia aconseguir es 

mostra a l’esquema 4.2.2. 

 

En aquest cas, es va pensar en emprar el catió tritil (trifenilmetil) com a 

atrapador d’hidrurs, ja que aquest és un dels seus usos mes comuns,14 tot i que 

industrialment s’utilitza com a iniciador catiònic de polimeritzacions.15 Tenint en 

compte  que el vèrtex B(8)-H és el més enriquit electrònicament del clúster,16 era 

d’esperar que un atrapador d’hidrurs iniciaria la reacció per la posterior formació de 

l’enllaç B-C que ja està pre-organitzat. Idealment, el catió tritil abstrauria l’hidrur, 

deixant el boracatiò B(8)+ que reaccionaria amb el naftalè, que es troba en una posició 

molt pre-organitzada des del punt de vista geomètric.  

 

El primer intent de síntesi va consistir en barrejar un equivalent del compost 

[4]- amb un equivalent de tritil en THF i comprovar la compatibilitat del tritil amb el 

Esquema 4.2.1. A dalt, reacció general EINS, a baix, 

mecanisme general de la reacció. 

Esquema 4.2.2. Reacció química proposada per a la obtenció d’un metal·lacarborà pinçat a les posicions 8 i 8’ 

per un fragment aromàtic ([7]
-
). 
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THF, ja que aquest dissolvent té una alta tendència a la polimerització catalitzada per 

àcid. La mescla de reacció es va deixar en agitació durant una nit sota atmosfera inert 

de nitrogen. El resultat de la síntesi fou una massa viscosa, es va analitzar el cru de 

reacció per MALDI-TOF-MS i només s’observava un pic a 450 m/z que correspon al 

reactiu de partida [4]-; per tant, l’augment en la viscositat era degut a la polimerització 

del THF catalitzada pel catió trifenilmetil. Es va decidir doncs de canviar el dissolvent, 

en comptes d’utilitzar el THF, que solubilitza molt bé els reactius, es va utilitzar el DME, 

que al ser un èter, també solubilitza molt bé els reactius, i a més a més, aquest 

dissolvent no polimeritza tan fàcilment com el THF. 

Després de fer la reacció en DME, es va analitzar el cru de reacció per MALDI-

TOF-MS (figura 4.2.1) i es varen veure 2 pics. Un pic amb una intensitat relativa de ~ 

5% a 450 m/z que correspondria al reactiu de partida [4]- i un pic a 692.68 m/z que 

correspondria al compost de partida al que s’ha afegit una unitat de tritil. A més a més, 

els pics presenten la típica distribució isotòpica de bor on els pics estan separats per 

una unitat m/z, indicant que el producte obtingut és un monoanió.  

 

Per confirmar que el que succeïa a la reacció era la incorporació del fragment 

tritil al metal·lacarborà, es va decidir de fer la mateixa reacció però en aquest cas 

692.68

450.50

Figura 4.2.1. Espectre MALDI-TOF-MS del cru de reacció per a la obtenció del compost [10]
-
. 
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utilitzant el compost [1]- en comptes del compost [4]-, i d’aquesta manera poder 

veure, si el fet de tenir un grup naftil inicialment a la molècula influïa en la formació de 

l’enllaç B-C. Es va preparar, aleshores, una dissolució de [1]- en DME i es va afegir 1 

equivalent de trifenilmetil tetrafluoroborat, i la dissolució es deixà en agitació durant 

una nit sota atmosfera de nitrogen. Posteriorment s’analitza el cru de reacció per 

MALDI-TOF-MS i es veu que només apareix un pic a 566 m/z que correspondria a la 

incorporació d’un tritil al metal·lacarborà; el pic presenta la típica distribució isotòpica 

de bor amb separació entre pics d’una unitat m/z confirmant que es tracta d’un 

monoanió. Un cop comprovat que el catió tritil s’incorpora al metal·lacarborà, ens 

vàrem plantejar si només hi entraria un tritil, o si bé la reacció pot continuar; és per 

això que es va fer el mateix procediment de reacció, però aquest cop afegint dos 

equivalents de tritil. Després d’analitzar el cru de reacció per MALDI-TOF-MS es va 

trobar un sol pic a 808 m/z que correspondria a la incorporació de dos unitats de tritil 

al metal·lacarborà. Veient que es podia introduir més d’un grup al metal·lacarborà, es 

va dur a terme una reacció amb 3 equivalents de tritil i també per anàlisi de masses es 

va trobar un pic a 808 m/z, confirmant que, o bé l’impediment estèric és tan gran que 

no permet la incorporació de més unitats al metal·lacarborà, o bé que el següent 

vèrtex B-H no és suficientment nucleòfil per iniciar la reacció de substitució.  

Per a aquest tipus de reacció, hem proposat un mecanisme tipus SE2, amb un 

estat de transició de la reacció on el B, el H i el C són els tres centres d’un enllaç 3c,2e 

molt típic en química del bor (esquema 4.2.3). La força motriu de la reacció seria la 

formació de l’enllaç B-C, ja que l’energia de formació de l’enllaç B-C és de 448 KJ/mol 

mentre que l’energia de formació de l’enllaç B-H  és de 330 KJ/mol, estabilitzant el 

producte final en 118 KJ/mol. 

  

Esquema 4.2.3. Mecanisme proposat per a la reacció de substitució electrofílica bimolecular en metal·lacarborans, 

l’estat de transició de la qual consisteix a un enllaç tricèntric (3c,2e) entre el vèrtex B(8)-H i el carbocatió tritil. 
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Per tant, s’ha descrit per primer cop un mètode de síntesi de derivats de 

metal·lacarborans amb formació d’enllaç B-C exoclúster sense necessitat d’utilitzar 

catalitzadors. 

Tot seguit posarem la caracterització d’un dels compostos ([10]-) com a exemple de 

caracterització dels compostos esmentats en aquest apartat. 

 

A la figura 4.2.2 es pot veure el 1H-NMR del compost NMe4[10]; inicialment es 

va identificar el pic corresponent als CC-H a 3.85 ppm i se li assigna la integració de 4H. 

El pic a 3.45 ppm correspon al catió tetrametilamoni, i la seva integració de 12H ens 

indica que tenim un catió per cada metal·lacarborà. Després es pot veure un doblet a 

5.6 ppm que integra 1H i un singlet a 8.86 ppm que integra també 1H. Entre els 7.79 i 

els 6.97 apareix un multiplet que integra en total 20H i que amb els dos pics que 

integren 1 ens dóna el total de 22H que són els protons aromàtics que té el compost 

NMe4[9]. A la figura 4.2.3 trobem a l’esquerra l’11B-NMR i a la dreta el 13C-NMR de la 

mateixa espècie. 

 

Figura 4.2.2. 
1
H-NMR del compost NMe4[10]. Els pics corresponents als C-H han estat identificats i integrats, 

obtenint 22 H aromàtics, 4 H dels CC-H i 12 H per al catió tetrametilamoni. 
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A la figura 4.2.3 es presenten els 11B{1H}-NMR i 13C{1H}-NMR del compost 

NMe4[10]. En l’espectre de l’esquerra, podem observar la típica distribució de pics 

2:2:8:4:2 d’un metal·lacarborà disubstituït que presenta una gran simetria. El pic a 

12.22 ppm correspon als vèrtexs B(8 i 8’)-C exoclúster. Per altra banda, al carboni, es 

poden observar els pics de la zona aromàtica entre 144 i 124 ppm, on trobem els pics 

més intensos corresponents al fragment tritil, que degut a la seva alta simetria, només 

presenta 5 pics a l’espectre de carboni, ja que hi ha molts carbonis equivalents. A la 

zona entre 56 i 54 ppm trobem el senyal corresponent als CC a 56.66 ppm, el senyal a 

55.20 ppm correspon al carboni del catió tetrametilamoni, i per últim, el pic a 54.08 

ppm correspon al C del fragment tritil enllaçat al metal·lacarborà. 

Un cop caracteritzats els compostos descrits amb anterioritat ([8]-, [9]- i [10]-), 

el següent pas és fer doncs un escaneig de la reacció i veure amb quin tipus de 

carbocatió funciona i amb quins no. Per poder fer l’escaneig de la reacció, primer 

necessitem formar carbocations in situ ja que el carbocatió tritil és un dels pocs que es 

troben comercialment. Es va decidir doncs, que degut a que el metal·lacarborà és una 

espècie aniònica, precipitar-lo com a sal de Ag, i utilitzar reactius orgànics halogenats. 

D’aquesta manera precipitaria AgX i es formaria el carbocatió in situ en presència del 

metal·lacarborà per a que reaccionin.  

El primer intent de síntesi fou amb el bromobenzil, la reacció consisteix a 

dissoldre el Ag[1] en DME i afegir poc a poc el derivat halogenat. En qüestió de minuts 

apareix un precipitat blanquinós que assumim és el AgBr, en aquest cas. La reacció es 

  

Figura 4.2.3. A l’esquerra, 
11

B{
1
H}-NMR del compost NMe4[10], l’espectre presenta la típica distribució d’un 

metal·lacarborà disubtituït. A la dreta, 
13

C{
1
H}-NMR del compost NMe4[10], s’obesrven els pics aromàtics entre 

144 i 124 ppm i els del CC, tetrametilamoni i el C del fragment tritil entre 56 i 54 ppm. 
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deixa amb agitació durant una nit sota atmosfera inert de nitrogen. Un cop s’analitza el 

cru de reacció per MALDI-TOF-MS (figura 4.2.4) s’observen 4 pics que s’han identificat 

segons el pes molecular com es pot veure a la figura.  

 

També es va analitzar el cru de reacció per 11B-NMR (figura 4.2.5) i es va veure 

que es poden diferenciar tres pics a la zona on apareixen els B-O i B-C. Els pics s’han 

assignat segons el que s’observa a l’espectre de MALDI-TOF-MS de la figura 4.2.4, a 

prop dels 24 ppm apareixeria el vèrtex B-O i a 17 i 13 ppm, es poden observar dos pics 

diferents que corresponen a B-C, un que pertany a un B-Csp3 i un B-Csp2. Si considerem 

que hem format el carbocatió benzílic, només s’hauria d’observar un pic corresponent 

a un B-Csp3, però com s’ha esmentat anteriorment, el carbocatió benzílic és 

moderadament estable degut a que s’estabilitza per ressonància amb les posicions 

orto- i para- de l’anell aromàtic, això podria indicar que el carbocatió benzílic no 

reacciona per una sola posició, sinó per les 4 possibles posicions (benzílica, 2 posicions 

orto- i una para-), obtenint-ne per tant una major substitució mitjançant l’anell 

aromàtic, que no pas de la posició benzílica, fet que estaria d’acord amb el que 

s’observa experimentalment al 11B{1H}-NMR. 

324.35

340.35
403.28

414.43

Figura 4.2.4. Espectre MALDI-TOF-MS del cru de reacció de formació del compost [11], s’han assignat els 4 pics 

principals segons la massa afegida al pic original de cobaltabisdicarballur (324 m/z). 
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Els possibles productes de la reacció es mostren a la figura 4.2.4 on trobem 

representat el producte que s’obtindria si el carbocatió reacciona per la posició 

benzílica ([11]-), per la posició orto- ([12]-) o la posició para- ([13]-). 

 

B-OH B-Csp2B-Csp3

Figura 4.2.5. 
11

B{
1
H}-NMR del cru de reacció de formació del compost [11], s’han assignat els 3 pics característics a 

24 ppm B-OH, a 17.38 ppm B-Csp3 i B-Csp2 a 13.59 ppm. 

Figura 4.2.6. Representació dels possibles productes formats degut a la estabilitat del carbocatió benzílic per la 

deslocalització de la càrrega per ressonància amb l’anell aromàtic a les posicions orto- i para-. 
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Tot i que la conversió en el producte desitjat es troba al voltant del 10%, 

decidim fer l’escaneig de la reacció amb diferents tipus d’halurs orgànics. A la taula 

4.2.1 es resumeixen els experiments que s’han realitzat utilitzant aquest mètode fins a 

la data d’escriptura d’aquest capítol. 

 

Experiment R-X Temperatura Temps Conversió 

1 Bromobenzil 25 ºC 12h 14% 

2 Clorobenzil 25 ºC 12h 16% 

3 Iodobenzè 25 ºC 12h - 

4 Iodobenzè 85 ºC 12h - 

5 1-Clorobutà 25 ºC 12h - 

6 1-Clorobutà 85 ºC 12h - 

7 2-Cloropropà 25ºC 12h - 

8 2-Bromopropà 25ºC 12h 11% 

9 2-Bromopropà 

+ DBU 

25ºC + 85 ºC 12h + 24h - 

 

A la taula hi ha resumits 9 experiments realitzats amb aquest nou mètode de 

síntesi. En l’entrada 1 i 2, es van utilitzar dos reactius per formar carbocations benzílics, 

que són força estables. I el resultat obtingut és molt semblant, podem dir que en el cas 

de formació de carbocations benzílics, no hi ha un efecte significatiu en l’ús de clorur o 

bromur orgànic. En el cas de generar carbocations aromàtics (entrada 3 i 4) en cap dels 

casos es va observar la formació del precipitat blanquinós. Pel que fa a les entrades 5 i 

6, es pretenia formar un carbocatió primari, que són els més inestables de tots, però 

tot i que es va observar la formació del precipitat que indica que l’halogen ja no forma 

part de la molècula orgànica, no es va veure cap tipus de reacció, el MALDI-TOF-MS del 

cru de reacció només conté un pic a 323 m/z indicant la presencia del compost [1]- de 

partida sense reaccionar. Per últim, en el cas de formació de carbocations secundaris 

Taula 4.2.1. Resum d’experiments realitzats entre el derivat Ag[1] i els diferents halurs orgànics i el resultat en 

cada cas expressat en % conversió segons els espectres de MALDI-TOF-MS del cru de cada reacció.  
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(entrada 7 i 8), es va veure que en el cas d’utilitzar el clorur, tot i veure el precipitat de 

AgCl, no es va obtenir conversió en el producte desitjat, o bé aquesta no es podia 

quantificar. Pel que fa a l’ús del bromur, aquesta reacció si va ser satisfactòria amb un 

11% de conversió. Posteriorment, degut a que el mecanisme de reacció que 

presentem, en el que s’allibera un protó després de la SE2, es va pensar en l’addició 

d’una base no nucleòfila com és la DBU, que al protonar-se pogués precipitar amb el 

metal·lacarborà (entrada 9). D’aquesta manera tindríem una força motriu que fes 

evolucionar més la reacció. Tot i això, en cap cas es va observar la formació del 

precipitat de AgBr, i la reacció no evoluciona fins i tot després de deixar-la durant 1 dia 

a reflux. Com s’ha mencionat amb anterioritat, aquesta és una investigació que encara 

s’està duent a terme i els resultats són preliminars. De moment, podem confirmar que 

la reacció és suggerent per a carbocations secundaris i benzílics. Es pot assumir doncs 

que els carbocations terciaris també haurien de ser adequats amb aquest mètode de 

síntesi, tot i que encara s’han de fer més proves per augmentar la conversió del reactiu 

de partida en el producte desitjat.  

Tot i que en el que ve a continuació l’objectiu no era la formació d’enllaços B-C 

exoclúster, sinó la formació d’enllaços B-X (X = N o O), es va considderar que ja que la 

metodologia emprada es va inspirar en el mètode anterior de síntesi, es va decidir 

posar-ho al final d’aquest apartat. La idea principal d’aquest apartat era la síntesi de 

derivats del cobaltabisdicarballur que s’utilitzen molt com a productes de partida per 

posteriors reaccions. Aquests compostos són el derivat dioxanat del 

cobaltabisdicarballur (14), o el compost 28 que es presentarà en el següent capítol 

d’aquesta tesi doctoral. La reacció pensada era la que es mostra a l’esquema 4.2.4 com 

a reacció general.  
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La idea inicial era que la plata precipités com a sal de iodur, i es formés un boracatió 

que reaccionés amb un nucleòfil, en aquest cas, per a l’obtenció del derivat dioxanat 

s’utilitza el 1,4-dioxà i en el cas del compost 28 la 4,4’-bipiridina. Cal remarcar però, 

que en el cas del derivat dioxanat, es va observar la formació del compost desitjat però 

amb una conversió al voltant del 10 %, mentre que en el cas de la 4,4’-bipiridina només 

es va observar el compost de partida. En el segon cas,l’explicació més raonable és la 

possibilitat que la plata coordini amb la 4,4’-bipiridina fent complexos de coordinació 

solubles i impedint d’aquesta manera la precipitació del iodur de plata i per tant la 

formació del B+, que reaccionaria amb el nucleòfil. Per altra banda, degut a que la 

síntesi descrita a la bibliografia per al compost dioxanat té millor resultat que 

l’observat mitjançant aquesta tècnica, es va decidir no prosseguir en la investigació 

d’aquesta via de síntesi. 

 

4.3. AlCl3 com a catalitzador per a la formació d’enllaços B-C. 

 

Seguint amb el tema de formació d’enllaços B-C exoclúster, s’ha mencionat 

amb anterioritat que una de les vies més comuns era mitjançant la reacció EINS,13 en 

aquest tipus de síntesi s’utilitza un àcid de Lewis (electròfil) que actua com a iniciador 

de la reacció al coordinar-se al vèrtex B(8), que és el vèrtex més nucleofílic del 

Esquema 4.2.4. Reacció general de descomposició del compost [I1-1]
-
 per a la obtenció de derivats del compost [1]

-
. 



Resultats i Discussió  
 

 57 

cobaltabisdicarballur,16 debilitant l’enllaç B-H formant un enllaç tricèntric i permetent 

un atac nucleofílic sobre el B(8) del clúster.  

4.3.1. Síntesi, purificació i caracterització de derivats híbrids orgànics - 

metal·lacarborà. 

 

 

En aquest cas en concret, el que es volia aconseguir era la reacció de Friedel 

Crafts amb diferents PAHs (Policyclic Aromatic Hydrocarbons) i per tant, es va pensar 

en utilitzar el AlCl3 com a àcid de Lewis. A l’esquema 4.3.1 es mostra la reacció que es 

buscava amb el naftalè com a exemple.  

En les reaccions de Friedel Crafts normalment s’utilitza el compost aromàtic 

com a dissolvent, però degut a que a mesura que augmenta el nombre d’anells també 

augmenta el preu del compost, es va pensar en utilitzar un dissolvent per abaratir el 

preu de síntesi. El dissolvent havia de dissoldre tots dos compostos i no reaccionar en 

les condicions de reacció emprades. Es va pensar doncs en utilitzar un compost 

aromàtic (ja que la sal de Cs del cobaltabisdicarballur és soluble en benzè i toluè) però 

no podien ser ni benzè ni toluè ja que aquests reaccionarien també amb el 

metal·lacarborà. Per això, es va pensar en utilitzar el mesitilè, que té les posicions 1, 3 i 

5 ocupades amb grups metils i per tant està molt impedit estèricament i no 

reaccionaria en aquestes condicions de reacció.  

Un cop es va realitzar la síntesi i es va purificar i separar el compost, es va veure 

que no s’obtenia el compost desitjat. Es va fer una cerca bibliogràfica exhaustiva i es va 

trobar que Plesek et al.17 havien realitzat el mateix tipus de síntesi, però utilitzant 

Esquema 4.3.1. Descripció de la reacció i condicions utilitzades per a la formació del compost [7]
-
. 
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ciclohexà com a dissolvent. Comparant els 1H i 

11B-NMR, nosaltres obteníem el mateix 

compost, amb un rendiment molt més elevat. 

Degut a que ells havien descrit l’estructura 

cristal·lina, vàrem saber que es tractava d’una 

extrusió d’un carboni de l’estructura inicial del 

naftalè (figura 4.3.1) perdent part de 

l’aromaticitat.  

En el decurs d’aquesta síntesi, també ens vam adonar que a l’hora d’utilitzar el 

AlCl3 en els metal·lacarborans, aquest ha d’estar en condicions anhidres, ja que sinó en 

comptes de fer-se la reacció de Friedel Crafts, només s’obté halogenació del 

cobaltabisdicarballur en generar-se HCl per descomposició del AlCl3. Per tant, per 

aconseguir una bona conversió de la reacció en el compost desitjat i minimitzar la 

formació dels subproductes clorats, el AlCl3 s’ha de sublimar abans de cada ús. El AlCl3 

anhidre comercial és presenta com a petites pedretes d’una tonalitat groguenca, 

normalment degut a una impuresa de FeCl3. Mitjançant la sublimació, s’aconsegueix 

eliminar el AlCl3 hidratat i la impuresa de clorur fèrric. Per fer la sublimació, es fa un 

muntatge amb un sublimador i s’afegeix un 1% en massa de NaCl. És conegut que 

afegint NaCl es forma Na[AlCl4] que fon a altes temperatures i és capaç de dissoldre les 

impureses iòniques, alhora que és immiscible amb el AlCl3.18 El AlCl3 sublima al buit al 

voltant dels 160-180 ºC i es forma un sòlid blanc mentre que el residu de Na[AlCl4] amb 

les impureses dissoltes queda d’una tonalitat groga-marró fosc.  

Amb aquest mètode de síntesi, és va decidir fer la reacció amb altres PAHs com 

són l’antracè, el pirè i el perilè, obtenint els compostos [16]-, [17]- i [18]-. Es va 

observar que el derivat d’antracè també patia l’extrusió d’un dels carbonis mentre que 

en el cas del pirè i el perilè, no s’observava aquest fenomen. La diferència entre els 

compostos que pateixen extrusió i els que no, s’observa al 11B{1H}-NMR. Els compostos 

[15]- i [16]- són més asimètrics que els compostos [17]- i [18]- i per tant presenten un 

nombre de pics major al 11B{1H}-NMR (figura 4.3.2). Es poden observar 2 pics diferents 

per al B(8) i B(8’), ja que un està enllaçat a un Csp2 i l’altre a un Csp3. El vèrtex B-Csp2 

s’observa prop de 23-25 ppm mentre que el B- Csp3 apareix al voltant de 16 ppm; 

Figura 4.3.1. Representació del compost que 

s’obté en realitzar la síntesi descrita en 

l’esquema 4.3.1. 
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aquesta diferència es deguda al caràcter més àcid del Csp2. Mentre que en el cas de les 

espècies més simètriques ([17]- i [18]-) l’espectre de 11B{1H}-NMR presenta menys 

senyals, i només es troba un senyal per als B(8) i B(8’) prop de 25 ppm, indicant que 

tots dos àtoms de bor estan enllaçats a carbonis de la mateixa naturalesa, en aquest 

cas, Csp2.  

  

En col·laboració amb el grup del Prof. Miquel Solà de la Universitat de Girona, 

es van realitzar una sèrie de càlculs teòrics per intentar entendre el fenomen de 

l’extrusió.  

A l’hora de purificar els compostos, es va trobar també una diferència entre 

aquells que patien l’extrusió i aquells que no. El procés de purificació descrit 

inicialment consistia a fer una extracció Et2O: HCl 0,1M amb una posterior precipitació 

com a sal de NMe4. Un cop el producte s’havia assecat, es feia una placa preparativa 

de sílica utilitzant una mescla CH2Cl2:MeCN 8:2 com a eluent. Ens vàrem adonar però, 

que en el cas dels compostos [15]- i [16]-, després de fer la placa preparativa, el 

compost s’impurificava més encara. Després d’analitzar la fracció que contenia el 

producte per MALDI-TOF-MS s’observava l’aparició d’un nou pic amb 16 unitats m/z 

més que el pic molecular. Aquest pes correspon a l’addició d’un àtom de O a la 

molècula. El dubte era doncs si aquest àtom d’oxigen s’enllaçava al metal·lacarborà o 

bé a la part orgànica. Després d’analitzar els compostos per 11B{1H}-NMR, s’obtenia un 

nou pic cap als 27 ppm, zona on solen aparèixer els vèrtexs B-O, aquest fet però, no 

s’observava en el cas dels compostos [17]- i [18]-. Es va pensar en dues possibles 

Figura 4.3.2.  A l’esquerra, 
11

B{
1
H}-NMR del compost [15]

-
, a la dreta, 

11
B{

1
H}-NMR del compost [17]

-
. 

S’observa la diferencia de simetria dels compostos degut al gran nombre de pics que presenta l’espectre de 

l’esquerra en comparació amb el de la dreta, que és una molècula més simètrica.  
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causes d’aquesta oxidació de l’enllaç B-H, una d’elles era la possible interacció amb la 

sílica i l’altra, degut a que la sílica de placa preparativa porta sulfat de calci, si era el 

calci el causant d’aquesta reacció i també ens vàrem preguntar si la llum podia influir 

en la reacció també. A la taula 4.3.1. es mostren els experiments que es varen realitzar 

per observar aquest fenomen amb el compost [15]-. En tots els casos es va utilitzar 

acetona com a dissolvent i es van analitzar per MALDI-TOF-MS després d’una setmana. 

S’afegia acetona si era necessària degut a l’evaporació. 

   i 
Experiment Sal de Ca2+ Llum Conversió (B-OH) 

1 No Si - 

2 No No - 

3 CaCl2·6H2O Si 7% 

4 CaCl2·6H2O No 7% 

5 CaSO4 Si 42% 

6 CaSO4 No 12% 

7 CaCO3 Si 14% 

8 CaCO3 No 11% 

9 CaO Si 16% 

10 CaO No 3% 

 

De la taula es pot concloure doncs que el catió Ca2+ té a veure amb la reacció 

d’oxidació de l’enllaç B-H. A més a més, fent les reaccions en presència de llum 

augmenta la conversió del B-H en B-OH sobretot en el cas de l’entrada 5 quan s’utilitza 

el sulfat de calci, on la conversió augmenta gairebé 4 vegades. També s’ha observat 

que no només s’oxida un vèrtex B-H sinó que s’han observat pics als espectres de 

MALDI-TOF-MS que corresponen amb una diferència de 32 unitats m/z que 

correspondria a la oxidació de 2 vèrtexs del clúster. Després d’analitzar aquestes 

mateixes mostres per 11B{1H}-NMR, és confirma que apareixen 2 pics diferenciats entre 

els 27 i els 30 ppm, que com s’ha esmentat anteriorment, és la zona on apareixen els 

pics dels B-O.  

Un cop estudiada la oxidació de l’enllaç B-H, i sabent que el Ca2+ present a la 

sílica que s’utilitza per preparar les plaques preparatives és la seva causa, es va decidir 

Taula 4.3.1.  Resum d’experiments realitzats per determinar la causa de formació de l’enllaç B-OH en el 

compost [15]
-
. 
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de canviar el mètode de purificació per a aquells compostos que presentaven l’extrusió 

del carboni ([15]- i [16]-). En comptes de fer una placa preparativa, es fa una columna 

de sílica utilitzant la mateixa barreja de dissolvents que per a la placa preparativa. 

D’aquesta manera es pot obtenir el compost pur. Pel que fa als compostos [17]- i [18]- 

es va mantenir el mateix procediment de purificació ja que es va veure que en el seu 

cas no s’observava la oxidació de l’enllaç B-H. 

Els compostos esmentats amb anterioritat s’han caracteritzat per FTIR-ATR, 

MALDI-TOF-MS i RMN. Com es pot veure a la figura 4.3.3, al 1H-NMR es poden distingir 

clarament els protons aromàtics que apareixen entre 7-8 ppm; es poden veure també 

els dos senyals que es solapen per als protons del clúster a 3.83 i 3.81 ppm i per últim 

els dos senyals pertanyents als dos grups metilè que apareixen després de produir-se 

l’extrusió del carboni. Degut a que un d’ells està directament enllaçat al 

metal·lacarborà, la densitat electrònica dels dos metilens és diferent, apareixent un a 

3.38 ppm i l’altre a 2.27 ppm. Al 11B{1H}-NMR es pot veure, com s’ha esmentat 

anteriorment, que apareixen dos pics que integren 1B cadascun que corresponen als 

dos bors substituïts amb carbonis, el que correspondria al B-Csp2 apareix a 24.47 ppm 

mentre que el B-Csp3 apareix a 16.11 ppm, que són els dos punts més característics per 

a aquestes molècules. Pel que fa al carboni, es poden observar els pics de la part 

aromàtica i també es poden distingir els pics dels carbonis del clúster a 49.55 i 49.16 

ppm, així com els dos carbonis metilènics a 44.81 i 36.34. En l’espectre de MALDI-TOF-

MS s’observa un sol pic a 500 m/z amb la típica distribució isotòpica de bor amb una 

separació de 1 m/z entre pics. Per últim, a l’espectre de FTIR es pot observar la banda 

característica dels B-Hs als 2500 cm-1 les CC-H a 3030 cm-1 i les aromàtiques a 3100-

3050 cm-1. 

Un cop es van sintetitzar i caracteritzar tots 4 compostos, es va decidir de fer 

les mateixes síntesis però aquest cop utilitzant ferrabisdicarballur. La primera prova de 

síntesi es va fer amb el naftalè i utilitzant les mateixes condicions de síntesi, és a dir, 1 

equivalent de AlCl3, 2.5 equivalents de naftalè i mesitilè com a dissolvent. Després de 

deixar la reacció a reflux durant una nit, es va analitzar el cru de la reacció per MALDI-

TOF-MS, i es van veure 4 pics diferents, el primer a 321 m/z que correspon al 

ferrabisdicarballur de partida que no havia reaccionat, amb una intensitat relativa del 
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20%, tot seguit hi apareixia un pic a 356 m/z que correspon a la inserció d’un àtom de 

Clor al ferrabisdicarballur, la intensitat relativa d’aquest pic era 15%, el següent pic el 

trobàvem a 391 m/z i correspondria a la inserció de dos àtoms de clor. La intensitat 

d’aquest però era inferior, al voltant del 7%. I per últim el pic majoritari que apareix a 

448 m/z i que correspon al compost desitjat [19]-. Val a dir que tots els pics esmentats 

amb anterioritat presenten distribució isotòpica de bor i que la diferencia entre els pics 

és de 1 m/z confirmant que les molècules són monoaniòniques. 

 

HA + HB 
HC 

HD 

HF HI 

HJ 
HE 

HG + HH 

Figura 4.3.3.  A dalt, 
1
H-NMR del compost [16]

-
 amb assignació de pics i ampliació de la zona aromàtica entre 

8.1 i 6.9 ppm. A baix a l’esquerra, 
11

B{
1
H}-NMR del compost [16]

-
 on s’observa el gran nombre de pics degut a la 

poca simetria de la molècula. A baix a la dreta, 
13

C{
1
H}-NMR del compost [16]

-
.  
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La purificació del compost es fer mitjançant una extracció Et2O:HCl 0.1 M i una 

posterior columna de sílica. Com els derivats de cobaltabisdicarballur presentaven la 

oxidació de l’enllaç B-H amb placa preparativa, ja no ens vàrem arriscar a que als 

derivats de ferrabisdicarballur els passés el mateix, i es va optar per fer la columna de 

sílica des del començament. Després de purificar el compost, es va fer una anàlisi per 

RMN (Figura 4.3.4).  

    

A l’11B{1H}-NMR es pot veure que apareixen dos senyals diferenciades per als B-

Cs tal com passava amb el cobaltabisdicarballur, això és una clara indicació que la part 

aromàtica, el naftalè en aquest cas, també ha patit una extrusió d’un dels carbonis 

esqueletals, donant com a resultat dos tipus d’enllaç diferent amb els B(8 i 8’) del 

ferrabisdicarballur. En el cas del B-Csp2 seria el que apareix a -522.45 ppm mentre que 

el B-Csp3 serà el que apareix a -492.00 ppm. En el cas del 1H-NMR, només es pot 

distingir clarament la posició dels CC-H que apareixen com a singlet (cosa que ens 

demostra que tenim un metal·lacarborà disubstituït) a 36.02 ppm. També es pot veure 

com entre 0 i 10 ppm apareixen un gran nombre de senyals amb una intensitat molt 

petita, això és degut a que l’efecte paramagnètic del Fe3+ no només afecta a la posició 

respecte a l’RMN sinó que a més a més, també fa que els protons relaxin molt més de 

pressa, fent que siguin molt difícil d’identificar. Un cop es va veure que la reacció era 

satisfactòria també per al ferrabisdicarballur, es va utilitzar per a sintetitzar els derivats 

d’antracè ([20]-), pirè ([21]-) i perilè ([22]-). Tots ells es van caracteritzar mitjançant les 

tècniques espectroscòpiques habituals, FTIR-ATR, MALDI-TOF-MS i RMN.  

Figura 4.3.4.  A l’esquerra, 
11

B{
1
H}-NMR del compost [19]

-
 , es pot observar també una gran asimetria degut a 

l’alt nombre de pics que hi apareixen. A la dreta, 
1
H-NMR del compost [19]

-
, cal destacar que com es tracta 

d’una molècula paramagnètica, aquests protons relaxen molt de pressa, fent gairebe impossible l’assignació, a 

excepció dels CC-H que apareixen a 36.02 ppm. 
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4.3.2. Anàlisi electroquímic dels híbrids orgànics-metal·lacarborà. 

A més a més, també es va fer un estudi electroquímic dels compostos per 

voltamperometria cíclica (Figura 4.3.5), que com es pot veure a la figura, s’observen 

dos fenòmens diferents. En el cas del compost [19]- es veu com el potencial redox del 

compost és igual que el del ferrabisdicarballur, mentre que en el cas del compost [18]-, 

es veu com el potencial redox està desplaçat uns 300 mV. Per explicar aquest fet, hem 

de tenir en consideració el que ja se sap de l’efecte que els substituents al 

metal·lacarborà causen sobre el potencial redox de l’ió metàl·lic central. Com ja s’ha 

vist en el capítol 3, la incorporació d’halògens provoca un desplaçament a potencials 

més anòdics, mentre que també se sap que en el cas de tenir cadenes orgàniques, el 

carboni actua com a element electroatraient, fent que el potencial es desplaci a 

potencials més catòdics, tot i que aquest desplaçament és molt petit. Per tant, tenint 

això en compte, s’ha vist que en el cas dels compostos que presenten l’extrusió del 

carboni ([15]-, [16]-, [19]- i [20]-), casos dels derivats del naftalè i antracè, 

consideraríem un dels substituents com a cadena orgànica i l’altre com a aromàtic, i 

per tant el potencial redox d’aquests compostos apareix molt a prop del 

cobaltabisdicarballur o ferrabisdicarballur en cada cas.  

 

Per contra, s’ha vist que quan tenim un anell aromàtic directament enllaçat al 

metal·lacarborà, el potencial redox d’aquest es desplaça 110 mV a potencials més 

anòdics (mateix efecte que els halògens). En el cas dels derivats de pirè i perilè, 

aquests es troben pinçant el metal·lacarborà pels vèrtexs B(8 i 8’), per tant, cal 

considerar que el que tenim són dos anells aromàtics enllaçats al metal·lacarborà. 

Sabent que l’efecte que produeixen els substituents és additiu, hauríem d’observar un 
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Figura 4.3.5.  A l’esquerra, voltamperograma del compost [1]
-
 en taronja i del compost [18]

-
, en lila. A la dreta, 

voltamperograma del compost [2]
-
, en vermell i del compost [19]

-
 en lila.  
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desplaçament electroquímic de 220 mV, però el resultat experimental que s’obté són 

300 mV. Aquesta diferència ha estat explicada pel nostre grup amb un terme que hem 

creat i que anomenem “ressonància del potencial redox”, per analogia amb la 

ressonància electrònica en els compostos aromàtics. Aquesta idea sorgí de pensar en 

termes d’aromaticitat. Els compostos que estem utilitzant són compostos aromàtics 

orgànics, però els carborans també s’ha demostrat que són compostos aromàtics, tot i 

que la seva aromaticitat es coneix com a aromaticitat-σ. En el cas dels compostos 

orgànics el que tenim és una aromaticitat-π, ja que són els electrons π els que estan en 

ressonància, mentre que en el cas dels metal·lacarborans, degut a que s’explica la 

cohesió del clúster per la presència d’enllaços a 3c2e, els electrons es troben 

deslocalitzats per tota la superfície del clúster. Es suposa que a l’unir covalentment 

aquests dos fragments, el que 

s’aconsegueix és incrementar aquesta 

aromaticitat tant σ com π al llarg de tota 

la molècula, i això és el que provocaria el 

desplaçament del potencial redox en el 

cas dels compostos totalment aromàtics 

([17]-, [18]-, [21]- i [22]-).  

   A més a més, es sap que quan 

s’amplia la conjugació/aromaticitat 

d’una molècula, el seu màxim d’absorció 

és desplaça al vermell, per això es va 

decidir de comprovar si realment s’estava augmentant l’aromaticitat de la molècula 

mitjançant la comparació dels espectres UV/Vis del perilè, el cobaltabisdicarballur i el 

compost [18]-, que es poden observar a la figura 4.3.6, confirmant que el màxim 

d’absorció del compost [18]- es troba uns 20 nm desplaçat cap al vermell. 
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4.3.3. Estudi de les propietats optoelectròniques dels híbrids orgànics-

metal·lacarborà. 

Durant la tesi doctoral es va 

fer una estada de 3 mesos al Max 

Plank Institut for polymer research a 

Mainz, Alemania. El motiu principal 

de l’estada fou l’estudi de les 

propietats optoelectròniques dels 

compostos esmentats amb 

anterioritat ([15]- - [22]-). L’objectiu 

d’aquest estudi era una futura 

aplicació d’aquests compostos com a 

possibles colorants per a DSSCs; per 

això, el primer que es va fer va ser 

comparar l’absorció d’aquest 

compostos amb l’espectre d’emissió 

del sol (Figura 4.3.7). 

 Com es pot observar a la 

figura, tenim 3 gràfiques 

representades, a la primera es 

compara l’espectre d’emissió del sol 

amb els espectres d’absorció dels 

compostos [16]- i [20]-. Es pot veure 

que en tots dos casos hi ha un lleu 

solapament entre ells, per tant es 

podria dir que aquests compostos no 

serien uns bons candidats per a 

aplicar en cel·les fotovoltàiques ja 

que s’estaria desaprofitant molta 

llum solar que arriba a l’escorça de la 

terra. El resultat per això ja era d’esperar, ja que l’antracè presenta absorcions a la 
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Figura 4.3.7. A dalt, representació dels espectres 

UV/Vis dels compostos [16]
-
 (taronja) i [20]

-
 

(vermell) i comparació amb l’espectre d’emissió 

solar. Al centre, representació dels espectres UV/Vis 

dels compostos [17]
-
 (lila) i [21]

-
 (verd fosc) i 

comparació amb l’espectre d’emissió solar. A baix, 

representació dels espectres UV/Vis dels compostos 

[18]
-
 (blau) i [22]

-
 (verd) i comparació amb l’espectre 

d’emissió solar.  
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franja de l’UV. És per això que s’esperava que els derivats més conjugats, com és el 

pirè, i en aquest cas els dos derivats [17]- i [21]- presentarien un major solapament 

amb l’espectre d’emissió del sol, tot i que no és exactament el que veiem. Però tot i 

que el solapament és molt similar, segueix sense ser suficient, ja que els màxims 

d’absorció d’aquests compostos encara es troben a la franja de l’UV. A la tercera 

gràfica trobem les absorcions dels compostos [18]- i [22]-, i en aquest cas, ja es pot 

veure com el màxim d’absorció dels compostos es troba al voltant dels 400 nm, 

coincidint alhora amb el màxim d’emissió del sol. Aquest fet ens indica que aquests 

compostos poden ser uns bons candidats com a colorants per DSSCs. En aquest cas no 

s’ha comentat res sobre els compostos [15]- i [19]-, això és degut a que el naftalè 

presenta uns màxims d’absorció a 235 nm, i tal com passava amb els derivats de 

l’antracè, el fet que tinguem el naftalè enllaçat al metal·lacarborà, no fa que el màxim 

d’absorció canviï massa, per tant tampoc serien bons candidats per a aquest tipus 

d’aplicació.  

A la literatura s’ha parlat molts cops de l’efecte desactivant de l’emissió que 

provoca tenir un metal·lacarborà directament enllaçat al nucli fluorescent.19 En alguns 

dels casos això s’ha justificat com a una transferència electrònica de l’electró excitat 

cap al metal·lacarborà, ja que aquests són 

espècies deficients en electrons i per tant 

solen tenir un fort efecte electroatraient. És 

per aquest motiu que el següent que es va 

decidir d’estudiar fou la fluorescència del 

perilè i comparar-ho amb la dels compostos 

[18]- i [22]-. Per fer-ho es va utilitzar la 

tècnica TRPL (de l’anglès Time Resolved 

PhotoLuminiscence). Aquesta tècnica ens 

permet estudiar l’emissió radiativa dels 

estats excitats així com la seva evolució 

temporal. L’aparell presenta dos possibles 
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Figura 4.3.8. Representació de la emissió del 

perilè i la seva evolució temporal fins als 2 ns. A 

dalt, espectre d’emissió fluorescent i a la dreta, 

estudi de la cinètica de decaïment del senyal.  
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muntatges, el “fast sweep” que ens permet estudiar el temps de vida d’estats excitats 

fins a 2 ns, i el “slow sweep” que ens permet arribar fins a 1 ms. El primer que es va fer 

doncs va ser l’estudi de l’emissió del 

perilè mitjançant el muntatge de 

“fast sweep”.  

A la figura 4.3.8 es veu 

l’espectre que s’obté de l’aparell. És 

una gràfica en 3D de la qual 

s’extreu de l’eix horitzontal 

l’espectre d’emissió del compost a 

cada temps desitjat (representat a 

la part superior), i de l’eix vertical, 

l’evolució temporal d’aquest senyal 

(representat a la part dreta). El 

problema és que en aquest cas, 

passats els 2 ns, encara hi ha una 

gran part de la intensitat d’emissió, 

per tant no es pot fer l’estudi 

temporal complert del decaïment 

del senyal. Per aquest mateix motiu 

es va decidir doncs d’analitzar tots 

tres compostos (perilè, [18]- i [22]-) 

amb el muntatge de “slow sweep”.  

A la figura 4.3.9 es poden 

veure els 3 espectres amb la 

resolució temporal de cadascun dels senyals. A la primera gràfica tenim l’emissió 

(representada a la part de dalt) i la resolució temporal (representada a la part dreta) 

del perilè, es pot observar que ara el senyal si que arriba a esvair-se completament al 

voltant dels 20 ns. En la gràfica del mig es troba l’emissió del compost [18]-, i com es 

pot veure, en aquest cas l’emissió és molt menys intensa, tot i que el temps de vida 

sembla ser molt semblant. El mateix s’observa  en el cas del compost [22]-. S’ha 
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determinat la inversa de la velocitat de decaïment de l’estat excitat per tots tres 

compostos (Figura 4.3.10), que correspon amb el temps de vida mig de l’estat excitat; 

els valors que s’han obtingut es troben resumits a la taula 4.3.2. Per determinar aquest 

valor, es representa el decaïment del senyal (en aquest cas a 475 nm que correspon al 

màxim d’emissió) i es fa un ajustament de 

decaïment exponencial. A la primera gràfica 

trobem el decaïment per al perilè. 

L’ajustament en aquest cas ens dona un 

valor de R2 de 0.99986, valor molt alt i que 

ens condueix a un temps de vida mig de 

l’estat excitat de 5.01 ns. A la gràfica del mig 

es representa el mateix però per al compost 

[18]-, en aquest cas l’ajust ens dóna una R2 

de 0.99984 i un temps de vida mig de 4.38 

ns i a la gràfica inferior trobem la 

representació del compost [22]-, en aquest 

cas l’ajust ens dóna una R2 de 0.99941 i un 

temps de vida mig de 4.18 ns.  

A la taula 4.3.2 també s’han  inclòs 

els estudis que es van fer tant per als 

derivats d’antracè com de perilè, tot i que 

els màxims de les seves absorbàncies no es 

trobin dins el rang d’emissió solar. També 

s’ha calculat el rendiment quàntic relatiu de 

cadascun d’ells. Per fer-ho s’ha agafat el 

valor de l’emissió màxima de cadascun dels 

compostos orgànics (antracè, pirè i perilè) i 

es considera com al 100% d’emissió, tot 

seguit es divideix el valor obtingut per a cada derivat d’aquests compostos orgànics i es 

calcula el rendiment quàntic, recollits també a la taula 4.3.2.  
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-
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-
 amb l’ajust exponencial per determinar 

la inversa de la velocitat de decaïment que 

correspon amb el temps de vida de l’estat excitat. 
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Compost τ (ns) λmax (nm) Φrel 

Antracè 4.3 409.1 100 

[16]- 2.8 408.6 6.2 

[20]- 2.7 408.8 3.7 

Pirè 16.5 400.3 100 

[17]- 9.2 378.3 19.3 

[21]- 9.0 398.1 1.8 

Perilè 5.0 474.5 100 

[18]- 4.38 472.5 0.56 

[22]- 4.18 479.9 0.36 

 

De la taula es pot concloure, que realment el fet de tenir un metal·lacarborà 

directament enllaçat al fluoròfor provoca una gran davallada de la emissió. A més a 

més, es pot veure un escurçament dels temps de vida de l’estat excitat, això vol dir o 

bé que el metal·lacarborà provoca una transferència electrònica del fragment orgànic 

cap al metal·lacarborà, o bé que d’alguna manera propicia la relaxació no radiativa de 

l’estat excitat.  

Per tal d’esbrinar el que succeïa a la molècula un cop aquesta és excitada, és a 

dir per confirmar si el que veiem era una transferència electrònica o bé una relaxació 

no radiativa, es va utilitzar la tècnica TAS (de l’anglès Transient Absorption 

Spectroscopy), que consisteix a excitar la molècula mitjançant un pols làser per a 

posteriorment enviar un feix de llum blanca a diferents retards temporals i observar 

com canvia l’espectre d’absorció de l’espècie excitada. Igual que passava en el cas del 

TRPL, aquí també hi ha dos possibles muntatges de l’aparell depenent dels temps de 

retard del feix de llum blanca que es vulgui estudiar. En el primer cas tenim el que 

s’anomena com a “short delay” i es poden estudiar fins a retards del feix de llum 

blanca de 3 ns respecte al pols làser d’excitació. En el cas del “long delay”, es pot 

retardar el feix de llum blanca fins a 1 ms. Les primeres mesures que es van realitzar 

Taula 4.3.2. Taula resum dels resultats obtinguts en l’estudi per TRPL 

dels compostos: antracè, [16]
-
, [20]

-
, pirè, [17]

-
, [21]

-
, perilè, [18]

-
 i 

[22]
-
. 
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van ser les del perilè i les del cobaltabisdicarballur i ferrabisdicarballur per separat. 

D’aquesta manera podem saber quines bandes pertanyen a cadascuna de les parts de 

la molècula final.  

 

A la figura 4.3.11, podem observar els espectres TAS del perilè (esquerra) on es 

veu una única banda al voltant dels 690 nm, a la gràfica central trobem l’espectre del 

cobaltabisdicarballur, amb una banda als 540 nm i a la dreta trobem l’espectre del 

ferrabisdicarballur amb una banda ampla que va des dels 520 als 560 nm i una banda 

més petita cap als 640 nm, banda que també s’observa en el cas del 

cobaltabisdicarballur, però només a temps de retards molt curts entre 1 i 3 ps. A les 

gràfiques anteriors, cada color correspon a l’espectre d’absorció de la molècula en el 

seu estat excitat a cadascun dels retards temporals que s’han mesurat, en aquest cas, 

1 , 3.1, 9.9, 30.9, 97, 305, 956 i 3000 ps. En el cas del ferrabisdicarballur, s’han fet 

menys mesures ja que el senyal es perdia passats els 31 ps (gràfica de la dreta a la 

figura 4.3.11). 
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Figura 4.3.11. D’esquerra a dreta, espectres TAS del perilè, [1]
-
 i [2]

-
. Cada línia de color correspon a un retard 

temporal concret respecte el pols làser d’excitació. 

Figura 4.3.12. A l’esquerra, espectre TAS del compost [18]
-
. A la dreta, superposició dels espectres TAS amb un 

retard d’1 ps dels compostos [1]
-
 (verd), [18]

-
 (vermell), i perilè (negre). 
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Posteriorment es va analitzar el compost [18]- (figura 4.3.12 esquerra). Com 

passava en el cas anterior, cada línia de color correspon a un retard temporal. Es pot 

observar en aquest cas que s’hi diferencien 3 transicions diferents, la més intensa al 

voltant dels 550 nm, una menys intensa cap als 600 nm i una última banda al voltant 

dels 700 nm. A la gràfica de la dreta de la figura 4.3.12 s’han superposat els espectres 

TAS corresponents a 1 ps després de l’excitació amb el pols làser, del perilè (negre), del 

compost [1]- (verd) i del compost [18]- (vermell). De la superposició d’espectres el que 

podem concloure és que les bandes d’absorció del compost  [18]- són la suma de les 

bandes del perilè i [1]-, com ja s’ha mencionat amb anterioritat a la figura 4.3.6, 

s’observa un petit desplaçament del màxim d’absorció cap al vermell, cosa que 

indicava l’augment de la conjugació electrònica. 

 

A la figura 4.3.13 s’ha fet el mateix que en el cas anterior, però aquest cop a 

l’esquerra es presenta l’espectre del compost [22]-. De manera semblant al que 

passava amb el compost [2]- (figura 4.3.10 dreta), la relaxació del compost [22]- és 

molt més ràpida que en el cas del compost [18]-. En aquest cas observem dues bandes, 

una molt ample entre 470 i 550 nm i una altra també ample a 700 nm i que presenta 

un “shoulder” que s’allarga cap als 600 nm. A la gràfica de la dreta s’han superposat els 

espectres a 1 ps del perilè (negre), compost [2]- (vermell) i compost [22]- (verd), també 

s’ha representat l’espectre de [22]- amb un retard de 3.1 ps (blau), i es pot veure que 

el senyal a 500 nm disminueix més ràpidament que el senyal de 700 nm, això podria 

indicar una transferència electrònica entre el perilè i el metal·lacarborà. Una possible 
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Figura 4.3.13. A l’esquerra, espectre TAS del compost [22]
-
. A la dreta, superposició dels espectres TAS amb un 

retard d’1 ps dels compostos [2]
-
 (vermell), [22]

-
 (verd) i perilè (negre). En blau es representa el espectre TAS 

del comopst [22]
- 
amb un retard de 3.1 ps per comparar el ràpid decaïment del senyal.  
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explicació seria si considerem com a primera aproximació les espècies com 

independents. Com si representem virtualment els orbitals moleculars de cadascun 

dels fragments per separat (figura 4.3.14), podem observar que inicialment  hi ha dues 

possibles transicions, una per a cada fragment.  

 

 

 

 

En el cas del ferrabisdicarballur, aquest té un electró desaparellat, i la transició 

electrònica més probable és la que s’indica com a ν1; en el cas del perilè, la transició 

més possible és la ν2, que correspondrà a la excitació d’un electró no enllaçant 

(sistema π) a un orbital antienllaçant. Quan la molècula absorbeix un fotó, la transició 

esperada és la que succeeix al perilè ja que els electrons π solen ser els primers a 

excitar-se. Un cop s’ha excitat el compost, apareixen noves transicions a la part del 

perilè, que podríem atribuir a la banda que s’observa als 700 nm, mentre que la banda 

del ferrabisdicarballur romandria igual (al voltant dels 500 nm). Un cop es dóna la 

transició electrònica del perilè al ferrabisdicarballur, es mantenen algunes de les 

possibles bandes del perilè, mentre que en el cas del ferrabisdicarballur, sembla que el 

fet de tenir un nou electró impedeix d’alguna manera que es doni la seva única 

possible transició electrònica, tot podria suggerir que l’espí dels electrons sigui paral·lel 

i per tant la transició quedi prohibida per espí, el que suggeriria un estat triplet, estat 

fàcilment assolible per a metalls de transició. Aquesta seria la possible explicació a que 

la banda del ferrabisdicarballur tingui una cinètica de decaïment molt més ràpida que 
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Figura 4.3.14. A l’esquerra, representació esquemàtica dels electrons als orbitals moleculars dels 

fragments ferrabisdicarballur i perilè i les possibles transicions d’excitació/absorció. Al centre, 

representació de les possibles transicions electròniques d’absorció de l’estat excitat del compost 

[18]- i a la dreta representació de la posició dels electrons un cop s’ha fet la transferència electrònica 

intramolecular entre els dos fragments. 
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la banda pertanyent al perilè, tot i que aquesta hipòtesi hauria de corroborar-se 

mitjançant càlculs teòrics.  

Degut a que l’estudi de TAS amb temps de retard curts no va ésser 

suficientment concloent, es va decidir d’allargar els temps de retard fins als 3 µs (figura 

4.3.15 esquerra). A la gràfica es representa l’espectre TAS del compost [18]- amb la 

seva evolució temporal fins als 3 µs. Es pot veure un senyal cap als 570 nm i conforme 

avança el temps, entre els 97 i 3 µs, s’observa l’aparició d’un senyal nou cap als 500-

520 nm.  

 

L’aparició d’un senyal nou sol indicar una transferència electrònica. A la gràfica de la 

dreta s’ha representat la cinètica de 3 parts de l’espectre TAS, en verd es representa la 

cinètica de la franja 780-800 nm, en vermell es representa el decaïment de la banda als 

560-580 nm i en negre es representa l’aparició de la banda a 500-520 nm. Es pot veure 

com la nova banda apareix conforme desapareix l’altre. S’ha fet un ajustament de 

creixement exponencial i es calcula el temps on la banda comença a aparèixer, que en 

aquest cas correspon a 270 ns. Com es pot veure a la gràfica, aquesta nova banda no 

ha decaigut un cop arribats a 1 ms després de l’excitació. Això correspon a un estat 

excitat amb un temps de vida molt llarg, que podria correspondre amb un estat triplet. 

El fet de tenir un metall de transició, cobalt en aquest cas, sol ajudar a la formació 

d’estats triplet. 
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Figura 4.3.15. A l’esquerra, espectre TAS del compost [18]
-
 allargant el temps de retard fins als 3 µs. A la dreta, 

representació de la evolució temporal de les bandes a 780-800 nm, 560-580 i 500-520 nm. 
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A la figura 4.3.16 es poden veure 3 espectres TAS del compost [22]- amb diferents 

resolucions temporals. A la gràfica de l’esquerra es representa fins a 1 µs, a la gràfica 

del centre fins a 100 µs i a la gràfica de la dreta fins a 1 ms. En totes elles es veu un 

senyal a 700 nm i a retards temporals des dels 97 ns apareix una banda a 500-520 nm, 

igual que succeïa en el cas anterior pel compost [18]-. 

 

A la part de baix s’han representat els corresponents estudis temporals de les 

gràfiques de la part de dalt. S’observa en tots ells el creixement d’un senyal als 242 ns. 

Com ja s’ha esmentat abans, l’aparició d’un senyal que no decau fins passat 1ms pot 

indicar l’existència d’un estat triplet, i una de les vies de relaxació dels estats triplet és 

l’emissió fosforescent. Es per això que es va decidir de fer un estudi d’aquests dos 

compostos per TRPL, però en aquest cas utilitzant un làser d’excitació de baixa 

freqüència, el que ens permet estudiar resolucions temporals més llargues d’1 ms. A la 

figura 4.3.17 trobem l’espectre 3D de TRPL del compost [18]- fins als 4 ms. Com es pot 

veure, s’observa un senyal molt dèbil, típic de la fosforescència. A la part superior es 

representa l’espectre d’emissió on s’intueixen 3 bandes als 740, 780 i 810 nm. 
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Figura 4.3.16. A dalt, d’esquerra a dreta, espectre TAS del compost [22]
-
 allargant el temps de retard fins a 1 

µs, 100 µs i 1ms respectivament. A baix, d’esquerra a dreta, representació de la evolució temporal de les 

bandes a 675-700 nm i 500-520 en el primer cas i 560-580 i 500-520 nm en els altres dos casos. 
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A la figura 4.3.18 hem representat els espectres d’emissió fosforescent del 

compost [18]- (esquerra) i [22]- (dreta). En el cas del compost [22]-, en negre es 

representa l’espectre inicial i en vermell l’espectre a 500 µs després de l’excitació. A la 

part inferior es troba l’evolució temporal del decaïment del senyal on s’ha fet un 

ajustament exponencial del decaïment. En aquest cas es troba un temps de vida mig 

de l’estat excitat de 486 µs per al derivat [18]-, mentre que en el cas del compost [22]- 

és de 232 µs. Un altre cop es troba que els derivats de ferro relaxen més de pressa que 

els de cobalt, fet que ja s’havia observat en el cas de la fluorescència (taula 4.3.2) i en 

el cas dels espectres TAS “short delay” (figura 4.3.13). 
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Figura 4.3.17. Espectre de TRPL del compost [18]
-
 allargant el temps de resolució fins a 4 ms. A dalt es 

representa l’espectre de fosforescència on s’intueixen 3 bandes a 740, 780 i 810 nm. A la dreta es representa la 

cinètica de decaïment. 
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Com a resum, es pot dir que els derivats [15]- - [22]-, sintetitzats originalment pel seu 

potencial ús com a colorants per DSSCs, no han presentat en la seva majoria l’absorció 

en el rang d’emissió solar i per tant només s’ha fet un estudi més exhaustiu dels 

derivats [18]- i [22]- que eren els més prometedors. S’ha observat com en tots ells hi ha 

una inhibició de la emissió fluorescent dels fragments orgànics degut a estar 

directament enllaçats al metal·lacarborà, arribant a presentar inhibicions del 99.6 % en 

el cas del compost [22]-. També s’ha observat la formació d’un estat triplet amb una 

vida mitja superior a 1 ms pels compostos [18]- i [22]-. Aquest fet és una indicació 

d’una transferència electrònica intramolecular entre els dos fragments de la molècula, 

que inicialment era l’objectiu principal. Aconseguir uns compostos als que mitjançant 

una excitació lumínica es pogués aconseguir separació de càrregues a dues zones 

diferents de la molècula. Tot i que sembla ser que hi ha possibilitat de que aquests 

compostos puguin injectar els electrons a un semiconductor en una DSSC, no es van fer 

proves reals en cel·les solars ja que les bandes d’absorció són molt localitzades al 
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Figura 4.3.18. A dalt, d’esquerra a dreta, espectres d’emissió fosforescent dels compostos [18]
-
  i [22]

-
, en 

aquest cas, representant dues resolucions temporals. A baix, d’esquerra a dreta, es representa el decaïment 

del senyal de fosforescència i el seu ajustament exponencial per determinar el temps de vida mitja de l’estat 

triplet, que són de 486 µs per al compost [18]
-
  i de 232 µs per al compost [22]

-
 . 
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voltant dels 400 nm i no s’aprofitaria tota la radiació IR que arriba a la terra des del sol, 

però s’ha demostrat que són uns compostos molt interessants des del punt de vista de 

les tecnologies de materials per la seva capacitat de separació de càrrega 

intramolecular.  
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5. Preparació de nous materials capaços d’acceptar i lliurar electrons 

reversiblement. 

 

5.1. Derivats dels metal·lacarborans amb metilviologens 

 

En el camp de l’electrònica molecular és important utilitzar parelles redox que 

presentin un conjunt de potencials seqüencials, en aquest aspecte s’han de destacar 

els treballs dels grups de Pombeiro,1 Pickett,2 Lever3 i Bursten,4 que van revisar la 

importància d’establir una relació entre el potencial redox i l’estructura i naturalesa del 

lligand en complexos de coordinació. És per aquest motiu que inicialment es va pensar 

de sintetitzar sals dels derivats de metal·lacarborà amb un catió que presentés també 

activitat electroquímica. Un dels cations més conegut i estudiat és el metilviologen, 

comunament conegut com a paraquat. Aquest ha estat a bastament utilitzat com a 

herbicida, a més a més és una substància tòxica per a l’ésser humà, relacionada amb la 

malaltia del Parkinson. El metilviologen presenta dos potencials redox a -0.82 i -1.23 V 

en respecte al ferrocè. Cadascun d’aquests processos redox correspon a l’acceptació 

d’un electró per part de cadascun dels nitrògens.5 Una altra característica que posseeix 

el metilviologen és el seu caràcter electrocròmic, és a dir, el color de la substància 

depèn del seu estat d’oxidació. Mentre que el MV2+ és una substància incolora, el MV+· 

és una substància de color blau intens; tanmateix, els radicals solen presentar uns 

coeficients d’extinció molar d’absorció molt elevats, i per això el seu color és tan 

intens. L’espècie MV0 no es 

gaire coneguda ja que la 

majoria d’estudis estan fets en 

aigua, i degut a un 

reordenament electrònic a la 

molècula, aquesta esdevé 

insoluble en aigua formant un 

precipitat (esquema 5.1.1).6  

Esquema 5.1.1. Representació dels diferents estats redox del 

metilviologen amb el color que s’observa en cada cas. 
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 Es va decidir doncs de sintetitzar sals de metilviologen amb diferents derivats 

dels metal·lacarborans. Inicialment es van preparar els derivats iodats del compost [1]-, 

[I1-1]-,7 [I2-1]-8 i [I6-1]-9 seguint els procediments prèviament descrits a la literatura. 

També es varen utilitzar dos derivats iodats del cobaltabisdicarballur, [I4-1]- i [I8-1]- que 

va subministrar la Dra. Adnana Zaulet i que formen part de la seva tesi doctoral. També 

es van estudiar 3 espècies zwiteriòniques que va aportar el Dr. Màrius Tarrés amb una 

estructura molt semblant als compostos estudiats, però enllaçant directament la 4,4’-

bipiridina amb el metal·lacarborà mitjançant una cua d’etilenglicol (compostos 23, 24 i 

25), per tant la síntesi i caracterització d’aquests compostos no serà discutida en 

aquest apartat. Per acabar, també es van utilitzar els compostos [2]-, [I1-2]- i [I2-2]-, dels 

quals se n’ha descrit la síntesi al capítol 3.1 d’aquesta tesi doctoral.  

Per preparar aquestes sals, s’agafa el derivat de metal·lacarborà corresponent i 

es fa una extracció Et2O : HCl 0.1 M, d’aquesta manera el metal·lacarborà queda com a 

sal de protó, essent molt soluble en la fase orgànica. Posteriorment s’evapora el 

dissolvent, i el residu es dissol en aigua. Com ja s’ha esmentat amb anterioritat, les sals 

protonades dels metal·lacarborans són solubles en aigua. Posteriorment s’afegeix gota 

a gota una dissolució saturada de clorur de metilviologen en  aigua, fins que tot el 

metal·lacarborà ha precipitat com a sal de metilviologen. La precipitació és molt fàcil 

de seguir ja que els metal·lacarborans són espècies altament colorejades. Quan la 

dissolució inicial ha perdut tot el color, és la indicació de que tot el metal·lacarborà ha 

estat precipitat. Posteriorment es filtra, es renta amb aigua i hexà i s’asseca al buit. 

D’aquesta manera s’han obtingut les sals de tots els compostos esmentats amb 

anterioritat i enumerats en aquesta tesi com: MV[1]2, MV[I1-1]2, MV[I2-1]2, MV[I4-1]2, 

MV[I6-1]2, MV[I8-1]2, MV[2]2, MV[I1-2]2, MV[I2-2]2.  

Un cop obtingudes totes les sals, es van caracteritzar mitjançant tècniques 

espectroscòpiques de FTIR-ATR, RMN, MALDI-TOF-MS i anàlisi elemental. Com a 

exemple es mostrarà la caracterització complerta d’una de les sals anteriors. Per a més 

detalls de la síntesi i caracterització dels compostos, a l’annex es troba l’article en el 

que han estat publicats, amb referència: Dalton Trans., 2015, 44, 11690-11695. 
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A la figura 5.1.1 es troba l’espectre FTIR-ATR del compost MV[I1-1]2. L’espectre 

de FTIR-ATR ens és molt útil ja que podem identificar fàcilment la banda de vibració 

dels enllaços B-H pertanyents al clúster de metal·lacarborà entre 2500 i 2600 cm-1. 

També és fàcil d’identificar les bandes de tensió dels enllaços CC-H a 3033 cm-1. Per 

últim, podem identificar les bandes característiques dels grups C-N del metilviologen al 

voltant dels 1625 i 1460 cm-1 i les bandes de Cpyr-H als 3072 cm-1.  

A la figura 5.1.2 trobem els 1H i 11B + 11B{1H}-NMR  de la mateixa espècie. De 

l’espectre de 11B podem extraure informació sobre el grau de substitució al clúster. 

Com aquest és un compost monosubstituït, presenta un gran nombre d’absorcions 

pertanyents als bors del clúster, ja que aquesta és una espècie molt asimètrica, 

presentant una distribució 1:1:1:2:7:2:2:1:1. Comparant l’RMN de 11B (turquesa) i 

11B{1H} (vermell) es pot saber el nombre de bors substituïts que hi ha al clúster, ja que 

tots els bors que estiguin enllaçats a H apareixen com a doblets en el 11B-NMR, mentre 

que els que estiguin enllaçats a qualsevol altre àtom apareixen com a singlets. En 

aquest cas sembla que tots els pics de bor es desdoblen, però sabem que no és així 

doncs amb la distribució sabem que el metal·lacarborà està monosubstituït. El fet que 

no puguem identificar el pic que no es desdobla és que els B-I solen aparèixer entre 0 i 

5 ppm, això fa que el seu senyal quedi sota el pic gran de B-Hs impedint que es pugui 

observar adequadament. En aquest cas, el 1H o 1H{11B}-NMR ens és molt útil, ja que 

Figura 5.1.1. Espectre de FTIR-ATR del compost MV[I1-1]2. 
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ens permet saber quina relació molar real tenim entre el metilviologen i el 

metal·lacarborà. Com es veu en el 1H{11B}-NMR de la figura 5.1.2, les integracions dels 

protons del metilviologen concorden amb 2 unitats de metal·lacarborà per integració 

dels protons del clúster (CC-H); això era d’esperar ja que el metilviologen és una 

espècie dicatiònica mentre el metal·lacarborà és una espècie monoaniònica.  

  

Per últim, l’espectre de MALDI-TOF-MS en el mode aniònic (Figura 5.1.3) ens 

mostra un sol pic a 450 m/z pertanyent al pic molecular del compost [I1-1]-. A més a 

més, es pot observar la típica distribució isotòpica de bor, en el que cadascun dels pics 

està separat per una unitat m/z confirmant doncs que es tracta d’un monoanió. 

 

 

Figura 5.1.2. A l’esquerra, 
1
H-NMR del compost MV[I1-1]2. Mitjançant la integració dels Hs es pot determinar la 

relació molar entre catió i anió. A la dreta, en turquesa 
11

B-NMR i en vermell 
11

B{1H}-NMR del mateix compost, 

amb les integracions dels bors.  
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Figura 5.1.3. Espectre de MALDI-TOF-MS del compost [I1-1]
-
. El pic molecular apareix a 449 m/z amb la típica 

distribució isotòpica de bor, separant cada pic per 1 m/z corresponent a un monoanió.  
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Un cop preparats i caracteritzats tots els compostos, es va procedir a l’estudi de 

les seves propietats electroquímiques. Es van realitzar les voltamperometries cícliques 

de tots ells i es mostren a la figura 5.1.4. Com es pot veure hi ha dos pics que es 

mantenen constants al llarg de totes 

les voltamperometries, aquests 

corresponen als dos processos redox 

del metilviologen, a -0.89 i -1.23 V vs 

Fc, i estan representats amb dues 

línies vermelles discontinues. 

Entenem aquests pics com a dos 

punts de referència i d’aquesta 

manera és fàcil de localitzar el pic 

corresponent al metal·lacarborà, que 

com es pot veure inicialment es troba 

a -1.74 V per al compost MV[1]2 i poc 

a poc mitjançant les iodacions es va 

movent cap a potencials més anòdics. 

El primer punt de referència 

s’assoleix amb els derivats MV[I2-1]2 i 

MV[I4-1]2. Posteriorment s’arriba al 

segon pic del metilviologen amb la sal 

MV[I8-1]2  o be canviant el metall 

central pel ferro (MV[2]2). Aquest 

canvi ja provoca 1 V de diferència 

entre el cobaltabisdicarballur i el 

ferrabisdicarballur, i amb successives iodacions sobre la plataforma de ferro 

s’aconsegueixen potencials més anòdics que el pic de referència del metilviologen a -

0.86 V amb els compostos MV[I1-2]2 i MV[I2-2]2.  

Finalment amb aquests compostos es va fer un estudi electrocròmic, ja que 

com s’ha esmentat amb anterioritat, el metilviologen per si sol ja és un material 

electrocròmic. Es van fer estudis amb compostos de cobaltabisdicarballur i 

Figura 5.1.4. Representació dels voltamogrames de tots els 

compostos analitzats, ordenats de potencial del 

metal·lacarborà més catòdic a més anòdic. Els processos 

redox fixos marcats amb línies discontinues representen els 

processos redox del metilviologen. 
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ferrabisdicarballur; aquests resultats també es troben a l’article mencionat amb 

anterioritat i que es troba a l’annex d’aquesta tesi doctoral. Aquí només es mostrarà 

un exemple com a representatiu de tots els experiments realitzats. 

El comportament electrocròmic es va realitzar mitjançant una electròlisi. El 

muntatge de l’electròlisi consisteix a una cel·la amb dos compartiments separats per 

una membrana de ceràmica semipermeable desgasificada. Al compartiment de treball 

es troba l’elèctrode de treball que en aquest cas és un fil de platí recargolat i 

l’elèctrode de referència de Ag/AgCl/0.1 M TBACl. Al compartiment adjacent es troba 

l’elèctrode auxiliar que és un altre fil de platí recargolat. Com a dissolució de treball 

s’ha utilitzat una dissolució 0.1 M de TBAPF6 i una concentració d’analit de 10-3 M en 

acetonitril prèviament assecat i desgasat. Les dissolucions estan en continua agitació i 

bombolleig de nitrogen.  

 

 

 

 

A la figura 5.1.5 es mostra la voltamperometria cíclica del compost MV[I2-2]2. 

Com es veu a la fotografia, la dissolució inicial es de color marró. Després de fer una 

Figura 5.1.5. A dalt, voltamograma del compost MV[I2-2]2 inicial (blau) i després 

d’una electròlisi a -1500 mV (vermell discontinua). A baix, fotografies del color de la 

dissolució inicial i després de cadascuna de les electròlisi realitzades a -700 mV, -1100 

mV i -1500 mV. 
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primera electròlisi a -700 mV, el color de la dissolució canvia a rosa pàl·lid, aquest canvi 

de color s’ha assignat a la reducció del metal·lacarborà, i per tant, s’ha identificat el 

ferrabisdicarballur com a una espècie electrocròmica per si mateixa. Posteriorment es 

va fer una segona electròlisi a -1100 mV, en aquest cas reduïm el primer nitrogen del 

metilviologen i com l’espècie resultant és un radical, aquest presenta un gran 

coeficient d’extinció molar, donant una tonalitat blau intens. Per últim es va fer una 

reducció a -1500 mV reduint per complert la molècula i obtenint una dissolució d’una 

tonalitat taronja. Un cop la molècula està totalment reduïda, ja no és possible 

recuperar el color inicial de la molècula. Tot i que en condicions de voltamperometria 

cíclica tots tres pics apareixen com a reversibles, amb temps de reacció llargs com és 

una electròlisi, hi ha temps suficient per a que el metilviologen pateixi un 

reordenament electrònic que provoca la no reversibilitat de l’espècie. I és per això que 

en el gràfic, s’observa la voltamperometria cíclica del compost després de la reducció a 

-1500 mV en una línia discontinua vermella. Només s’observa el pic del 

metal·lacarborà, i es veu com han desaparegut els pics del metilviologen, ja que 

després del reordenament electrònic els nitrògens passen de ser espècies catiòniques 

a espècies neutres, i per tant el seu potencial de reducció es troba a potencials més 

catòdics, al voltant dels -2.4 V.  

 

5.2. Derivats dels metal·lacarborans amb formació d’enllaç B-N amb 

compostos heteroaromàtics. 

 

Molècules amb dimensions nanomètriques i amb la capacitat d’acceptar un alt 

nombre d’electrons amb una baixa energia de reorganització són l’objectiu principal 

dels investigadors de materials per al seu ús en interruptors moleculars,10 receptors,11 

fotoconductors12 i díodes fotoactius.13 Els materials més utilitzats per a aquestes 

aplicacions avui dia són el ful·lerè i els seus derivats i els polioxometalats (POMS). El 

ful·lerè amb un diàmetre de van der Waals de 1.1 nm és capaç d’acceptar fins a 6 

electrons de manera reversible en reduccions successives monoelectròniques.14 Els 
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POMS són espècies formades per la combinació d’oxigen amb metalls de transició en 

el seu estat d’oxidació més elevat i normalment contenen heteroàtoms com P, As, Si, 

Ge, S o Se entre altres.15 La propietat més important d’aquests POMS és l’habilitat 

d’acceptar i donar un nombre específic d’electrons sense descomposar-se o canviar el 

seu motiu estructural. Un dels exemples més recent és el [W18O54(SeO3)2]4- que pot ser 

reduït diverses vegades i els dos Se poden ser oxidats. A més a més, aquest clúster té 

unes dimensions de 1.2x1x1.1 nm.16 Tot i que els dos tipus de compostos tenen unes 

dimensions nanomètriques, són capaços d’acceptar i donar electrons amb una baixa 

energia de reorganització i s’apliquen en electrònica molecular, tots dos tenen el 

mateix problema, la difícil processabilitat, és a dir, són difícils de funcionalitzar i de 

solubilitzar en dissolvents comuns. 

Degut a les propietats tan interessants dels metal·lacarborans, ens vàrem 

plantejar de sintetitzar compostos covalents derivats dels metal·lacarborans que 

poguessin acumular diversos electrons en diferents regions electroactives de la 

molècula.17 El metal·lacarborà ens permetia, degut a ser l’únic compost al que se li pot 

modular el potencial redox d’una manera seqüencial, obtenir materials amb un precís 

control del seu potencial redox.18 Es va pensar en l’acoblament dels metal·lacarborans 

amb piridines i bipiridines, aquesta darrera perquè permetien una comunicació 

electrònica entre dos metal·lacarborans. Amb aquests espaiadors tindríem una sola 

espècie amb les propietats dels compostos estudiats en l’apartat anterior.  

 

5.2.1. Síntesi de nous derivats polielectroactius amb formació d’enllaços B-N 

El primer intent de síntesi es va dur a terme mitjançant la reacció del 

cobaltabisdicarballur amb piridina, però la reacció no fou satisfactòria. Tot seguit es va 

pensar en realitzar una reacció de descomposició utilitzant la sal de cesi del [I1-1]-, 

d’aquesta manera precipita el CsI com a força motriu de la reacció. A l’esquema 5.2.1 

es troben les condicions de síntesi del derivat 26.  
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El següent compost que ens vàrem plantejar de sintetitzar fou el derivat amb la 

4,4’-bipiridina, ja que aquesta ens hauria de permetre de tenir les dues unitats de 

metal·lacarborà connectades amb una comunicació electrònica entre elles. Es van 

utilitzar les mateixes condicions de síntesi que en el cas de la piridina, però el resultat 

no fou l’esperat, en comptes d’obtenir el compost 32, es va obtenir el compost amb un 

sol metal·lacarborà (compost 28). Era d’esperar l’obtenció d’aquest compost ja que a 

la reacció tenim un excés de 4,4’-bipiridina, que s’utilitza tant com a reactiu com a 

dissolvent. Aquest resultat fou confirmat per RMN de protó, ja que les integracions 

dels CC-H i els protons aromàtics de la piridina indicaven una monosubstitució de la 

4,4’-bipiridina (Figura 5.2.1). Com es veu a l’espectre, apareixen 4 senyals diferenciats 

en la zona dels protons aromàtics. Si el compost obtingut fos el 32, només haurien 

d’aparèixer dos  senyals degut a la alta simetria de la molècula; a més a més, les 

integracions dels protons CC-H respecte als protons integrats a la zona aromàtica ens 

confirmen que només tenim una unitat de metal·lacarborà per bipiridina, confirmant la 

formació del compost 28. 

 

HAHB

HD
HC

HAHB
HD HE

HF

HC

Figure 4. 1H NMR comparison and proton assignment of compounds 7 and 11

Esquema 5.2.1. Condicions de reacció per a la obtenció del compost 26. 

Figura 5.2.1.  
1
H{

11
B}-NMR del compost 28 amb integració i assignació de pics. 

Tub segellat 



Resultats i Discussió  
 

 90 

Per a poder sintetitzar el compost 32, s’havia de trobar una altra via de síntesi. 

Per a mantenir el ratio 2:1 de metal·lacarborà : 4,4’-bipiridina, no es podia utilitzar 

doncs la 4,4’-bipiridina com a dissolvent, per tant s’havia de trobar un dissolvent en el 

que tots dos compostos fossin solubles i que no interferís en el procediment de síntesi. 

És per això que es va decidir d’utilitzar el naftalè, que a temperatura ambient és un 

sòlid, i que per tant seria fàcil de barrejar amb els components i d’introduir al tub del 

forn. Posteriorment a 200ºC (temperatura de reacció) el naftalè fon, dissolent els dos 

reactius i facilitant el procés de síntesi. Per últim, un cop realitzada la reacció, el 

naftalè es pot eliminar fàcilment per sublimació. A l’esquema 5.2.2 es troben 

detallades les condicions de síntesi.  

 

 

Un cop sintetitzatas aquests 3 compostos (26, 28 i 32) ens vàrem plantejar 

d’obtenir els mateixos compostos però amb ferrabisdicarballur en comptes de 

cobaltabisdicarballur. Tot i que els metal·lacarborans són molècules estables 

tèrmicament, el ferrabisdicarballur és menys estable que el cobaltabisdicarballur, i les 

condicions de reacció al forn són molt dures i el metal·lacarborà es degrada. Per tant, 

es va buscar una via de síntesi alternativa. En comptes de fer la reacció al forn, ens 

vàrem plantejar fer una reacció en dissolució, per tant necessitàvem un dissolvent que 

fos capaç de dissoldre els reactius i que no interferís amb la reacció; en aquest cas, l’ús 

de naftalè no era el més indicat, i seguint amb la branca dels aromàtics, es va decidir 

d’utilitzar toluè. Amb el primer intent de síntesi es va fer un seguiment temporal de la 

reacció per 11B-NMR. Els pics del compost [I1-2]- ja els coneixíem, per tant es buscava 

qualsevol pic que no fos del compost [I1-2]-. A la figura 5.2.2 es pot observar 

Esquema 5.2.2. Condicions de reacció per a la obtenció del compost 32. 

Tub segellat 
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superposats els espectres del compost [I1-2]- (en vermell) i del compost 27 (turquesa). 

Es pot veure que el pic inicial a -522 ppm (assignat al vèrtex B-I del clúster) ara apareix 

a -586 ppm, vèrtex que assignem a la formació de l’enllaç B-N, al ser el N un element 

més electronegatiu que el B, els electrons estan més localitzats cap al nitrogen, fent 

que l’àtom de bor quedi desapantallat, i per tant el trobem a camp més alt. La 

completa desaparició de la banda a -522 ppm la vàrem trobar 4 dies després d’iniciar la 

reacció. 

 

  A l’esquema 5.2.3 es mostra l’esquema de síntesi dels derivats de 

ferrabisdicarballur, compostos 27, 29 i 33. 

 

Els compostos monosubstituïts de la 4,4’-bipiridina (28 i 29) ens obrien una 

porta a successives funcionalitzacions, ja que teníem un nitrogen lliure. En fer refluir 

Figura 5.2.2. 
11

B-NMR dels compostos [I1-2]
-
 (vermell) i 27 (turquesa). 

B-I B-N 

Esquema 5.2.3. Condicions de reacció per a la obtenció dels compostos 27, 29 i 33. 
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aquests compostos en MeI, s’obtenien els derivats metilats de la bipiridina, obtenint 

d’aquesta manera mitja molècula com el metilviologen i mitja amb metal·lacarborà, és 

a dir, un híbrid orgànic-inorgànic (compostos [30]+ i [31]+). D’aquesta mateixa manera, 

es va provar de sintetitzar un compost que en un extrem portés el 

cobaltabisdicarballur i en l’altre el ferrabisdicarballur (compost 34).  Aquesta havia de 

ser una síntesi a dues etapes, tal com es mostra en l’esquema 5.2.4. 

 

 

Per a saber si realment s’havia obtingut aquest últim compost, el 11B-NMR fou 

la tècnica clau, degut a la presencia d’un metal·lacarborà diamagnètic de Co3+ i d’un 

paramagnètic de Fe3+, l’espectre del compost 34 havia de ser la suma de l’espectre dels 

compostos 28 i 29. Això és precisament el que es mostra a la figura 5.2.3, on podem 

observar superposats els espectres dels tres compostos. En blau es troba el 11B-NMR 

del compost 28, en verd es mostra l’espectre pertanyent al compost 29 i en vermell el 

corresponent al compost 34. Com es pot observar, els pics més apantallats (~ 100 ppm) 

i desapantallats (entre -300 i -600 ppm) dels compostos 29 i 34 coincideixen 

perfectament, mentre que la part central de l’espectre es complica ja que en l’espectre 

del compost 34 apareixen la suma de senyals dels espectres dels compostos 28 i 29, 

confirmant que la nova molècula sintetitzada conté una part diamagnètica i una 

paramagnètica i confirmant així la formació del compost desitjat.  

Esquema 5.2.4. Condicions de reacció per a la obtenció del compost 34. 

Tub 

segellat 
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 Un cop sintetitzats tots els compostos, es van caracteritzar utilitzant tècniques 

espectroscòpiques de RMN (1H, 1H{11B}, 11B, 11B{1H} i 13C{1H}), FTIR-ATR i anàlisi 

elemental. A més a més, s’ha obtingut l’estructura cristal·lina de 3 dels compostos de 

cobalt, tal com es mostra en la figura 5.2.4. 

  

 

 

 

  

 

 

 

Figure 5. Overlapping of the 11B NMR of compounds 7 (blue), 8 (green), 
and 13 (red).

Figura 5.2.3. 
11

B-NMR dels compostos 28 (blau), 29 (verd) i 34 (vermell). 

Figura 5.2.4. Representacions ORTEP amb un 30 % de probabilitat dels compostos 26 (a dalt, esquerra), 28 (a 

dalt, dreta) i 32 (a baix). 



Resultats i Discussió  
 

 94 

 

5.2.2. Estudi electroquímic dels nous materials polielectroactius 

Un cop sintetitzats i caracteritzats els compostos anteriors, es va fer un estudi 

exhaustiu de les propietats electroquímiques. Es van analitzar els compostos per CV, 

utilitzant un elèctrode de carbó vitri com a elèctrode de treball, un fil de platí com a 

elèctrode auxiliar, i un elèctrode de referència de Ag/AgCl 0.1 M TBACl; tots els valors 

de potencial s’han referenciat internament a ferrocè. A la figura 5.2.5 es troben les CVs 

de tots els compostos analitzats. I 

a la Taula 5.2.1 es mostren els 

potencials redox numèrics i 

l’assignació de cada ona dels 

espectres mostrats a la figura 5.2.5 

Per a una millor 

comprensió de la taula 5.2.1, s’han 

graficat els valors anteriors en la 

figura 5.2.6, on es pot veure a 

l’esquerra els compostos de 

cobaltabisdicarballur, on s’ha fet 

una divisió per colors de cadascun 

dels processos redox pertanyents a 

cadascuna de les parts redox 

actives de la molècula. En blau es 

troben els processos redox 

pertanyents al procés Co3+/2+ del 

metal·lacarborà, en taronja 

s’observa el procés redox d’una de 

les piridines del derivat de la 4,4’-

bipiridina i en verd els processos 

pertanyents a l’altra piridina del 

compost. A la gràfica de la dreta, 
Figura 5.2.5. Representació de dalt a baix els 

voltamogrames de tots els compostos analitzats en el 

següent ordre: 26, 28, [30]
+
, 32, 34, 27, 29, 33, [31]

+
.  
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Potenical (V) vs Fc
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es pot veure en lila els processos redox pertanyents a la parella Fe3+/2+ i com en el cas 

anterior, en taronja i en verd cadascun dels processos redox pertanyents a les dues 

piridines de la 4,4’-bipiridina. Cal destacar el fet que en el compost 32, en comptes 

d’obtenir una sola ona per a la reducció-oxidació dels dos cobalts de la molècula, que 

és completament simètrica, trobem dues ones separades per 130 mv; aquesta 

separació ens indica que hi ha una comunicació electrònica entre els dos metalls de la 

molècula. Perquè hi hagi una comunicació electrònica, els dos anells de piridina han 

d’estar en una conformació coplanar; aquesta conformació ha estat confirmada 

mitjançant l’estructura cristal·lina del compost, en el que es pot observar que l’angle 

de torsió entre les dues piridines és de 0.07º (Figura 5.2.4). 

 

 Fe-Pyr M-Pyr(+)-

pyr(+)-M 

Me-Pyr(+)-

Pyr(+)-Me/M 

Co-Pyr M-pyr(+)-

pyr-Me/M 

M-pyr(+)-

pyr 

[1]-    -1.74   

[2]- -0.78      

MV2+   -0.86|-1.23    

26    -1.35   

27 -0.39      

28    -1.34 -1.75 -2.25 

29 -0.37    -1.74 -2.24 

[30]+   -0.92 -1.35 -1.67  

[31]+ -0.34  -1.07  -1.52  

32  -0.99  -1.40|-1.53 -1.79  

33 -0.28 -1.36   -1.79  

34 -0.14 -1.15  -1.47 -1.78  

 

 

 

 

Taula 5.2.1. Resum dels valors de E1/2 dels compostos 26-34 i assignació de cadascun dels processos redox. 



Resultats i Discussió  
 

 96 

 

 

  

5.2.3. Capacitat d’acceptació d’electrons, comunicació electrònica i lliurament 

d’electrons. 

Com s’ha esmentat al paràgraf anterior, pensem que existeix una comunicació 

electrònica entre els centres metàl·lics dels compostos disubstituits ja sigui Co-Co o Fe-

Fe, tot i que en el cas del derivat de ferro aquesta comunicació electrònica no és visible 

mitjançant la voltametria cíclica, mentre que en el cas del derivat de cobalt, es podien 

distingir dos processos de reducció-oxidació a 1 electró diferenciats per 130 mV entre 

ells. Per solucionar aquest problema amb el derivat de ferro, es va decidir fer un 

experiment en el qual el compost 33 fou reduït una sola vegada (aportant 1 sol electró 

a cada molècula) mitjançant naftalenur de sodi preparat in situ. Per a realitzar aquest 

experiment, es va preparar un tub d’RMN a concentració coneguda del compost 33, i 

-3,0 -2,4 -1,8 -1,2 -0,6 0,0

-3,0 -2,4 -1,8 -1,2 -0,6 0,0

-3,0 -2,4 -1,8 -1,2 -0,6 0,0

-3,0 -2,4 -1,8 -1,2 -0,6 0,0

-3,0 -2,4 -1,8 -1,2 -0,6 0,0

-3,0 -2,4 -1,8 -1,2 -0,6 0,0

-3,0 -2,4 -1,8 -1,2 -0,6 0,0

 

-3,0 -2,4 -1,8 -1,2 -0,6 0,0

-3,0 -2,4 -1,8 -1,2 -0,6 0,0

-3,0 -2,4 -1,8 -1,2 -0,6 0,0

Figura 5.2.6. A l’esquerra, representació gràfica dels processos redox dels compostos de Co (26, MV[1]2, 28, [30]
+
 

i 32) en blau estan representats els processos redox pertanyents a la parella Co
3+/2+

, en taronja i verd es 

representen els potencials redox de cadascun dels nitrògens de la 4,4’-bipiridina. A la dreta, representació gràfica 

dels processos redox dels compostos de Fe (27, MV[2]2, 29, [31]
+
 i 33) en lila es representen els procesos redox 

pertanyents a la parella Fe
3+/2+

, en taronja i verd es representa el que s’ha esmentat amb anterioritat. 

26 

MV[1]2 

28 

[30]
+
 

32 

27 

29 

33 

MV[2]2 

[31]
+
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es va afegir sota nitrogen 1 equivalent de naftalenur sòdic. El tub es va segellar sota 

nitrogen i es va fer l’anàlisi de 11B-NMR a diferents temperatures (Figura 5.2.7).  

   

La idea principal d’aquest experiment era demostrar la existència de la 

comunicació electrònica entre els dos centres metàl·lics, per tant, amb l’RMN de bor es 

podria veure. Si no existeix comunicació electrònica, obtindríem una espècie 

monoreduïda on hi hauria un metall amb estat d’oxidació 3 i un altre amb estat 

d’oxidació 2, i per tant l’RMN de bor d’aquesta espècie hauria de ser la suma de 

l’espectre d’RMN de bor d’una espècie diamagnètica i d’una espècie paramagnètica, 

tal com succeïa amb el compost 34 a la figura 5.2.3. Com es pot veure a la figura 5.2.7, 

aquesta no és la situació que trobem. En comptes d’això, el que veiem es que els pics 

de l’exterior tendeixen a desplaçar-se cap al centre, la comunicació electrònica entre 

els dos metalls no permet  diferenciar quin dels metalls s’ha reduït i quin es manté com 

a Fe3+. La interconversió [FeII-FeIII]- ↔ [FeIII-FeII]- s’explica per una ràpida transferència 

electrònica intramolecular.  Finalment, el que s’observa al 11B-NMR és un estat 

intermedi entre les dues espècies en la que formalment tindríem dos Fe2.5+. De 

290 K   

290 K   

273 K   

253 K   

233 K   

213 K   

Figura 5.2.7. Representació dels 
11

B-NMR del compost 33 (vermell) i compost [33]
·-
 (mostassa) i l’evolució 

d’aquest últim en funció de la temperatura, les línies discontinues indiquen la traçabilitat dels pics més 

desapantallats. 
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l’experiment anterior, també podem afirmar que la velocitat d’aquesta transferència 

electrònica és molt ràpida, ja que no s’observa una dependència amb la temperatura 

entre 290 i 213 K. 

 Per donar pes a l’experiment anterior, s’ha fet el UV/Vis-NIR del compost 33 i 

[33]·-. Les transferències de càrrega metall-metall (Intervalence Charge Transfer) 

apareixen normalment cap al NIR. I en aquest cas, com s’observa en la figura 5.2.8, 

apareix una banda molt ampla amb un màxim a 708 nm i que s’expandeix fins als 1250 

nm, fet que confirma l’existència d’aquesta comunicació electrònica entre els dos 

àtoms de Fe de la molècula.  

Anteriorment ja 

s’ha demostrat que els 

compostos sintetitzats 

tenen l’habilitat 

d’acceptar electrons i que 

existeix una comunicació 

electrònica en el cas de 

compostos disubstituïts 

homometàl·lics. El 

següent que ens vàrem 

plantejar fou l’estudi de la capacitat dels compostos per cedir els electrons que han 

acceptat. Per demostrar aquesta transferència electrònica intermolecular hem utilitzat 

els compostos 32 i 33 ja que són molt semblants física i geomètricament. Tenint en 

compte que el compost 33 presenta un potencial redox molt més anòdic que no pas el 

de 32 i el diferent RMN entre l’espècie [FeIII-FeIII] (33) i l’espècie [FeIII-FeII]- ([33]·-), això 

ens permetria de seguir la reacció de transferència electrònica entre l’espècie de [32]·- 

l’espècie 33. Per tant, inicialment vàrem fer una monoreducció sobre el compost 32 i 

posteriorment es va afegir un equivalent de 33, es va fer el 11B-NMR de la mescla i el 

resultat es mostra a la figura 5.2.9. 
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Figure 10. In blue NIR-UV-VIS of compound [6]-, in black NIR-UV-VIS of 

compound [12]-.
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Figura 5.2.8. Espectres de UV/Vis-NIR del compost 33 (blau) i [33]
·-
 

(negre). 
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Com s’havia vist ja a la figura 5.2.7, els pics de l’exterior tendeixen a anar cap al 

centre desprès de la monoreducció del compost. En aquest cas observem el mateix 

fenòmen, cosa que confirma que l’electró ha estat transferit de l’espècie [32]·- al 

compost 33. A fi d’eliminar la possibilitat de que hagués estat el naftalenur de sodi que 

hagués reduït el compost 32 o si bé aquests dos compostos no havien reaccionat i el 

naftalenur havia reduït 

directament l’espècie de 33. 

Vàrem decidir comparar els EPRs 

de les dues espècies. Inicialment 

es va mesurar l’EPR del 

naftalenur de sodi, el qual ens va 

donar un valor de g de 2.00234 i 

una amplada de 5.66 G. 

Posteriorment es va afegir un 

equivalent del compost 32 en 

 

 

Figure 12. In red, the 11B NMR of compound [12]- and in blue, the 11B NMR 

of compound 12.Figura 5.2.9. 
11

B-NMR del compost 33 (turquesa) i a dalt l’espectre de la mescla 

de reacció entre [32]
·-
 i 33 (vermell). 

Figura 5.2.10. Espectres d’EPR del naftalenur sòdic (negre) i 

l’espècie [32]
·-
 (blau). 
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Figure 11. In black, the EPR spectrum of Sodium Naphthalenide, in blue, the EPR 
spectrum of compound  [11]-.
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aquest mateix tub, i es va mesurar també l’EPR (Figura 5.15) en aquest cas es va 

obtenir un valor de g de 2.00406 i una amplada entre pics de 18.6 G. Amb aquesta 

disparitat entre els valors es va poder concloure que l’electró va ser transferit del 

naftalenur de sodi al compost de Co-Co. Per tant queda demostrada l’habilitat dels 

compostos per a transferir els electrons que s’han acceptat amb antelació.  

 5.2.4. Capacitat d’autoacoblament. 

 Per una possible aplicació com a acceptors d’electrons en cel·les fotovoltaiques, 

una de les propietats que s’ha de complir es la capacitat d’autoacoblament, i degut a 

que ja s’havia observat una forta interacció no enllaçant entre pyr(N)···H-CC en el 

compost 28, es va hipotetitzar que aquestes molècules podrien autoacoblar-se per 

formar estructures supramoleculars en una superfície. Va resultar que la hipòtesi era 

certa, i es van poder estudiar aquestes estructures supramoleculars mitjançant el 

microscopi de força atòmica (AFM). 

 Utilitzant la tècnica de la deposició de feixos moleculars orgànics (OMBD 

Organic Molecular Beam Deposition) per dipositar el compost 28 utilitzant condicions 

d’ultra-alt buit (UHV, Ultrahigh vacuum), es van trobar diferents estructures 

autoacoblades sobre un substrat de Silici. El substrat de Silici (amb òxid nadiu a la 

superfície SiO2/Si) es va escollir per la seva baixa rugositat (≤0.3 nm) i per la seva fàcil 

preparació. Els paràmetres de deposició (velocitat i temperatura) es van variar per 

investigar el impacte en el procés d’autoacoblament. En el cas de la variació de la 

temperatura, per a temperatures de substrat entre temperatura ambient i 60º C, es 

formaven estructures tipus micel·la (Figura 5.2.11). Aquestes estructures tipus micel·la 

s’han mesurat i solen presentar uns 50 nm d’alçada i entre 100 i 200 nm de diàmetre.  

 

Figura 5.2.11. A l’esquerra, imatge de la topografia d’una superfície de Silici a la qual s’ha dipositat el compost 

28. En ella s’hi pot observar com el compost s’ha autoacoblat per a formar micel·les de forma esfèrica. A la 

dreta, la mateixa imatge però aquest cop tenint en compte la freqüència d’excitació. 
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Per una altra banda, si la 

temperatura del substrat es 

manté al voltant dels 100 ºC 

s’observa la formació de cristalls. 

A la figura 5.2.12 es pot veure un 

exemple de les estructures 

cristal·lines que es formen, tot i 

que es van observar cristalls de 

major mida. En aquest cas en 

particular, el cristall mesura 

aproximadament 7 nm d’alçada i 

uns cents de nm de llargada.  

 El cristall 3D mostrat a la 

figura 5.2.12 a) consisteix en una 

capa llarga i atòmicament llisa 

en contacte amb el substrat amb 

una sèrie de petites terrasses al 

damunt, separades per salts ben 

definits. Com es mostra a la figura 5.2.12 b), del perfil lineal superficial es pot extreure 

que la primera capa del cristall té una alçada de 2.7 nm. Informació també 

representada en l’histograma de la figura 5.2.12 c), on a més a més, es pot veure que 

la distancia entre les terrasses correspon a una diferencia de 0.9 nm. Degut a que la 

llargada del Cobaltabisdicarballur es de 1.1 nm i la distància trobada entre els plans 

interns del cristall és de 0.9 nm, es visualitza les molècules amb un angle d’inclinació 

de 35º respecte la vertical. S’ha de mencionar també, que aquest angle d’inclinació és 

normalment adoptat per altres sistemes moleculars per optimitzar les distancies 

intermoleculars mentre s’obtenen estructures ben empaquetades. Podem dir doncs, 

que el cristall obtingut consisteix en una tri-capa (3h) de molecules en contacte amb el 

substrat, més tres uni-capes (h) al damunt.  

Una altra demostració de l’autoacoblament molecular del compost 37 

s’observa a la figura 5.2.12 d). El detall estructural de l’ordre supramolecular existent a 

Figura 5.2.12. a) Imatge topografica per AFM de les estructures 

cristal·lines del compost 41 formades a la superfície de SiO2/Si. 

la mida lateral de la imatge és de 1 µm x 1 µm i l’escala Z és de 

20 nm. La imatge interior és una magnificació del requadre de 

200 nm x 200 nm. b) Perfil del relleu mesurat al llarg de la línia 

verda discontinua de la imatge a). c) Histograma d’alçada d’un 

àrea incloent la superfície de Silici i del cristall amb les 

diferents terrasses. d) imatge d’alta resolució de la periodicitat 

molecular obtinguda a la superfície del cristall mitjançant 

l’AFM en mode de mesura de força lateral. e) Imatge FFT 

corresponent a la imatge d).  
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cada pla molecular es va obtenir mitjançant l’ús del microscopi de força lateral d’alta 

resolució (també conegut com a microscopi de força de fricció FFM). Les imatges de la 

xarxa mostren un empaquetament hexagonal. A la figura 5.2.12 e) es pot veure també 

la periodicitat de la imatge de FFM un cop s’ha fet la corresponent FFT (Fast Fourier 

Transform) on cada punt representa una molècula. El paràmetre de xarxa que s’ha 

determinat per al plà hexagonal és d’aproximadament 0.5 nm, que encaixa força bé 

amb la longitud determinada per al semieix dels grups cobaltabisdicarballur en 

estructures d’empaquetament 2D compactes que és de 0.6 nm. 

En resum, els estudis realitzats d’AFM confirmen la propietat d’autoacoblament 

del compost 37 en superfície de SiO2/Si en la qual el compost s’autoacobla formant 

micel·les o cristalls depenent de la temperatura del substrat a l’hora de fer la 

deposició. 

 

5.2.5 Solubilitat dels nous materials polielectroactius. Comparació amb els 

derivats de ful·lerè 

 Com s’ha esmentat anteriorment, un dels problemes dels ful·lerens i dels POMs 

és la difícil processabilitat, és per això que vàrem decidir de fer un estudi de la 

solubilitat del compost 32. Aprofitant que els nostres compostos són colorejats, es va 

decidir de fer l’estudi mitjançant l’espectrometria UV-Vis. Es va decidir estudiar la 

solubilitat en 6 dissolvents diferents: Acetonitril, toluè, diclormetà, THF, etanol i DMF. 

S’ha procedit a fer una recta de calibrat amb cadascun dels dissolvents (Figura 5.2.13), 

posteriorment s’ha preparat una dissolució saturada del compost en cadascun dels 

dissolvents, de la qual s’ha fet les dilucions pertinents per a que la absorbància de la 

dissolució estigués dins la recta de calibrat, i d’aquesta manera poder calcular la 

concentració de la dissolució saturada, i per tant, la solubilitat del compost en 

cadascun dels dissolvents.  
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Com es pot observar a les gràfiques de la figura 5.2.13, hi ha dos conjunts de 

dissolvents, un composat per acetonitril, etanol, DMF i diclormetà i un altre format per 

THF i Toluè. Aquesta divisió l’hem fet degut a que el THF i el Toluè absorbeixen a 

longituds d’ona inferiors a 300 nm, i per tant no es podia seguir el senyal amb màxim 

d’absorció a 278 nm, havíem de construir les rectes de calibrat amb la banda que 

apareix als 400 nm. En el cas de l’acetonitril, etanol, DMF i diclormetà, ens permetia 

treballar amb la banda de 278, una banda molt més intensa que la banda dels 400 nm, 

i que per tant ens permetia fer unes dilucions majors que en el cas del THF i el Toluè. 

Com es pot observar, l’ajust per mínims quadrats dona tots els valors per sobre els 

0.99, per tant, donem per bons els resultats que hem obtingut per a la solubilitat del 

compost, que es troben recollits a la taula 5.2.2. 
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Equation y = a + b*x

Adj. R-Square 0,99382 0,99989 0,99 0,99457

Value Standard Error

Acetonitrile Intercept 0,12316 0,02644

Acetonitrile Slope 58814,74533 2073,04425

Ethanol Intercept 0,09485 0,00409

Ethanol Slope 57067,08716 292,67001

DMF Intercept 0,16074 0,04098

DMF Slope 58434,05963 2933,29957

CH2Cl2 Intercept 0,1513 0,02417

CH2Cl2 Slope 46865,82569 1730,20716

0,0000 0,0002 0,0004 0,0006 0,0008 0,0010

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

 THF

 Toluene

A
b

s
o

rp
ti
o

n

Concentration

Equation y = a + b*x

Adj. R-Sq 0,9995 0,9915
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THF Interce 0,0804 0,00439

THF Slope 741,15 7,22992

Toluene Interce 0,0361 0,01823

Toluene Slope 728,76 30,045

Figura 5.2.13. A dalt, les rectes de calibrat de l’UV/Vis a per als dissolvents: Acetonitril, 

etanol, DMF i diclormetà per al compost 41. A baix, les rectes de calibrat per al mateix 

compost en THF i toluè. 
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Solvent/Compound 32 

(mg/ml) 

C60 

(mg/ml) 

(ref J. 

phys 

chem.) 

PCBM 

(mg/ml) (ref. 

Science) 

Acetonitrile 22.6 0.000  

CH2Cl2 46.7 0.26  

Ethanol 25.4 0.001  < 0.1 

Tetrahydrofuran 155.3 0.000 1.8 

Toluene 17.8 2.8  15.6 

N-N’-

dimethylformamide 

387.3   

 

 A continuació, fem un resum de les propietats esmentades amb anterioritat i 

una petita comparativa amb els ful·lerens, per assenyalar les possibles millores que 

podrien aportar els nostres nous materials. Com s’observa a la taula anterior hi ha una 

comparació entre els valors de solubilitat del nostre compost 32 amb el ful·lerè i amb 

un dels derivats més solubles i utilitzats del ful·lerè, el PCBM. De la taula es pot dir que 

els nostres nous derivats són molt més solubles en dissolvents orgànics clàssics, que no 

pas els ful·lerens, arribant en el cas del DMF a un valor de solubilitat de gairebé 400 

mg/ml. Un altre punt a comparar és l’electroquímica dels compostos. Mentre que el 

ful·lerè presenta 6 processos redox reversibles d’un electró a potencials: -0.89, -1.37, -

1.87, -2.35, -2.85 i -3.26 V (vs Fc), en el nostre cas, el compost 32 presenta 4 ones 

reversibles d’un electró a potencials: -0.99, -1.40, -1.53 i -1.79 V (vs Fc). Aquestes són 

més properes entre elles, fet que faria que en el nostre cas fos més fàcil l’acceptació de 

4 electrons que en el cas del ful·lerè. Per una altra banda, el compost 34 presenta 5 

ones reversibles d’un electró a potencials encara més anòdics: -0.14, -1.15, -1.47, -

1.78, -2.25 V (vs Fc) i en el cas del compost de 33 trobem que els potencials encara són 

més anòdics que els del ful·lerè: -0.28 (x 2 electrons), -1.36, -1.79 V (vs Fc). Pel que fa 

als nostres compostos, en un rang de 0 a -2 V son capaços d’acceptar fins a 4 electrons, 

Taula 5.2.2. Solubilitat del compost 32 mesurades als diferents 

dissolvents mencionats, i comparativa amb el C60 i el PCBM (en 

aquells dissolvents que s’han trobat). 
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mentre que el ful·lerè només és capaç d’acceptar-ne 3. Un altre avantatge que 

presenten els nostres compostos és la possibilitat de tunejar el potencial redox 

mitjançant la iodació dels vèrtexs B-H del clúster (capítol 3 d’aquesta tesi doctoral), 

cosa que permetria arribar a potencials encara molt més anòdics, i fer els nostres 

compostos uns millors acceptors d’electrons.  

  

 5.2.6. Electrocromisme dels nous materials polielectroactius. 

Per últim, volíem estudiar si aquests compostos, tal com passava amb els compostos 

iònics, presentaven propietats electrocròmiques, ja que també contenen el fragment 

4,4’-bipiridina i a més a més el ferrabisdicarballur, que com ja s’ha esmentat 

anteriorment, és un material electrocròmic per si mateix.  

A la figura 5.2.14 es  mostra l’estudi d’electrocromisme realitzat als compostos 26, 28, 

29 i 34: 

 Per fer l’estudi electrocròmic, s’ha utilitzat el muntatge explicat en l’apartat 5.1 

d’aquesta mateixa tesi doctoral. S’ha preparat una dissolució 10-3 M del compost a 

estudiar. Posteriorment s’aplica el potencial desitjat i es manté constant fins que 

l’electròlisi ha conclòs. Normalment es considera que l’electròlisi ha acabat quan ha 

passat el 99% de càrrega que havia de passar teòricament. La càrrega que ha passat 

per l’elèctrode es calcula amb la integral de la corba que descriu la gràfica intensitat-

temps. 

 En el cas del compost 26 (figura 5.2.14 a)) el canvi de color és totalment 

reversible, mentre que en el cas del compost 28 (figura 5.2.14 b)) es pot observar un 

canvi de color reversible de groc a taronja, però un cop es fa l’electròlisi a -2000 mV i 

s’obté el color lila, aquest ja no es reversible. El mateix succeeix amb el compost 29 

(figura 5.2.14 c)), els dos primers canvis de color són totalment reversibles, mentre que 

un cop acaba l’electròlisi a -2750 mV, el color marró roman constant, essent 

irreversible. Per últim, en el compost 34 (figura 5.2.14 d)) els dos primers canvis de 

color també són reversibles i un cop assolit el color vermell després de l’electròlisi a -

2250 mV, aquest ja no retorna al color inicial. Tot i que en temps curts de reducció-
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oxidació, com són els temps utilitzats en voltamperometria cíclica, tots els pics són 

reversibles, quan es fa l’electròlisi, els electrons de la bipiridina pateixen un 

reordenament, creant noves substàncies no actives electroquímicament.  

 

 

Els estudis d’electrocromisme encara s’estan duent a terme, i aquests són els resultats 

obtinguts fins al moment. Es preveu fer l’estudi pels compostos restants i observar tota 

la gama de colors que es pugui obtenir amb aquests compostos. 
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Figura 5.2.14. a) Voltamperograma del compost 35 amb imatges del color inicial de la dissolució i el color 

després d’una electròlisi a -1750 mV. b) Voltamperograma del compost 37 amb imatges del color inicial i després 

d’electròlisi a -1500 mV i -2000 mV. c) Voltamopergrama del compost 38 amb imatges del color inicial i després 

d’electròlisi a -1000 mV, -2000 mV i -2750 mV. d) Voltamperograma del compost 43 amb imatges del color inicial 

i després d’electròlisi a -750 mV, -1200 mV i -2250 mV. 
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6. Estudi de les constants de difusió dels metal·lacarborans 

 

Durant els darrers anys no només la síntesi de nous derivats de metal·lacarborans 

ha estat el focus d’atenció; la cerca de noves aplicacions és fonamental per a 

desenvolupar una recerca enfocada a aplicacions tecnològiques i innovadores. És per això 

que l’estudi de les propietats electroquímiques dels metal·lacarborans també és 

fonamental. Com ja s’ha anat veient al llarg d’aquesta exposició, una de les principals vies 

d’investigació del grup és el desenvolupament de materials moleculars per possibles 

aplicacions en electrònica molecular o més concretament en cel·les solars (exemples 

d’electrolits al capítol 3, de colorants al capítol 4 i exemples d’acceptors d’electrons al 

capítol 5). Un dels problemes que presenten molts electròlits és la baixa difusivitat a l’hora 

de desplaçar-se des de l’elèctrode fins al colorant per a omplir la vacant electrònica 

generada després de l’excitació i injecció de l’electró en DSSCs. En aquest aspecte, 

molècules petites i compactes són bons candidats per a suplir les carències que té la 

parella I-/I3
-, que és l’electròlit més comú i més eficient en DSSCs. Els metal·lacarborans 

són complexos metàl·lics tipus sandwich, on els metalls més comunament emprats són el 

Co i el Fe degut a la seva gran estabilitat. Tot i que es coneixen altres metal·lacarborans 

amb altres metalls de transició, no són tan estables i per això no són tan estudiats.  

L’electroquímica dels metal·lacarborans ha estat molt estudiada, se sap que el 

cobaltabisdicarballur presenta tres ones reversibles en voltamperometria cíclica, el procés 

Co2+/+ amb un potencial redox de -2.64 V, el Co3+/2+ que apareix a -1.74 V i el Co4+/3+ a 1.22 

V (tots ells en respecte al ferrocè). Dels tres processos redox que presenta el 

cobaltabisdicarballur, el més estudiat és el procés de Co3+/2+ ja que l’espècie inicial és un 

complex de Co3+ i les altres dues transicions apareixen molt a prop de la descàrrega del 

dissolvent que s’utilitza (normalment acetonitril). En el cas del ferrabisdicarballur, aquest 

presenta un únic procés redox, Fe3+/2+ a -0.78 V (respecte al ferrocè).  
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Tot i que s’ha estudiat molt l’electroquímica dels metal·lacarborans, així com la 

possibilitat de modificació d’aquest potencial redox mitjançant substitucions al clúster, 

mai s’han estudiat els coeficients de difusió d’aquests compostos. Es per això, que ens 

vàrem plantejar de fer un estudi dels coeficients de difusió del cobaltabisdicarballur i 

ferrabisdicarballur, així com també de derivats que presenten un sol metal·lacarborà, 

compostos que presenten 2 metal·lacarborans i dendrímers que tenen 8 

metal·lacarborans a la seva superfície. 

La voltamperometria cíclica, que es basa en el fenomen de transport només per 

difusió, ens permet calcular els coeficients de difusió d’espècies electroactives mitjançant 

l’equació de Randles-Sevcik que es mostra a continuació: 

                  
       

  
 

 

 
 ; 

Si T = 25 ºC;             
 

       
 

   
 

  

On ip correspon a la corrent màxima (en A), n és numero d’electrons transferits al 

procés redox, A és l’àrea de l’elèctrode (en cm2), C és la concentració d’analit (en 

mols/cm3), D és el coeficient de difusió (en cm2/s) i v és la velocitat d’escaneig (en V/s) 

 El procediment per determinar el coeficient de difusió d’una substància mitjançant 

voltamperometria cíclica consisteix a preparar una dissolució de l’analit a una 

concentració coneguda, generalment 10-3 M en acetonitril prèviament assecat i desgasat 

(que és el dissolvent que s’ha utilitzat per realitzar totes les voltamperometries cícliques 

d’aquest capítol). A més a més, aquesta dissolució ha de contenir un electròlit inert a una 

concentració 100 vegades superior a l’analit; d’aquesta manera evitarem que pugui haver 

migració d’ions per efecte del camp elèctric generat entre els elèctrodes de la cel·la. En el 

nostre cas i degut a que utilitzem acetonitril com a dissolvent, l’electròlit inert que s’ha 

utilitzat en tots els casos ha estat el tetrabutilamoni hexafluorofosfat. Prèviament al seu 

us, l’electròlit s’ha assecat al buit durant una nit a 80 ºC per eliminar la humitat que hi 

pogués tenir.  
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6.1. Difusió del cobalta i ferrabisdicarballur 

Com ja s’ha mencionat, els primers compostos a analitzar han sigut el 

cobaltabisdicarballur [1]- i el ferrabisdicarballur [2]-. Després de preparar les dissolucions a 

una concentració ben coneguda, es mesuren les voltamperometries cícliques a diferents 

velocitats, en el nostre cas s’han escanejat 7 velocitats diferents per a cada molècula: 500, 

400, 300, 200, 100, 50 i 25 mV/s (Figura 6.1.1). 

 

A la gràfica es pot veure com hi ha una dependència directa entre la velocitat 

d’escaneig i la intensitat del pic, ja que totes les voltamperometries han estat realitzades 

en les mateixes condicions de concentració i temperatura. Aquesta dependència queda 

descrita en l’equació de Randles-Sevcik on es veu que la ip α v1/2. El següent pas consisteix 

a determinar la intensitat màxima de pic a cadascuna de les velocitats, per fer-ho, a la 
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Figura 6.1.1. Voltamperograma del cobaltabisdicarballur ([1]
-
) a diferents velocitats. a 500 mV/s (negre), 400 

mV/s (vermell), 300 mV/s (blau), 200 mV/s (verd), 100 mV/s (lila), 50 mV/s (gris) i 25 mV/s (taronja). Es poden 

observar pics anòdics i catòdics amb una separació entre 60 i 80 mV, confirmant la reversibilitat del procés. 
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figura 6.1.2 es representa la manera més convencional de fer-ho, que consisteix a allargar 

el que seria la línia base del voltamperograma i mesurar la intensitat fins al punt màxim 

del pic. En el cas de substàncies electroactives reversibles, com és aquest cas, no hauria 

d’observar-se una diferencia significativa entre el valor màxim de la intensitat del pic de 

reducció i del pic d’oxidació. A la taula 6.1.1 es presenten les intensitats màximes dels pics 

de reducció i d’oxidació pel cobaltabisdicarballur i ferrabisdicarballur.  

 

 

 Cobaltabisdicarballur Ferrabisdicarballur 

Vscan (mV/s) ip ox (µA) ip red (µA) ip ox (µA) ip red (µA) 

500 43.3 44.17 38.57 39.28 

400 40 40.7 36 36 

300 36 36 31.76 31.76 

200 30 30 26.19 26.19 

100 21.6 22 18.67 18.67 

50 15.83 15.28 12.95 13.86 

25 12 11.2 7.5 8.75 
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Figura 6.1.2. Voltamperograma del cobaltabisdicarballur ([1]
-
) a 200 mV/s. Les fletxes indiquen el punt d’inici i 

final de mesura de la intensitat màxima del pic de corrent, tant per al pic d’oxidació com per al pic de reducció. 

Taula 6.1.1. Intensitats màximes trobades per als pics d’oxidació i reducció mitjançant els voltamperogrames del 

cobalta i ferrabisdicarballur a les diferents velocitats mesurades.  
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Com es pot veure a la taula 6.1.1, no hi ha diferencies significatives en els valors 

d’intensitat de pics d’oxidació i reducció del cobaltabisdicarballur o ferrabisdicarballur. 

Però per a corroborar-ho, s’ha determinat el coeficient de difusió de tots dos compostos 

tant per a la oxidació com per a la reducció.  Per fer-ho, s’ha representat en una gràfica la 

intensitat màxima de pic i l’arrel quadrada de la velocitat; es fa un ajust lineal per mínims 

quadrats i s’obté una equació del tipus y = a + bx, on a és l’ordenada a l’origen i b és la 

pendent de la recta (Figura 6.1.3). Aplicant aquesta equació a la de Randles-Sevcik, 

extraiem que la pendent de la recta és b = 268600 A C n3/2 D1/2. 

 

A la figura 6.1.3 veiem a l’esquerra els dos ajustaments fets per al cobaltabisdicarballur, a 

la part de dalt s’ha representat la intensitat màxima de corrent dels pics d’oxidació en 
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Equation y = a + b*x

Adj. R-Square 0,99614

Value Standard Error

ip ox Intercept 3,14796E-6 7,02015E-7

ip ox Slope 5,82679E-5 1,47998E-6
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x
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A
)
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Equation y = a + b*x

Adj. R-Square 0,99105
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ip ox Intercept 1,92058E-8 1,03974E-6

ip ox Slope 5,65568E-5 2,19197E-6
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ip red Intercept 2,13193E-6 6,706E-7

ip red Slope 6,08177E-5 1,41375E-6

ip
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e
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Equation y = a + b*x

Adj. R-Square 0,99645

Value Standard Error

ip red Intercept 9,93058E-7 6,38906E-7

ip red Slope 5,52552E-5 1,34693E-6

D = 0.94·10-5 cm2s-1 

D = 1.02·10-5 cm2s-1 

D = 0.88·10-5 cm2s-1 

D = 0.85·10-5 cm2s-1 

Figura 6.1.3. Representació de la intensitat de corrent màxima en funció de l’arrel quadrada de la velocitat 

d’escaneig de voltamperometria cíclica. Aplicant un ajust per mínims quadrats s’obté la pendent de la recta, que 

mitjançant l’equació de Randles-Sevcik ens dóna el valor del coeficient de difusió. A l’esquerra, a dalt pel procés 

d’oxidació i a baix pel de reducció del cobaltabisdicarballur, a la dreta el mateix per al ferrabisdicarballur. 
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funció de l’arrel quadrada de la velocitat d’escaneig, i després de l’ajustament es troba un 

valor de 0.94·10-5 cm2s-1 per al coeficient de difusió, mentre que si el que representem és 

la intensitat màxima obtinguda per als pics de reducció, aquest valor s’incrementa fins a 

1.02·10-5 cm2s-1. Com ja s’havia esmentat amb anterioritat, no s’esperaven canvis gaire 

significatius entre tots dos pics degut a que el procés Co3+/2+ en el cobaltabisdicarballur és 

un procés reversible. A la part de la dreta s’ha fet la mateixa representació però amb els 

valors obtinguts per al ferrabisdicarballur, en aquest cas trobem un valor per al coeficient 

de difusió d’oxidació de  0.88·10-5 cm2s-1 i de 0.85·10-5 cm2s-1 per al de reducció. Molt més 

semblants encara que en el cas anterior, confirmant que el procés Fe3+/2+ en el 

ferrabisdicarballur és també un procés reversible.  

Mitjançant l’equació d’Einstein-Stokes, es relaciona el valor del coeficient de 

difusió amb el radi hidrodinàmic del compost segons: 

   
    

      
 

On D és el coeficient de difusió, KB la constant de Boltzman, T la temperatura, η la 

viscositat del medi i r el radi hidrodinàmic. Mitjançant aquesta fórmula, s’ha determinat el 

radi hidrodinàmic del Cobaltabisdicarballur, que és 6.23 Å i el del Ferrabisdicarballur que 

és 7.48 Å. El radi hidrodinàmic d’una espècie és el radi de l’esfera més petita possible que 

determina el moviment molecular. Com ja sabem les dimensions del cobaltabisdicarballur 

degut a la resolució de la seva estructura cristal·lina, sabem que d’alçada (de H-B(10) a H-

B(10’)) mesura 1,1 nm, i d’amplada 0,5 nm. Com a aproximació de quin seria el valor del 

seu radi hidrodinàmic teòric, hem considerat el Cobaltabisdicarballur com un cilindre 

d’alçada 1,1 nm i radi 0,25 nm. Calculant el seu volum ens dóna 0,86 nm3, tot seguit 

busquem quin seria el radi d’una esfera amb aquest mateix volum, i trobem un valor de 

0.59 nm. Aquest seria el valor mínim que podria tenir el radi hidrodinàmic del 

Cobaltabisdicarballur, que com podem observar, no s’allunya gaire del que es troba 

experimentalment. Si tenim en compte que en voltamperometria cíclica no s’utilitza 

només acetonitril, sinó que a més a més està present l’electròlit inert, que fa augmentar la 
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viscositat del medi, el valor que s’obté del radi hidrodinàmic està d’acord amb el que 

s’hauria esperat.  

 

6.2. Derivats amb un sol metal·lacarborà a la seva estructura 

El següent que ens vàrem plantejar era quin seria l’efecte en el coeficient de 

difusió el fet de tenir diferents substituents sobre el metal·lacarborà, i també l’efecte que 

provoca tenir un substrat amb més d’un metal·lacarborà enllaçat a ell. Per fer això, es van 

utilitzar una sèrie de compostos proporcionats pel Dr. Màrius Tarrés i pel doctorand Justo 

Cabrera. Com aquests compostos no han estat sintetitzats en el marc d’aquesta tesi 

doctoral, en aquest apartat no es comenta ni la síntesi ni la caracterització 

espectroscòpica d’aquests derivats ja que formen part de les respectives tesis doctorals. 

En aquest apartat només ens centrem en la determinació dels coeficients de difusió de 

metal·lacarborans derivatitzats. A la taula 6.2 trobem els valors obtinguts pels derivats de 

[1]- i [2]- tant pels pics d’oxidació com pels pics de reducció i els radis hidrodinàmics 

associats als coeficients de difusió. 

Compost Metall Dox (cm2s-1) Dred (cm2s-1) r (nm) 

[35]- Co 4.54·10-6 4.47·10-6 
1,40; 1,42 

[36]- Fe 4.96·10-6 4.10·10-6 
1,28; 1,55 

[37]- Co 6.94·10-6 7.06·10-6 
0,917; 0,901 

[38]- Fe 3.40·10-6 3.33·10-6 
1,87; 1,91 

[39]- Co 5.79·10-6 5.97·10-6 
1,10; 1,07 

[40]- Fe 3.66·10-6 3.21·10-6 
1,74; 1,98 

 

 De la taula 6.2.1 es pot confirmar que per norma general, les difusions dels 

compostos derivats del cobaltabisdicarballur ([35]-, [37]- i [39]-) tenen uns coeficients de 

Taula 6.2.1.Valors dels coeficients d’oxidació i de reducció de diferents compostos derivats dels metal·lacarborans 

([35]
- 
 - [40]

-
)
 
. El radi hidrodinàmic s’obté per aplicació de l’equació d’Einstein-Stokes.  
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difusió superior als dels derivats de ferrabisdicarballur ([36]-, [38]- i [40]-). També es pot 

observar que el valors de D dels derivats de [1]- es troben entre 5-7·10-6 cm2s-1, mentre 

que els derivats de [2]- els trobem al voltant dels 3.5·10-6 cm2s-1, amb excepció del 

compost [36]- que puja fins a 4.9·10-6 cm2s-1. Aquest canvi pot ser degut al fet que tenir un 

estirè a l’extrem de la cadena d’etilenglicol facin que sigui aquest el que més determini el 

coeficient de difusió i no tant el metal·lacarborà.  

 

 6.3. Derivats amb dos metal·lacarborans a la seva estructura 

El mateix estudi es va fer per a derivats que incorporen dues unitats de 

metal·lacarborà a la seva estructura, aquests són els compostos [41]2- - [50]2-. Però en 

aquest cas ens va sorgir un gran dubte. L’equació de Randles-Sevcik ens diu que la 

intensitat del pic és proporcional a n3/2 i en els casos anteriors no hi havia cap dubte que 

n=1, però en el cas dels compostos disubstituïts ens sorgí el dubte si n=1 o bé n=2, ja que 

cada metal·lacarborà pateix una reducció a 1 electró, però la molècula en global en rep 2. 

Per intentar resoldre aquest dubte, es van calcular les difusions en tots dos supòsits. Els 

resultats obtinguts es mostren a les taules 6.3.1 i 6.3.2 respectivament.  

Compost Metall Dox (cm2s-1) Dred (cm2s-1) 

[41]2- Co,Co 6.39·10-6 2.38·10-6 

[42]2- Fe, Fe 3.72·10-6 3.32·10-6 

[44]2- Co, Co 4.86·10-6 4.81·10-6 

[45]2- Fe, Fe 3.01·10-6 2.37·10-6 

[47]2- Co, Co 5.07·10-6 5.28·10-6 

[48]2- Co, Co 4.98·10-6 5.10·10-6 

[49]2- Co, Co 4.34·10-6 4.70·10-6 

[50]2- Co, Co 4.93·10-6 4.69·10-6 

 

Taula 6.3.1. Valors dels coeficients de difusió d’oxidació i reducció per als compostos [41]
2-

 - [50]
2
, aplicant n=1 a 

l’equació de Randles-Sevcik. 
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Compost Metall Dox (cm2s-1) Dred (cm2s-1)  

[41]2- Co,Co 3.19·10-6 1.18·10-6 1.99; 5.39 

[42]2- Fe, Fe 1.85·10-6 1.66·10-6 3.44; 3.83 

[43]2- Fe 7.81·10-6 4.98·10-6 0.81; 1.28 

[43]3- Co 5.52·10-6 4.69·10-6 1.15; 1.36 

[44]2- Co, Co 2.48·10-6 2.40·10-6 2.57; 2.65 

[45]2- Fe, Fe 1.50·10-6 1.18·10-6 4.24; 5.39 

[46]2- Fe 2.7·10-6 1.94·10-6 2.36; 3.28 

[46]3- Co 9.02·10-7 6.28·10-7 7.06; 10.1 

[47]2- Co, Co 2.53·10-6 3.14·10-6 2.51; 2.28 

[48]2- Co, Co 2.25·10-6 2.79·10-6 2.84; 2.41 

[49]2- Co, Co 2.17·10-6 2.35·10-6 2.93; 2.71 

[50]2- Co, Co 2.46·10-6 2.36·10-6 2.59; 2.70 

 

Comparant els valors de difusió obtinguts pels compostos [41]2- - [50]2- a la taula 

6.3.1 amb els valors obtinguts pels compostos [35]- - [40]- a la taula 6.2.1, observem que 

els valors de difusió dels compostos amb 2 metal·lacarborans tenen uns coeficients de 

difusió molt semblants, inclòs més elevats en alguns cassos. Això ens fa pensar que 

realment el valor de n que s’ha d’introduir a l’equació de Randles-Sevcik és el de n=2, ja 

que les molècules en els compostos [41]2- - [50]2- són més grans i per tant és d’esperar 

que els valors de la difusió siguin més petits que els compostos que només tenen un 

metal·lacarborà a la seva estructura. Si comparem els valors de la taula 6.3.2 amb els de la 

taula 6.2.1, ara si que veiem que hi ha una petita davallada en gairebé tots els compostos, 

fet que estaria d’acord amb el que ja s’esperava degut a la mida molecular. A la taula 6.3.2 

també és presenten els radis hidrodinàmics mesurats per a aquests compostos, de la 

Taula 6.3.2. Valors dels coeficients de difusió d’oxidació i reducció per als compostos [41]
2-

 - [50]
2
, aplicant n=2 a 

l’equació de Randles-Sevcik. Els valors del radi hidrodinàmic s’extreuen per aplicació del coeficient de Difusió a l’equació 

d’Einstein-Stokes. 
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mateixa manera que s’havia fet per als compostos [1]- i [2]-. Com es pot observar, en la 

majoria dels casos el radi hidrodinàmic per al procés de reducció és major que per al 

procés d’oxidació. La possible explicació per a aquest fenomen és que aquests compostos 

tendeixen a empaquetar-se en dissolució, i un cop la molècula s’ha reduït, passem de tenir 

un compost amb 2 càrregues negatives (una a cada metal·lacarborà) a un amb 4 càrregues 

negatives (dues a cada metal·lacarborà) i això provocaria repulsions electrostàtiques entre 

els dos metal·lacarborans, fent que s’allunyin el màxim possible i per tant, augmentant el 

seu radi hidrodinàmic.  

Un altre fet que cal remarcar és els resultats obtinguts per als compostos [43]2- i 

[46]2-, els quals són compostos heterometàl·lics, és a dir, un metal·lacarborà és de Co i 

l’altre de Fe. En aquest cas observem dues ones diferenciades en els voltamperogrames 

(Figura 6.4), una per al procés Fe3+/2+ i una altra per al procés Co3+/2+. En aquest cas 

inicialment es redueix el ferro i posteriorment el cobalt, es per això, que mitjançant la 

corba del Fe podem determinar el coeficient de difusió del compost inicial, i amb la corba 

del cobalt podem trobar el de l’espècie [43]3- i [46]3-. Com es pot veure a la taula 6.4, els 

coeficients de difusió mesurats amb les corbes del ferro tenen un valor més elevat que els 

calculats pel cobalt, això podria ser degut a que un cop hem fet la primera reducció a la 

molècula, aquesta acumula una càrrega negativa més que abans, i això augmentaria les 

forces electrostàtiques de repulsió entre aquesta espècie i l’elèctrode. A més a més, el 

coeficient de difusió és un valor únic per a cada espècie, i degut a que el compost [43]2- és 

una espècie diferent al compost [43]3-, és lògic que el valor del coeficient de difusió sigui 

diferent. En el cas del compost [46]2-, s’observa el mateix fenomen. En tots dos casos el 

primer coeficient de difusió calculat, a partir de la corba del ferro, ens dóna el valor de 

difusió del compost [43]2- o [46]2- mentre que analitzant la corba del cobalt trobem el 

valor de difusió del compost [43]3- o [46]3-. 
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6.4. Derivats amb 8 metal·lacarborans a la seva estructura 

Per últim es va fer l’estudi amb els compostos que contenien 8 metal·lacarborans a 

la superfície. Aquests són derivats de l’octavinilsilsesquioxà (OVS) que mitjançant una 

metàtesi amb els compostos [35]2- i [36]2- condueixen a la formació dels compostos [51]8- i 

[52]8-. Degut a que en el cas anterior es va arribar al supòsit que en el cas d’utilitzar 

derivats amb 2 metal·lacarborans, el valor de n havia de ser 2 en aplicar l’equació de 

Randles-Sevcik, en aquest cas, es van calcular els coeficients dels compostos [51]8- i [52]8- 

utilitzant n=8 en l’equació, obtenint els coeficients de difusió per a les dues espècies, que 

son D = 1.04·10-7 cm2/s i D = 9.64·10-8 cm2/s respectivament per als processos de reducció. 

Un cop calculat el radi hidrodinàmic amb aquests coeficients de difusió, r = 611.9 Å i r = 

660.1 Å respectivament, vam observar que s’obtenien uns valors massa grans en tots dos 

cassos. Aleshores ens vàrem plantejar si en el cas de tenir tants elements electroactius, si 

era possible que tots ells patissin una reducció o una oxidació al mateix temps, i per tant, 

si el valor de n no era 8 en aquest cas. 

Per trobar la solució a aquesta incògnita, l’RMN ens oferia la possibilitat de 

determinar el coeficient de difusió dels compostos, i aplicant aquest valor a l’equació de 

Randles-Sevcik es podia trobar el valor de n per a cadascun dels cassos. El mètode 

consisteix a mesurar el valor de difusió del compost mitjançant experiments DOSY de 

RMN, i un cop es sap el valor, mitjançant l’equació de Randles-Sevcik, calcular el valor de 

n, assumint que el valor del coeficient de difusió en RMN és transferible als 

electroquímics. Per tant, es van preparar els tubs d’RMN dels derivats d’OVS ([51]8- i [52]8-

) a una concentració 10-3 M. Els RMNs es van mesurar en un espectròmetre amb una 

resolució de 500 MHz a 298 K. Els valors que es van obtenir del  coeficient  de  difusió en  

aquest  cas  són: 3.89·10-6 cm2s-1 per  al  compost [51]8-  i 3.72·10-6 cm2s-1 per al compost 

[52]8-. Tot seguit es va fer una representació dels valors de la intensitat obtinguts per als 

compostos [51]8- i [52]8- i mitjançant un ajustament lineal, extraiem la pendent de la recta. 

Mitjançant la pendent i amb l’equació de Randles-Sevcik, podem determinar que en el cas 
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del derivat de cobalt [51]8-, el valor de n és 4 mentre que en el cas del derivat de ferro, 

[52]8-, el valor de n és 7.  

Com a breu resum de tot el comentat en aquest capítol, podem confirmar que la 

voltamperometria cíclica és una bona eina per a determinar els coeficients de difusió 

d’espècies electroactives. A més a més, hem demostrat que no en tots els casos n=1 en 

l’equació de Randles-Sevcik, i que en el cas dels derivats amb 2 metal·lacarborans, per 

obtenir uns valors del coeficient de difusió raonables, n ha de ser igual a 2. Per últim, hem 

observat que quan s’augmenta molt el numero d’espècies electroactives a la superfície 

d’un substrat, és molt difícil determinar amb precisió quin serà el valor de n correcte, però 

utilitzant el tàndem RMN – Voltamperometria Cíclica, es poden determinar tant el 

coeficient de difusió com el valor de n en cada cas.  
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7. Conclusions 

 

Chapter 3:   

1. A new synthetic method for the direct synthesis of new iodinated derivatives of 

ferrabisdicarbollide has been described. 

2. N-Iodosuccinimide has proven to be the only iodinating agent capable of performing 

the iodination reaction on ferrabisdicarbollide.  

3. Three new ferrabisdicarbollide derivatives have been synthesized with the new 

methodology in moderate to good yields ([I1-2]-, [I2-2]- and [I4-2]-). Compounds [I1-2]- 

and [I2-2]- have been fully characterized using spectroscopic techniques. Moreover, 

the single crystal X-ray diffraction structure of [I1-2]- has been obtained. 

4. The electrochemical analyses of the iodinated derivatives of ferrabisdicarbollide have 

shown the same behavior as the one found for the iodinated derivatives of 

cobaltabisdicarbollide. The shifting on the redox potential caused by the 

dehydroiodination depends directly on the position of the cluster where the iodine 

atom is located. It has been determined that the iodine atoms on the first belt of 

metallacarborane provoke a shifting of 0.22 V, on the second belt the shifting is 0.15 V 

and on the apical boron, the shifting is just 0.05 V. 

5. It has been demonstrated that ferrabisdicarbollide and its derivatives are low spin 

complexes and therefore the dicarbollide anion has been stated as a strong field 

ligand. It has been demonstrated by magnetic studies that S = 1/2 in 

ferrabisdicarbollide and its derivatives.  

6. Ferrabisdicarbollide has been stated as Single Molecule Magnet due to the presence of 

a maximum in the magnetic susceptibility out of phase plot versus the temperature 

and by applying different frequencies.   

Chapter 4: 

1. It has been proven that Kumada type reaction also performs diarylation on 

metallacarborane starting with a single B-I bond, corroborating previous studies where 

this type of phenomena was observed for Sonogashira and Heck type reactions.  
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2. One new compound has been synthesized and fully characterized with this synthetic 

method. The single crystal x-ray diffraction structure confirms the disubstitution on 

the metallacarborane. 

3. A study of the crystal structures of disubstituted metallacarborane derivatives has 

shown the tendency of disubstituted B-C derivatives to adopt a transoid conformation.  

4. A new synthetic methodology for the formation of B-C bonds on 

cobaltabisdicarbollide, without the use of any catalyst, has been described. 

5. Carbocations have proven to perform an electrophilic substitution on 

cobaltabisdicarbollide resulting in an easy way of functionalization of 

metallacarborane without the use of any Lewis acid or metal catalyst. The degree of 

substitution depends on the ratio of cobaltabisdicarbollide/carbocation. 

6. Three new derivatives have been synthesized using this new methodology. All 

compounds have been fully characterized using spectroscopic techniques. 

7. The silver salt of cobaltabisdicarbollide that is soluble in polar organic solvents has 

proven to be useful for the formation of carbocations in situ using organic halides. The 

precipitation of the silver halides is the driving force of the reaction.  

8. Friedel Crafts type synthetic method has been optimized to increase the yield of the 

reaction and to reduce the side products of the reaction. Moreover, the work up of the 

reaction has also been optimized to avoid the formation of side products when using 

silica plate preparatives. 

9. It has been proven that the presence of the Ca2+ cation (in the silica used for plate 

preparatives) is responsible for the oxidation of B-H bonds of the metallacarborane 

leading to B-OH vertixes.  

10. Eight compounds have been synthesized using the optimized synthetic method in 

moderate to good yields. All compounds have been fully characterized using 

spectroscopic techniques. 

11. “Resonance redox potential” is the concept we have coined to explain the extra 

shifting of the redox potential in the aromatic derivatives of the cobalta and 

ferrabisdicarbollide. This is due to the increase of aromaticity when bonding an organic 

aromatic fragment with the aromatic metallacarboranes. This enhanced of aromaticity 

has been proven by UV/Vis too.  

12. It has been demonstrated that if the metallacarboranes are directly bonded to a 

fluorophore, the light emission is dramatically quenched, up to 95.5 % of emission 

quenched. 
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13. It has been demonstrated that perylene derivatives of metallacarborane suffer an 

internal electron transfer from the perylene fragment to the metallacarborane 

fragment after excitation of the ground state. The electron transfer has been proven 

by Transient Absorption Spectroscopy.  

14. A triplet excited state has been found for the perylene derivatives of 

metallacarborane, rising at 270 nm after the excitation, and with a half lifetime of 486 

microseconds for the cobaltabisdicarbollide derivative and 232 microseconds for the 

ferrabisdicarbollide one.  

15. It has also been demonstrated that ferrabisdicarbollide derivatives show a faster 

relaxation of excited states than cobaltabisdicarbollide derivatives.  

Chapter 5: 

1. Salts of metallacarborane and iodinated derivatives with an electroactive cation 

(methylviologen) have been prepared and fully characterized by spectroscopic 

techniques.  

2. The redox potential shifting for the iodinated derivatives has been observed 

graphically for the first time when considering the two peaks of methylviologen as 

landmarks. The peak corresponding to the metallacarborane can be easily tracked 

from its initial position -1.74 V (vs Fc) for cobaltabisdicarbollide to -0.35 V (vs Fc) for 

compound [I2-2]-. 

3. Ferrabisdicarbollide and its derivatives have been stated as electrochromic materials; 

thus they change color depending on their redox state, FeII derivatives are pink, while 

the FeIII are red, brown or greenish.  

4. Two new synthetic methods for the formation of B-N bonds on metallacarboranes 

with high yields have been developed. One consists on a decomposition reaction in the 

oven for cobaltabisdicarbollide. The other for ferrabisdicarbollide is based on the same 

decomposition reaction but, in this case is in solution. 

5. Using these new methodologies, 9 new compounds have been synthesized and fully 

characterized using spectroscopic techniques. The single crystal x-ray diffraction 

structures have been obtained for compounds  26, 28 and 32. 

6. Using cyclic voltammetry we have demonstrated the ability of those compounds to 

accept and release electrons reversibly. Up to 5 electrons have been accepted and 

released reversibly on the same compound (34).  
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7. The redox processes for all 9 compounds have been properly identified and assigned 

to each of the redox active fragments of the molecule. 

8. An electronic communication between the two cobaltabisdicarbollide units has been 

proven by cyclic voltammetry in compound 32. In the case of compound 33, this 

electronic communication has been confirmed by UV/Vis-NIR after performing a 

monoreduction on the compound. A broad band appears in the NIR associated with 

the intervalence charge transfer. 

9. The ability of the compounds to release the electrons once they have been accepted 

has been demonstrated by EPR and NMR techniques.  

10. The self-assembly properties of compound 28 has been demonstrated by depositing 

the compound by OMBD in UHV conditions over a SiO2/Si surface. The formation of 

micelle-like and crystal structures demonstrate the self-assembly property of the 

compound. AFM analysis show a tilt angle of 35º with respect to verticality, and a 

hexagonal compact packing of the molecules within the crystal.  

11. Solubility essays with compound 32 have proven that our compounds are much more 

soluble than fullerene and its derivatives, making these compounds very attractive for 

possible application as electron acceptor materials for bulk heterojunction solar cells. 

12. All of the compounds present electrochromic behavior exhibiting a wide variety of 

colors upon reduction or oxidation.  

Chapter 6: 

1. The diffusion coefficient of cobaltabisdicarbollide and ferrabisdicarbollide has been 

measured for the first time by cyclic voltammetry upon the application of Randles-

Sevcik equation. 

2. Applying the Einstein-Stokes equation, the hydrodynamic radii of cobalta and 

ferrabisdicarbollide have been calculated. 

3. The electrochemical reversibility of cobalta and ferrabisdicarbollide has been 

confirmed by measuring the maximum intensity for oxidation and reduction peaks.  

4. The diffusion coefficients of compounds containing 1, 2 or 8 metallacarborane units 

have been measured. These studies have confirmed that the value for the diffusion 

coefficient diminishes while the number of metallacarboranes increases. 

5. The diffusion coefficient for the compounds containing 8 metallacarboranes at the 

surface has been measured by DOSY-NMR experiments. 
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6. The number of electrons involved in the redox reaction for the compounds containing 

8 metallacarboranes has been measured applying the diffusion coefficient obtained by 

DOSY-NMR experiments to the Randles-Sevcik equation. For the cobaltabisdicarbollide 

derivative it was found to be 4 while for ferrabisdicarbollide derivative 7. This 

demonstrates the limitations of Randles-Sevcik equation when more than 2 electrons 

are involved in the redox process, or when the chances to be on the surface are limited 

by geometric hindrance.  
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An appealingly wide set of redox couples ranging from −1.74
to −0.35 V based on a metallabisdicarbollide derivative,

[M(C2B9H11−yIy)2]
− (M = Co, Fe), each being distinguished from the

former by near 0.15 V and all having the same structure have been

demonstrated. The redox active methyl viologen moiety ([MV]2+)

has been used as a benchmark.

Redox couples with a sequential set of potentials are desirable
for many technical applications they may have, ranging from
solar cells to multi-detection electrochemical sensors. In
this regard, it is to be highlighted the seminal works of the
Pombeiro,1 Pickett,2 Lever3 and Bursten4 groups that reviewed
on the importance of establishing a relationship between the
redox potential and the structure and ligand nature of the
complexes. Lever and co-workers reported3 an electrochemical
parameterization in sandwich complexes of the first row tran-
sition metals that can be established by assigning electro-
chemical parameters to the ligands.5

Ferrocene, with its high stability, is the archetype of a sand-
wich compound in which a metal is bound in a η5 way to two
arene ligands.6 Cobaltocene could also be a model to compare
with, and indeed its redox potential for the couple Co3+/2+

(−1.33 V vs. Fc+/0) is closer to the Co3+/2+ in [Co(C2B9H11)2]
−

(−1.74 V vs. Fc+/0). However, cobaltocene does not have the air
stability that is characteristic of ferrocene and cobaltabisdicar-
bollide [Co(C2B9H11)2]

−. Equally stable to ferrocene are the
sandwich metallacarboranes.7 These have a central metal
sandwiched by two [C2B9H11]

2− icosahedron fragments, glob-
ally producing [M(C2B9H11)2]

− clusters (M = Co3+, Fe3+)
(Fig. 1).8

The substitution of hydrogen atoms for halogens leads to
halogenated derivatives [M(C2B9H11−yIy)2]

z− (M = Co3+, Fe3+) of
the pristine [M(C2B9H11)2]

z−.9 Similar to ferrocene, the
[M(C2B9H11)2]

z− species are reversibly electroactive,10 but in
contrast to ferrocene, they are anions.11 Dehydrochlorination
and dehydroiodination on [Co(C2B9H11)2]

− produces an anodic
shifting of the E1/2 for the associated redox couple.9d,e Actually,
near 1 V modulation has been achieved from [Co(C2B9H11)2]

−,
E1/2 = −1.74 V (Fc+/0) to [Co(C2B9H7I4)2]

−, E1/2 = −0.71 V.9d

Ferrocene has also been stated as a platform on which to
modulate its E1/2, but never overcoming a 1 V range and with
considerably less intermediate redox potentials.12 It is known
that a high number of iodo groups in the nido [7,8-C2B9H12]

−

stabilizes the dianionic nido [7,8-C2B9H2I9]
2− and prevents

open face protonation as well as metal capitation.13 To over-
come this situation keeping the same structural motif
is offered by the equivalent [Fe(C2B9H11)2]

− platform that has
E1/2 = −0.78 V, which is very similar to that found for the
octaiodinated derivative [Co(C2B9H7I4)2]

−.14

This possible extended E1/2 modification with a sole frame-
work seems to be unique,15 and its applications can be very

Fig. 1 Chemical structures of ferrocene and the metallacarborane
[M(C2B9H11)2]

− frameworks and a graphical definition of the length and
width concepts (X = H or I).

†Electronic supplementary information (ESI) available: Materials, methods and
experimental data of all the synthesized compounds. Sequential electrolyses of
[MV][11]2. Graphical explanations of the redox processes involved in the sequen-
tial electrolyses of 10. See DOI: 10.1039/c5dt01464f
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wide in molecular electronics,16 as electrolytes in DSSC17 or
any case where electron transfer is paramount18 and in par-
ticular when only one variable, the redox potential, is sought
to be altered, as their structures can broadly be considered
constant upon the addition of extra substituents. As an
example, the dimensions of [Co(C2B9H10I)(C2B9H11)]

− (length
(0.985 nm); width (0.656 nm))19 do not differ much from
[Co(C2B9H10I)2]

− (length (1.018 nm); width (0.749 nm))20 or
[Co(C2B9H7I4)2]

− (length (1.235 nm); width (0.752 nm)),9d and
their solubility properties differ minimally.

On the other hand, 1,1′-dimethyl-4,4′-bipyridylium, com-
monly known as methyl viologen ([MV]2+), is a well-known elec-
trochromic material, whose electrochemistry has also been
well studied.21 The addition of one electron forms the radical
cation that is intensely coloured, with a high molar absorption
coefficient. The addition of a second electron forms a diradical
neutral species that for a short time reaction, like for cyclic vol-
tammetry (CV) conditions, is reversible22 (Scheme 1).

To give a clear picture of the sequential and regular modu-
lation of the E1/2 for metallacarboranes, we chose [MV]2+ as a
benchmark. Its choice was also related to the E1/2 of its two
redox transitions (E1/2([MV]2+/+•) = −0.82 V and E1/2([MV]+•/••) =
−1.23 V vs. Fc+/0), because these are situated in-between the
E1/2 for the pristine platforms studied, [Co(C2B9H11)2]

−

(−1.74 V vs. Fc+/0) and [Fe(C2B9H11)2]
− (−0.78 V vs. Fc+/0).

Further, and very importantly, [MV]2+ is a dication able to com-
pensate for the charge of the anionic metallacarborane deriva-
tives. CV studies have been carried out for all compounds, as
shown in Chart 1, in CH3CN with 0.1 M of TBA[PF6], as the
supporting electrolyte.

The salts were readily synthesized in water due to the solu-
bility of [MV]Cl2 and H[Co(C2B9H11−yIy)2] in this solvent,
whereas the resulting [MV][Co(C2B9H11−yIy)2]2 salts are water-
insoluble. Further experimental information and synthetic
details of all the compounds shown in Chart 1, as well as all
the methods used and characterization data, may be found
in the ESI.† The E1/2 values of the covalently linked
[M(C2B9H11)2]

− (M = Co, Fe) to central viologen cores were
studied with the neutral species 2 and 3, for M = Co; and 10,
for M = Fe. Compounds 2 and 10 were prepared by reaction of
the dioxanate derivative of the cobalt metallacarborane, [3,3′-
Co(8-C4H8O2-1,2-C2B9H10)(1′,2′-C2B9H11)] with 4,4′-bipyridine
in dry DME under reflux. 3 was prepared using 2 as the start-

ing material and followed the same procedure as that used for
a normal monoiodination reaction (i.e. [6]−).9a

Mono and diiodination of [Fe(C2B9H11)2]
− ([11]− and [12]−)

is described first in this work, as salts of [MV]2+. For the
mono- and di-iodination, the addition of 1.05 (or 2.10) equiva-
lents of N-iodosuccinimide to an EtOH solution containing
the metallacarborane with overnight stirring at room tempera-
ture results in the formation of the desired compounds. After
evaporation, the residue was dissolved in ether and extracted
with 0.1 M HCl followed by precipitation with [MV]2+ to
produce the final compounds [11]− and [12]−.

Fig. 2 shows the CVs of the twelve compounds shown in
Chart 1. The two vertical dashed lines correspond to the violo-
gen [MV]2+/+• and [MV]+•/•• benchmark redox couples. As the
components of the salts are in a stoichiometric ratio and there
are two metallacarborane units for each viologen, the intensi-
ties of the electrochemical waves are twice for the anionic
metallacarborane. Therefore, as shown in Fig. 2, the E1/2 of the
metallacarborane is easily localized. Pristine cobaltabisdicar-
bollide or its oxygen substituted boron derivatives does not see
their E1/2 altered (see entries for [MV][1]2 and 2). Their E1/2 is
0.51 V more cathodic than the [MV]+•/•• benchmark. Incorpo-
ration of one iodine in the η5 C2B3 cluster open face produces
an E1/2 shift towards more positive voltage values, thus the
former 0.51 V have been converted into only 0.23 V in regard
to the [MV]+•/•• benchmark (entry [MV][4]2 in Table 1). The E1/2
[MV]+•/•• benchmark is exceeded by the metallacarborane in
the entries for [MV][5]2 and [MV][6]2 with four iodo substitu-
ents on the 2nd layer and two iodo substituents on the 1st layer
of the cobaltabisdicarbollide cluster. Its E1/2 goes through the
second E1/2 benchmark [MV]2+/+• if six iodo substituents are
incorparated (see entry for [MV][7]2). The observed CVs are
very similar both with six iodo substituents on a cobalt plat-
form or replacing the cobalt by Fe with and without iodo sub-
stituents on its platform (entries [MV][6]2 and [MV][8]2). The
E1/2 benchmark [MV]2+/+• is exceeded in entry [MV][9]2 with
eight iodo substituents on the cobaltabisdicarbollide cluster
and definitely in entry 10. The E1/2 [MV][11]2 has already left

Table 1 E1/2 (V) of [MV]2+ and the metallacarboranes for all compounds
vs. Fc+/Fc. The number of iodo groups refer to one metallacarborane
unit

Compound Metal
Iodo
groups M3+/M2+ [MV]+•/MV•• [MV]2+/[MV]+•

[MV][1]2 Co 0 −1.74 −1.23 −0.82
2 Co 0 −1.75 −1.26 −0.84
3 Co 1 −1.53 −1.23 −0.79
[MV][4]2 Co 1 −1.47 −1.24 −0.81
[MV][5]2 Co 4 −1.24 −1.24 −0.80
[MV][6]2 Co 2 −1.25 −1.25 −0.83
[MV][7]2 Co 6 −0.82 −1.23 −0.82
[MV][8]2 Fe 0 −0.78 −1.20 −0.78
[MV][9]2 Co 8 −0.71 −1.22 −0.80
10 Fe 0 −0.72 −1.28 −0.86
[MV][11]2 Fe 1 −0.56 −1.24 −0.81
[MV][12]2 Fe 2 −0.35 −1.23 −0.81Scheme 1 The redox processes of [MV]2+.
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the second benchmark ([MV]2+/+•) well behind and even more
in [MV][12]2. The spanned voltage was near 1.4 V, but it can
well be close to 2 V if the E1/2 behaviour of the iodo substitutes
of [Fe(C2B9H11)2]

− is similar to the case found for [Co-
(C2B9H11)2]

−. All E1/2 are reported in Table 1.
We have used also neutral species, compounds 2, 3 and 10.

These show that minor differences in the E1/2 values are

encountered among the linked or free metallacarborane units.
It is remarkable that similar E1/2 values for [Co(C2B9H7I4)2]

−

and [Fe(C2B9H11)2]
− are observed between [MV][9]2 and [MV]

[8]2, in addition to the stronger tuning effect observed when
the substituent is located nearest to the metal as observed
between [MV][5]2 and [MV][6]2. If the layers shown in Fig. 1 are
considered, it is clear that the E1/2 effect on the substituents of

Chart 1 The metallacarboranes studied.
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the 1st layer is stronger than the effect on the substituents in
the 2nd layer. This distance dependence has recently been
described.23 As an example, the effect on E1/2 of four iodo sub-
stituents in the 2nd layer ([MV][5]2) is almost the same as two
iodo atoms in the 1st layer ([MV][6]2), which can be clearly seen
in Table 1.

The CV studies of [MV][1]2, [MV][4]2, [MV][11]2, [MV][12]2
and the zwitterions 2, 3 and 10 define three redox waves
that suggest multicoloured electrochromic behaviour with
four distinct reversible states. However, despite the fact that
the [MV]+•/•• redox couple appears reversible under the CV
conditions utilized, it is not same under electrolysis
conditions.

A setup consisting of two compartments separated by a frit
was used to run the electrolysis and the posterior CV measure-
ments. The working compartment contained the metalla-
carborane sample at a concentration of 1 mM in CH3CN, 0.1 M
of the inert electrolyte (TBA[PF6]), one wound Pt string as
working electrode and a Ag/AgCl/TBACl (0.1 M) reference elec-
trode. The CV was carried out in this compartment with a
glassy carbon electrode, after disconnecting the electrolysis
wound Pt string. The second compartment had the same inert
electrolyte and a counter electrode (also a wound Pt string).
Electrolyses have been conducted at the two edges of the
metallacarborane voltage race; on 2 at the beginning of the

race and on [MV][11]2 and [MV][12]2 at the end. Only 2 and
[MV][12]2 are described here (electrolysis for [MV][11]2 is
described in the ESI†). In Fig. 3a, the CV wave for 2 before per-
forming electrolysis is reported. This CV is replicated after
electrolysis at −1.1 V but neither at −1.6 V nor at −2.1 V. The
initial color of the 1 mM solution of 2 in 0.1 M of TBAPF6 is
pale yellow. Subsequent to electrolysis at −1.1 V, the colour
becomes navy blue and after −1.6 V it becomes orange. This
color remains after electrolysis at −2.1 V. The red dotted line
in the CV corresponds to the CV of 2 after electrolysis at
−2.1 V, which is evidence that the MV0 oxidation is no longer
feasible, neither for the [MV]+•/•• or [MV]2+/+• redox processes,
due to the internal electronic rearrangement after the final
reduction (Scheme 1).

If the electrolysis is carried at the other edge of the metalla-
carborane voltage race, for [MV][12]2, it is found that the initial
color is brown, which becomes pink after electrolysis at

Fig. 2 A graphical view of the metallacarborane runner race passing
through the [MV]2+ benchmarks. CVs of all the synthesized compounds.

Fig. 3 (a) The sequential electrolysis of 2. Initial (blue solid line) and
final (red dotted line) CVs (after electrolysis at −2.1 V). The colors
obtained after each electrolysis. (b) The sequential electrolysis of [MV]
[12]2. Initial (blue solid line) and final CVs (red dotted line) (after electro-
lysis at −1.5 V). The colors obtained after each electrolysis.
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−0.7 V. This color change is due to the FeIII/II process from the
metallacarborane, which is fully reversible. Further reduction
to −1.1 V alters the color to navy blue, which corresponds to
the [MV]2+/+• process. If a final controlled reduction is carried
out at −1.5 V, the color of the compound is modified to
orange. The CV after this process is shown as a red dotted line,
showing only the reversibility of the metallacarborane (see
Fig. 3b). Again, the MV0 is no longer possible to oxidize.
However, having shifted the redox potential of the metalla-
carborane to more anodic potentials than [MV]2+/+•, it has been
possible to produce a polyelectrochromic material with four
distinct colors: brown, pink, navy blue and a final additional
irreversible orange color. In addition, molecules [MV][11]2
and [MV][12]2 can accept up to 3 electrons reversibly, stating
themselves as efficient “electron-buckets” or “electron-
reservoirs” for further electronic applications. More
graphical explanations of the redox processes involved in the
sequential electrolyses are supplied in the ESI,† using 10 as
an example.

A stepwise sequential voltage tuning has been achieved
on a single metallacarborane platform. A perfect E1/2
control all along 1.4 V has been demonstrated through
successive halogenations of the initial platform. To visually
show this fact, [MV]2+ with two clearly distinguishable redox
transitions in CV has been used. Ultimately, the electro-
chromic behaviour of the synthesized compounds has been
studied through electrolysis experiments. Up to four different
colors have been observed for the same compound (three
of them perfectly reversible), corresponding to different
electronic transitions taking place on different sites of the
molecule.
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Typical Kumada cross-coupling reaction has always been associated with the formation of one CeC bond
per each initial reactive CeI unit. This has also been the case for BeC cross-coupling starting from a single
BeI. For the first time in this paper, diarylation in two distinct sites of a metallacarborane to generate two
BeC bonds has been demonstrated, starting from a single BeI. The achievement has been possible by
reacting Cs[3,30-Co(8-I-1,2-C2B9H10) (10,20-C2B9H11)] with the 4-bromobiphenyl Grignard reagent in the
presence of [PdCl2(PPh3)2] and CuI as co-catalyst. All experimental data including its X-ray crystal
diffraction confirm the results.

© 2015 Elsevier B.V. All rights reserved.
1. Introduction

Palladium-catalyzed cross-coupling reactions were one of the
last major revolutions of organic chemistry, allowing Heck [1],
Negishi [2] and Suzuki [3] to be awarded with the Nobel Prize in
2010 [4]. Nowadays, Palladium-catalyzed cross-coupling reactions
have been extended to other fields of chemistry, including boron
chemistry [5]. During the last decades, much effort has been done
in metallacarborane derivatization and the formation of B-X (being
X ¼ C [6], S [7], P [8] or N [9]) bonds has been vastly studied [10].
The unique properties of metallacarboranes with their high ther-
mal and chemical stability [11], their high solubility in water or
organic solvents, their reversible redox potential and the ability to
tune the redox potential of the central metal ion [12] make them a
unique platform for molecular materials. In this regard, derivati-
zation of metallacarboranes with purely organic fragments can
result with new and interesting properties. In our group, some
.S. Arderiu, et al., Journal
Palladium-catalyzed cross-coupling reactions to generate BeC
bonds have been performed, with non-conventional results. Using
Sonogashira [13] conditions to couple mono-
iodocobaltabisdicarbollide, [3,30-Co(8-I-1,2-C2B9H10) (10,20-
C2B9H11)]�, with trimethylsilyl-acetylene led to the formation of an
alkene bridging the two dicarbollide units [5b]. Thus two BeC
bonds were generated starting from a single BeI unit. The expla-
nation for this unusual reaction was the ability of the metal-
lacarborane to perform a hydroboration on the alkyne unit, forming
a bridged alkene after releasing the trimethylsilane unit. A few
years later, we demonstrated that Pd can activate the BeH unit of a
metallacarborane [5c]. In this case, by using Heck conditions, we
achieved disubstitution of the metallacarborane starting with only
one BeI bond. To explain the mechanism, theoretical calculations
were performed which indicated that, in addition to an oxidative
addition of the Pd to the B(8)-I, the Pd itself was also coordinating
the B(80)-H bond; this increased the hydride character of the BeH
vertex and favored the cascade reaction for the formation of B-Cvinyl
bonds. Thus di- or polysubstitution initiated with a palladium
catalyst with an only BeI in a metallacarborane had been demon-
strated with Sonogashira and Heck conditions, but never with the
of Organometallic Chemistry (2015), http://dx.doi.org/10.1016/
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usually successful in boron chemistry Kumada conditions. In this
work, it is reported the first example of polysubstitution on met-
allacarboranes achieved starting with a single BeI bond using
Kumada cross coupling conditions.

2. Experimental part

2.1. Materials and methods

All reactions were carried out under dinitrogen atmosphere
unless otherwise stated using classic standard Schlenck techniques.
Cesium salt of cobaltabisdicarbollide was purchased from Katchem.
Cesium salt of 8-Iodo-cobaltabisdicarbollide was synthesized
following the literature method [5a]. Magnesium, bromobenzene,
1-bromonaphthalene, 9-bromoanthracene, 4-bromostyrene 4-
bromobiphenyl, MgSO4 were purchased from SigmaeAldrich and
used as received. THF, acetone, diethyl ether and chloroform were
purchased from Carlo Erba reagents. THF was dried over Na/
Benzophenone as described in the literature. Elemental analyses
were performed using a Carlo Erba EA1108 microanalyzer. IR
spectra (n, cm�1; ATR) were obtained on a Shimadzu FTIR-8300
spectrophotometer with an ATR adaptor. NMR measurements: The
1H{11B} NMR (300.13 MHz), 13C{1H} NMR (75.47 MHz) and 11B NMR
(96.29 MHz) spectra were recorded on a Bruker ARX 300 instru-
ment equipped with the appropriate decoupling accessories. All
NMR spectra were performed in deuterated acetone (purchased
from SigmaeAldrich) at 22 �C. 11B NMR shifts were referenced to
external BF3$OEt2, while 1H{11B} and 13C{1H} NMR shifts were
referenced to SiMe4. Chemical shifts are reported in units of parts
per million downfield from reference, and all coupling constants in
Hz. MALDI-TOF Mass Spectra were collected in the negative mode
using a Brucker Biflex instrument (N2 laser; lexc 337 nm, pulses of
0.5 ns), with an ion source of 20,000 kV (Uis1) and 17,500 kV (Uis2).

2.2. Synthesis of the organomagnesium compound

To a three-necked round bottom flask, equipped with a mag-
netic bar, 100 mg (4.11 mmol) of magnesium turnings were added.
After washing it with 3� 15 ml hexane and 3� 15 ml diethyl ether,
it was dried under vacuum for 5min. A crystal of freshly sublimated
I2 was then added. 10 ml of THF and a solution of 798.4 mg
(3.42 mmol) of the 4-bromobiphenyl in 5 ml THF were added
dropwise while heating the mixture 30 s every 2 minwith the heat
gun at 90 �C. After complete addition of the bromide reagent and
solvent, the mixture was stirred for 30 min while cooling to room
temperature. To check the concentration of the organomagnesium
compound, 0.5 ml of the solution were taken and 2 ml of water
were added and a white precipitate was formed. Few drops of
phenolphthalein 15% ethanolic solution were added and the solu-
tion was titrated with HCl 0.1 N standard solution.

2.3. Synthesis of [N(CH3)4][3,30-Co(8-(C12H9)-1,2-C2B9H10)2]

300 mg of Cs[3,30-Co(8-I-1,2-C2B9H10) (10,20-C2B9H11)]
(0.515mmol), 36.1mg (0.051mmol) of [PdCl2(PPh3)2] and 9.8mg of
CuI (0.051 mmol) were added to a 50 ml round bottom flask and
dissolved in 15 ml of THF. Then 12.9 ml of a freshly prepared so-
lution 0.16 M of the organomagnesium compound was added
dropwise. The mixture was then refluxed overnight. After reaching
room temperature, the reaction was filtered off to remove the
catalysts and the solvent evaporated under vacuum. The residue is
then dissolved in 15 ml diethyl ether and extracted 3 � 15 ml HCl
0.1 M andwashed with water. The combined organic fractions were
dried over anhydrous MgSO4 and the solvent removed under vac-
uum.10 ml of absolute ethanol were added and the suspensionwas
Please cite this article in press as: V.S. Arderiu, et al., Journal
j.jorganchem.2015.06.003
filtered off. The filtrate was then concentrated and a saturated so-
lution of [NMe4]Cl in water is added dropwise until full precipita-
tion. The solid was filtered and washed with water and petroleum
ether and dried under vacuum. Further purification was performed
by column chromatography using CH2Cl2:CH3CN 9:1 as eluent, the
3rd yellow fraction was the mixture of the mono- and di-
substituted compound in a 48%e52% ratio, respectively, according
to the 1H NMR integration. The solid made of both compounds was
dissolved in a mixture of acetone:CHCl3 and left overnight for the
solvents to evaporate. The disubstituted compound crystallizes
while the monosubstituted creates a film over the crystals. The
crystals were separated by topping them with CHCl3 to clean the
surface from the monosubstituted derivative. 160 mg of crystals
were obtained in a 44% yield. Crystals were of sufficient quality to
be studied by X-ray diffraction methods. 1H{11B} NMR (300 MHz,
CD3COCD3), d: 7.66 (4H, d, 3JH-H 8.0), 7.52 (4H, d, 3JH-H 8.0), 7.45 (8H,
dd, 3JH-H 7.0, 3JH-H 8.0), 7.32 (2H, dd, 3JH-H 7.0, 3JH-H 7.5), 4.01 (4H, s,
CC-H), 3.41 (12H, s, NeCH3), 3.27, 3.03, 1.94, 1.80, 1.60 (BeHs).11B
NMR (96 MHz, CD3COCD3), d: 12.41 (2B, s, BeC), 3.42 (2B, d, 1JB-H
137, BeH), �3.75 (8B, d, 1JB-H 132, BeH), �17.55 (4B, d, 1JB-H 143,
BeH), �20.93 (2B, d, 1JB-H 140, BeH). 13C{1H} NMR (75 MHz,
CD3COCD3), d: 141.38, 137.86, 132.52, 128.70, 126.75, 126.52, 125.53,
55.18, 53.84. FTIR-ATR (n in cm�1): 3049.4 (w, n(Cc-H)), 3018.7 (w,
n(CAr-H)), 2531.9 (s, n(BeH)), 1478.8 (m). MALDI-TOF (m/z): Calcu-
lated, 628.13; Found, 628.59. Elem. Anal. (CoC32H50NB18 $ 0.5H2O)
(%): Calculated, C 54.03, H 7.22, N 1.96; Found, C 53.83, H 7.50, N
1.69.

2.4. X-ray structure analysis

Red crystals of C28H38B18Co,C4H12N, 2(C3H6O), were grown from
CHCl3/acetone (1/1), and used for low temperature (130(2) K) X-ray
structure determination. The measurement was carried out on a
BRUKER SMART APEX CCD diffractometer using graphite-
monochromated Mo Ka radiation (l ¼ 0.71073 Å) from an X-Ray
Tube. The measurements were made in the range 2.193e28.341�

for q. Full-sphere data collection was carried out with u and 4

scans. A total of 36,320 reflections were collected of which 11,114
[R(int) ¼ 0.0822] were unique. Programs used: data collection,
Smart [14]; data reduction, Saintþ [15]; absorption correction,
SADABS [16]. Structure solution and refinement was done using
SHELXTL [17]. The structure was solved by direct methods and
refined by full-matrix least-squares methods on F2. The non-
hydrogen atoms were refined anisotropically. The H-atoms were
placed in geometrically optimized positions and forced to ride on
the atom to which they are attached. Final R indices [I > 2sigma(I)].
R1 ¼ 0.0631, wR2 ¼ 0.1379; R indices (all data) R1 ¼ 0.1127,
wR2 ¼ 0.1598. Crystal data for [N(CH3)4][3,30-Co(8-C12H9-(1,2-
C2B9H10)2]: C32H50B18Co$2(C3H6O), Mr ¼ 818.39, triclinic, space
group P-1, a ¼ 11.8293(14), b ¼ 14.5941(17), c ¼ 15.0231(17) Å,
a ¼ 67.720(2), b ¼ 64.831(2), g ¼ 80.675(2) �, V ¼ 2274.1 Å3, Z ¼ 2.
CCDC-1062477 contains the supplementary crystallographic data
for [N(CH3)4][3,30-Co(8-C12H9-1,2-C2B9H10)2]. These data can be
obtained free of charge from The Cambridge Crystallographic Data
Centre via www.ccdc.ac.uk/data_request/cif.

3. Results and discussion

Herein we present the first example of a diarylation on metal-
lacarborane using palladium/copper catalyzed cross coupling
Kumada reaction conditions, starting with a single BeI bond. The
formation of the aryl derivatives of cobaltabisdicarbollide were
described by our group in 2003 [5a], although this type of reaction
had been reported earlier by Hawthorne et al. in 1995 using orga-
noalkane fragments [18], and by Zakharkin et al. on ortho-, meta-
of Organometallic Chemistry (2015), http://dx.doi.org/10.1016/
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Fig. 1. MALDI-TOF-MS spectrum of the reaction mixture.
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and para-carborane starting with a BeI unit and using palladium
(0) as catalyst [19].

As wewere aware of the simple BeI initiated polysubstitution in
metallacarboranes found for Sonogashira [5b] and Heck [5c] re-
actions, we reinvestigated the reaction leading to B-aryl described
earlier by us, with the aim to uncover if also with the Kumada type
of reaction, simple BeI initiated polysubstitution did also occur. For
this purpose, we followed the procedure described in Ref. [5a], for
the reaction of the monoiodocobaltabisdicarbollide with the
organomagnesium derivatives of bromobenzene, 1-
bromonaphthalene, 9-bromoanthracene and 4-bromostyrene. The
reaction described in Ref. [5a] consists on mixing 1 equivalent of
cesium monoiodocobalta-bisdicarbollide with 4 equivalents of the
aryl organomagnesium compound in the presence of 10% mole Pd
catalyst and 10% mole CuI and using THF as solvent (Scheme 1). In
this work we have maintained the same ratio of reagents but we
have made a small modification that we expected could give a
better chance to generate polysubstitution. It basically consists in
performing the reaction in two times more concentrated
conditions.

With none of the Grignard reagents indicated, however,
measurable amounts of metallacarborane disubstitution were
observed, that is in agreement with the fact that no report had been
given on any observation of BeI initiated polysubstitution. How-
ever, the reaction with the Grignard derivative of 4-bromobiphenyl
confirmed that even for Kumada reaction conditions such poly-
substitution may occur. After work up of the reaction between
monoiodocobaltabisdicarbollide and the biphenylmagnesium bro-
mide, it was found by MALDI-TOF mass spectroscopy that there
were up to three different compounds coming from the reaction. In
Fig. 1 is displayed the MALDI-TOF-MS spectra in which 3 peaks are
observed, at 475 m/z corresponding to the molecular weight of the
monosubstituted metallacarborane anion, at 628 m/z correspond-
ing to the disubstituted anion and at 780 m/z that corresponds to a
trisubstituted compound. The products of the reaction are shown in
Fig. 2. Although we are able to see a small peak at the MALDI-TOF-
MS for the trisubstituted derivative, we haven't been able to detect
it by 1H NMR spectroscopy or any other technique, neither we have
been able to isolate it.

In spite of the fact that in Fig. 1 it is observed a peak that stands
Scheme 1. a) Reaction conditions for the synthesis of the monosubstituted cobalta-
bisdicarbollide derivatives, procedure described in Ref. 5a. b) Reaction conditions used
in this paper. R ¼ phenyl, naphthyl, antracenyl, styryl. The disubstituted metal-
lacarborane derivative was obtained only for R ¼ biphenyl.

Please cite this article in press as: V.S. Arderiu, et al., Journal
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out from the rest and that corresponds to the disubstituted deriv-
ative, when analyzing the 1H NMR, it is found by integration of the
Cc-H of the clusters that there is a mixture of 48% mono and 52%
disubstituted compound (Fig. 3). In agreement with the symmetry,
the 1H NMR spectrum exhibits two slightly different Cc-H carbor-
ane signals (Ccluster-H) belonging to the substituted and the
unsubstituted cage for the monosubstituted compound at 4.60 and
3.86 ppm, and one Cc-H carborane signal at 4.01 ppm for the dis-
usbtituted one. The spectrum also displays resonances attributed to
the aryl groups at the expected positions.

Due to the similar physico-chemical properties of both com-
pounds, the mono- and the disubstituted, we haven't succeeded in
their purification either by column chromatography or by silica
plate preparative. However, the monosubstituted compound is
more soluble in CHCl3 than the disubstituted one. This has been
paramount to recrystallize the Kumada reaction crude in a mixture
of acetone:CHCl3 1:1 ratio that after evaporation of the solvent led
to a mixture of crystals and a non-crystalline layer that covered
them. The crystals were separated from the non-crystalline layer
with CHCl3 that only dissolved the monosubstituted derivative,
leaving the crystals to be collected. Oval red crystals were obtained
from which the molecular structure was determined by single
crystal X-ray diffraction (Fig. 4). It was confirmed that the disub-
stituted compound had been obtained with this synthetic method.
To avoid any misinterpretation due to a possible impurification of
the starting monoiodocobaltabisdicarbollide, the purity of the
starting compound was analyzed by MALDI-TOF-MS and 11B NMR,
concluding that the monoiodocobaltabisdicarbollide was pure and
no traces of the diiodo compound were detected.

Some relevant features are worth to mention about the crystal
structure. It is the first crystal structure of a diarylated metal-
lacarborane according to the Cambridge Crystallographic Data
Centre (CCDC), and there are only two crystal structures with car-
bon atoms substituting at positions 8,80. In both cases the confor-
mation of the two dicarbollide units is transoid. After analyzing the
structures of disubstituted metallacarboranes in the Cambridge
of Organometallic Chemistry (2015), http://dx.doi.org/10.1016/



Fig. 2. Products of the Kumada type reaction between monoiodocobaltabisdicarbollide and 4-biphenylmagnesium bromide.

Fig. 3. 1H NMR spectrum of the reaction mixture. The integrations show the Cc-H protons of the cobaltabisdicarbollide units.
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Structural Database [20], we have found that 44% of the crystal
structures correspond to cisoid rotamers, whereas the 50% are
transoid and only 6% are gauche. In the case reported here, the
dihedral angle between the two biphenyl units is 179.25(24)�, that
Please cite this article in press as: V.S. Arderiu, et al., Journal
j.jorganchem.2015.06.003
follow the rule that disubstituted metallacarboranes with carbon
derivatives at 8,80-positions prefer the transoid conformation. This
dihedral angle has been measured between the planes formed by
the atoms C5eB2eCo1 and Co1eB12eC17 (Fig. 4). The distances
of Organometallic Chemistry (2015), http://dx.doi.org/10.1016/



Fig. 4. ORTEP representation with 30% thermal dispersion of the disubstituted molecule. Hydrogen atoms, 2 molecules of acetone and the tetramethylammonium cation have been
omitted for clarity. Selected bond lengths (Å) and angles (�): C1eC2 is 1.620(4), C3eC4 1.630(4), B2eC5 is 1.577(4) and B12eC17 is 1.585(4) Å; C7eC8eC11eC16 is 36.27(40) and
C19eC20eC23eC24 is 24.88(41)� .
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between the two carbons of the cluster, C1eC2 is 1.620(4) Å and
C3eC4 1.630(4) Å that are the typical distance for the Cc-Cc bond.
The distance of the BeC exocluster bonds are: 1.577(4) Å for the
bond B2eC5 and 1.585(4) for the B12eC17. We have also measured
the angles formed by the atoms Co1eB2eC5 117.13(19)� and
Co1eB12eC17 115.72(19)�, which are in agreement with the
structures with a phenyl group at CCDC. The two phenyl rings in the
diphenyl moieties are not coplanar with dihedral angles
C7eC8eC11eC16 and C19eC20eC23eC24 36.27(40)� and
24.88(41)�, respectively.

4. Conclusions

Sonogashira, Heck and Kumada catalytic reactions are
commonly catalyzed with Pd or Ni complexes. One of their char-
acteristics is that starting fromone CeX (X¼ halogen) they produce
only one CeC bond. These reactions have in the last few years been
extended to boron clusters to yield BeC bonds. However, and
contrarily to carbon based catalysis, it has been found that for
Sonogashira and Heck type reactions it was possible to generate
repetitive BeC bonds starting from a single B-X bond, i.e. typically
two or more BeC bonds were produced in a boron cluster having
started from a single BeI bond. However this had not been
demonstrated for the common Kumada reaction applied to boron
cluster chemistry. In this paper it has been demonstrated that the
polyarylation for the Kumada type reaction is also possible gener-
ating several B-Caryl bonds in a single cluster starting from a single
BeI unit. The polyarylation substitution reaction takes place only by
using Biphenyl Grignard reagent in the condition reactions re-
ported at the experimental section. By using bromobenzene, 1-
bromonaphthalene, 9-bromoanthracene and 4-bromostyrene
Grignard reagents only monosubstitution at the metallacarborane
cluster is obtained according with our group previous results [5a].
The polysubstitution reaction is less common in Kumada type re-
action than in Heck [5c] and Sonogashira [5b] catalytic reaction'
types.
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