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I. Bevezetés 
 

A fullerének a szén 1985-ben felfedezett molekuláris módosulatai. 

Szerkezetüket és tulajdonságaikat tekintve alapvetően különböznek a grafittól és a 

gyémánttól, ezért hamar a fizikai és kémiai kutatások középpontjába kerültek.  

Az MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézetének kutatói az 1990-es 

évek eleje óta foglalkoznak fullerén vegyületekkel, főként fullerénsókkal, klatrátokkal 

és C60 polimerekkel. Ebbe a kutatásba kapcsolódtam be 1998-ban tudományos 

diákkörösként, majd itt végeztem a diploma és doktori munkám is. Vizsgálataink 

elsősorban a C60 tiszta, valamint szupramolekuláris rendszerekben kristályszerkezeti 

és molekulaszerkezeti sajátságok miatt végbemenő szilárd fázisú reakcióira 

irányulnak, új kristályos módosulatok előállítása céljából. A molekulák egymással, 

vagy a viszonylag nagy kristályszerkezeti üregekbe juttatott egyéb vegyületekkel 

topokémiailag kontrollált reakciókba léphetnek. Doktori munkám két fő részből áll: 

C60 fotopolimerek, valamint fullerén-kubán rendszerek előállításából és vizsgálatából. 

Az alábbiakban röviden összefoglalom az értekezés főbb eredményeit.  

Doktori munkám egyik fő témaja a C60 fotopolimerek tanulmányozása. 

Korábban nagy problémát jelentett ezen anyagok vizsgálatánál az, hogy csak 

rendkívül kis mennyiségű (néhány mg) minta állt rendelkezésre, mivel a fotopolimer 

képződése csak a kristályok felületi rétegében történik. Mi kidolgoztunk egy új, 

egyszerű módszert grammnyi mennyiségű C60 fotopolimer előállítására. Ennek 

lényege, hogy a fullerén telített oldatában előállított szuszpenzióját világítottunk meg, 

így a reakció során az el nem reagált C60 folyamatos újrakristályosításával fokoztuk a 

kitermelést. A termékből többszöri szerves oldószeres extrakcióval sikeresen kivontuk 

a dimerizálódott C60-at, és az oldható oligomereket. Maradékul grammnyi 

mennyiségű oldhatatlan fotopolimert kaptunk. Az oldható komponensek analízisét és 

szétválasztását nagy hatékonyságú folyadékkromatográfiával (HPLC) végeztem el. 

Az elkülönített anyagok vizsgálata UV-látható spektrofotometriával, infravörös 

spektroszkópiával és röntgendiffrakcióval történt.  

A röntgendiffrakciós vizsgálatok alapján meghatároztuk a fotopolimer 

kristályszerkezetét, majd a szerkezet sajátságai alapján az oligomerek méretének 

becslésére felépítettünk egy topokémiai modellt. Vizsgáltuk a képződött polimer 

rácsállandójának, valamint a belőle kioldható oligomerek mennyiségének és 
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összetételének függését az előállítási hőmérséklettől. A kioldott fázisok analízisét és 

szétválasztását HPLC készülékkel kezdtük meg. Az extraktumokból a dimert 

preparatív kromatográfiával kivontuk, oldószermentesen kristályosítottuk. 

Azonosítása infravörös spektroszkópiával történt, pontos kristályszerkezetét pedig 

röntgendiffrakcióval határoztuk meg. Az extrahált oligomerkeverékből többféle 

trimert és magasabb polimerizációfokú oligomert tudtunk kimutatni. Topokémiai és 

termodinamikai megfontolások alapján a főbb komponenseket azonosítottuk. 

Doktori munkám során sikeresen előállítottam többféle fullerén kubánnal 

alkotott molekulakristályát is. Célunk a C60 kristályrácsának oktaéder alakú üregébe 

az ugyanilyen szimmetriájú kubánmolekula beépítése volt. A heteromolekuláris 

kristály képződésekor az eredeti fullerénrács jelentősen kitágul, így az összetartó erő 

nem az egyes fullerének, hanem a fullerén és a kubán között ható másodlagos kötőerő, 

amit az fellépő alak alapján történő molekuláris felismerés felerősít. A forgó, gömb 

alakú fullerének egyensúlyi helyzetben és orientációban tartják az álló kubánt, nagy 

szimmetriájú molekulakristályt alkotva. A rendszer dinamikája nem hasonlít sem az 

orientációsan rendezett, sem a plasztikus kristályokra. A forgó és álló molekulák 

rendszere új típusú molekulakristályt alkot, amit mi rotor-sztátor rendszernek 

neveztünk el. Vizsgáltuk, hogy a C60-hoz hasonlóan nagyobb méretű fullerének is 

alkotnak-e rotor-sztátor kristályt.  

A fullerén-kubán kristályok viselkedését szélés hőmérséklet tartományban 

tanulmányoztuk. Alacsony hőmérsékleten fázisátalakulások során a fullerének forgása 

leáll, a rendszerek orientációsan rendezettekké válnak, megszűnik a rotor-sztátor 

jelleg. Magas hőmérsékleten topokémiai reakció zajlik le a kristályokban. A 

fullerének reagálnak a kubán unimolekuláris bomlása során keletkező reaktív 

intermedierekkel, melynek eredményeképpen egy nagy stabilitású, oldhatatlan 

kopolimer keletkezik. A folyamatot követtük röntgendiffrakcióval, infravörös 

spektroszkópiával, termogravimetria-tömegspektroszkópiával és HPLC-vel. A 

kristályszerkezeti változások értelmezésével kidolgoztunk egy modellt, amelynek 

alapján a különböző méretű fullerének kubánnal alkotott kristályainak szerkezete és 

tulajdonságai megbecsülhetőek.  
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II. Irodalmi áttekintés 
 

1. Fullerének 
 

1.1. A fullerének története 

 

A fullerének, amelyek a grafit és a gyémánt mellett a szén újabb allotrop 

módosulatát alkotják, az előbbiekkel ellentétben véges méretű molekulákból állnak (1. 

ábra). Bár már az 1960-as években lehetségesnek tartották csak szénből felépülő, zárt 

gömbszerű molekulák létezését [1], ezen anyagok kísérleti felfedezése csak az 1980-

as évek közepén történt meg. Először grafit lézeres elpárologtatása során mutatták ki 

tömegspektrometriával ezeket a nagy méretű szénklasztereket [2], szerkezetükre 

azonban csak egy évvel később, asztrofizikai motivációjú kísérletek során szerzett 

tapasztalatok alapján alkottak helyes modellt [3]. A rendkívül stabil, 60 szénatomból 

álló molekulára az öt- és hatszögekből álló csonka ikozaéderes szerkezetet javasolták 

(szemléletesen ez a focilabda mintázata), a több szénatomból álló molekuláknak pedig 

különféle alacsonyabb szimmetriájú zárt poliéder struktúrát. Buckminster Fuller 

amerikai építész tiszteletére, aki ötszög és hatszög alakú elemekből felépülő 

kupolaszerű épületeiről volt híres, ez az anyagcsalád a fullerén nevet kapta.  

 
1. ábra: Szénmódosulatok. a: grafit, b: gyémánt, c: fullerén, d: nanocső 
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Mivel ekkor még a detektált anyagokat nem sikerült tiszta formában, nagy 

mennyiségben előállítani, elméleti számítások segítségével jósolták meg a fullerének 

fizikai és kémiai sajátságait. A nagy áttörés a fullerénkutatásban akkor következett be, 

amikor először sikerült ezen anyagokat makroszkópikus mennyiségben előállítani (pár 

gramm/nap). Krätschmer és munkatársai [4] grafitrúd héliumatmoszférában 

ívkisüléssel történő elpárologtatása során megfigyelték, hogy a körülmények 

megfelelő megválasztásakor a keletkező korom infravörös spektrumában négy erős 

abszorpciós csúcs jelenik meg. A csúcsok ilyen kis száma az ikozaéderes 

szimmetriára utal. A fulleréneket ezután szublimációval vagy benzolos extrakcióval ki 

tudták nyerni a koromból, majd kromatográfiás tisztítási és szétválasztási lépések után 

lehetővé vált ezen anyagok spektroszkópiával, illetve diffrakcióval történő 

azonosítása [5,6,7]. Ezzel a módszerrel a C60-on kívül más, több szénatomot 

tartalmazó fullerén is előállítható és hozzáférhető lett.  

 
2. ábra [8]: C60 származékok. a: fullerénsók, b: adduktok, c: nyitott szerkezetű fullerének,  

d: kvázi-fullerének, e: heterofullerének, f: endohedrális fullerének. 

 
A fullerének, a szén többi allotropjával ellentétben, kis méretüknek és 

molekuláris jellegüknek köszönhetően különböző oldószerekben feloldhatók. Ez 

rendkívül fontos előfeltétele a legtöbb kémiai reakciónak, különböző származékok 

előállításának.  
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A fullerénekből rendkívül sokféle vegyület állítható elő (2. ábra), például 

kovalens és ionos komplexek, szerves és szervetlen molekulák, hidrogén-, halogén- és 

alkilszármazékok, alkáli- és alkáliföldfém-sók [8]. Az endohedrális fullerének olyan 

molekulamódosulatok, amelyeknél a stabil molekula belsejében egy vagy több atom 

vagy ion található. A heterofullerének esetében egy-egy szénatomot más atom, 

például nitrogén helyettesít. A fullerének felfedezéséért Kroto, Smalley és Curl 1996-

ban Nobel-díjat kapott. 

 

1.2. Molekulaszerkezet 

 

Gyűjtőfogalomként fulleréneknek nevezzük azokat az sp2 hibridizációjú 

szénatomokból álló, zárt kalitka szerkezetű molekulákat, melyek öt- és hatszögekből 

épülnek fel [9]. Az Euler–tétel alkalmazása alapján, amely megadja, hogy sokszög 

alakú lapokból mikor építhető fel önmagába visszatérő zárt felület, ez a szerkezet csak 

akkor valósulhat meg, ha tizenkét darab ötszög és tetszőleges számú (kivéve egy 

darab) hatszög alkotja.  

A legkisebb elképzelhető fullerén a C20. Csak egy szerkezeti izomerje létezik, 

ami egy tizenkét ötszöglappal határolt dodekaéder. A szénatomszám növelésével a 

lehetséges izomerek száma is nő. Mégis kevés stabil izomert sikerült kimutatni, 

aminek oka a következőkben keresendő. Ha csak hatszögekből építünk fel egy csak 

szénatomokból álló molekulát, akkor az sík szerkezetű lesz, ilyenek a grafit 

grafénsíkjai. A görbületet az ötszögek okozzák. Két szomszédos ötszög energetikailag 

nem kedvező; egyrészt mert a kialakuló 8 π-elektronos pentalén szerkezet 

energetikailag kedvezőtlen, amit a rezonancia határszerkezetek is mutatnak, másrészt 

a görbület olyan nagy mértékű lenne, ami kedvezőtlenül megnövelné a 

szögfeszültségeket. A fullerének szerkezete tehát akkor stabil, ha az ötszögeket 

hatszögek választják el egymástól (3. ábra). Ezt nevezzük izolált ötszög szabálynak 

(isolated pentagon rule, IPR) [8]. 

 
3. ábra: Az ötszögek orto, meta és para helyzete fullerénekben. 
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A C20 esetén minden csúcsban három ötszög ér össze (4. ábra), így a 

kötésszögek torzulásából adódó feszültség igen nagy, ezért stabilitása kicsi. A 

legkisebb stabil fullerén a 60 szénatomból álló, ikozaéderes (Ih) szimmetriájú ún. 

buckyball, a C60 (4. ábra). Kiemelkedő stabilitása nagy szimmetriája mellett annak 

köszönhető, hogy a fullerének között ez a legkisebb olyan molekula, amelynek 

nincsenek szomszédos ötszöglapjai, ebben a molekulában mind a 12 ötszöget 

hatszögek határolják. Benne minden atom ekvivalens szimmetriájú, ezt NMR 

mérésekkel is alátámasztották [10]. A molekula átmérője 7,10 Å, ehhez még 

hozzávetőlegesen 3,2 Å a π-elektronfelhő hozzájárulása. A C60-ban kétféle kötéshossz 

található: az 1,38 Å hosszúságú felel meg a hatszög-hatszög éleknek, a hosszabb 

kötés, 1,45 Å pedig az ötszög-hatszög éleknek [8].  

A második leggyakoribb fullerén hetven szénatomot tartalmaz, rögbilabda 

alakú, kisebb szimmetriájú  a C60-nál (D5h, 4. ábra). Az elnyújtott molekula két 

végének szerkezete nagyon hasonló a C60-éhoz, a legfontosabb különbség a molekula 

közepén elhelyezkedő, hatszögekből kialakult fenilén-öv. Egy szerkezeti izomerje 

felel meg az izolált ötszög szabálynak, amely két azonos energiájú Kekulé-

szerkezettel írható le. Az NMR mérések ötféle szénatomot mutattak ki [10], a 

molekulában nyolcféle kötéshossz található [11]. Bár a kötési energiája nagyobb a 

C60-énál, kinetikai okok miatt mégis kisebb valószínűséggel keletkezik. 

 
4. ábra: a C20, C60 és C70 molekulák szerkezete 

 

Sok egymás melletti hatszög sík struktúrát igyekszik kialakítani, az igen nagy 

méretű molekulák (pl. C540) ezért önálló molekulaként már nem gömbölyűek, hanem a 

grafitizálódó síkok miatt összelapulnak. A szénatomszám növelésével az izolált 

ötszögszabálynak megfelelő izomerek száma is nő. Figyelembe véve azonban, hogy a 

nyitott szerkezetek energetikailag nem kedvezőek, a lehetséges szerkezeti izomerek 

száma mégis kevesebb, mint amennyit az izolált ötszög szabály lehetővé tesz.  
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Ezen megszorítások alapján korábban több fullerén létezését is megjósolták. 

Ma már az n=60, 70, 74, 76, 78, 80, 84 szénatomot tartalmazó molekuláknak legalább 

egy lehetséges stabil izomerét előállították, izolálták és karakterizálták. Többnyire a 

gömbalakot közelítő izomerek a stabilabbak, tapasztalatok szerint ez fontosabb 

kritérium, mint a lehető legnagyobb szimmetria elérése [8]. Érdekesség, hogy több 

magasabb fullerén királis szerkezetű (1. táblázat).  

 
1. táblázat: Néhány fullerén molekulaszerkezetének jellemzői 

Fullerén IPR izomerek száma Szimmetria Szerkezet 

C60 1 Ih 

 

C70 1 D5h 

 

C76 1 D2 

* 

D3h 

 

D3 

* 

C78 5 

C2v 

D2**  

* C84 24 

D2d** 

 
*: királis molekulák, **:a két legstabilabb izomer szimmetriái 
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A C60 molekula váza 12 ötszögből és 20 hatszögből áll. A szénatomok négy 

vegyértékelektronja közül három a három szomszéd atommal σ-kötést létesít, a 

negyedik elektron pedig gyengén konjugált π-kötésben vesz részt, delokalizálódva a 

molekula egészén. 

Az egyik legfontosabb szerkezeti jellemző a két különböző kötéshossz a 

molekulában. Minden hatszög-hatszög találkozásánál kialakuló él rövidebb, az 

ötszög-hatszög élek pedig hosszabbak. Ez a semleges C60 legalacsonyabb energiájú 

Kekulé-szerkezetében egyes és kettős kötéseknek felel meg: így minden hatszögnek 

ciklohexatrién, az ötszögeknek pedig radialén jellege van (5. ábra). 

a                                           b  
 

5. ábra: A C60 legalacsonyabb energiájú Kekulé-szerkezete.  

a: ciklohexatrién, b: radialén 

 

Az ikozaéderes fullerének π-elektronrendszere első közelítésben leírható, mint 

egy olyan kettős elektronfelhő, aminek a gömbalakú σ-váz a csomófelülete, és ahol az 

elektronsűrűség a gömb középpontjában nulla [12]. Jellemezhető az L=0, 1, 2, 3, stb. 

mellékkvantumszámokkal, amik az atomi elektronpályáknak feleltethetőek meg, 

feltöltődésük is hasonlóan történik (2. táblázat). 

Az L mellékkvantumszámig betöltött állapot maximum 2(L+1)2 elektront 

tartalmazhat. Amennyiben minden elektronhéj teljesen betöltött, az elektroneloszlás 

egyenletes, így nincs kötésalternáció. Ilyen pl. a C60
10+ ion: ebben az esetben minden 

kötés azonos hosszúságúnak várható [13]. Nem teljesen töltött elektronhéjak esetén a 
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szimmetria torzul. Így L>2 esetén a nívók felhasadnak (az atomi közelítés már nem 

alkalmazható) [14].  
2. táblázat: A C60 molekula elektronszerkezete atomi pályákkal való közelítésben [15] 

Mellék- 
kvantumszám (L) Elektronhéj Elektron/

héj 

Zárt héjhoz 
szükséges 

elektronszám 
HOMO 

0 s 2 2 ag 
1 p 6 8 t1u 
2 d 10 18 hg 

24 t2u 
26 gu 

3 f 14 

32 t2u, gu 
40 gg 
42 hg 

4 g 18 

50 gg, hg 
56 t1u vagy t2u 
60 hu  
62 t1u, t2u  
66 t1u, hu, vagy t2u, hu 

5 h 22 

72 t1u, t2u, hu 
 

Az ikozaéderes szimmetriában legfeljebb ötszörösen degenerált (hu) pályák 

fordulnak elő. Semleges C60 esetén a hu pálya lesz a legmagasabb energiájú betöltött 

molekulapálya (HOMO) rajta 10 elektronnal (6. ábra). Ezeket a pályákat a (6,6) 

éleken kötő, az (5,6) éleken nemkötő kölcsönhatás jellemzi, ennek következménye a 

(6,6) élek rövidülése (ezzel itt nő a kötési energia) és az (5,6) élek hosszabbodása.  

 
6. ábra: A C60 elektronszerkezete [12] 
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1.3. Fizikai tulajdonságok 

 

A C60 a hőmérséklet és a nyomás függvényében két halmazállapotban létezik: 

szobahőmérsékleten szilárd, vákuumban 800 K körül szublimál. A molekula σ-váza 

összenyomhatatlan, a szén többi allotrópjához képest a fullerének makroszkópikusan 

mégis nagyobb mértékben összenyomhatók, ami a három dimenziós kiterjedésű van 

der Waals töltéssűrűségnek köszönhető.  

A C60 fekete kristályokat alkot, vékony filmként viszont sárga. Viszonylag kis 

számú oldószerben oldódik, és azokban is csak kis mértékben [16]. Poláros és H-

kötést létesítő oldószerekben lényegében oldhatatlan, alkánokban kevéssé oldódik. 

Leginkább az aromás oldószerek (benzol és naftalinszármazékok) oldják: toluolos 

oldata lila, 1-metilnaftalinos oldata sárgásbarna. A C70 olhatósága nagyon hasonló. A 

szénatomszám növekedésével az oldhatóság csökken. 

Ha oldatból kristályosítjuk ki a fulleréneket, a kialakuló kristály üregeibe 

beépülhet az oldószer vagy a kicsapószer. Ha az összetevők között nincs töltésátvitel, 

és a kristályok összetartó ereje a gyenge van der Waals kötés, klatrátok keletkeztek. 

Ha ennél erősebb kölcsönhatás tartja össze a kialakuló szerkezetet, szolvátokról 

beszélünk. Mindkét származék sztöchiometriai összetétellel jellemezhető. 

Módosulnak a kristálytani tulajdonságok a tiszta anyaghoz képest: más lesz a 

kristályszerkezet, megváltozik a fullerének közötti távolság, így a fizikai 

tulajdonságok is módosulnak. 

 

1.4. Kristályszerkezet 

 

Szobahőmérsékleten a szilárd fázisú C60 egy 14,15 Å rácsállandójú lapcentrált 

köbös (face-centered cubic, fcc) rácsba rendeződik [9], minden elemi cellában négy 

C60-nal. Az elemi cellában két szomszédos C60 középpontja közötti legkisebb távolság 

10,02 Å, a szomszédos molekulák legközelebbi atomjai 2,92 Å-re vannak egymástól. 

A szokásos szén-szén van der Waals távolság 3,35 Å (grafit esetén, [9]). A fullerének 

kristályszerkezetében a legközelebbi szénatomok távolsága az egymásra kifejtett 

vonzó kölcsönhatás miatt kisebb. Szobahőmérsékleten az intermolekuláris 

kölcsönhatások gyengék, nem akadályozzák a molekulák hőmozgását: a C60 

molekulák minden lehetséges irányban véletlenszerűen forognak az adott 

rácspontokban, nincs orientációs rendezettség, plasztikus kristály viselkedés 
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figyelhető meg. Szilárd fázisú NMR mérésekből megállapították, hogy 10-11 s-os 

időállandóval a molekulák különböző energiájú állapotok között ugrálnak [17].  

A lapcentrált köbös rács elemi cellánként tartalmaz négy nagyobb, oktaéderes 

és nyolc kisebb, tetraéderes környezetű üreget (7. Ábra). Az oktaéderes üregbe 

beírható gömb sugara C60 esetén 2,07 Å, a tetraéderes üregébe írható gömbé 1,12 Å. 

Ezekbe különböző módszerekkel atomokat vagy molekulákat lehet beépíteni. Kisebb 

molekulák esetén nem módosul a kristályszerkezet [18], nagyobb méretűek esetén 

pedig kisebb szimmetriájú rács alakul ki (pl. [19]). 

 
7. ábra: Az fcc szerkezet. a: oktaéderes üreg, b: tetraéderes üreg 

 

260 K-nél alacsonyabb hőmérsékleten a molekulák szabad forgása megszűnik, 

már csak két különböző állapot között billegnek [20]. Ezáltal a szimmetria lecsökken, 

a szerkezet lapcentrált köbösből egyszerű köbössé (sc) alakul át, elsőrendű 

fázisátalakulás történik. A hőmérsékletet tovább csökkentve 90 K körül a molekulák 

billegése befagy, másodrendű fázisátalakulás figyelhető meg [20]. 

A C60 kristály sávszerkezetében könnyen felismerhetők a C60 molekulanívók. 

Az fcc C60 kristály HOMO-LUMO távolsága kb. 1,5 eV, azaz a tiszta C60 félvezető 

[21]. 

A C70 molekulái magas hőmérsékleten szabadon forognak, így 340 K felett fcc 

szerkezetű kristályrácsba rendeződnek [9]. A szoros pakolású hexagonális szerkezet 

(hcp) közel azonos stabilitású, így gyakoriak a többfázisú minták. A hőmérséklet 

csökkenésével ez lesz a stabilabb fázis: 340 K alatt a molekulák már csak a 
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hossztengelyük körül forognak. 280 K-en már ez a forgás is befagy, elsőrendű 

fázisátalakulás történik, a szerkezet monoklin lesz [22].  

A szénatomszám növelésével a megfelelő izomerek száma nő. A C76 két 

izomerje már egy enantiomer párt alkot, a C78-nak pedig már öt lehetséges szerkezeti 

izomerje van. A 3. táblázatban felsorolt összes magasabb fullerénnek van fcc 

szerkezete. Jellemző, hogy minél nagyobb egy molekula, annál lassabban forog, az 

elsőrendű fázisátalakulás egyre magasabb hőmérsékletre tolódik, van, amikor 

hiányzik. Ekkor szobahőmérsékletről hűtve a mintát a forgás folyamatosan lassul, így 

nem figyelhető meg fázisátalakulás.  
3. táblázat: Néhány fullerén kristályszerkezete 

Fullerén Átmérő (Å) Kristályszerkezet 
szobahőmérsékleten 

Rácsállandó 
(Å) 

Legkisebb Cn-Cn 
középpont 

távolság (Å) 

C60 [9] 7,10 fcc 14,17 10,01 

C70 [9] 7,67 hcp 
(fcc=15,01) 

a=b=10,56 

c=17,18 
10,61 

C76 [23] 7,99 fcc 15,48 10,95 

C84 [24] 8,4 fcc 15,86 11,21 
 

1.5. Reaktivitás  

 

A fullerének minden szénatomja sp2 hibridizációjú, és nem tartalmaznak 

lecserélhető hidrogént, így a síkszerkezetű aromás molekulákra jellemző 

szubsztitúciós reakciók ezeknél a vegyületeknél nem figyelhetők meg. A két fő 

jellemző reakciótípus a redoxi- és az addíciós reakciók, tehát a fullerének reaktivitása 

jelentősen különbözik a klasszikus aromás vegyületekétől.  

Mivel a C60 a legnagyobb mennyiségben előforduló, ezért legtöbbet 

tanulmányozott fullerén, az anyagcsalád reaktivitását ezen az anyagon mutatom be. 

A fullerének görbült szerkezete az egyes szénatomok kötésrendszerét piramis 

alakúvá torzítja, ez nagy szögfeszültséget okoz. Ezért a fullerének termodinamikailag 

kevésbé stabilak, mint a síkszerkezetű grafit. A C60 esetén a képződéshő kb. 80%-át a 

szögek torzulásából adódó energianövekedés teszi ki [25], ez indokolja a molekula 

viszonylag nagy reaktivitását. A magasabb fullerének termodinamikailag stabilabbak, 



16 

de még mindig reakcióképesebbek a grafitnál. Az addíciós reakciók fő hajtóereje 

ennek a szögfeszültségnek a csökkentése [25]: a telített szénatom már tetraéderes 

szerkezetű, a szögfeszültség minimális (8. ábra), ezért a legtöbb addíciós reakció 

exoterm. 

 
8. ábra: sp2 és sp3 szénatom piramidalizációs szöge C60-ban.  

Ideális esetben a szögek 90 és 109,5°-osak lennének. 

 

A C60 molekula tér- és elektronszerkezetét az sp2 hibridpályák határozzák 

meg. A grafitban az sp2 elektronkonfigurációjú szénatomok síkszerkezetű σ-vázba 

rendeződnek, a p-elektronokból a sík alatt és felett kialakul a π-elektronfelhő. A 

fulleréneknél a görbült szerkezet miatt az sp2 jellegű σ-pályák és a p jellegű  

π-pályák rehibridizálódnak, ezért a π-pályáknak s-jellege is lesz [25]. Alakjuk 

aszimmetrikus: kiterjedésük a fullerénmolekula külső részén nagyobb, mint a belső 

üreg felé. Emiatt a reagáló molekulák megfelelő pályáival az átfedés kedvezőbb a 

külső felületen, az lényegesen reaktívabb a belsőnél (9. ábra). A belső üreg pedig 

emiatt inert, ezért lehetséges a belső térbe akár reaktív molekulákat is bezárni (ilyen 

anyag például a N@C60). A molekula “kémiai Faraday-kalitkának” tekinthető. 

Addukt

C60

a

b

exo

endo

 
9. ábra: A molekulapályák átfedésének sematikus ábrázolása C60 és egy tetszőleges addukt exohedrális 

és endohedrális reakciója esetén. a: átfedés a molekula felületén, b: átfedés a molekula belső felén 
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A π-pályák s-jellegének a következménye az is, hogy a C60 viszonylag 

elektrofil jellegű molekula [26], a benzokinonhoz hasonlítható. A t1u pályák alacsony 

energiájának köszönhetően könnyen redukálható, és nukleofil addíciós reakciókra is 

hajlamos. 

 

1.5.1. Redukció 

 

A legnagyobb mennyiségben előállított fullerénnel, a C60-nal, az elsőként 

elvégzett reakciók redukciók voltak. Ennek oka, hogy elméleti számítások azt 

jósolták, hogy a C60 legalacsonyabb energiájú betöltetlen molekulapályájának 

(LUMO) energiája a nullszinthez közel van. Ez és a kicsit nagyobb energiájú 

következő molekulapálya is háromszorosan degenerált, 6-6 elektronnal tölthető be. 

Elsőként ezt kísérletileg ciklikus voltammetriás mérésekkel támasztották alá: több 

lépésben összesen 6 elektront tudtak a molekulára tenni [27].  

E tulajdonsága miatt a molekula reakcióba vihető különböző 

elektrondonorokkal. Pozitív elektronegativitású fémekkel fulleridsók képződnek. A 

legjelentősebb fémes redukciókat alkálifémekkel és alkáliföldfémekkel végezték, 

melyek termékei között van szupravezető (pl. M3C60, ahol M alkálifém) [28], és 

fullerén polimer is, így pl. a KC60 lineáris polimer [29, 30], a Na4C60 kétdimenziós 

szerkezetű polimer [31]. Ezekről az anyagokról a dolgozatban még részletesen írok. 

Fulleridanionok előállítása lehetséges még pl. fémorganikus vegyületekkel vagy erős 

elektrondonor-jellegű szerves molekulákkal, melyekkel a fullerének töltésátviteli sót 

képeznek. A reaktánsok megválasztásával a fullerének tulajdonságai szilárd fázisban 

különbözőképpen változtathatóak. Így pl. a tetrakisz-dimetilamino-etilénnel, mint 

szerves donorral [TDAE+]-C60
- komplex képződik, ami ezidáig a legmagasabb Curie-

hőmérséklettel rendelkező nem polimer jellegű szerves anyag [32], vagy például erős 

elektrondonor metallocénekkel (pl. kobaltocén) olyan ionos komplex keletkezik, ami 

ferromágneses tulajdonságú [33].  

 

1.5.2. Nukleofil és gyökös addíciós reakciók 

 

A harminc darab kettős kötésnek köszönhetően a C60 egy elektronhiányos 

poliénnek tekinthető, ezért hajlamos gyökös és nukleofil addíciós reakciókra éppúgy, 
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mint cikloaddíciókra. Ezek a reakciók a külső funkcionalizálás legjobb lehetőségeit 

adják, a felület kémiai tulajdonságainak megváltoztatásának legjobb eszközei. 

A C60 nukleofil, illetve gyökös addícióban reagál szén-, nitrogén-, foszfor- és 

oxigéntartalmú nukleofil reagensekkel is, így sokféle származék előállítható.  

 
10. ábra: Példák nukleofilokkal való reakcióra [34] 

 

Első lépésben a nukleofil addícionálódik a C60-ra, így egy NunC60
n- átmeneti 

termék keletkezik, ami egy következő lépésben stabilizálódik [34]. Ez történhet egy 

elektrofil (E+), pl. H+, vagy karbokation addíciójával, így C60(ENu)n összetételű 

molekula keletkezik. Ha egy semleges, E-X összetételű elektrofillal, pl. egy alkil-

halogeniddel reagál, akkor C60(ENu)n képződik. SNi vagy belső nukleofil 

szubsztitúcióval metán és ciklohexén származékok állíthatók elő. A stabilizáló lépés 

lehet oxidáció is, ez esetben C60Nu2 összetételű a termék. Példákat az 10. ábrán 

láthatunk.  
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Az 11/a ábrán a C60 molekula térbeli szerkezetének síkra levetített képe, azaz 

Schlegel-diagramja látható. A legkisebb energiájú Kekulé-szerkezet és az atomok 

számozásának ábrázolása megkönnyíti az addíciós reakciók megértését.  

Adduktok keletkezését több fontos tényező befolyásolja. Az addíciós 

reakcióknál és a többszörös adduktok keletkezésénél fontos tényező, hogy a 

molekulapályák szimmetriáját a reakció ne sértse, és energetikailag kedvezőtlen (5,6) 

éleken levő kettős kötések ne keletkezzenek.  

Addíció a molekula különféle pontjain is történhetne, tehát a lehetséges 

izomerek száma rendkívül nagy. A gyakorlatban mégis az 1,2-addíció a 

legáltalánosabb, vagyis amikor az addíció két anellált hatos gyűrű közös élén a kettős 

kötés felbomlásával jár, két szomszédos szénatomon történik.  

Nagyméretű adduktok esetén térbeli gátlás lép fel, így 1,4- vagy 1,16-addíció 

történik [8]. Energetikailag a legkedvezőtlenebb az 1,6-addíció, mivel két (5,6) élen is 

kettős kötés alakulna ki. Többszörös adduktok keletkezésekor a második addíció 

hasonló módon, de a molekula távolabbi részén megy végbe. A HOMO és LUMO 

pályák felhasadásának figyelembevételével többszörös addíció esetére jellegzetes 

irányítási szabályokat dolgoztak ki [13]. Kisméretű addukt esetén a cisz-1 helyzet a 

preferált, nagyméretű oldalcsoportok esetén e- illetve a transz-3 pozícióban történik a 

kapcsolódás (11/b ábra). 

        
a                                                                             b 

11. ábra: Többszörös adduktok lehetséges helyei C60 esetén [8].  

a: a legkisebb energiájú Kekulé-szerkezet, b: A lehetséges kötődési helyek elnevezései 

 

A nukleofil addíciós reakciókhoz hasonlóan, sokféle gyök kapcsolódhat a C60-

hoz, diamágneses vagy paramágneses terméket eredményezve. Ezek az anyagok 

leginkább elektronspin-rezonanciával (ESR) tanulmányozhatóak.  
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1.5.3. Cikloaddíciós reakciók 

 

Azokat a reakciókat, amelyekben egy lépésben, egyetlen ciklusos átmeneti 

állapoton át gyűrűs vegyület keletkezik, cikloaddíciós reakcióknak nevezzük [35]. Az 

átalakulás általában egy elektronhiányos (dienofil) alkén vagy alkin és egy 

elektronban gazdag molekulaszerkezeti részlet kölcsönhatásának eredménye. A C60 

kettős kötései dienofil jelleget biztosítanak a molekulának, így az képes cikloaddíciós 

reakciókban elektrondús molekulákkal reagálni. Rendkívül sokféle származékot 

állítottak már elő ilyen reakciókkal, főként egyszeres adduktokat [36]. Jelentőségük 

abban áll, hogy majdnem mindenféle funkciós csoport felvihető kovalens kötéssel a 

fullerénre, amik további módosításra is lehetőséget nyújtanak. Sok cikloaddukt 

rendkívül stabil, 400 oC-on sem bomlik. Ez fontos követelménye az esetleges 

gyakorlati alkalmazásoknak.  

A reakciótípus jellemezhető a gyűrűs átmeneti állapot kialakításában szerepet 

játszó π-elektronok számával. A cikloaddíció legismertebb és legtöbbet 

tanulmányozott típusa az ún. Diels-Alder addíció, amelyben egy négyszénatomos 

konjugált dién (vagy ennek megfelelő molekulaszerkezeti részlet) egy szénatompár 

addíciójával hattagú gyűrűvé záródik. A három π-kötés felbomlásával és egy π-kötés 

és két σ-kötés kialakulásával járó reakciót [4+2] cikloaddíciónak is szokás nevezni. A 

C60 Diels-Alder reakcióba lép például ciklopentadiénnel és antracénnel, mindkét 

reakció egyszerű körülmények között: toluolos oldatban, hő hatására végbemegy (12. 

ábra). Jellemzően ilyen reakcióval kapcsolhatók különböző funkcionalizált 

butadiének, változatos összetételű heterociklusok jó kitermeléssel a 

fullerénmolekulára [8]. 

 
12. ábra: Példák C60 [4+2] cikloaddícióira 

a: ciklopentadiénnel [37], b: antracénnel [38] 
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Egy másik, a fullerének funkcionalizálására elterjedten használt reakciótípus a 

[3+2] dipoláris cikloaddíció. Ilyen reakcióval reagálnak különböző diazometán-, 

illetve diazoecetsav-származékok fullerénekkel, a többlépéses reakció eredményeképp 

ciklopropán-származékokat jönnek létre [8]. Az alapreakció a C60 diazometánnal 

történő addíciója, melynek első lépésében a diazometán a fullerén egy (6,6) kötésére 

addícionálódik. Ezt követően egy N2 molekula kilépésével két különböző szerkezetű 

metanofullerén képződhet (13. ábra) Hő hatására a nyitott gyűrűs változat, fény 

hatására pedig a nyitott és zárt gyűrűs változat egyaránt keletkezik. 

 
13. ábra: C60 reakciója diazometánnal [39, 40] 

 

A metanofullerénekhez hasonlóan nitrogéntartalmú iminofullerének 

keletkeznek azidok [3+2] cikloaddíciójában, valamint az ezt követő N2 vesztésben 

[41]. Ezek a vegyületek azért fontosak, mert kiinduló anyagai lehetnek a 

nitrogéntartalmú heterofullerének szintézisének.  

Fullerének funkcionalizálására legelterjedtebben az ún. Prato-reakciót 

használják nagy szelektivitása és jó kitermelése miatt [42]. Különböző azometin-imin 

származékok 1,3-dipólus karakterük miatt jól reagálnak C60-nal (14. ábra), 

fulleropirolidineket eredményezve. Ennek a reakciónak a segítségével már a 
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fullerének többféle porfirin-, ferrocén-, szteroid-, cukor- és koronaéter-származékát 

előállították. 

 
14. ábra: a: Az azometin származékok általános képlete 

b: A Prato reakció legegyszerűbb esete 

 

Az előzőekben tárgyalt, többnyire termikusan kiváltott cikloaddícióktól abban 

tér el a [2+2] cikloaddíció, hogy termikusan tiltott, így általában fotokémiai úton 

megy végbe. Ilyen reakcióba lép a C60 elektronban gazdag szerves molekulákkal, 

például enonokkal (15. ábra), különböző alkénekkel, alkinekkel, valamint lehetséges 

két C60 kapcsolódása is [2+2] cikloaddícióval, amely a kezdeti lépése több  

C60-polimer keletkezésének.  

 
15. ábra: C60 reakciója enonokkal [43] 
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1.6. Fullerének szilárd fázisú reakciói 

 

Molekulakristályokban a szilárd fázisú reakciók viszonylag ritkák. A C60-nak 

mégis sok ilyen reakcióját ismerjük, végbemenetelük kristályszerkezeti és 

molekulaszerkezeti sajátságoknak köszönhető, három fő okra vezethető vissza. 

1. Mivel a C60-molekulák viszonylag nagyok, a kristályrácsban nagyok a 

közöttük kialakuló üregek, így a különböző ellenionok a kristályrácson belül 

viszonylag könnyen diffundálnak. Az fcc rácsban található oktaéderes és tetraéderes 

szimmetriájú üregekben sok ion elfér, gyakran még a rács szimmetriája sem változik 

meg. Így keletkeznek a különböző fullerénsók. 

2. A gömbszerű C60 szobahőmérsékleten szabadon foroghat a kristályrácsban. 

Tulajdonságai így részben a folyadékokéhoz hasonlóak, ahol a molekulák 

rendezetlenül mozognak. Forgás közben a fullerén könnyen megtalálja a megfelelő 

pozíciót a kötések létrehozásához. 

3. Szilárd fázisban a molekulák egymáshoz közel helyezkednek el, így az 

oldatokhoz képest nagyobb a valószínűsége kötések kialakulásának. Sok reakció 

éppen ezért megy végbe jó kitermeléssel szilárd fázisban, míg folyadékfázisban csak 

nagyon kis mennyiségű termék keletkezik. 

Mivel a C60 molekulák elekrofilek, és gyengén konjugált kettőskötés-

rendszerük miatt elég reaktívak, termikusan, nagy nyomás hatására, vagy ionok között 

gyorsan végbemennek a reakciók. Ezért sok C60–ból és  

C60-származékból kialakuló polimert ismerünk. A tiszta C60-kristályban a fenti 

körülmények között homopolimerek keletkezhetnek. Klatrátok, illetve szolvátok 

esetén, ha a vendégmolekula kellően reaktív, a C60 a kristályszerkezetbe beépült 

molekulákkal topokémiai reakcióban reagál. 

 

1.7. Topokémiai reakciók 

 

A topokémiai reakciók legfőbb jellemzője, hogy a kiindulási anyag 

kristályszerkezete meghatározza a reaktánsok relatív orientációját, ezzel befolyásolja 

a reaktivitását is. Ezt nevezzük topokémiai kontrollnak. Mivel a folyadékfázishoz 

képest korlátozódik a mozgás a kristályrácsban, nagy szerepet kap a kristályban a 

reagáló molekulákat körülvevő szabad hely, az ún. reakcióüreg.  
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A legtöbb szilárd fázisú reakció során a reakció előrehaladtával a kiindulási 

anyag kristályszerkezete már kis konverzió esetén is összeomlik, és a termék új 

fázisban kritályosodik ki az eredeti kristályon belül. Ennek eredményeképp a 

topokémiai kontroll itt nem működik, a reakció hajtóereje a kötések képződése és 

átrendeződése, valamint az új kristályrács kialakulása okozta szabadenergia-változás. 

Ilyen esetekben a reakció a kiindulási és a képződő kristály határfelületén zajlik, ami 

megnehezíti a reakció termodinamikájának és kinetikájának megértését. Olyan 

molekulakristályok is előállíthatók azonban, ahol a reakció során nem omlik össze az 

eredeti kristályszerkezet. Így a topokémiai kontroll érvényben marad, még nagy 

konverzió esetén is. Ennek feltétele, hogy a kiindulási kristályban elég sok „tartalék” 

szabad hely legyen, ahol a reagensek korlátozottan mozoghatnak a reakció során. Az 

ilyen kristályos anyagokban a kristályszerkezet átalakulása végig követhető 

röntgendiffrakcióval, mert a reakció homogén módon a kristály teljes térfogatában 

történik, mintha a kristály „szilárd oldat” lenne. Az ilyen reakciót egyfázisú 

topokémiai reakciónak hívjuk [44]. 

Az irodalomban kevés példát találunk az ilyen reakciókra: többnyire 

homomolekuláris átalakulásokat (úgymint izomerizáció, dimerizáció, polimerizáció 

[42]), illetve ritkábban heteromolekuláris átalakulásokat [44]. Ez utóbbinál nagy 

nehézséget okoz, hogy nehéz együtt kristályosítani a reaktáns molekulákat (hiszen 

azok legtöbbször már oldatban reagálnának), valamint kompatibilis méretűeknek és 

alakúaknak kell lenniük. Ezenkívül a heteromolekuláris kölcsönhatásoknak 

erősebbeknek kell lenniük a homomolekuláris kölcsönhatásoknál. Ezt elősegíti, ha hat 

a reaktánsok között valamilyen másodrendű kötőerő, töltésátvitel, hidrogénhíd-kötés 

vagy Coulomb-kölcsönhatás. 
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1.8. Fullerén polimerek 

 

A C60 molekula számos molekulával, így a szomszéd C60-akkal is kovalens 

kötést alakíthat ki. Több C60 monomer szilárd fázisú reakciója során homopolimerek: 

C60 oligomerek és polimerek keletkeznek. A polimerizáció történhet fotonokkal vagy 

elektronokkal történő gerjesztés hatására, illetve plazmakisülés vagy hidrosztatikus 

nyomás eredményeként [9]. 

A polimerizáció mechanizmusa a legtöbb esetben [2+2] cikloaddíció. Az első 

lépés két monomer cikloaddíciója, azaz a cikloaddukt dimer képződése. (16. ábra)  

 
16. ábra: Két C60 [2+2] cikloaddíciója 

 

A dimerizáció termodinamikai feltétele, hogy a reakció során a szabadentalpia 

csökkenjen. A szabadentalpia változását (∆G) a következő képlet adja meg: 

STHG ∆−∆=∆ , 

ahol ∆S jelenti az entrópia és ∆H jelenti az entalpia változását. A reakció során 

az entrópia jelentősen csökken, hiszen a forgó monomerekből statikus dimer 

molekulák keletkeznek. Mivel ∆G negatív kell legyen, így az entalpiának is 

csökkennie kell, ami a π kötések σ kötéssé történő átalakulása miatt meg is valósul. 

A cikloaddíció csak a forgó molekulák megfelelő orientációja esetén megy 

végbe. A reakció geometriai feltétele, hogy a reagáló fullerének kettős kötései 

egymással párhuzamosan álljanak, a részt vevő atomok koplanárisak legyenek. A 

kötések átalakulása során a C60 molekulák egy négyes gyűrűvel kapcsolódnak össze, 

amely a szomszédos molekulák egymással szembeni kettős kötéseiből alakul ki. A 

[2+2] cikloaddíció négycentrumos reakció, azaz a négy érintett szénatom közti gyűrű 

nem részenként, hanem egyszerre alakul ki (17. ábra).  

+
C C

CCC

C

C

C

 
17. ábra: [2+2] cikloaddíció 
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A cikloaddíciónak kinetikai feltétele is van, mégpedig az, hogy az 

energiaminimumhoz vezető út aktivációs energiagátja ne legyen túl nagy, azaz a 

leküzdéséhez elegendők legyenek a rendszer termikus fluktuációi. Ha az aktiválási 

energiát a hőmérséklet emelése fedezi, akkor bizonyos hőmérsékleten a reakció 

egyensúlyi lesz, majd megfordul. C60 dimerizációja esetén ez a hőmérséklet 150 °C, 

ahol a képződött dimerek már bomlanak [46]. Így a T∆S tag kerül túlsúlyba a 

szabadentalpia változás számításakor, és így a reakció termodinamikai feltételei nem 

valósulnak meg. Tehát a hőmérséklet emelése helyett a megoldást az aktiválási 

energia csökkentése jelentheti.  

A C60 molekulák [2+2] cikloaddíciója esetén a kiindulási anyag és a termék 

megfelelő molekulapályáinak vizsgálatával kapunk információt a reakció 

energiaviszonyairól. A semleges C60 legmagasabb energiájú betöltött molekulapályája 

(HOMO) a hu pálya, amely 10 elektront tartalmaz. Fotonnal történő gerjesztés vagy 

ion képződése esetén elektron kerül a háromszorosan degenerált t1u legalacsonyabb 

energiájú betöltetlen molekulapályára (LUMO) is. A cikloaddíció akkor igényel kis 

energiát, ha a kialakuló kötésben részt vevő molekulapályák szimmetriája nem 

változik meg a reakció során. Ez esetben a reakciót szimmetriamegengedettnek 

nevezzük, ami hő hatására, termikusan is végbemegy. 

Ha két molekulát közelítünk egymáshoz, akkor az említett molekulapályák 

aszimmetrikusan hasadnak fel: a legmagasabb hu pálya energiája megnő, a 

legalacsonyabb t1u pálya energiája kisebb lesz. Alapállapotban, semleges C60 

molekulák esetében a t1u pályákon nincs elektron, így a rendszer összenergiáját a hu 

pályák határozzák meg (18/a ábra). Ezért a dimer kialakulásának aktiválási energiája 

nagy lenne, keletkezése tehát nem kedvező. Ennek ellenére, ha nagy nyomással 

kezelünk egy C60 kristályt, és így az egyensúlyinál kisebb moláris térfogat (Vm) áll be, 

a reakció végbemehet alapállapotú molekulák között is.  

Amennyiben a két reagáló C60 közül az egyik egy foton hatására gerjesztődik, 

és így egy elektronja a HOMO pályáról a LUMO-ra kerül (18/b. ábra), a dimer 

keletkezése energetikailag már kedvezővé válik. Lezajlik a reakció C60
- anionok 

között is (18/c. ábra), egy kétszeresen töltött C120
2- aniont eredményezve. Ez esetben 

az azonos töltésű ionok között fellépő Coulomb-taszítás miatt a reakció csak 

kristályrácsban megy végbe a megfelelő kationok semlegesítő hatása mellett. 
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a 

         
   b      c 

18. ábra: Két reagáló C60 molekula HOMO és LUMO molekulapályáinak felhasadása az átmeneti 

állapotban [2+2] cikloaddíció esetén  

a: Két semleges C60 reakciójakor; 

b: Fotokémiai [2+2] cikloaddíció esetén; 

c: Anionok közötti reakció esetén. 
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19. ábra: A molekulapályák szimmetriája C60 dimer keletkezésének átmeneti állapotában.  

Felső: LUMO, alsó: HOMO 

 

A termikusan kiváltott cikloaddíció alapállapotú C60 molekulák között 

szimmetria tiltott. Ez értelmezhető a reagensek molekulapályáinak kedvezőtlen 

átfedésével az átmeneti állapotban: ez esetben csak a kialakuló HOMO pályán vannak 

elektronok, ahol a molekulapályák átfedése az eltérő szimmetria miatt nem valósulhat 

meg (19. ábra). A reakciót ekkor szimmetria tiltottnak nevezzük. Ha fotogerjesztés 

hatására vagy elektronok hozzáadásakor a LUMO pályán is vannak elektronok, a 

molekulapályák átfedése már kedvező (19. ábra), így a reakció kisebb aktiválási 

energiát igényel [47]. 

A 20. ábrán láthatjuk a dimerizáció energiaviszonyait különböző reakcióutak 

esetén. A reagáló molekulák távolságának függvényében ábrázoltuk a képződési 

entalpiát. Ha semleges C60 molekulákat közelítünk egymáshoz, az aktiválási 

energiagát meglehetősen nagy, 120 kJ/mol [48], ezt az energiát a rendszer 

hőmérsékletének emelése nem tudja fedezni, így a reakció nem megy végbe. Ha C60
- 

anionokat közelítünk egymáshoz, már sokkal kisebb energiát kell befektetni a termék 

által képviselt energiaminimum eléréséhez. Nagy nyomás alkalmazásakor semleges 

C60 molekulák is reagálhatnak: a kiindulási monomerek energiája megnő a kisebb 

moláris térfogat miatt (pVM), így a dimerizáció energiagátja szintén lecsökken. A 
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befektetett energia egy része felszabadul (pVp), ha a rendszert újra normál nyomásra 

relaxáljuk. 

 
20. ábra: A C60 dimer keletkezésének aktiválási entalpiája.  

Piros vonal: semleges molekulák reakciója esetén, kék vonal: C60
- ionok reakciójakor,  

zöld vonal: nagy nyomás hatására végbemenő reakció esetén. 

 

1.8.1. Ionos polimerek 

 

A C60 alkálifémekkel és alkáliföldfémekkel reakcióba lép, a keletkező 

anyagokat nevezzük fulleridsóknak. A változatos összetételű anyagok közül a 

legtöbbet a szupravezető A3C60 (A=K, Rb, Cs) sókat, AxC60 fullerideket, valamint a 

dópolt polimereket tanulmányozták [49]. Minden esetben töltésátadás történik az 

alkálifémekről a fullerénekre, amelyek megfelelő körülmények között 

dimerizálódnak, illetve egy- vagy kétdimenziós polimereket képeznek. 

Ha inert atmoszférában magas hőmérsékleten káliumot, rubídiumot vagy 

céziumot C60-nal 1:1 arányban közvetlenül reagáltatunk, az alkálifémek 

interkalálódnak az fcc rács oktaéderes üregeibe. Ezen sók fázisátalakulásainak 

tanulmányozása során megfigyelték, hogy lassú hűtés esetén a 400 K alatt rombos 

szerkezetű kristályban az egyik kristálytani irányban a szomszédos C60
- ionok közötti 

távolság túl kicsi ahhoz, hogy torzítatlan molekulákkal értelmezni lehessen [50]. Az 

MTA SzFKI kutatócsoportja 1994-ben felfedezte, hogy a fulleridionok lineáris 
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cikloaddíciós polimer formájában vannak jelen [28, 29] (21. ábra). Ezzel a 

felismerésükkel az ionos fulleridpolimerek családjának első tagját fedezték fel.  

 
21. ábra: Az AC60 lineáris polimer szerkezete 

 

Amennyiben az AC60 összetételű fullerideket hirtelen hűtik le 400 K-nél 

magasabb hőmérsékletről 270 K alá, nem polimerláncok, hanem töltéssel rendelkező 

dimerek képződnek [51]. A dimerizáció során a C60
- ● gyökanionok rekombinálódnak, 

ezért a (C60)2
2- molekulákban a monomereket egyszeres C-C kötés tartja össze (22/a 

ábra). Ez a molekulaszerkezet alacsony hőmérsékleten metastabil, 270 K felett 

azonban első lépésben monomerekre bomlik, majd a már ismertetett [2+2] 

cikloaddukt lineáris polimerszerkezetet veszi fel.  

Egyszeres C-C kötésű töltött polimerláncokat figyeltek meg Na2AC60 (A=K, 

Rb, Cs) sók magas hőmérsékletről való lassú hűtésekor (22/b. ábra) [52].  

                              a 

    b 
22. ábra: Egyszeres kötéssel kapcsolódó polimer szerkezetek 

a: A (C60)2
2- szerkezete 

b: Na2AC60 szerkezete 

 

Az eddig bemutatott egydimenziós fulleridpolimerek mellett kétdimenziós 

polimerek is előállíthatók. C60 és Na normál nyomáson hosszabb ideig történő 

hőkezelése során Na4C60 összetételű polimer keletkezik [31]. Minden C60 egyszeres 

C-C kötéssel kapcsolódik a szomszédos négy molekulához, így polimersíkok 

alakulnak ki, amelyek között találhatók meg közelítően tetraéderes elrendeződésben a 

Na+ ionok (23. ábra).  
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23. ábra: A Na4C60-ban található polimersík 

 

Elméleti megfontolások és kísérleti tapasztalatok alapján azt találták, hogy a 

polimerben található kötés jellegét meghatározó tényező a fullerén töltésállapota [47]. 

A semleges, valamint a kevés töltést tartalmazó polimerekben [2+2] cikloaddíció 

során a fullerén egységek között két-két interfullerén kötés jön létre. Ezt figyelhetjük 

meg a nagy nyomáson előállított és fény hatására keletkező polimerekben, valamint 

az AC60 összetétel esetén. A fulleridanionok töltésének növekedésével azonban az 

egyes kötésű polimerek stabilabbá válnak a két-két interfullerén kötést tartalmazó 

polimereknél.  

 

1.8.2. Nagy nyomáson előállított polimerek 

 

Nyomás hatására nagymértékben módosul a szilárd fullerének szerkezete, és 

ezzel fizikai tulajdonságaik is változnak [53, 54]. Ha a fulleréneket magas 

hőmérsékleten nagy nyomásnak tesszük ki, a molekulák között kötések alakulnak ki, 

polimerizáció történik. Ennek eredményeképpen fulleréndimerek, láncok, síkok vagy 

háromdimenziós szerkezetek képződnek, a reakció körülményeitől függően. A C60 

kristályban végbemenő változásokat már széles hőmérséklet- és nyomástartományban 

vizsgálták. Ennek összefoglalását láthatjuk a 24. ábrán.  
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24. ábra: A C60 fázisdiagramja [55] 

 

Általános szabályként elmondható, hogy minél nagyobb a hőmérséklet és a 

nyomás, annál több kötés alakul ki a molekulák között. Tehát alacsony hőmérsékleten 

és nyomáson dimerek és lineáris láncok képződnek, nagyon nagy nyomás hatására 

pedig háromdimenziós szerkezetek, a kettő közötti tartományban pedig sík 

szerkezetek [56]. A nyomás hatására a szomszédos molekulák középpontjai közötti 

távolság 10,02 Å-ről kb. 9,1 Å-re csökken, így [2+2] cikloaddíciós 

reakciómechanizmussal kialakulnak a polimerszerkezetek.  

A polimerizáció első lépéseként véletlenszerűen orientált dimerek képződnek. 

Ekkor még a kiindulási fcc kristályszerkezet megmarad, kismértékben csökkent 

rácsállandóval. A hőmérséklet és a nyomás növelésével jól definiált fázisok 

képződnek, melyek szerkezete könnyedén levezethető a kiindulási köbös szerkezetű 

rácsból. A lapátlók irányában történő polimerizáció során a rács ebben az irányban 

összehúzódik, lineáris láncokból álló rombos szerkezetű anyag keletkezik (25/a ábra).   

Ha két irányban történik polimerizáció, tetragonális szerkezetű homopolimer 

keletkezik, amely olyan síkokból áll, amik levezethetők a lineáris láncok közötti 

polimerizációval (25/b ábra). Ha az fcc cella testátlójára merőleges síkban mind a hat 

irányban történik polimerizáció, az fcc szerkezet szoros pakolású polimer síkokból 

álló romboéderes ráccsá alakul (25/c ábra).  
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a 

 

b 

 

c 

 
25. ábra: (a) A rombos, (b) a tetragonális és (c) a romboéderes polimerek molekulaszerkezete 

 

A rombos, tetragonális és romboéderes szerkezetű polimerek előállításához 

rendre legalább 2,5, 4 és 5 GPa külső nyomást kell alkalmazni [57]. A polimerek 

kialakulásában a nagy nyomás szerepe az egyensúlyinál kisebb C60 fajtérfogat 

beállítása, amely érték jellemző az előállítani kívánt polimerre. Ezzel a kiindulási 

anyagok energiája megnő, és így az aktiválási energia is csökken (lásd 20. ábra). A 

hőmérséklet emelése, azaz a nagyobb termikus energia pedig részben ahhoz 

szükséges, hogy az orientációsan rendezett állapotot megszüntessük, részben az 

aktiválási energia leküzdéséhez. A nyomás növelésével a C60 fázisátlakulási 

hőmérséklete is nő, így a dinamikus rendezetlenség eléréséhez és ezzel a reakció 

geometriai feltételeinek megteremtéséhez magasabb hőmérséklet kell. Így 

magyarázható, hogy az egy molekulára jutó nagyobb kötésszámmal rendelkező 

polimerek magasabb hőmérsékleten és nyomáson alakulnak ki. 
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1.8.3. Fotopolimer 

 

C60 molekulák között [2+2] cikloaddíció erős fénysugárzás hatására is 

végbemehet, ilyenkor fotopolimerizáció történik. A reakció a λ <700nm 

hullámhossztartományban lehetséges, ami a fény látható és ultraibolya tartományát 

jelenti.  

Elsőként Rao és munkatársai figyeltek meg polimerizációt C60 vékonyrétegek 

inert atmoszférában történő UV, illetve látható fénnyel való megvilágítása során [58]. 

Mivel a fotopolimerizáció csak 0,1-1 µm mélységig megy végbe, az előállított minták 

csak mikrogrammnyi mennyiségűek voltak. Ennek ellenére a polimer számos új 

tulajdonságát gyorsan feltárták. Megfigyelték, hogy a kiindulási anyaggal ellentétben 

a termék már nem oldódott toluolban. Lézerdeszorpciós tömegspektrometriával 

maximum 20 C60-at tartalmazó klasztereket tudtak kimutatni. Ennek alapján 

feltételezték, hogy polimer keletkezett, de a fotopolimer szerkezetére és 

klasztereloszlására nem tudtak következtetni, mivel a mérési technikából adódóan a 

vizsgálat során egyaránt történt fragmentáció és polimerizáció is. A 

röntgendiffrakciós mérések megmutatták, hogy a termék a kiindulási fullerénhez 

hasonlóan lapcentrált köbös kristályszerkezetű volt, de a kis mértékű, ~0,1 Å 

rácsállandó-csökkenés és a vonalkiszélesedésért felelős rendezetlenségnövekedés 

alapján nem tudták értelmezni a reakciót. Leginkább az optikai mérések támasztották 

alá, hogy kovalens kötésekkel új, polimer szerkezet jött létre. A Raman és az 

infravörös spektrumokban sok új csúcs jelent meg, ami jelentős 

szimmetriacsökkenésre, fullerénpolimer kialakulására utalt.  

A reakció kinetikájára spektroszkópiai eredmények alapján következtettek. A 

Raman spektrumokból jól látszott, hogy ~260 K alatt nem történik fotopolimerizáció 

[59]. Ez megegyezik a C60 elsőrendű fázisátalakulásának hőmérsékletével. E 

hőmérséklet felett a molekulák szabadon forognak a kristályrácsban, így minden 

lehetséges relatív orientációjuk megvalósulhat. Tehát a szomszédos C60-ak reaktív 

kettős kötései egymással párhuzamosan is beállhatnak, ami elégséges topokémiai 

feltétel a [2+2] cikloaddícióhoz. 260 K alatt a molekulák forgása és így a megfelelő 

orientáció elérése korlátozott, ennek megfelelően a fotopolimerizáció valószínűsége is 

minimális. A hőmérséklet emelkedésével az első lépésben keletkező dimerekből 

nagyobb oligomerek is létrejöhetnek. Megfelelően nagy termikus energia hatására 

azonban (~1,25 eV) fokozatos fragmentálódás töténik (370-400 K), majd tovább 
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emelve a hőmérsékletet kb. 470 K-ig bekövetkezik a teljes termikus depolimerizáció, 

van der Waals kötésekkel összetartott fcc C60 képződik [46]. 

 

 
26. ábra: A C60 alap- és gerjeszett állapotainak sematikus ábrája [60]. S=szinglett, T=triplett 

 

A C60 az UV fényt erősen abszorbeálja, valamint ennél kisebb mértékben 

látható fénnyel is gerjeszthető. Az alapállapotú fullerén (S0) a gerjesztő fény hatására 

S1 állapotba kerül (26. ábra). Ennek az állapotnak az élettartama viszonylag rövid, pár 

nanoszekundumos, mivel a C60 egy sokkal hosszabb élettartamú (~40 µs) gerjesztett 

triplett állapotúvá alakul át. Ez a spinváltó átmenet bár spin tiltott, nagyon gyors és 

közel 100% hatékonyságú. Ennek köszönhetően megállapítható, hogy minden 

gerjesztő foton hatására keletkezik egy triplett állapotú gerjesztett monomer [60].  

 

606060 CCC TSh →→ ν  

 

A gerjesztett TC60 bomlása tiltott, így elég hosszú az élettartama ahhoz, hogy 

bimolekuláris kinetika szerint elreagáljon egy másik, alapállapotú C60-nal, így a 

fotopolimerizáció első lépéseként egy dimer keletkezik. 

 

1206060 CCCT →+  

 

Mivel a fenti reakció sebessége sokkal nagyobb, mint a gerjesztett triplett 

monomer alapállapotúvá történő alakulása, ezért a dimer keletkezésének 

sebességmeghatározó lépése a fénnyel történő gerjesztés. A fényintenzitás 

növelésével lineárisan változik a gerjesztett fullerének, valamint a belőlük keletkezett 

dimerek száma. Mindez optikai spektroszkópiával jól követhető. 

A C60 fotopolimerizációja és fotooxidációja egymással versengő folyamatok 

[61]. A triplett állapotú fotogerjesztett TC60, amely az egyik szomszédos, alapállapotú 
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C60 molekulával cikloaddíciós dimert képezhet, oxigén jelenlétében könnyen 

dezaktiválódhat. Oxigén jelenlétében a gerjesztett állapot könnyen átadódik az 

oxigénnek, miközben alapállapotú (szinglett) C60 és gerjesztett állapotú (szinglett) O2 

képződik. 

 

260260 OCOC SSTT +=+  

 

Ezáltal egyrészt megszűnik a cikloaddíció előfeltétele, másrészt az erősen 

reakcióképes szinglett oxigén előbb peroxid, majd epoxid kötést alakít ki valamelyik 

szomszédos C60–nal. Ezért tehát a C60 fotokémiai polimerizációjakor biztosítani kell 

az oxigénmentes környezetet [58]. 

Elméleti számításokat végeztek a különböző lehetséges dimer, oligomer és 

polimer stabil egyensúlyi szerkezetére, keletkezésük energiaviszonyaira, valamint 

kiszámolták az egyes szerkezetek infravörös és Raman-spektrumait [62]. A 

legstabilabb dimernek a már Rao és társai által is javasolt, [2+2] cikloaddíciós kötésű 

dimer adódott, ahol a két szomszédos C60 a hatszögek közötti élen található kettős 

kötések közötti cikloaddícióval kapcsolódik egymáshoz. Ez a dimer konfiguráció ~50 

kJ/mollal alacsonyabb energiájú, mint a két izolált monomer energiája. [62] Ha a 

kötésben nem a (6,6) él elektronjai vesznek részt, a molekulák vagy csak egyes 

kötéssel kapcsolódnak, vagy többszörös cikloaddíció történik, a keletkező szerkezet 

energiája minden esetben nagyobb a kiindulási anyagénál, így képződésük 

energetikailag nem kedvező.  

Ha a dimer egy újabb C60 molekulával reagál, trimer keletkezik. A dimerek 

stabilitására tett korábbi javaslat alapján a számításoknál feltételezték, hogy a további 

reakciókban is a (6,6) élek vesznek részt. A lehetséges szerkezeti izomerek a 

kapcsolódó monomer középpontjának a dimer hossztengelyével bezárt szögével 

jellemezhetőek. A C60 a szimmetriájából következően 36˚, 60˚, 72˚, 90˚, 108˚, 120˚, 

144˚ és 180˚–os szögekben kapcsolódhat a dimer szabadon maradt kettős kötéseihez. 

Ebből a 36˚-os változat nem lehetséges, mert a kapcsolódó molekulák átfednének. A 

trimerekhez hasonlóan tetramer szerkezeteket is vizsgáltak: lineáris láncra, négyzetre, 

cikk-cakk láncra, T-alakra és csillag alakzatra is végeztek számításokat [63, 64, 65, 

66, 67, 68].  
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Az elméleteti eredményeket a korai kísérletekkel is összevetették. 

Technikailag a legkönnyebben kivitelezhető a C60 egykristályokon és 

vékonyrétegeken végbemenő fotopolimerizáció, amelyet többnyire Raman 

spektroszkópiával követnek. Burger és társai [59] C60 egykristályokat világítottak meg 

széles hőmérséklet-tartományban. A kapott spektrumokat a számításokkal összevetve 

megállapították, hogy a 360-380 K-en keletkezett anyag nagyrészt dimerekből áll, a 

szobahőmérsékleten besugárzott mintát 3D-s klaszterek keverékének feltételezték. A 

lineáris oligomerek spektrumai rossz egyezést mutattak a kísérleti adatokkal, így 

feltételezték, hogy ilyen szerkezetű molekulák nem keletkeznek.  

Onoe és Takeuchi kb. 100 nm vastagságú C60 vékonyréteget hoztak létre egy 

aranyborítású acél hordozón szublimálással [69]. A mintát szobahőmérsékleten egy 

500W-os higanygőzlámpával világították meg, a termék 20 Å vastagságú felületét 

röntgen-fotoelektron spektroszkópiával vizsgálták. Megállapították, hogy a 

fotopolimerizáció hosszú ideig tartó megvilágítás hatására telítésbe megy. Ha a [2+2] 

cikloaddíció során keletkező két egyes kötést egy cikloaddíciós kötésnek definiáljuk, 

akkor ez esetben az egy C60-ra jutó cikloaddíciós kötések száma 6. Az ennek 

megfelelő legvalószínűbb szerkezetnek a nagy nyomás hatására is keletkező 

kétdimenziós romboéderes polimert találták (25/c ábra).  

Eltérő eredményt kaptak Hassanien és munkatársai atomerő-mikroszkópos 

(AFM) mérések alapján [70]. Kristályos C60 filmeket világítottak meg Ar-lézerrel 

különböző hőmérsékleteken. Jellemzően, a 320 K alatti hőmérsékletű polimerizáció 

esetén halszálka mintázatú láncokat figyeltek meg, melyet 6-8 tagból álló, rendezett 

lineáris láncokkal magyaráztak. Magas hőmérsékletű (>350 K) fotopolimerizáció 

esetén főként dimereket és monomereket, valamint elvétve trimereket észleltek. 

A sok elméleti számítás és a kis mennyiségű mintákon végzett mérések 

ellenére a fotopolimer szerkezete vitatott maradt. A pontos szerkezet és az anyag 

tulajdonságainak meghatározása érdekében szükség volt olyan módszerek 

kidolgozására, amelyekkel a C60 fotopolimer nagy mennyiségben előállítható. 

Sun és munkatársai [71] a fullerének egy fontos tulajdonságát használták ki a 

fotopolimer előállításánál: a fullerének klasztereket képeznek olyan 

oldószerkeverékekben, amelyek egyik komponense a fullerének jó oldószere, a másik 

komponensében pedig nem oldódnak. A megfelelő fullerénkoncentráció és 

oldószerkeverék (pl. toluol és acetonitril elegy) megválasztásával stabil, tipikusan 100 

nm részecskeméretű szuszpenziókat lehet előllítani. Ez a méret lehetővé teszi a teljes 
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anyagmennyiség polimerizációját, így a szuszpenziót oxigénmentesítés után 

megvilágítva már viszonylag nagy mennyiségű, ~10 mg fotopolimert tudtak 

előállítani. Kis koncentrációjú C60-oldatokból kiindulva a színtelen szuszpenzióban 

lejátszódó reakciót színváltozás is jelezte: a szuszpenzió sárgászöld lett és zavarossá 

vált. Az el nem reagált fullerén eltávolítása után a szokásos szerves oldószerekben 

nem oldódó, vörösesbarna port kaptak, a kitermelés 25-70% közötti volt. A termék 

nagy molekulatömegű polimernek bizonyult, amit véletlenszerűen összekapcsolódott, 

térben polimerizált molekulákkal magyaráztak. A minta vizsgálata többek között 

optikai spektroszkópiával, infravörös spektroszkópiával és NMR-rel történt [71, 72], a 

pontos szerkezetet azonban továbbra sem tudták meghatározni. 

Oldatban is végzett fotopolimerizációt Cataldo [73]. C60-at különböző 

halogénezett szénhidrogénekben (CCl4, CH2Cl2) és ciklohexánban feloldotta, majd 

nitrogén atmoszférában UV fénnyel megvilágította. Mivel az általa alkalmazott 

oldószerek a fulleréneket rosszul oldják, valószínűleg nem valódi oldattal dolgozott, 

hanem szuszpenzióval, ugyanis ilyen esetekben a C60 aggregátumokat képez. Ezzel a 

Sun és csoportjának módszeréhez [71] hasonlóan kivitelezett reakcióval ~10 mg 

mennyiségű polimert sikerült előállítania. A kapott anyag infravörös és Raman 

spektruma nagy hasonlóságot mutatott az irodalmi adatokkal.  

Az MTA SZFKI munkatársai hasonló mennyiségű fotopolimert állítottak elő 

C60 por szobahőmérsékleten történő UV-látható fénnyel való besugárzásával [74]. A 

10 mg nagyságrendű mintamennyiség lehetővé tette a C60 fotopolimer kalorimetriai 

vizsgálatát, valamint a korábbinál sokkal jobb minőségű röntgendiffraktogramok és 

infravörös transzmissziós spektrumok felvételét. A reakció előrehaladtát folyamatosan 

követni tudták, és megállapították, hogy az 3 hét megvilágítás után telítésbe ment. A 

C60 fotopolimer pontos szerkezetét ezen ismeretek segítségével sem tudták 

meghatározni, ami főként a szerkezet nagyfokú rendezetlenségének köszönhető. 

Néhány általános következtetést azonban le tudtak vonni. A keletkezett polimerek 

között nem voltak kiterjedt lap vagy hosszú lineáris lánc szerkezetűek, mint amiket 

korábban, C60 felületek polimerizációjakor megfigyeltek. Az fcc rács rácsállandója a 

korábban tapasztalthoz képest [58] csak kismértékben csökkent, a rács méretéből 

adódóan inkább a C60 molekulák kis kiterjedésű, egymáshoz [2+2] cikloaddícióval 

kapcsolódó rendezetlen oligomereinek létezését állapították meg, legvalószínűbbnek a 

kis, zárt szerkezetű oligomerek keletkezését tartották (27. ábra). A képződéshő alapján 

a molekulák átlagosan 2 szomszédjukhoz kapcsolódnak cikloaddícióval.  
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27. ábra: Példák kis méretű, zárt szerkezetű oligomerekre [74]. A vastag vonalak a molekulák eredeti 

helyét jelölik a rácsban. Így jól látható, hogy a rácsösszehúzódás valóban kicsi. 

 

Összefoglalásul készítettem a 4. táblázatot, amely a fotopolimerek előállítására 

alkalmazott különböző módszereket hasonlítja össze.  

4. táblázat: C60 fotopolimer előállítási módjainak összehasonlítása 

Az előállítás módszere Megvilágítás 
módja 

Fényerő

(Watt) 

Időtartam 

(óra) 

Kitermelés 

(mg) 

Analitikai 

(Vékonyréteg,egykristály) 
Lézer  1-10 <<1 

Szuszpenzió 

(Toluol/acetonitril) 
Xe ívlámpa és 
Hg-gőzlámpa 450 30 ~10 

Kolloid oldatban  Nagy nyomású 
Hg-gőzlámpa 125 0,5-2 ~10 

Por besugárzása Xe ívlámpa 1500 500 5-10 

 

Nemrégiben a C60 néhány kisméretű cikloaddíciós oligomerjét más 

módszerekkel is előállították és karakterizálták. C60 dimer előállítására már két 

különböző módszert is kidolgoztak.  

Komatsu és csoportja nagy sebességű vibrációs golyósmalomban végzett 

szilárdfázisú mechanokémiai reakciókat. A speciális technika oldószermentes 

közegben biztosít “extra” mechanikai energiát a rendszernek, így a reagensek 

megfelelőképpen aktivált állapotba kerülnek egy kémiai reakcióhoz. Megfigyelték, 

hogy C60 és 2 ekvivalens kálium-cianid oxigénmentes atmoszférában 

golyósmalomban történő reagáltatása során egyensúlyi reakcióban dimer keletkezett 

[75, 76]. Nagy hatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC) segítségével ~30% tiszta 
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dimert tudtak kivonni a termékből. A folyadékfázisban történő reakcióhoz képest 

ebben az esetében semmilyen cianid-tartalmú melléktermék nem keletkezett, a 

reakció sokkal szelektívebb, így feltételezték, hogy a CN- ionok csak katalizátorként 

vesznek részt a reakcióban. A pontos mechanizmusra két lehetséges módot javasoltak 

[76]: nukleofil addícióval történő dimerizációt, illetve elektronátviteli lépésekkel 

lejátszódó reakciót (28. ábra).  

 
28. ábra: A dimerképződés feltételezett mechanizmusa [76] 

 

Mivel azonos körülmények között, kis mennyiségben jelenlevő, kis 

elektronegativitású fémekkel (pl. Li, Na, K, Mg, Al, Zn) is végbement a reakció, és a 

C60-nak elektront átadó szerves aminok, pl. 4-aminopiridin jelenlétében is képződött 

dimer, valószínűsíthető az elektronátviteli reakciómechanizmus. A dimer azonosítása 

infravörös spektroszkópiával, 13C NMR-spektroszkópiával és UV-látható 

spektrofotometrával történt. 

Amennyiben a mechanokémiai reakció 4-aminopiridin jelenlétében történt, kis 

mennyiségű (max. 4 %) C60 trimert is detektáltak [77, 78]. HPLC segítségével 4 

különböző C180 izomert tudtak kimutatni. Az anyagokat tisztán, nagy mennyiségben 

nem tudták előállítani, mivel azok oldhatósága rendkívül kicsi, és 

szobahőmérsékleten, megvilágítás hatására bomlanak, felezési idejük 3 nap. A 

lehetséges szerkezetekre elméleti számításokat végeztek, valamint a mintákat nagy 

felbontású pásztázó alagútmikroszkóppal (HR-STM) is vizsgálták [79]. Ezzel a 

módszerrel többféle trimert is azonosítottak: 90˚, 108˚, 120˚, 144˚ szögeket bezáró 

nyitott szerkezeteket, valamint a 60˚-os háromszög alakú trimert. 

C60 dimer előállítására egy másik módszer, ha egy olyan molekulakristályt 

állítanak elő, amelyben a C60- C60 távolság kicsi, majd ezt nagy nyomás alatt 
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reagáltatják. Iwasa és csoportja C60 és bisz(etilénditio)tetratiafulvalén (ET) 1:2 arányú 

komplexét állították elő [80]. Ennek az anyagnak a kristályszerkezetében a fullerén- 

és ET-tartalmú szoros pakolású síkok váltakoznak úgy, hogy minden egyes C60 

molekulát szendvicsként vesz körül két konkáv ET molekula. A síkokon belül a 

fullerének távolsága az fcc szerkezetbeli értéknél (10,02 Å) jóval kisebb, csak 9,92 Å. 

Ha ezt a vegyületet 5 GPa nyomáson 200 °C-ra melegítve elreagáltatták, C120 

keletkezett. Ebből HPLC-s szétválasztással 80%-os kitermeléssel megkapható a C60 

cikloaddíciós dimerje [80]. 
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2. Kubán 
 

A kubán kocka alakú, nyolc szénatomos telített szénhidrogén (29. ábra). C-C 

kötésszögei 90°–osak, ami nagymértékben eltér a szokásos, tetraéderes koordinációjú 

szenek 109,5°-os kötésszögétől. Ebből adódóan szerkezete rendkívül feszült. Ennek 

ellenére a molekula stabil, mivel termikus átrendeződése és bomlása kinetikailag nem 

kedvező folyamatok [81].  

      
29. ábra: A kubán (C8H8) molekula szigma-váza és térkitöltő ábrája 

 

A kubánt először 1964-ben állította elő Eaton és csoportja [82]. Ma 

kereskedelmi forgalomban csak a kubán-1,4-dikarbonsav kapható. Ennek a korai 

bonyolult szintézisét ma már mindössze öt lépésesre rövidítették (30. ábra). Ebből az 

anyagból a szubsztituálatlan kubán előállítása további pereparálási lépések 

eredménye. Mi a kísérleteinkhez felhasznált kubánt az ELTE TTK Szerves Kémiai 

Tanszékéről kaptuk, ahol Jalsovszky István vezetésével Bényei Gyula állította elő 

[83]. 

 
30. ábra: A kubán-1,4-dikarbonsav előállítására ma leggyakrabban használt szintézis [81] 
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A kubán áttetsző, fényes felületű romboéderes kristályokat alkot. Stabil, 

levegőn, fény vagy víz jelenlétében és a legtöbb szerves oldószerben sem bomlik. 

Olvadáspontja viszonylag magas, 130-131 °C, forráspontja ~133 °C. 

Szobahőmérsékleten a gőznyomása nagy. Bomlása csak 200-220 °C felett, lassan 

következik be, mivel nagy energiát igényel. [81] 

A kubán romboéderes rácsban kristályosodik, elemi cellánként egy 

molekulával [84] (31. ábra). Szobahőmérsékleten a kubánmolekulák rendezetten 

állnak, úgy helyezkednek el, hogy egy molekula H atomja a szomszédos kubán lapján 

a C-C kötések középpontjához van közel. 

 
31. ábra: A kubán romboéderes kristályszerkezete 

 

A kristályban elsőrendű fázisátalakulás figyelhető meg 121 °C-on, amikor is 

egy nagyobb rácsállandójú romboéderes szerkezet alakul ki. A molekulák a 

hőmérséklet emelkedésének hatására egy-egy testátlójuk körül billegni kezdenek, 

ennek következtében megnő az effektív sugaruk. Jelentősen nagyobb térfogatot 

foglalnak el az elemi cellában, ezért a rácsállandó megnő. A molekulák ebben az 

esetben már orientációsan rendezetlenül mozognak, plasztikus kristály alakul ki. 

A legtöbb molekulakristály, amiben a molekulák orientációsan rendezetlenül 

helyezkednek el, fcc szerkezetű. A kubán esetében a plasztikus kristályban a 

molekulák mozgása nem teljesen izotróp, mivel azok kollektíven nagy amplitudójú 

mozgást végeznek. Azon a hőmérsékleten, ahol a molekulák már teljesen szabadon 

mozognak, az effektív sugár és ezzel a rácsállandó annyira megnő, hogy a molekulák 

közötti kölcsönhatás már nem tudja összetartani a kristályt. Az megolvad, mielőtt 

kialakulna az fcc szerkezet [84]. 
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A nagy szimmetriájú kubánmolekulában a szénatomok sp3 hibridizációja a 

molekula geometriájából adódóan megváltozik. A C-C kötéseknek π-jellege lesz, a 

szénatom C-H kötésekben részt vevő molekulapályájának pedig megnő az s-hányada. 

Emiatt a molekula a feszültségmentes szerkezetű telített szénhidrogéneknél jóval 

savasabb [81].  

A kubánmolekula rendkívül változatos kémiával rendelkezik. Egyrészt maga a 

C8H8 váz is funkcionalizálható, vagy a kubán-1,4-dikarbonsavban a karboxil 

csoportok átalakíthatók, illetve lecserélhetők (32. ábra). A kubán dehidrogénezhető, a 

váza felnyitható vagy akár polimerizálható is. (Részletes áttekintés: [81]) 

 
32. ábra: Funkciós csoport átalakítások a kubán vázon 

 

Nagy képződéshője és kivételesen nagy sűrűsége miatt robbanóanyagok 

alkotórésze lehet. Legígéretesebbnek az oktanitro-származékát tartják, ami a ma 

használatos standardoknál 20-25%-kal hatékonyabb robbanószer lenne. Merev váza 

lehetővé teszi, hogy az 1,4-helyzetbe beépített funkciós csoportok pozíciója jól 

rögzített legyen, ezt a tulajdonságát a gyógyszerkémiában szeretnék kihasználni. 
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III. Felhasznált anyagok és alkalmazott módszerek 
 

 

1. Anyagok 

 

Oldószerek: 

Toluol: Multisolvent, Spektrum 3D 

1-metilnaftalin: 95%, Aldrich (még egyszer átdesztilláltuk) 

Etanol: abszolút, Spektrum 3D 

 

Fullerének: 

C60: 99,5%, Term-USA 

C70: 98%, Term-USA 

Nagyobb fullerének keveréke: 20% C76, 20% C78, 40% C84, MER Corporation 

 

Kubán: 

~95%, ELTE TTK, Szerves Kémia Tanszék, Jalsovszky István és Bényei Gyula 

 

2. Módszerek 

 

Míg a preparatív munkát én és témavezetőm, Pekker Sándor végeztük el, a 

dolgozatban szereplő mintákon különböző mérések is történtek. Ebben a fejezetben 

ismertetem, melyik mérést ki végezte el, és milyen készülékeken mértünk. 

Az általunk előállított anyagokon a kristályszerkezet meghatározása végett a 

röntgendiffrakciós méréseket és azok kiértékelését a fotopolimer mintákon Oszlányi 

Gábor és Pusztai Tamás, a fullerén-kubán rendszereken Oszlányi Gábor, Bortel Gábor 

és Faigel Gyula végezte. A mikrokristályos por mintákat egy Guinier 

pordiffraktométeren mérték, az egykristályokat egy házi építésű Euler geometriájú 

négykörös goniométerrel, és egy Buerger precessziós kamera segítségével vizsgálták. 

Az infravörös spektroszkópiai vizsgálatokat egy Bruker IFS 28 és egy IFS 66v 

típusú Fourier transzformációs spektrométereken végezte Kamarás Katalin és 

Pergerné Klupp Gyöngyi, a fotopolimer mérésekben én is részt vettem. A mérések 
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nagy része KBr pasztillás módszerrel készült, 87-600 K hőmérséklet-tartományban 

tudtunk spektrumot felvenni.  

Az UV-látható tartományú spektrofotometriás méréseinket oldatokon egy 

Ocean Optics gyártmányú üvegszálas spektrométeren én végeztem. A spektrumokat 

190-1100 nm-es tartományban tudtam felvenni egy deutérium és egy wolfram lámpa 

segítségével. A szilárd fázisú mintákat KBr pasztillában egy Jasco V550 

spektrofotométeren Pekker Áron vizsgálta.  

A fullerén-kubán rendszerek stabilitásának vizsgálatát termogravimetria-

tömegspektroszkópia mérésekkel Jakab Emma (MTA Kémiai Kutatóközpont) végezte 

el egy Perkin-Elmer TGS-2 - Hiden HAL 2/301 PIC quadrupole MS készüléken. 

A folyadékkromatográfiás elemzéseket és szétválasztásokat én végeztem, ezért 

ezt a módszert részletesebben is ismertetem. 

 

2.1. Nagy hatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC) 

 

A fullerének makromennyiségű előállítása után a fullerénkeverékek 

szétválasztása, a komponensek izolálása került a kutatások középpontjába. Különböző 

módszereket próbáltak ki. A nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (High 

Performance Liquid Chromatography, HPLC) az egyik legígéretesebb ilyen eljárás, de 

a jobb elválasztás érdekében speciális állófázisokat igényel. 

A HPLC fejlődése a klasszikus oszlopkromatográfiából indult ki. A 

folyadékkromatográfia működésének alapja az, hogy a mozgófázisba (amely 

folyadék) kevert mintaelegyet szoros kontaktusba hozzuk egy a mozgófázissal nem 

elegyedő másik fázissal, amelyet állófázisnak hívunk (egy cső belsejében rögzített 

folyadék vagy szilárd halmazállapotú anyag). A mozgófázist (eluens) állandóan 

mozgásban tartva a mintaelegy komponensei az állófázissal való kölcsönhatásuk 

különböző mértéke miatt megfelelő kontaktidő után elkülönülnek egymástól. 

Amennyiben a rendszerben egy detektort helyezünk el, amely a mintakomponenseket 

képes megkülönböztetni a mozgó fázistól, akkor a detektorjel idő függvényében való 

ábrázolásakor a mintakomponenseket reprezentáló csúcssorozatot fogunk észlelni. Ezt 

a grafikont hívjuk kromatogrammnak, a berendezést pedig kromatográfnak. 

A kromatogramról leolvasható egyik legfontosabb adat az egyes 

kromatográfiás csúcsokhoz tartozó visszatartási idő (=retenciós idő, tr), amely a 

mintának a mozgófázisba juttatásától a komponens detektor által mért maximális 



47 

koncentrációjának (a megfelelő csúcs maximális értékének) a megjelenéséig eltelt idő. 

A retenció minden komponensre (minden kromatográfiás csúcsra) más és más, így a 

komponens anyagi minőségével függ össze. Ezért a kromatogramban található 

információ minőségi analízisre is használható, ha egy adott kromatográfiás rendszeren 

mért retenciós időket hasonlítjuk össze az ugyanazon a rendszeren mért ismert 

anyagok retenciós időivel. Mennyiségi analízist is végezhetünk, mivel a 

kromatográfiás csúcsok területe arányos a koncentrációval. Ismert koncentrációjú 

mintasorozat mérésével kalibrálva, vagyis kalibrációs görbe felvétele után az 

ismeretlen koncentrációja a görbéről visszaolvasva meghatározható.  

A folyadékkromatográfia ma elterjedten alkalmazott nagy hatékonyságú és 

igen gyors analíziseket lehetővé tevő változata a HPLC. A hatékonyság növelését a 

speciális megosztófázisok alkalmazása mellett igen apró szemcseméretű – és így nagy 

fajlagos felületű – töltetek készítésével érték el. Az apró töltetszemcsék azonban igen 

tömören helyezkednek el a kolonnában, ami jelentősen megnöveli annak áramlási 

ellenállását. Ennek következtében a mozgófázis áramoltatása csak nagy (100-500 bar, 

vagyis 107
 Pa nagyságrendű) nyomással, különleges szerkezeti anyagból készülő és 

kémiailag ellenálló folyadékpumpákkal lehetséges. Egy HPLC készülék alapvető 

részei még a speciális mintaadagoló egység, a kromatográfiás oszlop és a detektor. Az 

egységek összehangolását ma már legtöbbször számítógépen alapuló vezérlőegység 

látja el, amely a kromatogrammot is tárolja és képernyőjén megjeleníti.  

Fullerének és származékaik szétválasztására ma a gyakorlatban háromféle 

oszlopot használnak (33. ábra). A legelterjedtebb a COSMOSIL BUCKYPREP 

oszlop. Ezt speciálisan fullerénekhez fejlesztették ki az 1990-es évek elején. Nagy 

anyagmennyiségek szétválasztására alkalmas, már egy hagyományos analitikai 

oszloppal is szétválasztható 100 mg fullerénkeverék. Az állófázis 2-(1-pirenil)-propil 

csopporttal módosított szilikagél (33. ábra). Az elválasztás alapja a pirenil csoport és a 

fullerén π-elektronjai közötti kölcsönhatás.  

Egy másik, gyakran alkalmazott oszlop a COSMOSIL 5mPBB, ahol az 

állófázis pentabróm-fenil csoportokkal módosított (33. ábra). A Buckyprep oszlopnál 

háromszor nagyobb kapacitású. A fullerének jobb oldószerei, mint a CS2, 1,2,4-

triklórbenzol is alkalmazhatók vele eluensként.  

Ritkábban alkalmazott oszlop a BUCKYCLUTCHER (33. ábra). Lehetővé 

teszi izomerek és különböző diasztereomerek szétválasztását.  
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33. ábra: Fullerénszármazékok elválasztására alkalmazott jellegzetes állófázisok 

 

A HPLC-s méréseket az MTA SzFKI Kísérleti Szilárdtestfizika Osztály 

laboratóriumában végeztük el. (34. ábra). A műszer Jasco HSS-1500 moduláris 

mikroprocesszoros vezérlésű készülékekből áll, mind analitikai, mind félpreparatív 

kromatográfiás feladatok megoldására alkalmas. Két pumpa és egy gradiens mixer 

hozza létre az eluens gradienst (változó összetételű elúciót). A pumpák 

üzemeltethetőek állandó áramlási sebesség és állandó nyomás szállítási módokban, 

programozható az áramlási sebesség, az eluensösszetétel időbeli változása, a 

nyomásmaximum, minimum, a váltószelep üzemelése. A fullerének szétválasztására 

Buckyprep oszlopok állnak rendelkezésre, megfelelő előtétoszlopokkal és szűrőkkel 

ellátva. A detektálást UV-VIS abszorbanciadetektorral végezzük, mely deutérium- és 

halogénlámpával is rendelkezik, mérési tartománya 190-900 nm. Munkánkat egy 

ADVANTEC frakciószedő is segíti, mely szintén programozható. 

A készülékek mikroprocesszoros vezérlésük révén önmagukban is 

programozhatóak, paramétereik, mérési körülményeik fájlba rögzíthetők. Számítógép 

segítségével a teljes vezérlés és dokumentálás is megoldható, így teljes integrált 

rendszert alkotva a BORWIN kromatográfiás adatfeldolgozó szoftverrel. 
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34. ábra: Az alkalmazott HPLC rendszer 
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IV. A C60 fotopolimerizációja 

 

1. Célkitűzés 

 

Fullerén fotopolimerek előállítására több módszert is kidolgoztak, ám 

mindegyik csak kis mennyiségű, maximum ~10mg minta előállítását tette lehetővé, 

ami a polimer szerkezetének megismeréséhez kevés. Korábban a fotopolimer oldható 

komponenseinek izolálása fel sem merült. Az SzFKI-ban a por módszerrel előállított 

fotopolimer részleges oldhatóságát sikerült kimutatni, azonban a kis mintamennyiség 

részletes vizsgálatokat nem tett lehetővé. Ezért célunk volt egy olyan módszer 

kidolgozása, amivel akkora mennyiségű mintát tudunk előállítani, ami pontosabb 

szerkezeti analízisre elegendő, és kromatográfiás módszerekkel már szétválasztható, 

az egyes komponensek gyűjthetők és vizsgálhatók. A munkát már 

diplomamunkásként elkezdtem, és doktori ösztöndíjasként folytattam. A következő 

fejezetben összefoglalom a munka legfontosabb lépéseit, az elért eredményeket, és a 

fotopolimerről kapott új információkat. 

 

2. Polimerizáció 

 

Kidolgoztunk egy új módszert C60 fotopolimer nagy mennyiségben történő 

előállítására. Lényege, hogy tipikusan 1 gramm fullerént szuszpendáltunk annak kis 

mennyiségű (10 ml) telített oldatában, majd fagyasztás után vákuum alatt pyrex csőbe 

zártunk. Oldószerként toluolt vagy 1-metilnaftalint használtunk, melyek a fulleréneket 

jól oldják. A C60 nagy része így is szilárd fázisban maradt. A lezárt pyrex csövet két, 

egyenként 23 wattos kompakt fénycsővel világítottuk meg. A termosztálást 

léghűtéssel oldottuk meg, a vizsgált reakcióhőmérsékleti tartomány 40-110˚C volt. 

Mivel a két fénycső nem egyenletesen világította meg a pyrex csövet, abban egy 

hőmérsékletgradiens alakult ki, amelynek következtében a szuszpenzió kismértékben 

folyamatosan keveredett a reakciótérben. A használt oldószerekben a C60 jól oldódik, 

a keletkező oligomerek pedig rosszul vagy egyáltalán nem, így a keveredés 

következtében az el nem reagált monomer folyamatosan újrakristályosodott, ezzel 

újabb és újabb felületet biztosítva a szilárd fázisban lejátszódó polimerizációnak.  

C60 (oldatban)  C60 (szilárd)  (C60)n (szilárd) 
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Ezáltal a folyadékfázisban történő transzport során újrahasznosult a monomer, 

a rosszul oldódó polimerek pedig szilárd fázisban felgyűltek. A reakció egészen addig 

folytatódhatott, amíg új felület alakulhatott ki, ezzel nőtt a kitermelés. A 

felületképződést, vagyis az újrakristályosítást időnként ultrahangos diszpergálással 

segítettük. Pár hét után a reakciót leállítottuk, a terméket tisztítottuk és feldolgoztuk. 

 

3. A fotopolimer feldolgozása 

 

A nyersterméket különböző szerves oldószerekkel extraháltuk, és így 

frakciókra bontottuk. Első lépésben eltávolítottuk az el nem reagált monomert egy 

hexános extrakcióval. A hexánban nem oldódó, maradék szilárd anyagot neveztük 

nyers fotopolimernek, mivel ez tartalmazta az összes polimerizált molekulafajtát és a 

polimerbe ágyazott monomert is. Ebből többszörös toluolos, majd 1-metilnaftalinos 

extrakcióval kivontuk az oldódó komponenseket, így különböző összetételű frakciókat 

kaptunk. Az extrakciót ultrahangos fürdőben végeztük. Amikor így már csak híg 

oldatokat kaptunk, nagy teljesítményű ultrahangos rázással roncsoltuk a mintát, és 

oldottunk ki még anyagokat. A maradék minden esetben olyan szilárd anyag, ami már 

a fullerének egyik általánosan használt oldószerében sem oldódótt.  

A polimerizáció körülményeinek változtatásával változott az előállított 

polimer mennyisége is. Minél magasabb volt a hőmérséklet, annál kevesebb polimer 

keletkezett: a polimerfázis mennyisége 67%-ról 9%-ra csökken az előállítási 

hőmérséklet 40 ˚C-ról 110 ˚C-ra való növelésével. Ugyanakkor a nyers polimer 

jelentősen nagyobb hányadát tudtuk feloldani. A termék összetétele nem függött az 

előállítás időtartamától, ami arra utal, hogy a néhány hetes reakció során már 

egyensúlyi összetételű elegy keletkezik (5. táblázat).  

 
5. táblázat: A kitermelés változása a polimerizáció körülményeinek függvényében 

Polimer kitermelés /% Előállítási 

hőmérséklet 

/˚C 

Polimerizáció 

időtartama /nap 
Oldószer 

Nyers Oldhatatlan 

30-40 41 toluol 67 63 

63-83 101 toluol 45 32 

45-85 45 1-metilnaftalin 37 25 

100-110 152 toluol 9 1 
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Az extrakcióval kapott oldatokat először UV-látható spektrofotometriával 

vizsgáltuk. A 35. ábrán egy tipikus spektrumtartomány látható. Itt a C60-nak több 

csúcsa is van, amelyek a dimerben már nem találhatók meg. A C120 spektrumának 

jellegzetessége a 700 nm-nél detektált csúcs, amely a C60 cikloaddíciós 

származékainál általában megfigyelhető. Az oligomer keverék spektrumában már ez a 

csúcs is eltűnik, jellegtelenné válik, nagyon hasonló az irodalomban leírt 

szuszpenzióban előállított fotopolimer spektrumhoz [71]. A polimerizáció hatására az 

abszorpció a teljes hullámhossztartományban megnőtt, az élesebb C60 csúcsok 

fokozatosan elmosódtak. 
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35. ábra: A C60 és kisebb fotopolimerjeinek látható spektruma 

 

A különböző extraktumok összetételét HPLC-vel vizsgáltuk. A 

kromatogramokat Buckyprep oszlopon, toluol, illetve 20% 1-metilnaftalin tartalmú 

toluol eluenssel vettük fel.  

A hexános oldat csak monomert tartalmazott. Az első toluolos extraktumok 

nagy mennyiségű C60-at és C120-at tartalmaztak, nyomokban trimereket is 

detektáltunk. A magasabb oligomerek mennyisége az 1-metilnaftalinos oldatokban 

jelentősen megnőtt. A 36. ábrán egy tipikus kromatogram látható. 8 percnél eluálódik 

a C60, 20 percnél a dimer, a 40-90 perces tartományban több magasabb oligomert 

mutattunk ki, melyeket a később ismertetettek alapján trimerekként és tetramerekként 

azonosítottunk.  
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Az extraktumok összetétele függ az alkalmazott oldószertől, az extrakció 

időtartamától és módjától, és a polimerizáció hőmérsékletétől. Mivel az oldhatóság a 

molekulatömeg növekedésével csökken, a nagyobb oligomerek oldhatósága már csak 

minimális. A kezdeti frakciók még viszonylag sok monomert tartalmaznak. Az 

extrakció során folyamatosan változott a kioldott anyagok mennyisége és összetétele, 

egyre kevesebb fullerént tudtunk kivonni a mintából, ám abban a magasabb 

oligomerek hányada egyre nőtt. Ultrahangos rázással több anyagot tudtunk kioldani 

anélkül, hogy az összetételt befolyásoltuk volna. Az extrakciót akkor fejeztük be, ha 

már roncsolásos ultrahangos rázással is olyan híg oldatokat kaptunk, amelyet már nem 

volt érdemes kromatográfiásan szétválasztani.  
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36. ábra: Egy tipikus 1-metilnaftalinos extraktum kromatogramja toluol eluensben, 330 nm-en 

detektálva, analitikai Buckyprep oszlopon vizsgálva. 

 

Az egyes anyagok azonosítása céljából az extraktumokat gyűjtöttük, majd 

félpreparatív HPLC-vel szétválasztottuk és tisztítottuk. A 20 percnél eluálódó 

anyagot, a dimert a nagy retenciós időbeli különbségek miatt könnyen el tudtuk 

választani a monomertől toluol eluensben (37 és 38. ábra). A dimert toluolból 

kristályosítottuk, a tisztasága analitikai HPLC alapján 99,3%-nak adódott. Mivel a 

cikloaddíciós dimer adatai az irodalomban elérhetőek [76, 80], és mi kaptunk Y. 

Iwasa-tól ilyen dimert, a minta azonosítása az infravörös spektruma alapján történt 
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(39. ábra). Így elsőként tudtunk cikloaddíciós kötésű oligomert kimutatni a C60 

fotopolimerjéből, ezáltal igazoltuk a feltételezett [58] reakciómechanizmust.  
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37. ábra: A C60 és C120 preparatív szétválasztása HPLC-vel, toluol eluensben. A nagy retenciós időbeni 

különbség miatt az oszlopot túltelíthettük a monomerrel és a dimerrel, így nagyobb mennyiséget 

tudtunk injektálásonként szétválasztani. 

 

 
38. ábra: C60 (lila oldat) és C120 (sötétbarna oldat) gyűjtése a preparatív szétválasztás után. 
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39. ábra: Cikloaddíciós C60 dimerek IR spektruma 

 

A szétválasztás előtt az extraktumokat körülbelül 1 hétig gyűjtöttük, annak 

érdekében, hogy így dúsítani tudjuk a kisebb mennyiségben keletkezett/feloldódott 

oligomereket. Korábban Komatsu és csoportja [78] megfigyelték, hogy a 

mechanokémiai úton gyártott trimerek szobahőmérsékleten, híg oldatban bomlanak, 

felezési idejük ~3 nap. Ez volt az oka annak, hogy C60-at minden esetben ki tudtunk 

mutatni az extraktumokból. Ezért mi az oldatok kromatográfiás elválasztását 

igyekeztünk minél rövidebb idő alatt megoldani. Toluol eluens helyett 20% 1-

metilnaftalin (MN) tartalmú toluolt használtunk (40. ábra), hogy lerövidítsük az 

elválasztási időt, és ezzel megelőzzük az oligomerek bomlását.  

A gyűjtött mintákat alacsony hőmérsékleten rotációs vákuumbepárlóval 

töményítettük, majd hűtőszekrényben, sötét üvegekben tároltuk. Minden 

elővigyázatosság ellenére az oligomerek részben lebomlottak a szétválasztás során, 

így azokat nem tudtuk tisztán kristályosítani. Az egyes anyagok polimerizációfokára a 

bomlástermékeik alapján következtettünk (41. ábra). A 11,5 és 14 perc között 

detektált 3 csúcsban eluálódott anyagok mindegyikénél C120-at és C60-at mutattunk ki 

a gyűjtés során. Ha ezeknek az anyagoknak az oldatait vákuum alatt ampullába 

zártuk, majd 100 ˚C-ra melegítettük, a teljes bomlásuk néhány óra alatt végbement. 

Mivel a monomeren és dimeren kívül más bomlástermék nem keletkezett, a gyűjtött 

anyagokat trimerekként azonosítottuk.  
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40. ábra: Oligomerkeverék kromatogramja 20% metilnaftalin tartalmú toluol eluensben. 

 

Hasonló okok miatt a 22 és 33 perc között eluálódó csúcsokat tetramerekként 

azonosítottuk: bomlástermékként csak trimereket, dimert és monomert kaptunk. Ezek 

az anyagok a trimereknél sokkal kevésbé voltak stabilak, a HPLC-s elválasztás során 

majdnem teljesen lebomlottak, csak nyomokban tudtuk kimutatni őket a gyűjtött 

frakciókban.  
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                           a                                                                                  b 

41. ábra: a: A gyűjtött trimerek kromatogramja 20% MN/toluol eluensben. b: A gyűjtött tetramerek 

kromatogramja 20% MN/toluol eluensben. Mindkét anyag nagyrészt lebomlott a preparatív gyűjtés 

végére. 
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4. Kristályszerkezet  

 

Mind a nyers fotopolimert, mind a kioldott frakciókat bepárlással 

kristályosítottuk, majd porröntgen-diffrakcióval meghatároztuk a kristályszerkezetet. 

Így vizsgáltuk a dimert, az egyes gyűjtött oligomereket és az oldhatatlan polimert. 

A dimert elsőként sikerült tisztán, oldószermentesen kristályosítanunk, nagy 

szimmetriájú lapcentrált köbös kristályként. Korábban a kristályosító oldatból az 

oldószer (1,2-diklórbenzol) is beépült a kristályrácsba [75]. A gyűjtött trimerek, 

tetramerek amorf szerkezetűek voltak. A maradékként kapott oldhatatlan polimer a 

többi kristályos fotopolimerhez hasonlóan lapcentrált köbös volt, az előállítási 

hőmérséklettől függő rácsállandóval. Az összes vizsgált fotopolimer a monomernél 

kisebb elemi cellával rendelkezik, mivel minél több kötés létesül a monomer 

egységek között, annál kisebb lesz a rácsállandó. A polimerizáció hőmérsékletének 

növekedésével a rácsállandó kisebb mértékben csökken, ami arra utal, hogy kevesebb 

a kialakuló kötés a mintákban, tehát egyre kisebb méretű oligomerek képződnek. Ez 

összhangban van az extrakciós eredményekkel: magas hőmérsékleten ugyan kevés 

polimer keletkezik, de annak nagy része feloldható, tehát kis oligomerekből áll. A 

röntgendiffrakciós eredményeket összefoglaltam a 6. táblázatban is. 

 
6. táblázat: A különböző C60 fotopolimer minták rácsállandóinak összehasonlítása 

Minta Az előállítás körülményei Rácsállandó / Å 

C60  14,15 

C120, dimer Fotopolimerből gyűjtött, majd toluolból 
kristályosított 

14,05 

Oldhatatlan polimer 80-110 ˚C-on fotopolimerizált 13,95-14,00 

Oldhatatlan polimer 40-65 ˚C-on fotopolimerizált 13,93-13,95 

Polimer Por megvilágításával készült [74],  
50 ˚C alatt 

13,90 

 

A röntgendiffrakciós eredmények azt mutatják, hogy a C60 eredetileg fcc 

szerkezete a fotopolimerizáció során megmarad, csak a rácsállandó csökken. Ezt úgy 

lehet elképzelni, ha a rácspontokba nem a képződött oligomereket, hanem a C60 

egységeket helyezzük. Így a közöttük lejátszódó reakció miatt az egymáshoz kötött 
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molekulák közelebb, a nem kötöttek távolabb lesznek, mint a kiindulási kristályban. A 

lapcentrált köbös szerkezet csak akkor maradhat meg, ha a képződő molekulák alakja, 

mérete és elhelyezkedése véletlenszerű. Tehát a fotopolimerizáció egymást követő 

véletlenszerű [2+2] cikloaddíciók sorozata, amelyek a kristályrács által meghatározott 

topokémiai feltételeknek megfelelően mennek végbe.  

 

5. Képződési mechanizmus és molekulaszerkezet 

 

A fotopolimerizáció szilárd fázisban megy végbe, ezért bizonyos topokémiai 

feltételek érvényesülnek. Egyrészt az fcc rács szerkezete, másrészt a C60 molekulák 

orientációja határozza meg a kötések kialakulását. 

Az elemi cikloaddíciós lépések a bevezetőben leírt mechanizmus szerint 

mennek végbe. A reakció első lépéseként egymástól függetlenül gerjesztett, triplett 

állapotú C60-molekulák keletkeznek a kristályok felszínének ~1 µm-es felületi 

rétegében [85, 86]. A gerjesztett molekulák száma függ a megvilágítás intenzitásától 

és a gerjesztő fény hullámhosszától. Az fcc rácsban minden C60-nak 12 szomszédja 

van, így a triplett molekulák reagálhatnak bármely alapállapotú szomszédjukkal, és 

így kezdetben a dimereknek a hossztengelyük szerint véletlenül orientált, híg, 

kristályos oldata keletkezik. Hasonló szerkezetet C60 nagy nyomáson történő 

polimerizációja során is megfigyeltek [87]. A dimerek mennyiségének növekedésével 

hozzájuk egyre több C60 kapcsolódik, trimereket, majd tetramereket és nagyobb 

oligomer egységeket alkotva. A lehetséges oligomerek geometriáját az egyes fullerén 

egységekben lévő kettős kötések egymáshoz viszonyított helyzete határozza meg. 

Mivel a cikloaddíció feltétele, hogy a benne részt vevő két kettős kötés egymással 

párhuzamosan álljon, és így a négy reagáló atom egy négyszöget alkothasson, csak 

azok a kettős kötések vesznek részt a reakcióban, amelyek a két szomszédos C60 

egység középpontját összekötő egyenesen helyezkednek el [65]. A dimernek az fcc 

rácsban legfeljebb 18 monomer szomszédja lehet, velük 60°, 90°, 120° és 180°–os 

szögben alkothat összesen négyféle trimer izomert. A korábban mechanokémiai úton 

előállított 72°, 108° és 144°-os trimerek [77] a rács szerkezetének nem felelnek meg, 

így azok keletkezése szilárd fázisú fotopolimerizáció esetén kizárt. Korábban az 

irodalomban lehetségesnek találták az olyan trimer keletkezését, ahol a három 

monomer egység 60°-os szögben kapcsolódik, de az így kialakuló háromszög 

alakzatban csak két-két cikloaddícióval kialakuló kötés van, tehát az nyitott V betű 
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alakú [65]. Mi úgy találtuk, hogy ebben a trimerben a kettős kötések helyzete lehetővé 

teszi egy zárt, háromszög alakú trimer kialakulását, ami energetikailag is kedvezőbb 

[74]. Elképzelhető, hogy a háromszög-trimer képződése dimerből és monomerből egy 

lépésben lezajló nyolccentrumos cikloaddícióval történik, amely csak a lapcentrált 

köbös rács topokémiai kontrolljával valósulhat meg. Ennek elméleti számolásokkal 

történő igazolását a közeljövőben tervezzük. Hasonló okokból az U alakú tetramer is 

feltehetően zárt négyszög szerkezetű. A nem kollineáris alakzatok két különböző síkot 

határozhatnak meg a kristályrácsban: a trigonális 111 síkot és a tetragonális 100 síkot 

(42. ábra), ugyanis csak ezekben a síkokban található legalább két különböző irányban 

első szomszéd. Az oligomerek a kettős kötések helyzete miatt már csak az adott síkon 

belüli szabad monomerekkel tudnak reagálni.  

 
42. ábra: A trigonális 111 sík és a tetragonális 100 sík a lapcentrált köbös rácsban 

 

Az egy oligomerben lévő kötött C60-molekulák maximális száma a sík által 

meghatározott: a trigonális síkban legfeljebb hat, a teragonálisban legfeljebb négy 

kötött szomszéddal számolhatunk. Az egyes oligomerek képződései egymással 

versengő folyamatok, a C60 egységek a középpontjukon átmenő négy trigonális vagy a 

három tetragonális sík bármelyikében oligomert alkothatnak. A polimerizáció végső 

lépéseként az azonos síkban lévő oligomerek egymással is reagálhatnak, mivel az 

oligomereben lévő C60 egységek kémiai tulajdonságai hasonlóak a monomerekéhez. 

Ezt a reakciót azonban az is befolyásolja, hogy az azonos síkban lévő molekuláknak 

két különböző kötésorientációja lehet, amelyek egymással nem elégítik ki a 

cikloaddíció alapvető orientációs feltételeit, mert a kettős kötéseik nem 

párhuzamosak. A kétféle kötésorientáció a C60 molekula négy- és hatfogású 

szimmetriatengelyeinek hiányából következik: az oligomerek C60 egységei a C2 vagy 

C3 tengelyekre merőlegesen helyezkedhetnek el a síkokban (43. ábra). Az egyes 
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oligomerekben a monomer egységek azonos orientációjúak, ám ha bármely C60 

egységet elforgatunk 90˚-kal a C2, vagy 60˚-kal a C3 tengelye körül, akkor az már az 

adott síkban lehetséges másik orientációt veszi fel. Erre példát a 44. ábrán láthatunk. 

 
43. ábra: A C60 molekula két jellegzetes nézete: C2 és C3 tengelyre merőlegesen ábrázolva 

 

Az az újabb topokémiai megkötés, hogy a kétféle kötésorientáció miatt az 

azonos síkban lévő oligomerek sem tudnak korlátlanul egymáshoz kapcsolódni, 

kizárja mind a háromdimenziós, mind a kiterjedt hálózatos oligomerek létrejöttét. Az 

ilyen térbeli polimer szerkezetekből nem lehetne lapcentrált köbös kristályrácsot 

felépíteni. Mivel az oligomerek így kisméretűek maradnak, kisebb lesz az egy C60-ra 

jutó interfullerén kötések száma is. 

 
44. ábra: Azonos síkon belüli két különböző kötésorientáció szemléltetése. A tetramer a bal oldali 

trimerrel reagálni tud, a jobb oldalival azonban nem, mivel abban a kötések orientációja nem 

megfelelő, így nem adottak a cikloaddíció feltételei. 

 

A szimmetriabeli megkötéseken kívül a térbeli változások is befolyásolják az 

oligomerek növekedését. Az interfullerén kötések kialakulásával csökken a reagáló 

molekulák távolsága. Két szomszédos C60 középpontjának távolsága a kiindulási 

anyagban 10,0 Å, ez a cikloaddíciós dimerben lecsökken 9,2 Å-re. Emiatt az 

összehúzódás miatt megnő a feszültség a kialakuló lineáris oligomer és a szomszédos 

monomerek között, mivel láncirányban megnő a távolság, a többi irányban lecsökken. 

Ez nem kedvez a hosszú, lineáris oligomerek kialakulásának, viszont elősegíti a 

kisméretű, hajlított, elágazó vagy zárt oligomerek keletkezését (45. ábra). Az ilyen 
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szerkezetek esetén a kristályrácsban a kialakuló feszültség minimális lesz, ami a 

lapcentrált köbös szerkezet megmaradását eredményezi.  

 
45. ábra: A lehetséges kis méretű fotooligomerek. A számok a lehetséges sztereoizomereket jelölik. 

 

Az eddigiekből is látszik, hogy a fotopolimerizáció során nem a lehetséges 

legnagyobb méretű polimerek keletkeznek. A polimerizáció folyamatát két 

paraméterrel lehet jellemezni. A polimerizációfok megadja, hogy egy átlagos polimer 

hány darab monomer egységből áll. Ezt a fotopolimerek esetében nem tudjuk 

meghatározni. Másrészt a polimerizációt jellemezheti a cikloaddíció során kialakuló 

interfullerén kötések átlagos száma, amiből megtudható, mennyire elágazó a polimer, 

ezt közvetett módon meg tudjuk becsülni. Az egy C60-ra jutó cikloaddícióval 

kialakuló interfullerén kötések számának (n) becslésére kidolgoztunk egy egyszerű 

modellt. Ha feltételezzük, hogy egy C60 a lapcentrált köbös kristályrácsban a 12 

szomszédos C60-ból n számú molekulával kötést alakíthat ki, és ha ismerjük a kötött 

(rB=9,2 Å) és nem kötött (r0=10,0 Å) szomszédok távolságát, akkor a rácsállandó (a) a 

következő lineáris összefüggéssel becsülhető: 
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Nemcsak a C60, hanem kísérleteink alapján a C120 rácsállandója is ismert. 

Ennek értéke nagy pontossággal megegyezik a fenti összefüggés alapján számolttal, 

ami alátámasztja a rendezetlen polimer szerkezeti modellünk és a fenti egyenlet 

érvényességét. A röntgendiffrakciós mérések eredményeit figyelembe véve az 

általunk előállított fotopolimerben az egy C60-hoz kapcsolódó szomszéd molekulák 

átlagos száma 1,5-2,3 közötti érték, a polimerizáció hőmérsékletétől függően (46. 

ábra).  

 
46. ábra: Modell a polimer elágazásainak becslésére. Kék sáv: kísérletileg megkapott fotopolimer 

rácsállandóknak megfelelő értékek. Piros vonal: por megvilágításakor kapott érték. 

 

Ennél valamivel nagyobb értéket kapunk por besugárzásakor [74]. Ezek az 

értékek, és ezzel az oligomerek mérete még mindig kisebb, mint a felületi rétegek 

vizsgálatakor kapott adat [71], ami jól illusztrálja a felületek és az anyag belsejének 

szerkezete közötti különbséget. 

 

6. Az oligomerek azonosítása 

 

A fotopolimerből extrahált mintákban nemcsak az oldható oligomerek 

mennyisége függ a polimerizáció hőmérsékletétől, hanem a belőlük kioldható 

oligomerek aránya is. Ez annak köszönhető, hogy például az egyes trimerek 

keletkezése és bomlása a hőmérséklettől függ. Alacsony hőmérsékleten a keletkező 
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oligomerek bomlása még elhanyagolható [46], így itt a mennyiségük csak a 

keletkezés sebességétől függ. Ha megvizsgáljuk a lapcentrált köbös 

kristályszerkezetet, egy dimer környezetében 18 szomszédos monomer egység lehet 

(47. ábra). Ezekkel megfelelő pozíció esetén kötés alakulhat ki 60, 90, 120 és 180˚-os 

szögben. Így összesen négyféle trimer keletkezhet, véletlenszerű kapcsolódás esetén 

rendre 4:4:8:2 arányú valószínűséggel. Mivel a lineáris trimer keletkezésekor megnő a 

hossztengely irányába eső és lecsökken a többi szomszédos fullerénegységektől mért 

távolság, keletkezésének valószínűsége még kisebb.  

 
47. ábra: Egy C60 dimer környezete az fcc rács trigonális síkjában. A dimerrel egy síkban nyolc 

monomer található, a további tíz a szomszédos trigonális síkokban helyezkedik el. 

 

Az 48. ábrán három különböző hőmérsékleten előállított minta trimerjeinek 

eloszlását hasonlítom össze. 41, 47 és 50 percnél három különböző trimer izomert 

detektáltunk. Jól látható, hogy alacsony képződési hőmérsékleten, ~70 ˚C alatt, az 50 

perces retenciós idejű trimer van túlsúlyban, míg a magasabb hőmérsékleten 

keletkezett mintákban a 41 percnél eluálódó anyag mennyisége a legnagyobb. 110 ˚C-

on gyakorlatilag már csak ez az egy trimer keletkezett. A fenti modell alapján a három 

detektált trimer csúcs megfelel a 60, 90, 120˚-os oligomereknek. Alacsony 

hőmérsékleten legnagyobb valószínűséggel a 120˚-os trimer keletkezik, mi pedig a 

~60˚C-on polimerizált mintában legnagyobb mennyiségben az 50 percnél eluálódó 

trimert detektáltuk, így ezt a csúcsot a 120˚-os, V-alakú trimerként azonosítottuk.  

A hőmérséklet emelkedésével már nemcsak keletkezhetnek, hanem el is 

bomolhatnak az oligomerek, így dinamikus egyenúly alakulhat ki. 150˚C-on már 

túlsúlyban vannak a depolimerizációs folyamatok [46]. Ilyen körülmények között 

csak a legstabilabb oligomerek maradnak meg, a legtöbb foto-oligomer lebomlik. Egy 
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adott oligomer stabilitását nagyrészt két tényező határozza meg. Az egyik a benne 

található interfullerén kötések száma: minél több a monomerek közötti kötés, annál 

stabilabb a molekula. A másik a kötésben nem lévő atomok távolsága: a stabilitást 

rontja, ha azok túl közel kerülnek egymáshoz. Trimerek esetében kvantumkémiai 

számítások alapján a legstabilabbnak a 60°-os, háromszög alakú adódott [79], mert 

ebben a molekulában a kötési energiából származó nyereség meghaladja a sztérikus 

gátlásból eredő energianövekedést.  

Kromatográfiásan a magas hőmérsékleten keletkezett fotopolimerben egyedüli 

trimerként a 41 percnél eluálódó anyagot detektáltuk, stabilitása miatt ezt 

azonosítottuk háromszög trimerként. Így kizárásos alapon a harmadik, alacsonyabb 

hőmérsékleten keletkezett anyagból kimutatott, 47 perces retenciós idejű oligomer a 

90°-os, L-alakú trimer.  

 
48. ábra: A különböző polimerizációs hőmérsékleten keletkezett trimerek HPLC analízise toluol 

eluensben. 

 

A trimerek alak szerinti azonosítása lehetőséget adott az egyes tetramerek 

szerkezetére való következtetésre is. A 49. ábrán egy fotopolimer-extraktum 

feldolgozásának kromatogramjait látjuk. A fekete színű görbe a kiindulási oldat 
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analitikai kromatogramja 20% MN/toluol eluensben. Ennek alapján kezdtük el az 

összetevők preparatív szétválasztását (piros vonal): C60, C120, C180 és C240 frakciókat 

gyűjtöttünk. Az oszlopot túltelítettük, és kétszer egymás után injektáltunk, ezért 

hasadt fel a monomer és a dimer csúcsa. Az elválasztás 20% MN/toluol eluensben 

történt, de 11,6-24,4 perc között 30%-ra emeltük a MN arányát, hogy a tetramerek 

gyűjtése rövidebb időt vegyen igénybe. Ennek köszönhető az alapvonal emelkedés a 

16. perctől. 
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49. ábra: Az oligomerek preparatív gyűjtése 

 

Az oligomereket gyűjtés után analitikai HPLC-vel, toluolban vizsgáltuk (50. 

ábra). Ha összehasonlítjuk a frissen extrahált oldatban a három különböző trimer 

arányát, az különbözik attól, amit a trimerek gyűjtése után a trimer frakció 

analízisekor kaptunk. Ez annak eredménye, hogy a kiindulási oligomerkeverék már a 

feldolgozás ideje (~1 hét) alatt is bomlott. A 47 és 50 percnél eluálódó trimerek, 

vagyis a 90° és 120°-os trimerek megnövekedett mennyisége az extraktum 

tetramerjeinek bomlásából származik. A tetramereket nem sikerült nagyobb 

mennyiségben gyűjteni, mert a szétválasztás ideje alatt csaknem teljesen lebomlottak. 

A gyűjtött C240 kromatogramjában is megjelentek a 90° és 120°-os trimerek csúcsai, 

ez is alátámasztja, hogy a bomlásukból keletkezett trimerek miatt változott meg a 

gyűjtött C180-ban az egyes komponensek aránya. 
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50. ábra: Egy adott minta trimer frakcióinak kromatogramjai 

 

A bemutatott tetramer bomlástermékek megfelelnek a 90˚-os és 120˚-os 

trimereknek. Az oligomerek szerkezetére felállított modellünk alapján a kétfajta 

trimer legalább két különböző tetramertől származik, mivel egy oligomeren belül nem 

lehetnek a trigonális és a tetragonális síkokra jellemző szögek is. Mivel a legnagyobb 

mennyiségben a 28 perces retenciós idejű tetramert detektáltuk (toluol eluensben 78 

percnél detektálható ez a csúcs), ebből kellett keletkeznie a bomlástermékek között 

legjelentősebb mennyiségben megjelent L-alakú, 90˚-os trimernek. Mivel nem 

mutattunk ki lineáris trimert, az ilyen részleteket tartalmazó tetramerek jelenlétét a 

kiindulási oldatban kizárhatjuk, a legnagyobb a valószínűsége az S és a négyszög 

alakú tetramereknek (lásd 45. ábra). Ugyanilyen megfontolások alapján három 

különböző 120˚-os szöget tartalmazó tetramerből keletkezhetett a 120˚-os trimer. 

Csak a kimutatott oligomerek nagyobb mennyiségben, tisztán történő azonosítása 

tenné lehetővé a tetramerek pontos szerkezeti azonosítását, ehhez további elválasztási, 

gyűjtési és tisztítási lépésekre van szükség. 

Az extraktumokból a trimereket és tetramereket is gyűjtöttük. Mivel ezek az 

elválasztás során bomlottak, jelentősebb mennyiségben csak a 41 percnél eluálódó, 

60˚-os trimert sikerült megkapni. Mind a trimer és tetramer keverékek, mind a tiszta 

háromszög alakú trimer amorf szerkezetű volt.  
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7. Infravörös spektroszkópiai vizsgálatok 
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51. ábra: C60 dimer, a 60˚-os trimer, oligomerkeverék és oldhatatlan fotopolimer IR spektrumának 

legjellemzőbb tartománya 

 

A feldolgozás során kapott anyagokat vizsgáltuk infravörös spektroszkópiával 

(51. ábra). Az irodalomban számos példát találni C60 fotopolimer IR spektrumának 

kísérleti vizsgálatára [pl. 72, 88]. Az általunk vizsgált oldhatatlan polimer spektruma 

ezekhez hasonló, a dimer és a trimer fázis jellegzetes csúcsai ebben és az oligomer 

keverékben is megtalálhatók. A számolt spektrumokból való azonosításra a távoli 

infravörös tartomány inkább alkalmas, mert ott kevesebb csúcsa van az egyes 

oligomereknek, és a C60–nak nincsenek zavaró vonalai [89].  

Korábban már felismertük, hogy az oldhatatlan fotopolimerek spektrumában a 

csúcsok intenzitása nagymértékben függ az előállítás körülményeitől [90]. 

A különböző oligomer fázisok spektrumai egymástól is különböznek. Az 

egyes oligomerek közül csak a cikloaddícióval keletkező dimerre találni kísérleti 

adatokat [72, 76, 78, 80], mi ezt használtuk a dimer frakció azonosítására. Egyfajta 

trimer spektruma is ismert [78], ennek az anyagnak a szerkezetét azonban még nem 

azonosították. Az általunk gyűjtött trimer spektruma hasonló az irodalmihoz, de nem 

teljesen azonos. A mi spektrumunk minősége egyelőre nem megfelelő ahhoz, hogy 

elméleti számítások eredményével összevessük, és így a szerkezetazonosítást az IR 

mérések eredményével is alátámasszuk. 

 



68 

8. Összefoglalás 

 

Kidolgoztunk egy, a C60 monomer dinamikus újrakristályosításán alapuló új 

módszert, amivel nagy mennyiségben tudunk fotopolimert előállítani. A preparációs 

hőmérséklet változtatásával, 40-110 ˚C-os tartományban különféle összetételű 

polimerelegyeket állítottunk elő. 

A grammnyi mintamennyiség lehetővé tette az oldható komponensek 

kioldását, gyűjtését. Az extrahált oligomerkeverékek UV-látható spektrumát 

hasonlónak találtuk az irodalomban ismertetetthez. Az oldatok analízisét, valamint az 

egyes oligomerek gyűjtését HPLC módszerrel végeztük el. 

A fotopolimerizáció során a legnagyobb mennyiségben a dimer fázis 

keletkezett. Az infravörös spektruma alapján azonosítottuk a molekula szerkezetét, 

ezzel sikerült bebizonyítanunk, hogy a reakció mechanizmusa ténylegesen a korábban 

javasolt [2+2] cikloaddíció. A dimert elsőként tudtuk tisztán, oldószermentesen 

kristályosítani.  

A dimernél nagyobb, oldható oligomereket bomlástermékeik alapján 

trimerként, illetve tetramerként azonosítottuk. Gyors bomlásuk ellenére a három 

detektált trimerből egyet sikerült tisztán, szilárd formában előállítanunk. 

A fotopolimer kristályszerkezete lapcentrált köbös, a kiindulási C60-hoz képest 

kissé lecsökkent rácsállandóval. Mind a rácsállandó, mind a kioldható oligomerek 

mennyisége az előállítási hőmérséklet függvénye: alacsony polimerizációs 

hőmérséklet esetén jobban összehúzódik a kristályrács, amit a nagyobb méretű és 

rosszul oldódó oligomerek keletkezése okoz. A hőmérséklet emelésével a 

polimerizációs reakciók mellett jelentős szerepet kapnak a kompetitív bomlások, így 

kevesebb, kisebb oligomer keletkezik, ezek jobban oldódnak, és képződésük a 

rácsállandót kevésbé csökkenti. A gyűjtött dimer szintén fcc szerkezetű, a trimerek és 

tetramerek azonban amorf szerkezetűek. 

A rácsállandó arányos az anyagban létrejövő interfullerén kötések számával, 

tehát a fotopolimer kristálytani adatainak ismeretében az oligomerek átlagos mérete 

becsülhető. 

A kristályszerkezeti változásokat a fotopolimerizáció topokémiai modelljével 

magyarázzuk. A geometriai megfontolások alapján levezettük, hogy [2+2] 

cikloaddícióval kisméretű, elágazó vagy zárt, kétdimenziós oligomerek kristályos 
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oldata keletkezik. Az egymást keresztező kristálysíkokban a fotopolimerizációs 

reakciók versengése megakadályozza a nagyobb oligomerek keletkezését.  

A szerkezeti modell alapján a HPLC-vel detektált csúcsok nagy részét 

azonosítani tudtuk. Három trimert detektáltunk, ezek aránya függ a polimerizációs 

hőmérséklettől: 40-60 ˚C körül a kinetikai kontroll alapján a 120˚-os szerkezetű, míg 

magas hőmérsékleten a termodinamikailag stabilabb, 60˚-os, zárt háromszög 

szerkezetű trimer keletkezett. 
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V. Fullerén-kubán heteromolekuláris rendszerek 
 

 

1. Célkitűzés 

 

Korábbi munkám során már többféle heteromolekuláris fullerénszármazékot 

előállítottam [90]. Ezek többnyire olyan zárványvegyületek voltak, amelyek vázát a 

C60 alkotja, és az eredeti kristályszerkezetét a beépülő vendégmolekulák 

nagymértékben torzítják. Ilyen például a rombos szerkezetű C60-n-pentán klatrát, 

amely az elsőként előállított ilyen jellegű molekulakristály volt [19]. A 

szerkezeteknek gyakorlati haszna is lehet, ugyanis amennyiben a beépülő molekula 

elég reaktív, szilárd fázisú topokémiai reakcióban a folyadékban történő 

szintéziseknél szelektívebb reakciókat lehet elvégezni. 

Felmerült az ötlet, hogy a C60 lapcentrált köbös kristályszerkezetébe olyan 

molekulát építsünk be, ami a szerkezet üregeiben elfér, és így a kristályrácsot nem 

vagy csak kismértékben torzítja. Mivel a tetraéderes üreg nagyon kicsi, nem találtunk 

elég kis méretű tetraéderes szimmetriájú molekulát. A C60 rácsának oktaéderes 

szimmetriájú üregébe egy megfelelő méretű, kocka alakú szénhidrogén, a kubán 

elméletileg beépíthetőnek tűnt. Már korábban felmerült, hogy a kubán sok tekintetben 

hasonlóan viselkedhet, mint a fullerének (pl. dópolható) [91], de az oktaéderes üregbe 

való beépítésére nem történtek kísérletek. A képződő anyag nagy szimmetriája, 

érdekes szerkezete és kémiája miatt is számottevő érdeklődésre tarthat számot. 

 

2. A minták előállítása 

 

Elképzelésünknek megfelelően a fullerének kubánnal 1:1 összetételű 

molekulakristályt alkotnak. Az előállítás lényege, hogy mindkét anyagot aromás 

oldószerben feloldjuk, majd a folyadék elpárologtatása után a kiváló szilárd anyag 

már maga a heteromolekuláris fullerénszármazék. Kétféle minőségű mintát állítottunk 

elő: mikrokristályos port és egykristályokat. 
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2.1. Mikrokristályos por előállítása 

 

Tipikusan ~70 mg C60-at (~0,1 mmol) feloldottunk 70 ml toluolban, így 

csaknem telített oldatot kaptunk. Ezt 0,5 µm-es teflonszűrőn leszűrtük, hogy 

eltávolítsuk az esetleg fel nem oldódott krisztallitokat, és ezzel megelőzzük a 

kétfázisú minták keletkezését. 1,5-2-szeres mennyiségű (15-20 mg) kubánt adtunk a 

szűrlethez, feloldottuk, majd az oldatot rotációs vákuumbepárlóban alacsony 

hőmérsékleten bepároltuk. A kapott szilárd anyagot abszolút etanollal mostuk, majd 

levegőn szárítottuk. A termék tipikusan 20 µm-es, oktaéderes vagy lemez alakú, 

fényes, fekete felületű kristályokból áll (52. ábra). A kitermelés 85-95%-os volt. A 

veszteség nem melléktermékek képződése miatt adódott, hanem a kis 

anyagmennyiségek miatt a mintapreparáció során elveszett. 

 

2.2. Egykristálynövesztés 

 

Egykristályok növesztése az előző módszernél időigényesebb feladat, a 

pontosabb szerkezetmeghatározáshoz azonban szükséges volt. Kiindulásképpen itt is 

tömény C60 oldatot készítettünk (1 mg/ml, toluolban), majd szűrés után 

sztöchiometrikus mennyiségű kubánt oldottunk fel benne. Erre rétegeztünk óvatosan, 

keveredés nélkül kétszeres térfogatú kicsapószert, ami általában 1 mg/ml-es kubán 

koncentrációjú 2-propanol volt. A toluolos oldatban szobahőmérsékleten 4-7 nap 

múlva 200 µm-1,5 mm nagyságú tű, illetve sík lap alakú kristályok nőttek, amiket az 

oldatok leöntése után összegyűjtöttünk, etanollal mostunk, majd szárítottunk.  

 

 
52. ábra: C60-kubán mikrokristályok reflexiós mikroszkópos képe. 1 osztás 2 µm-nek felel meg. 
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3. A minták összetételének vizsgálata  

 

A képződött anyagot vizsgáltuk infravörös spektroszkópiával. Az 53. ábrán jól 

látszik, hogy mind a fullerén, mind a kubán csúcsai megtalálhatók a spektrumban, 

egymás mellett, eltolódás és felhasadás nélkül (7. táblázat). Ez azt jelzi, hogy az 

összetevők nem léptek egymással kémiai reakcióba, tehát nem változott az 

elektronszerkezetük. Csak gyenge másodrendű kölcsönhatás, van der Waals erő hat a 

kristályban. Ilyen jellegűek az általam korábban előállított C60 klatrátok spektrumai is 

[90]. 
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53. ábra: A C60-kubán és C70-kubán infravörös spektrumai 

 

7. táblázat: Az 53. ábrán bemutatott anyagok IR sávjainak adatai 

 Hullámszám /cm-1 
C60 527   577         1181        1428   
C70 535 565 578 642 674 795 1085 1133 1202 1291 1319 1413 1429   
Kubán           857     1224        2975

 

Mivel a kristályok toluolban oldódtak, a sztöchiometriát HPLC-vel vizsgáltam 

(54. ábra). Az általam használt oszlopokkal csak a fulleréneket tudom kimutatni, a 

kubán kötődés nélkül a holtidő után eluálódik a szennyezőkkel. A mintákat feloldás 

előtt bemértem, és a fullerének mennyiségét a korábbi kalibráció alapján meg tudtam 

határozni, így a mintában a fullerén-kubán arányt ki tudtam számolni. Mind a C60, 

mind a C70 kubánszármazéka 1:1 sztöchiometriájúnak adódott.  
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54. ábra: A sztöchiometria meghatározása C60-kubánban és C70-kubánban, HPLC-vel 

 

4. Kristályszerkezet  

 

A kristályok szerkezetét röntgendiffrakcióval határoztuk meg. Több mintát 

készítettem, amelyek a mérések alapján homogének és reprodukálhatóak voltak. 

A C60-kubán heteromolekuláris kristály szerkezete szobahőmérsékleten 

lapcentrált köbös, rácsállandója 14,74 Å (8. táblázat). A fullerénrács a kiindulási C60 

rácsához képest jelentősen kitágul, mivel a beépülő kubánmolekulák az oktaéderes 

üreget és ezzel az egész elemi cellát kitágítják. A kristályszerkezeti üregek méretének 

változásával a fullerénmolekulák távolsága is változik: az eredetileg 10,01 Å–ös 

távolság 10,42 Å–re nő meg. Tehát téves volt az eredeti feltételezés, hogy a kubán az 

oktaéderes üregbe befér. A jelentős mértékű térfogatnövekedés ellenére a kialakuló 

kristályrács elemi cellájának térfogata még mindig kisebb, mint az alkotó molekulák 

kristályrácsainak térfogati összege. Ennek a rendkívül effektív térkitöltésnek az a 

magyarázata, hogy a C60 konvex felülete tökéletesen illeszkedik a kubán konkáv 

oldalaihoz (55. ábra). A kristályban a rácstágulás miatt lecsökkent fullerének közötti 

összetartó erőt a kialakuló nagy szimmetriából és a kiegészítő felületek közötti 

tökéletes illeszkedésből adódó molekuláris felismerés kompenzálja, így a szerkezetet 

ez a fullerén-kubán kölcsönhatás stabilizálja.  
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55. ábra: A C60 kubánnal alkotott molekulakristályának szerkezete 

 

A fullerének az alapszerkezethez hasonlóan ebben a rácsban is forognak, ez 

annak köszönhető, hogy a felületükön lévő atomok orientációjától független a 

kubánhoz való illeszkedés. Az oktaéderes üregekben a kubánok orientáltan 

helyezkednek el, C4 tengelyeik az elemi cella éleivel párhuzamosak. A kocka alakú 

molekulákat a fullerének oktaéderes koordinációval veszik körül. Így az fcc 

szerkezetben a kubánmolekulák nagyobb szimmetriájú környezetben vannak, mint a 

tiszta kubán saját romboéderes kristályrácsában. 

A kocka alakú kubánmolekulák dinamikai szempontból a forgó, gömbölyű 

fullerének csapágyainak tekinthetők. A kialakult szerkezetben tehát a 

fullerénmolekulák forognak, míg a kubánok rendezetten állnak. Ez a sajátság 

különbözik mind az orientációsan rendezett, mind pedig a plasztikus kristályoktól. A 

forgó és álló alkotóelemek rendezett váltakozása miatt mi ezt az új kristálytípust 

rotor-sztátor rendszernek neveztük el. 

Kimutattuk, hogy nagyobb szénatomszámú fullerének is alkotnak hasonló 

rendszert kubánnal. Előállítottuk a C70 kubánszármazékát is (56. ábra), a C60-kubán 

előállításához hasonló módszerrel. Kristályszerkezete szobahőmérsékleten tércentrált 

tetragonális (bct, body centered tetragonal) (8. táblázat). Ez a kristályszerkezet az fcc 

rács egyirányban történő megnyújtásával és a merőleges irányokban történő 

zsugorításával vezethető le. A fullerének hossztengelyük irányában rendeződnek, és a 

C5 szimmetriatengelyük körül forognak. Ezt a mozgást egy viszonylag nagy szögű, a 

tetragonális elemi cella c tengelyével 20°-os szöget bezáró precesszálás egészíti ki 

(57. ábra). A fullerének közötti hosszirányban megnövekedett oktaéderes üregekben a 
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kubánmolekulák továbbra is orientációsan rendezetten állnak (56. ábra), így a 

rendszer még mindig rotor-sztátor kristálynak tekinthető.  

       
56. ábra: A C70-kubán szerkezete szobahőmérsékleten 

 

 
57. ábra: A C70 molekula mozgása a kubánnal alkotott tetragonális kristályban  

 

8. táblázat: A C60 és C70 kubánnal alkotott kristályainak szerkezeti jellemzői 

 C60-kubán C70-kubán 

Kristályszerkezet fcc bct 

Elemi cella paraméterei a=14,74 Å 
a=10,61 Å 

c=16,01 Å 

 

Mint ahogy az a fullerénkristályokban gyakori, a molekulák forgásának 

korlátozódása miatt alacsony hőmérsékleten több fázisátalakulás történhet. Mivel a 

kubántartalmú kristályokban a fullerénmolekulák egymástól távolabb helyezkednek 
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el, mint a tiszta anyagban, a kölcsönhatásuk egymással gyengébb. Ezért a forgásukat 

és annak korlátozódását a fullerén-kubán kölcsönhatások határozzák meg. Ennek 

eredményeként a fázisátalakulások alacsonyabb hőmérsékletre tolódnak, mint ahogy 

az a tiszta fullerénkristályok esetén megfigyelhető. Ezeket a kristályszerkezeti 

változásokat röntgendiffrakcióval vizsgáltuk. 

A C60-kubán kristályban 140 K-en elsőrendű fázisátalakulás történik, a 

kristályszerkezet lapcentrált köbösből rombossá alakul át. Bár atomi szintű 

szerkezetmeghatározás még nem történt, valószínűleg ebben a szerkezetben már 

nemcsak a kubánok, hanem a fullerének is orientációsan rendezettek, a rotor-sztátor 

sajátság megszűnik. 

A C70 kubánszármazékában két fázisátalakulás történik a hőmérséklet 

változásával. Viszonylag magas hőmérsékleten, 375 K felett lapcentrált köbössé 

alakul a kristályszerkezet. A tiszta C70 is csak hasonló hőmérsékleten, 340 K felett 

rendeződik fcc szerkezetű kristályrácsba. A C60-kubánhoz hasonló rácsban a 

fullerénmolekulák itt is szabadon forognak a rendezetten álló kubánmolekulák között, 

tehát a szerkezet ez esetben is rotor-sztátor sajátságokat mutat. A molekulák 

térkitöltése a C70 hosszúkás alakja miatt kevésbé effektív, mint a C60-kubán 

kristályban vagy mint a C70-kubán tetragonális szerkezetében.  

150 K-en a C70 –kubán szerkezete tetragonálisból monoklinná alakul. A 

molekulák rendezetten beállnak a kristályrácsban. A rotor-sztátor sajátság már itt sem 

jellemző a szerkezetre. Ennek az oka feltehetően az, hogy a molekulák precesszálása 

megáll, talán a forgásuk is, ennek kiderítéséhez további mérések szükségesek.  

A felületek tökéletes illeszkedéséből adódó molekuláris felismerés miatt nagy 

a molekulák közötti van der Waals vonzás, emiatt a forgásuk lelassulna. Mégsem 

nőnek, hanem csökkennek a fázisátalakulási hőmérsékletek a tiszta 

fullerénkristályokéhoz képest, amiért az inkommenzurábilis felületek illeszkedése a 

felelős. Ez a hatás azon alapul, hogy a fullerének felületén az atomok elrendezése 

eltérő szimmetriájú a kubán felületén lévőtől, más a kötések elrendeződése, így a 

szomszédos molekulák nem tudnak beállni abba a pozícióba, amelyben a legnagyobb 

lenne közöttük a kölcsönhatás. Ezért a fullerének forgását az őket oktaéderes 

szimmetriával körülvevő kubánok elősegítik, és nem akadályozzák.  
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5. Nagyobb szénatomszámú fullerének kubánnal alkotott kristályai 

 

Itt ismertetek néhány újabb részeredményt, aminek vizsgálata folyamatban 

van, ezért nem tekinthető lezárt kutatásnak. Azonban a téma érdekessége és 

újszerűsége miatt úgy érzem, a friss eredményeknek a dolgozatomban helye van. 

Ennek a fejezetnek a kísérleti igazolására vonatkozó erőfeszítéseink folyamatban 

vannak. 

Mivel a C70 molekula mérete nagyobb a C60-énál, ezért az eredeti fcc rácsnak 

kisebb mértékben kellett kitágulnia ahhoz, hogy a kubánmolekula beépülhessen a 

szerkezetbe. Minél kisebb mértékű a tágulás, annál könnyebben keletkezik a 

molekulakristály, és annál stabilabb a végső szerkezet.  

Az oktaéderes üreg méretét a kubán határozza meg, ezért ez a két eddig 

tárgyalt fullerén származékban ugyanakkora volt, átmérője 4,74 Å. Ez arra utal, hogy 

lennie kell egy olyan fullerén rácsnak, amelynek már nem kell tágulnia ahhoz, hogy a 

megfelelő méretű oktaéderes üregbe a kubán beépülhessen. Ebben az esetben a 

keletkező anyag egy nagyobb stabilitású molekulakristály lesz, egy olyan klatrát, 

amelynek a vázát a fullerének gazdamolekulaként alkotják, és ebbe a szerkezetbe 

valóban vendégmolekulaként épülnek be a kubánok.  

Ehhez meg kell vizsgálni, hogy mi történik nagyobb méretű fullerének esetén. 

Ennek eldöntésére újabb fullerén-kubán rendszereket állítottunk elő, amihez nagyobb 

szénatomszámú fulleréneket vásároltunk. Ezek az anyagok rendkívül drágák, mivel 

előállításuk nagyon munkaigényes, ezért mi egy olyan fullerén keveréket vettünk, 

amelyben 20% C76, 20% C78 és 40% C84 mellett minimális mennyiségű C60 és C70, 

valamint egyéb nagy méretű fullerének találhatók. A mintát toluolban feloldottuk. Az 

összetételről készített analitikai kromatogram az 58. ábrán látható. A legnagyobb 

mennyiségben kimutatott anyagokat preparatívan gyűjtöttük. Így oldatban 

megkaptunk kb. 7 mg C76, 5 mg C78 mintát nagy tisztaságban (59. ábra), valamint 40 

mg 80% tisztaságú C84-et. Kalibrációt nem készítettem, mert az anyagok bepárlása, 

bemérése és feloldása során nagy lett volna a veszteség. Ezért a pontos 

mintamennyiséget nem tudtam kiszámolni.  
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58. ábra: A kiindulási fullerénkeverék. a,b: ismeretlen fullerének 
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59. ábra: A szétválasztott fullerén minták analitikai kromatogramjai 

 

A gyűjtött anyagok mindegyikével a már ismertetett módon mikrokristályos 

mintákat készítettem kubán hozzáadása után. Az anyagok szobahőmérsékletű 

szerkezetét röntgendiffrakcióval határoztuk meg. A nagyon kis mennyiségű minta 

csak ezt a mérést tette lehetővé.  
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A C76-kubán szobahőmérsékleten hexagonális szerkezetű, nikkel-arzenid 

rácstípusú (60. ábra). Erre a fullerénszármazékra is jellemző a rotor-sztátor sajátság. A 

speciális kristályszerkezet miatt a fullerén koordinációja nem oktaéderes, hanem 

trigonális prizma jellegű. A részletes szerkezetmeghatározás folyamatban van. A C76 

molekula enantiomerjei racém elegyet képeznek. Most még nem tudjuk megállapítani, 

hogy az egyes enantiomerek vegyesen helyezkednek-e el, vagy különálló síkokat 

alkotnak a hexagonális szerkezetben.  

 
60. ábra: A C76-kubán szerkezete 

 

A C84 a C60-hoz hasonlóan szobahőmérsékleten lapcentrált köbös szerkezetű 

heteromolekuláris kristályokat alkot kubánnal (9. táblázat). A C78-kubánból olyan kis 

mennyiséget tudtam összegyűjteni, hogy abból megfelelően kristályos mintát nem 

tudtam előállítani a röntgendiffrakciós szerkezetmeghatározáshoz. A nagyobb 

mennyiség összegyűjtése és megfelelő minőségű minta előállítása folyamatban van. 

9. táblázat: A vizsgált fullerén rotor-sztátor rendszerek számolt és kísérleti adatai 

Fullerén 

Tiszta anyag 

számolt fcc 

rácsállandója (Å) 

Tiszta anyag 

kísérleti fcc 

rácsállandója (Å) 

Kubánszármazék 

számolt fcc 

rácsállandója (Å) 

Kubánszármazék 

kísérleti fcc 

rácsállandója (Å) 

C60 14,16 14,15 [9] 14,75 14,74 

C70 14,98* 15,01 [9] 15,35** 15,38*** 

C76 15,45 15,48 [23] 15,68**** 15,68**** 

C78 15,57-15,60 - 15,75-15,77 - 

C84 15,99 15,90 [24] 16,05 16,07 
*: Szobahőmérsékletre extrapolált érték, **: A rácsállandó hőmérsékletfüggéséből szobahőmérsékletre 

extrapolált érték [92], ***: 390 K-en, ****: A hexagonálissal ekvivalens fcc szerkezet rácsállandói 
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Ha ismerjük a kiindulási fullerénmolekula átmérőjét, akkor a kubánnal 

képződő molekulakristály rácsállandója, vagyis a kiindulási kristályrács tágulása 

számolható (61. ábra).  

   
61. ábra: A tiszta fullerén és a fullerén-kubán rendszerek kristályszerkezetének sematikus rajza 

 

A fullerének szénatomszámának növelésével egyre több a lehetséges 

szerkezeti izomerek száma, ezek mindegyikének kiszámoltuk a van der Waals-

átmérőjét (dF) [93]. Néhány esetben találtunk kísérleti adatot a tiszta fullerén 

rácsállandójára (aF), ebből a fullerénmolekula átmérője (dF) számolható a következő 

összefüggés alapján: 

FF da ⋅= 2  

Az irodalmi adatokból számolt van der Waals-átmérő a számolt értékekkel jó 

egyezést mutat (62. ábra). A rotor-sztátor rendszerek rácsállandóját (aFK) megkaptuk a 

forgó fullerének effektív átmérője (dF) és az elemi cella mentén mért kubán méret (dK) 

összegeként: 

KFFK dda +=  

A C76-kubán esetén a kísérletileg kapott hexagonális cellából számítottuk az 

azonos térfogatú fcc cella rácsállandóját. A rotor-sztátor kristályokra számolt adatok 

is jó egyezést mutattak a kísérletileg megkapottakkal (62. ábra).  

Mind a tiszta fullerén, mind a fullerén-kubán rendszerek adatainak viszonyát a 

62. ábrán mutatom be. Mint az jól látható, a számolt és kísérleti adatok jó egyezést 

mutatnak, így ez a módszer alkalmazható eddig még ismeretlen fullerén-kubán 

rendszerek szerkezetének tervezésére. 
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62. ábra: A fullerén-kubán heteromolekuláris kristályok fázisdiagramja 

 

A fullerén-kubán rendszerekben a rácskohéziós energiát több tényező 

együttesen szabja meg. A legjelentősebb a fullerén- és kubánmolekulák közötti 

kölcsönhatás, ami a komplementer felületek jó illeszkedése miatt durva közelítéssel 

konstansnak tekinthető, így az a rácsszerkezet változtatására nem érzékeny paraméter. 

A kubán egységek közötti vonzás elhanyagolható, mivel értéke kicsi a molekulák 

egymástól való nagy távolsága miatt. A rácsot összetartó erőkhöz jelentős a 

hozzájárulása a fullerén-fullerén kölcsönhatásnak is, mert itt sok atomból álló 

molekulák közötti erővel kell számolni. Értéke a rács kitágulásával csökken, akkor 

maximális, ha a fullerénmolekulák összeérnek. 

A 62. ábrán jól látható az a fullerénméret, ahol a rácsnak nem kell tágulnia 

ahhoz, hogy a kubán molekula az oktaéderes üregbe beépülhessen. A ~11,44 Å 

átmérőjű fullerénmolekulák, a C86 izomerjei, olyan fcc szerkezet kialakítására 

alkalmasak kubán beépülésével, amelynek stabilitásához a felületek tökéletes 

illeszkedésén kívül a fullerének közötti maximális vonzó kölcsönhatás is hozzájárul. 

Az ennél kisebb átmérőjű fullerének esetén, azaz ha aFK > aF és dB > d0 , rotor-sztátor 

típusú rendszerek alakulnak ki, forgó és orientáltan álló elemekből felépítve. Nagyobb 

átmérő esetén, ha aFK < aF azaz dK < d0 , olyan klatrátszerkezetek képződnek, amik 

vázát egy olyan fullerénrács adja, amiben a kubánok mozgási lehetősége a rácsállandó 

növekedésével egyre nő, így az egyensúlyi helyzet és orientáció közelében 

rendezetlenül mozognak. Ez esetben a rotor-sztátor sajátság fokozatosan megszűnik. 
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6. Topokémiai reakció magas hőmérsékleten 

 

Annak ismeretében, hogy a kubán molekula termikus izomerizációt szenved 

200 °C felett [94], vizsgáltuk a heteromolekuláris kristályok viselkedését magas 

hőmérsékleten. Ehhez a C60 és C70 kubánnal alkotott mikrokristályos mintáit 

többféleképpen is hőkezeltük. 5-10 mg-nyi mintát vákuum alatt üvegcsőbe zártunk, 

majd előfűtött kemencében, 200 °C-on vagy 350 °C-on hőkezeltük különböző ideig. 

A hőkezelés időtartama 5 perctől 36 óráig terjedt. Így infravörös spektroszkópiával és 

HPLC-vel is követni tudtuk a folyamatot. Az infravörös spektroszkópiai mérések egy 

része, valamint a termogravimetria-tömegspektroszkópiás mérések dinamikus 

vákuumban, in situ fűtés mellett történtek. Magasabb hőmérsékleten, 600 °C-on, 

kvarccsőben is hőkezeltük a mintákat, így vizsgáltuk a képződött anyag bomlását. 

Mindkét típusú mintában 200 °C-on kémiai reakció történt. Ezt az infravörös 

spektrum nagymértékben történő megváltozása jelzi: a hőmérséklet emelkedésekor 

ezen a hőmérsékleten kezd változni a spektrum. Az insitu mérés során a kb. 0,1 mg-

nyi anyag 15 perc alatt 200 °C-on teljesen átalakul: mind a C60, mind a C70 csúcsai 

felhasadnak. A kubán csúcsai mindkét mintában csaknem teljesen eltűnnek, ezzel 

párhuzamosan egy új, C-H rezgéseknek megfelelő sáv jelenik meg. Ezt a 63. és 64. 

ábrán is meg lehet figyelni. Ugyanez a változás a nagy mennyiségű (kb. 10 mg-nyi) 

minták hosszabb hőkezelésekor tapasztalható: 200 °C-on 36 órán át kezelt mintában. 

350 °C-on 2 órán át kellett kezelnünk a mintákat ahhoz, hogy a kubán csúcsainak 

maradékai is eltűnjenek, tehát a reakció teljesen végbemenjen.   
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63. ábra: Hőkezelt C60-kubán minták IR spektrumai 
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64. ábra: Hőkezelt C70-kubán minták IR spektrumai 

 

A változást C60-kubán vegyület esetén HPLC-vel is követtem, ez látható a 65. 

ábrán. A kiindulási anyagban a C60 mellett minimális mennyiségű szennyezőt: 

adduktokat (8 perc előtt) és egy kevés C120–at (20 percnél) tudtam kimutatni. Ezek 

jelenléte már előrevetíti a lehetséges reakciót, valószínűleg a mintapreparálás során a 

viszonylag magas hőmérséklet hatására keletkeztek.  
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65. ábra: C60-kubán minta különböző időtartamú hőkezelései során a termékből kioldható anyagok 

analitikai kromatogramjai 
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Már 5 perces hőkezelés után újabb anyagot detektáltam, 20 perc után pedig 

több új csúcs jelent meg. Az új anyagok mennyisége ezután már nem sokat változott, 

valószínűleg az extraktumban telítést ért el a koncentrációjuk. A kioldott anyagok 

sokfélesége, közeli retenciós ideje és rendkívül kis mennyisége nem tette lehetővé az 

egyes anyagok azonosítását. 
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66. ábra: A hőkezelt kristályokból kioldható C60 mennyiségének változása 
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67. ábra: A hőkezelt mintákból kioldható, 17 percnél eluálódó anyag mennyiségének változása a 

kiindulási C60 csúcsterületének százalékában 
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Minél hosszabb ideig hőkezeltem a mintákat, annál kisebb mennyiségű 

oldható vegyületet tudtam extrahálni a termékből. A kioldható C60 mennyiségét a 66. 

ábrán szemléltetem: jól látható, hogy négy óra után már 5%-ra csökken a kioldható 

elreagálatlan fullerén mennyisége. A keletkező új kioldható komponensek 

mennyisége is csak rövid ideig nő, utána fokozatosan lecsökken, ez a 17 perces 

retenciós idejű új anyag mennyiségének változásán is jól látható (67. ábra). Tehát a 

reakció az anyag nagy részében már gyorsan végbement, de teljesen csak 36 óra 

hőkezelés után alakul át.  

A kubán termikus izomerizációja tehát mind a C60, mind a C70 kubánnal 

képzett molekulakristályában lejátszódik, aminek eredményeképp a kémiai reakció 

során a fullerének általános oldószereiben (toluol, 1-metilnaftalin, 1,2-diklórbenzol) 

oldhatatlan vegyület keletkezik. TG-MS vizsgálatok azt mutatták, hogy az anyagok 

tömege nem változott a reakció során. A termék makroszkópikusan továbbra is fényes 

kristályokból áll. A röntgendiffrakciós vizsgálatok kis mennyiségű amorf fázis mellett 

kissé tovább tágult lapcentrált köbös fázist mutattak ki az átalakult fullerénmintákban. 

Végeztünk hőkezelést egykristálymintákon is, amelyek szintén töredezés nélkül, 

eredeti alakjukat megtartva túlélték a reakciót. 

A rácsállandó kismértékű növekedéséből és a kis kristályszerkezeti 

változásokból következtettünk a reakció jellegére. Csak egyfázisú, heteromolekuláris 

topokémiai reakció során maradhat meg az eredeti kristályszerkezet. Az elemi 

reakciók az oktaéderes üregekben játszódnak le, egymástól független elemi 

lépésekben, véletlenszerűen reagálnak a fullerének a kubánból képződött reaktív 

izomerekkel. Mivel a térfogatváltozás elhanyagolható, a reakció nem lesz hatással a 

kristály egyéb részeire.  

A kémiai átalakulás a kubán bomlástermékeinek vizsgálatával értelmezhető. A 

rendkívül feszített szerkezetű molekula unimolekuláris termikus izomerizációja során 

reaktív intermediereken keresztül átalakul C8H8 összetételű, nagyobb stabilitású 

szénhidrogénekké [94]. A legnagyobb valószínűséggel keletkező vegyületek a 68. és 

69. ábrákon láthatóak. Ezek a szerkezeti izomerek vagy akár az izomerizáció nagy 

energiájú átmeneti termékei is reagálhatnak a környező fullerénekkel a rotor-sztátor 

rendszerekben.  
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68. ábra: A kubán legnagyobb valószínűséggel keletkező bomlástermékei 

a: szin-triciklooktadién, b: ciklooktatetraén, c: dihidropentalén, d: biciklooktatrién, e: sztirol 

 

A feltüntetett anyagok közül a szin-triciklooktadién (a) egy rendkívül feszített 

szerkezetű, nagy energiájú molekula, ami 200 °C-on, a reakció hőmérsékletén instabil 

és ciklooktatetraénné (b) alakul [94], így nem képezhet adduktot a fullerénekkel. A 

ciklooktatetraén (b) és a biciklooktatrién (d) szintén kizárható a lehetséges reagensek 

közül, ugyanis mind a két vegyület ugyanazt a jól ismert, toluolban jól oldódó 

adduktot képzi C60-nal [95]. Feltételezzük tehát, hogy vagy a dihidropentalén vagy a 

sztirol lesz az a bomlástermék, ami reagál a rotor-sztátor rendszerekben magas 

hőmérsékleten. A sztirol kevésbé valószínű, mert a termék IR spektrumából 

hiányoznak a fenilcsoport jellegzetes csúcsai. Ennek ellenére ezt a lehetőséget a 

kutatás jelenlegi fázisában nem zárhatjuk ki. Önmagában a dihidropentalén sem 

valószínű, de a keletkezésekor létrejövő reaktív intermedierek igen (69. ábra).  

 
69. ábra: A kubán bomlásának egyszerűsített potenciális energia diagramja. A számok a képződési 

entalpia értékeket jelölik kcal/mol egységben. [96] 
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A termék oldhatatlanságát a nagy molekulatömeg okozhatja, amit 

megmagyaráz, ha a reakciót szilárd fázisban történő topokémiai szabályok szerint 

végbemenő kopolimerizációként értelmezzük. Ez esetben a HPLC-vel kimutatott 

adduktok kis méretű oligomereknek felelnek meg.  

 
70. ábra: Példák a kubánból keletkező C8H8 izomerek kapcsolódására a C60 molekulákhoz  

 

A reakció értelmezéséhez a molekulák funkcionalitását és a kristályrácsból 

adódó topokémiai feltételeket is figyelembe kell venni. A polimerizáció első 

lépéseként két C60-at kell összekötni, így egy kis méretű oligomer képződik (70. ábra).  

A kubánból nagy valószínűséggel olyan izomerek képződnek a bomlása során, 

amelyek két pontjukon tudnak reagálni, tehát kétfunkciósnak tekinthetők. Két 

szomszédos C60-at kétféle módon tud összekötni egy C8H8 egység: az fcc szerkezet 

oktaéderes üregét nézve az oktaéder testátlója mentén (második szomszéd C60-ak), 

vagy az oktaéder élén (első szomszéd C60-ak) jöhet létre kötés (71. ábra). Számításba 

véve, hogy a reakció során a kristályrács nem bomlik fel, ennek topokémiai feltéle az, 

hogy a polimerizáció során a C60-C60 távolságok a rácsban ne változzanak. Ha 

feltételezzük, hogy a kubán bomlása során sztirol keletkezik, egy elemi lépésben ez a 

molekula hajlékonysága miatt képes két elsőszomszéd C60-at minimális torziós 

feszültséggel összekötni. Mivel a pentalén származékok kevésbé hajlékonyak, azok 

minimális torzulással a második szomszéd C60-akat tudják összekötni. Számításaink 

szerint egyik esetben sem változik az fcc elemi cella térfogata. 
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71. ábra: A C60 molekulák (kék gömbök) helyzete a C60-kubán elemi cellájában. A számok az 

oktaéderes üreg paramétereit adják meg. 

 

A fullerén-kubán kristályban egy C60-nak hat kubán szomszédja van, tehát 

minden fullerénhez legfeljebb hat elbomlott kubánegység kapcsolódhat. Átlagosan 

csak két C8H8 egységhez kötődik egy C60, ami a kristályban az alkotóelemek 1:1 

arányú sztöchiometriájának következménye.  

Mindezen feltételeket figyelembe véve modellünk alapján a polimerizáció 

elemi lépései véletlenszerűen mennek végbe, a képződő kopolimer elágazó szerkezetű 

lesz. Az elágazások az fcc szerkezet fullerén alrácsán történnek. A folyamat 

matematikailag a kötésperkolációhoz hasonló, vagyis ha a C60-akat tekintjük 

rácspontoknak, azok a C8H8 egységek segítségével kötődnek egymáshoz. Ha az 

elsőszomszéd fullerének kapcsolódnak egymáshoz sztirolmolekulákon keresztül, 

akkor a perkoláció a teljes fcc rácson megy végbe, egy flexibilis szerkezetű, 

rendezetlen kopolimer képződik. Ha a távolabbi, második szomszéd C60-ak kötődnek 

egymáshoz pentalén egységeken keresztül, akkor a perkoláció nem a teljes fcc rácson 

megy végbe, hanem egymással versengve négy egyszerű kockarácson, mivel az fcc 

szerkezet négy egyszerű kockarácsból építhető fel. Ebben az esetben egymáson 

áthatoló, egymástól független merev hálózatok jönnek létre. Összegzésképpen 

elmondható tehát, hogy a képződő kopolimer szerkezetét a kubán bomlástermékei 

határozzák meg, különböző hálózatok alakulnak ki attól függően, hogy az első vagy a 

második szomszédok között jön létre a kötődés. 

A kopolimer pontos szerkezetének megállapításához további kísérleti munkára 

van szükség, a folyamatban lévő mágikus szögű NMR mérésektől remélünk 

pontosabb karakterizációt. 
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7. A kopolimerek termikus stabilitásának vizsgálata 

 

A topokémiai reakcióban keletkezett anyagok magas hőmérsékletig stabilak. A 

termogravimetria-tömegspektroszkópiás mérések azt mutatják, hogy mind a C60-, 

mind a C70-tartalmú polimerek 400 °C felett kezdenek bomlani (72. és 73. ábrák). A 

tömegveszteség összesen 3-4 %, főbb bomlástermékek a metán, etén, benzol, toluol és 

xilol, amik főként a polimer kubánból kialakult részének bomlástermékei lehetnek. Ha 

a teljes beépült C8H8 molekularészlet távozna az anyagokból, az nagyobb 

tömegveszteséggel (11-12 %) járna. Fullerénmolekula távozását nem mutattuk ki. A 

részleges bomlás is bizonyítja, hogy a fullerén-kubán rendszerek polimerizált 

állapotban voltak. A bomlás ~700 °C-ig teljesen lezajlott, a maradék anyag több mint 

99 % széntartalmú.  

 
72. ábra: C60-kubán termikus bomlása 
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73. ábra: C70-kubán termikus bomlása 

 

A bomlástermékek makroszkópikusan még mindig kristályosnak tűnnek, a 

kiindulási állapothoz képest csak a vékony, áttetsző kristálylapok lettek sötétebbek. A 

röntgendiffrakciós vizsgálatok alapján azonban az anyag teljesen amorf.  
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74. ábra: A kiindulási és a hőkezelt minták látható spektrumai 
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A szilárd fázisú mintákon felvett látható spektrumokból is kaphatunk 

információt (74. ábra). A kiindulási fullerén-kubán rendszer látható spektruma 

megegyezik a fullerén spektrumával, mivel a kubán 200 nm-ig átlátszó, csúcsai csak e 

hullámhosszérték alatt vannak. A 600 °C-on lebomlott minták spektrumában még 

mindig megtalálható a fullerén néhány jellegzetes csúcsa. Ebből az következik, hogy a 

bomlás során olyan rendezetlen szerkezet képződik, amiben a fullerén egységekre 

jellemző részletek megmaradnak. Ez valószínűleg egy szénből álló üreges-térhálós 

szerkezet. 
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8. Összefoglalás 

 

Előállítottam többféle fullerén kubánnal alkotott molekulakristályát. Az új 

anyagok szerkezete a tiszta fullerének kristályszerkezetéből származtatható. A C60 

lapcentrált köbös rácsban kristályosodik, amiben az alkotó molekulák szabadon 

forognak. Ebben a szerkezetben nagyméretű oktaéderes szimmetriájú üregek 

találhatóak, amelyekbe az oktaéderes szimmetriájú szénhidrogén, a kubán beépíthető. 

Ez a molekula a rendelkezésre álló üregnél nagyobb térfogatú, így kitágítja, szétfeszíti 

a kiindulási fullerénrácsot. A keletkezés fő hajtóereje a kiegészítő felületek közötti 

molekuláris felismerés: a konkáv kubán és konvex fullerén felületek tökéletesen 

illeszkednek egymáshoz. A fullerének forgását a beépült molekulák nem zavarják, a 

kubánmolekulák viszont rendezetten állnak. A kocka alakú kubánmolekulák így a 

forgó, gömbölyű fullerének csapágyainak tekinthetők. A forgó és álló molekulák 

váltakozása egy kristályon belül új sajátság, különbözik mind az orientációsan 

rendezett, mint a plasztikus kristályoktól, ezért a rendszert rotor-sztátor kristálynak 

neveztük el.  

A C60-kubán szobahőmérsékletű szerkezetéhez hasonló alakul ki a kubán C70 

kristályrácsába történő beépülésekor is. Ez utóbbi anyag csak magasabb 

hőmérsékleten fcc kristályrácsú, szobahőmérsékleten kisebb szimmetriájú, 

tetragonális kristályokat alkot. Ebben a fullerének mozgása már bonyolultabb: a 

hossztengely körüli forgás és az elemi cella megnyúlásának irányában történő 

precesszálás kombinálódik, a szerkezet ennek ellenére az álló és forgó komponensek 

miatt még mindig rotor-sztátor kristálynak tekinthető.  

Mind a C60, mind a C70 kubánnal kialakított kristályait széles  

hőmérséklet-tartományban vizsgáltuk. Alacsony hőmérsékleten a forgó molekulák 

forgása lelassul, illetve megáll, ekkor fázisátalakulások történnek. A fázisátalakulások 

hőmérséklete a tiszta anyagénál alacsonyabbra tolódik, ami a kristályban az 

inkommenzurábilis felületek illeszkedéséből származó irányfüggetlen 

kölcsönhatásnak köszönhető. A kialakuló szerkezetekben már minden molekula 

orientációsan rendezetten áll be. 

Magas hőmérsékleten, 200 °C felett a kubánmolekula unimolekuláris 

izomerizációjának következtében kémiai reakció történik a kristályokban. A keletkező 

anyagok oldhatatlan, nagy stabilitású kopolimerek, amelyeknek pontos szerkezete 
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még nem ismert. Mivel a kristályszerkezet a reakció során csak kismértékben változik 

meg, a polimerizáció a ritka, egyfázisú topokémiai reakciókhoz sorolható. 

A keletkezett kopolimerek magas hőmérsékletig stabilak, bomlásuk  

400-700 °C között zajlik le, aminek során 4 tömeg%-nyi kisméretű szénhidrogén 

távozik a rendszerből. A végtermék 99% szénből álló, amorf szerkezetű anyag. 

A fenti szerkezeti és kémiai változásokat az 75. ábrán foglaltam össze. 

 
75. ábra: A C60-kubán és C70-kubán szerkezeti és összetételbeli változásai a hőmérséklet függvényében 

 

Mivel a fullerénrács tágulása a szerkezetet felépítő fullerén méretétől függ, 

feltételezzük, hogy van olyan fullerén, aminek rácsa nem tágul a kubán molekula 

beépülésének következtében. Ennek az anyagnak a kiemelkedő stabilitását a felületek 

tökéletes illeszkedése mellett a fullerének közötti vonzó kölcsönhatások is erősítik. 

Előzetes számításaink szerint ilyen rácsot a C86 alkothat. Ennél kisebb méretű fullerén 



94 

esetén rotor-sztátor anyagok keletkeznek kubán beépülésekor, nagyobb labdaméret 

esetén azonban olyan klatrátok képződnek, amikben a fullerének mellett már a kubán 

molekulák is mozoghatnak. 

A rácstágulás mértékének vizsgálatához előállítottuk több nagyobb fullerén 

kubánszármazékát is. A C76-kubán szobahőmérsékleten hexagonális, míg a C84-kubán 

lapcentrált köbös szerkezetű. Mindkét molekulakristályban megfigyelhetőek a rotor-

sztátor sajátságok. Ezen anyagok tulajdonságainak részletesebb vizsgálata még 

folyamatban van. Terveink között szerepel más nagyobb méretű fullerén, pl. C78 

rácsába is a kubán beépítése. Érdekes szerkezetek alakulhatnak ki funkcionalizált 

fullerének, illetve funkcionalizált kubán beépítésekor is, ilyen jellegű anyagok 

előállítását is tervezzük.  
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VI. Tézispontok 

 
I. C60 fotopolimerizációja 

 

I/1.  Kidolgoztunk egy új módszert C60 fotopolimer  előállítására, aminek 

segítségével  40-100 °C-os tartományban több, grammnyi mennyiségű mintát 

állítottunk elő.  

A módszer lényege, hogy fullerén szuszpenziót telített oldatában világítottunk 

meg, ami lehetővé tette a reakció során az el nem reagált C60 folyamatos 

újrakristályosítását, ezzel fokozva a kitermelést.  

I/2.  A C60 fotopolimerből elsőként vontunk ki nagy mennyiségű oldható oligomert, 

ezeket gyűjtöttük, majd szétválasztottuk.  

Az extraktumokból HPLC-vel kimutattuk a dimert, három különböző trimert és 

tetramereket. A dimer fázist nagy tisztaságban gyűjtöttük, majd az infravörös 

spektruma alapján azonosítottuk a molekulaszerkezetét. Ezzel sikerült 

bebizonyítanunk, hogy a reakciómechanizmus ténylegesen a korábban javasolt 

[2+2] cikloaddíció. A C120-at elsőként tudtuk tisztán, oldószermentesen 

kristályosítani. A dimernél nagyobb, oldható oligomereket bomlástermékeik 

alapján trimerként illetve tetramerként azonosítottuk. Bomlékonyságuk ellenére a 

detektált nagyobb oligomerek közül egy trimer izomert is sikerült nagyobb 

mennyiségben összegyűjtenünk.  

I/3.  Röntgendiffrakcióval vizsgáltuk a fotopolimer kristályszerkezetét, ez alapján 

kidolgoztunk egy modellt a polimerizáció mehanizmusára és a fotopolimer 

molekulaszerkezetére.  

A C60 lapcentrált köbös szerkezetének rácsállandója a fotokémiai reakció során 

lecsökken. Ezt a kristályszerkezeti változást a fotopolimerizáció topokémiai 

modelljével magyarázzuk. Geometriai megfontolások alapján [2+2] 

cikloaddícióval kis méretű, elágazó vagy zárt, kétdimenziós oligomerek kristályos 

oldata keletkezik. Az egymást keresztező kristálysíkokban a fotopolimerizációs 

reakciók versengése megakadályozza a nagyobb oligomerek keletkezését. A 

rácsállandó csökkenése arányos az anyagban létrejövő interfullerén kötések 
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számával, tehát a fotopolimer kristálytani adatainak ismeretében az oligomerek 

átlagos mérete becsülhető. A szerkezeti modell alapján a HPLC-vel detektált 

csúcsok nagy részét azonosítani tudtuk.  

I/4.  Megállapítottuk, hogy mind a rácsállandó, mind a kioldható oligomerek 

mennyisége és minősége a preparálási hőmérséklet függvénye.  

Alacsony polimerizációs hőmérséklet esetén jobban összehúzódik a kristályrács, 

amit a nagyobb méretű, rosszul oldódó oligomerek keletkezése okoz. A 

hőmérséklet emelésével a polimerizációs reakciók mellett jelentős szerepet 

kapnak a kompetitív bomlások, így kisebb, oldódó oligomerek keletkeznek, amik 

képződésekor a rácsállandó kevésbé csökken. A HPLC-vel detektált trimerek 

aránya függ a polimerizációs hőmérséklettől: 40-60 ˚C polimerizációs 

hőmérsékleten a kinetikai kontroll alapján a 120˚-os szerkezetű, míg magas 

hőmérsékletű szintézis esetén a termodinamikailag stabilabb, zárt háromszög 

szerkezetű trimer keletkezett. 

 

II. Fullerén – kubán szupramolekuláris rendszer 

 

II/1. Elsőként állítottuk elő a C60, C70, C76 és C84 kubánnal alkotott 1:1 

sztöchiometriájú heteromolekuláris kristályait. 

A keletkezés fő hajtóereje a kiegészítő felületek közötti molekuláris felismerés: a 

konkáv kubán és konvex fullerén felületek tökéletesen illeszkednek egymáshoz. 

II/2. Megállapítottuk, hogy az előállított fullerén-kubán heteromolekuláris 

kristályoknak bizonyos hőmérséklet-tartományban speciális, ún. „rotor-sztátor” 

jellege van.  

A fullerének forgását a beépült kubán molekulák nem zavarják, a kubánok viszont 

rendezetten állnak. A forgó és álló molekulák váltakozása a kristályon belül új 

sajátság, különbözik mind az orientációsan rendezett, mint a plasztikus 

kristályoktól, ezért a rendszert rotor-sztátor kristálynak neveztük el.  

II/3. Az C60-kubán és C70-kubán rendszerekben több fázisátalakulást is kimutattunk. 

A C60-kubán kristályok szerkezete szobahőmérsékleten lapcentrált köbös. 

Kimutattuk, hogy a rendszer egy elsőrendű fázisátalakulás során 140 K-en 



97 

rombossá alakul. Mivel ebben a szerkezetben a molekulák már orientációsan 

rendezetten állnak, a rotor-sztátor sajátság megszűnik. Megállapítottuk, hogy a 

C70-kubán szobahőmérsékleten tetragonális kristályszerkezete 375 K-en 

lapcentrált köbössé alakul. Mindkét szerkezet forgó fullerénekből és álló 

kubánokból épül fel. A C70-ek forgása 150 K-en korlátozódik, aminek 

következtében a tetragonális szerkezet monoklinná alakul. 

II/4. Kimutattuk, hogy a fullerén-kubán molekulakristályokban magas 

hőmérsékleten egyfázisú topokémiai reakció megy végbe, amely során igen stabil 

kopolimerek keletkeznek. Ezzel újabb anyagcsaládot állítottunk elő. 

Megállapítottuk, hogy a tiszta kubán kristályokban történő unimolekuláris 

izomerizáció a fullerén-kubán rendszerekben is végbemegy, aminek a 

következtében a keletkező reaktív intermedierek a fullerénekkel reakcióba lépnek. 

A keletkezett kopolimerek magas hőmérsékletig stabilak, bomlásuk 400-700 °C 

között zajlik le. A végtermék 99% szénből álló, amorf szerkezetű anyag 

II/5. Felállítottunk egy modellt, aminek segítségével a különböző fullerén-kubán 

molekulakristályok szerkezete megtervezhető. 

A tiszta fullerének rácsparamétereinek ismeretében a kubánnal alkotott kristályaik 

kristályszerkezeti adatai számolhatók. Ez alapján megállapítottuk, hogy C86-nál 

kisebb méretű fullerének esetében rotor-sztátor rendszer alakul ki. C86-nál 

nagyobb fullerének esetében pedig olyan klatrátok keletkeznek, amiben a kubánok 

mozgási lehetősége a rácsállandó növekedésével egyre nő, így plasztikus 

kristályok képződnek. 
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Kováts Éva: Kristályos fullerénszármazékok topokémiai reakciói 

 

Doktori munkám az MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutató Intézetében 

végeztem. A dolgozatom két fő részből áll: C60 fotopolimerek, valamint  

fullerén-kubán rendszerek előállításából és vizsgálatából. 

Kidolgoztunk egy új módszert C60 fotopolimer előállítására, aminek 

segítségével 40-100 °C-os tartományban több, grammnyi mennyiségű mintát 

állítottunk elő. A mintákból kivontuk, gyűjtöttük majd szétválasztottuk az oldható 

oligomereket. Topokémiai és termodinamikai megfontolások alapján a főbb 

komponenseket azonosítottuk. A röntgendiffrakciós vizsgálatok alapján 

meghatároztuk a fotopolimer kristályszerkezetét, majd a szerkezet sajátságai alapján 

az oligomerekben lévő cikloaddíciós kötések számának becslésére felépítettünk egy 

topokémiai modellt. Vizsgáltuk a képződött polimer rácsállandójának, a belőle 

kioldható oligomerek mennyiségének, és összetételének függését az előállítási 

hőmérséklettől.  

Doktori munkám során sikeresen előállítottam többféle fullerén kubánnal 

alkotott molekulakristályát is. A heteromolekuláris kristályok képződésekor az eredeti 

fullerénrács jelentősen kitágul, a keletkezés fő hajtóereje a kiegészítő felületek közötti 

molekuláris felismerés: a konkáv kubán és konvex fullerén felületek tökéletesen 

illeszkednek egymáshoz. A forgó, gömb alakú fullerének egyensúlyi helyzetben és 

orientációban tartják az álló kubánt, így a forgó és álló molekulák rendszere új típusú 

molekulakristályt alkot, amit mi rotor-sztátor rendszernek neveztünk el. A fullerén-

kubán kristályok viselkedését szélés hőmérséklet tartományban tanulmányoztuk. 

Alacsony hőmérsékleten fázisátalakulások során a fullerének forgása leáll, a 

rendszerek orientációsan rendezettekké válnak, megszűnik a rotor-sztátor jelleg. 

Magas hőmérsékleten topokémiai reakció zajlik le a kristályokban. A 

kristályszerkezeti változások értelmezésével kidolgoztunk egy modellt, amelynek 

alapján a különböző méretű fullerének kubánnal alkotott kristályainak szerkezete és 

tulajdonságai előre megbecsülhetőek. Ez alapján megállapítottuk, hogy C86-nál kisebb 

méretű fullerének esetében rotor-sztátor rendszer alakul ki. C86-nál nagyobb 

fullerének esetében pedig olyan klatrátok keletkeznek, amiben a kubánok mozgási 

lehetősége a rácsállandó növekedésével egyre nő, így plasztikus kristályok 

képződnek. 
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Éva Kováts: Topochemical reactions of crystalline fullerene derivatives 

 

I did my PhD work in the HAS Research Institute for Solid State Physics and 

Optics. The main topics of my research are the preparation and study of fullerene 

photopolymer and fullerene-cubane compounds.  

We worked out a new technique to produce polymerized C60 in large quantity. 

Mixtures of its soluble components with several compositions were extracted, 

collected and analyzed. The major component of the soluble fractions is the (2+2) 

cycloadduct dimer, C120, which was collected in 99.3% purity. The other main 

oligomers were identified based on topochemical and thermodynamical 

considerations. According to our X-ray crystallographic data the crystal structure of 

the polymer is fcc. It could be built only from small, closed or branched molecules. 

The estimated number of bonded neighbors per C60 is about 2. We examined how the 

lattice constant of the polymer, the amount and the composition of the soluble 

oligomers depend on the preparation temperature. 

We prepared a new kind of heteromolecular crystal. Fullerenes form 1:1 

stoichiometry molecular crystals with cubane. The structures are stabilized by 

molecular recognition between the complementary surfaces of concave cubane and 

convex fullerene. Although this strong interaction allows for the rotation of fullerenes, 

it keeps cubane static in the equilibrium position and orientation. This characteristic 

dynamics is different from orientationally ordered and plastic crystals, we call it 

‘rotor-stator’ feature. C60, C70 and other higher fullerenes also form such a 

heteromolecular crystal with cubane. The lattice parameter depends on the size of 

fullerenes and cubane, and can be predicted accurately.  

The materials have rich phase diagrams and unconventional topochemistry. At 

low temperature the rotation of the fullerenes stops and the systems become 

orientationally ordered. At elevated temperature the unimolecular isomerization of 

cubane results in a single phase topochemical reaction with the surrounding 

fullerenes. The product is a random copolymer that is stable up to high temperature.  

 

 


