DOKTORI ÉRTEKEZÉS

Fluoros felszínű nanorészecskék és katalizátorok
szintézise, jellemzése és alkalmazhatósági
területeinek vizsgálata

Szíjjártó Csongor

Témavezető: Dr. Rábai József, egyetemi docens, C. Sc.

ELTE TTK Kémia Doktori Iskola
Szintetikus kémia, anyagtudomány, biomolekuláris kémia program
Doktori iskola vezetője: Dr. Inzelt György, egyetemi tanár, D. Sc.
Doktori program vezetője: Dr. Horváth István Tamás, egyetemi tanár, D. Sc.

Budapest, 2008

Tartalomjegyzék
Köszönetnyilvánítás................................................................................................................................................ 6
Rövidítések............................................................................................................................................................... 7
1. Bevezetés a fluoros kétfázisú kémiába.............................................................................................................. 8
2. Fluoros felszínű arany-szolok előállítása.........................................................................................................11
2.1. Irodalmi és történelmi előzmények............................................................................................................. 11
2.2. Célkitűzések................................................................................................................................................ 15
2.3. Eredmények................................................................................................................................................. 19
2.3.1. Nitrogéntartalmú ligandumok..............................................................................................................19
2.3.2. Kéntartalmú ligandumok..................................................................................................................... 24
2.3.3. Arany nanorészecskék......................................................................................................................... 31
2.4. Kísérleti rész................................................................................................................................................ 38
Általános eljárás perfluoralkilmetil-triflátok (6a-b) előállítására.................................................................. 38
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadekafluoroktil-triflát (6a)......................................................................... 39
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-hexadekafluornonil-ftálimid (6b).................................................................. 39
N-(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadekafluoroktil)-ftálimid (7a).............................................................. 39
N-(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-hexadekafluornonil)-ftálimid (7b)........................................................... 40
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadekafluoroktil-amin (4a).......................................................................... 40
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-hexadekafluornonil-amin (4b)....................................................................... 41
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadekafluoroktánsavamid (3a).................................................................... 42
N-(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadekafluoroktil)-2,2,2-trifluoracetamid (3b)........................................ 42
N-(2,2,2-trifluoretil)-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadekafluoroktánsavamid (3c).................................. 43
N-(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadekafluoroktil)-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8pentadekafluoroktánsavamid (3d)................................................................................................................. 43
N-(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadekafluoroktil)-N-metil-2,2,2-trifluoracetamid (3e).......................... 44
N-(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadekafluoroktil)-N-metil-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8pentadekafluoroktánsavamid (3f).................................................................................................................. 44
2,2,2-trifluoretil-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadekafluoroktil-amin (8a)............................................... 44
Bisz(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadekafluoroktil)-amin (8b)................................................................ 45
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadekafluoroktil-2,2,2-trifluoretil-metilamin (9a).......................................45
Bisz-(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadekafluoroktil)-metilamin (9b)...................................................... 46
Általános eljárás AuNR (25a-i) előállítására................................................................................................. 46
Ligandumcsere AuNR-n................................................................................................................................ 47
Általános eljárás perfluoralkil-2-jód-1-propanolok (12a-e) előállítására...................................................... 47
4,4,5,5,6,6,7,7,7-nonafluoro-2-jódheptan-1-ol (12a)..................................................................................... 48
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-tridekafluoro-2-jódnonan-1-ol (12b)...................................................................... 48
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-heptadekafluoro-2-jódundekan-1-ol (12c)....................................... 48
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,11,11,11-hexadekafluoro-2-jód-10-trifluormetilundekan-1-ol (12d)................... 49
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,13-heneikozafluoro-2-jódtridekan-1-ol (12e).................... 49

2

Általános eljárás perfluoralkil-propan-1-olok (13a-d) előállítására.............................................................. 49
4,4,5,5,6,6,7,7,7-nonafluorheptan-1-ol (13a).................................................................................................50
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-tridekafluornonan-1-ol (13b).................................................................................. 50
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-heptadekafluorundekan-1-ol (13c)................................................... 51
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,13-heneikozafluortridekan-1-ol (13d)............................... 51
Általános eljárás perfluoralkil-prop-2-en-1-olok (14a-e) előállítására.......................................................... 51
4,4,5,5,6,6,7,7,7-nonafluorhept-2-en-1-ol (14a)............................................................................................ 52
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-tridekafluornon-2-en-1-ol (14b)............................................................................. 52
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-heptadekafluorundec-2-en-1-ol (14c)............................................... 52
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,11,11,11-hexadekafluoro-10-trifluormetilundec-2-en-1-ol (14d)........................ 52
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,13-heneikozafluortridec-2-en-1-ol (14e)........................... 53
Általános eljárás perfluoralkilpropil-jodidok (15a-d) előállítására............................................................... 53
4,4,5,5,6,6,7,7,7-nonafluoro-1-jódheptán (15a).............................................................................................53
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-tridekafluoro-1-jódnonán (15b).............................................................................. 53
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-heptadekafluoro-1-jódundekán (15c)............................................... 54
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,13-heneikozafluoro-1-jódtridekán (15d)........................... 54
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluoroktil-tozilát (23)................................................................................... 54
Általános eljárás perfluoralkil-alkil-tioacetátok (17a-h) előállítására........................................................... 54
4,4,5,5,6,6,7,7,7-nonafluorheptil-tioacetát (17a)........................................................................................... 55
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-tridekafluornonil-tioacetát (17b)............................................................................ 55
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-heptadekafluorundecil-tioacetát (17c).............................................. 55
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,13-heneikozafluortridecil-tioacetát (17d).......................... 56
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-heptadekafluoro-2-tioacetilundecil-tioacetát (17e).......................... 56
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluoroktil-tioacetát (17f).............................................................................. 56
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadekafluoroktil-tioacetát (17g).................................................................. 57
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-hexadekafluornonil-tioacetát (17h)............................................................... 57
Általános eljárás perfluoralkil-alkántiolok (19a-g) előállítására................................................................... 57
4,4,5,5,6,6,7,7,7-nonafluorheptan-1-tiol (19a).............................................................................................. 58
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-tridekafluornonan-1-tiol (19b)................................................................................58
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-heptadekafluorundekan-1-tiol (19c)................................................. 58
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,13-heneikozafluortridekan-1-tiol (19d)............................. 59
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluoroktan-1-tiol (19e)................................................................................. 59
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadekafluoroktan-1-tiol (19f)...................................................................... 59
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-hexadekafluornonan-1-tiol (19g)...................................................................60
Általános eljárás bisz(perfluoralkil)-alkildiszulfidok (21a-f) előállítására....................................................60
Bisz(4,4,5,5,6,6,7,7,7-nonafluorheptil)-diszulfid (21a)................................................................................. 61
Bisz(4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-tridekafluornonil)-diszulfid (21b).................................................................. 61
Bisz(4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-heptadekafluorundecil)-diszulfid (21c)....................................61
Bisz(4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,13-heneikozafluortridecil)-diszulfid (21d)................ 62
Bisz(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluoroktil)-diszulfid (21e)................................................................... 62

3

Bisz(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-hexadekafluornonil)-diszulfid (21f)...................................................... 62
Általános eljárás perfluoralkil-prop-2-enil-1-bromidok (16a-e) előállítására............................................... 63
1-bróm-4,4,5,5,6,6,7,7,7-nonafluorhept-2-én (16a).......................................................................................63
1-bróm-4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-tridekafluornon-2-én (16b)........................................................................ 63
1-bróm-4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-heptadekafluorundec-2-én (16c)......................................... 64
1-bróm-4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,11,11,11-hexadekafluoro-10-trifluormetilundec-2-én (16d)................... 64
1-bróm-4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,13-heneikozafluortridec-2-én (16e)...................... 64
Általános eljárás perfluoralkil-prop-2-enil-1-tioacetátok (18a-e) előállítására............................................. 65
4,4,5,5,6,6,7,7,7-nonafluorhept-2-enil-tioacetát (18a)...................................................................................65
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-tridekafluornon-2-enil-tioacetát (18b).................................................................... 65
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-heptadekafluorundec-2-enil-tioacetát (18c)..................................... 65
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,11,11,11-hexadekafluoro-10-trifluormetilundec-2-enil-tioacetát (18d).............. 66
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,13-heneikozafluortridec-2-enil-tioacetát (18e)................. 66
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-heptadekafluorundec-2-enil-tiol (20)............................................... 66
Bisz(4,4,5,5,6,6,7,7,7-nonafluorhept-2-enil)-diszulfid (22).......................................................................... 67
Általános eljárás perfluoralkil-prop-1-ének (35a-e) előállítására.................................................................. 67
4,4,5,5,6,6,7,7,7-nonafluorhept-2-én (35a)....................................................................................................68
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-tridekafluornon-2-én (35b)..................................................................................... 68
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-heptadekafluorundec-2-én (35c).......................................................68
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,11,11,11-hexadekafluoro-10-trifluormetilundec-2-én (35d)................................ 68
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,13-heneikozafluortridec-2-én (35e)................................... 68
3. Fluoros nanokompozit anyagok előállítása és vizsgálata...............................................................................71
3.1. A katalízis története..................................................................................................................................... 71
3.1.1. Oxidációk.............................................................................................................................................74
3.1.2. Szén-szén kapcsolási reakciók, a Heck-reakció.................................................................................. 75
3.2. Mi az a FUKM?........................................................................................................................................... 78
3.3. FUKM-mangán(IV)-oxid rendszer.............................................................................................................. 80
3.3.1. Eredmények......................................................................................................................................... 80
3.3.2. Kísérleti rész........................................................................................................................................ 82
Általános eljárás diszulfidok előállítására mangán(IV)-oxid, FUKM-M és FUKM-MT segítségével......... 82
Mangán(IV)-oxid előállítása..........................................................................................................................83
3.4. FUKM-Pd rendszer..................................................................................................................................... 84
3.4.1. Eredmények......................................................................................................................................... 84
3.4.2. Kísérleti rész........................................................................................................................................ 90
Általános recept a kapcsolási reakciókra (mikroméret).................................................................................90
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluoroktenil-benzol (36).............................................................................. 90
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-heptadekafluorundec-1-enil-benzol (37).......................................... 91
Tetrakisz(trifenilfoszfino)-palládium (A)...................................................................................................... 92
Palládium-csontszén (F)................................................................................................................................ 92
Palládium-FUKM (G)....................................................................................................................................92

4

Összefoglalás.......................................................................................................................................................... 93
Abstract.................................................................................................................................................................. 94
Függelék................................................................................................................................................................. 95
Irodalomjegyzék.................................................................................................................................................... 96

5

Köszönetnyilvánítás
Szeretném köszönetemet kifejezni témavezetőmnek, Dr. Rábai Józsefnek, aki nélkül
ez a doktori munka bizonyosan nem jöhetett volna létre. Hasznos tanácsai, ötletei mindig
továbblendítettek az akadályokon. Segítségével felfedezhettem a fluoros kémia csak kevesek
által ismert világát.
Köszönetet mondok Dr. Hollósi Miklós professzornak, hogy lehetőséget biztosított a
Szerves Kémiai Tanszéken a doktori munkám elvégzéséhez.
Köszönöm Dr. Szabó Dénesnek és Dr. Kotschy Andrásnak a számtalan kölcsönkért
vegyszert és eszközt, Takács Ferencnek és Dr. Peter Ivankonak a felmerült problémákhoz
nyújtott segítségüket, Dr. Bálint Ana-Mariának pedig az előbbieken túl a fluorofilitási
adatokat.
Külön köszönetemet fejezem ki Dr. Vass Elemérnek az FT-IR spektrumok
felvételéhez, míg Dr. Virág Istvánnak a DSC és a TG mérések gondos elvégzéséért.
Az anyagi támogatás folyamatos biztosításáért az Országos Tudományos Kutatási
Alapot (OTKA T-034871) illeti köszönet.
Végül, de nem utolsó sorban köszönöm páromnak, Zoller Ágnesnek, és a
Családomnak azt, hogy türelemmel, bíztatással és anyagiakkal támogatták munkámat.

6

Rövidítések

AuNR

arany nanorészecske

BMS

borán-dimetilszulfid (BH3.SMe2)

BTF

benzotrifluorid (trifluormetilbenzol)

DCM

diklórmetán

Diglim

dietilénglikol-dimetiléter

DMF

dimetilformamid

DSC

differenciál pásztázó kalorimetria

f

fluorofilitás

FC-72

perfluorhexán (C6F14) izomereinek keveréke

FC-84

perfluorheptán (C7F16) izomereinek keveréke

FOG

fluoroxigrafit

Freon-113

1,1,2-trifluor-triklóretán

FS (= CF1.33)

kompakt pirolízis szén („sibunit”) magas hőmérsékletű fluorozásával készül.

FT (= CF1.25)

„T-900 korom” magas hőmérsékletű fluorozásával készül.

FT-IR

Fourier-transzformációs infravörös (spektroszkópia)

FUKM (RU: ФУКМ) fluorokarbon alapú kompozit anyag, pl. FUKM-M = FS + TEG + C + teflonkötőanyag + MnO2. („ftorúgolnüj kompozitnüj matyeriál”)
GC

gázkromatográfia

NMR

mágneses magrezonancia

PTAB

fenil-trimetilammónium-tribromid

Py

piridin

Rf 4

perfluorbutil (CF3(CF2)3-)

Rf 6

perfluorhexil (CF3(CF2)5-)

iRf7

perfluor(izohexil) ((CF3)2CF(CF2)4-)

Rf 8

perfluoroktil (CF3(CF2)7-)

iRf9

perfluor(izononil) ((CF3)2CF(CF2)6-)

Rf 10

perfluordecil (CF3(CF2)9-)

T

abszolút hőmérséklet (K)

TEG

„puffasztott grafit” („thermally expanded graphite”)

TG

termogravimetria

THF

tetrahidrofurán

Ts

p-toluolszulfonil
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1. Bevezetés a fluoros kétfázisú kémiába

A „fluoros” illetve „fluorofil” fogalmak nem régen kerültek be a vegyészek
szókincsébe. 1994-ben Horváth és Rábai1 használták először ezeket azokra a vegyületekre,
melyek a bennük lévő C(sp3)-F kötések révén sajátos hidrofób és lipofób tulajdonsággal
bírnak.
Meg kell említeni, hogy perfluoralkánok (RfH) már az 1940-es évek óta ismeretesek.2
A Chemical Abstract adatbázisában regisztrált szerves vegyületek közel 7 százalékát olyan
vegyületek alkotják, amelyekben legalább egy C-F kötés található. De miért ennyire
népszerűek

a

szerves

fluorvegyületek,

amikor

a

természetben

található

szerves

fluorvegyületek száma alig egy tucat?
A folyékony perfluoralkánok (RfH), perfluoréterek (RfORf) és perfluortrialkilaminok
((Rf)3N) olyan oldószerek, melyek szobahőmérsékleten se vizes, se szerves fázissal nem
elegyednek, külön fázist alkotnak, viszont szelektíven oldják a hozzájuk hasonló
perfluoralkil-csoportokat hordozó ún. fluoros vagy fluorofil vegyületeket.3 Meglepő, hogy
magasabb hőmérsékleten részben vagy korlátlanul elegyednek szerves, főleg apoláris
oldószerekkel. Fluoros kétfázisú rendszerek segítségével összekapcsolható a homogén
katalitikus folyamatok kiváló szelektivitása (magasabb hőmérséklet, egyfázisú), a
katalizátorok és a termékek hatékony elválasztásával (alacsonyabb hőmérséklet, kétfázisú).4

1. ábra Egy négykomponensű (FC-84, CF3CH2OH, (CF3)2CHOH, n-hexán) 3→2→1 fázisú
(0oC→20oC→36oC) termomorf rendszer fluorofil kobalt(II)-ftalocianinnal festve.5
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A fluoros kétfázisú rendszerek koncepcióját alkalmazva Curran és munkatársai
kidolgozták az ún. fluoros szintéziseket, melyekben a célmolekulákat perfluoralkil-láncokkal
„megjelölve” azokat a fluoros fázishoz „kötötték”. A fluoros és nem fluoros
reakciókomponensek

elválasztása

fluoros-szerves

folyadék-folyadék

vagy

fluoros

szilárdfázisú extrakciós technikákkal (SPE, fluoros szilika töltet) igen hatékonyan
kivitelezhető.6 A fluoros szintézis újabb változata a fluoros keverékszintézis, ahol különböző
hosszúságú fluoros láncokkal (Rfn) jelölnek meg egy sor rokon vegyületet, majd az ezekből
egy adott reakció során képződő termékeket fluoros szilikagélen végzett kromatográfiával
választják el egymástól. Az F-jelölt komponensek fluorofilitásuk sorrendjében eluálódnak a
kromatográfiás oszlopról (F-SiO2).7
A perfluoralkánok és a hozzájuk hasonló perfluoralkiléterek és perfluortrialkilaminok
kémiai és biológiai inertsége már a kezdetektől fogva ismert volt, mely egy sor biomedikális
alkalmazáshoz vezetett (pl. fluorokarbon alapú vérpótló emulziók készítése).8 Az előbbi
oldószereket ezért bátran kezdték használták a különféle ipari technológiákban (pl. nyomtatott
áramköri lapok zsírtalanítása, illetve hőközlő folyadék elektronikai forrasztásokhoz) és
később kémiai szintézisekben. Az élőlények molekuláitól ezek annyira idegenek, hogy velük
érintkezve szinte csak gyenge fizikai-kémiai kölcsönhatásokban vesznek részt. Az előbbi
oldószerek mégis rendelkeznek néhány kifogásolható tulajdonsággal: (1) rendkívüli
inertségük miatt a környezetbe került perfluoralkánok igen lassan bomlanak le (pl. az
alumínium gyártás során képződő CF4 csak több ezer év alatt bomlik el a troposzférában), (2)
az illékony vegyületek üvegházhatású gázként viselkednek.
A perfluoralkil szubsztituenseket (pl. C8F17SO2NRR') tartalmazó Scotchgard™ (3M)
textil-, kárpit- és más bútorok tisztaságát fokozó háztartási vegyszerek több évtizedes
használata és a perfluoralkilláncok kémiai ellenállóképessége oda vezetett, hogy az elmúlt
évtizedben az előbbi vegyszer bomlástermékeként fellépő perfluoroktánszulfonát (PFOS) és
perfluoroktanoát (PFOA) az egész földön elterjedt. Ezek a bomlástermékek foglalkozásuk
révén az előbbi vegyületekkel nem találkozó emberek vérplazmájában, míg az állatvilágban
meglepő módon a jegesmedvék véréből is kimutathatók modern és rendkívül érzékeny
analitikai módszerekkel. Az utóbbi előfordulásuk magyarázatára több, a tápláléklánchoz
kapcsolódó bioakkumulációs modellt dolgoztak ki.9
Az előbbi, a perfluoralkánok hosszú életével („persistent chemicals”) és a fluoros
vegyületek kémiai lebomlása során bioakkumulációra képes C8F17SO3H, ill. C7F15CO2H
képződéshez vezető környezeti problémák kiküszöbölésére több stratégia született a fluoros
kémia fejlődésével egyidejűleg.9a
9

Ezek között a fluoros oldószer nélkül kivitelezhető ún. termomorf eljárások bevezetése
Gladysz és munkatársai, illetve Yamamoto és munkatársai nevéhez fűződik.10 Eljárásuk
lényege, hogy a fluoros kétfázisú rendszerek koncepciójában szereplő szerves oldószer,
fluoros oldószer, fluoros katalizátor vagy reagens komponensek közül a fluoros oldószert
kihagyjuk, a fluoros reagens/katalizátor és a szerves oldószer tökéletes elegyedését és
tökéletes elválasztását (szilárd fluoros, folyékony szerves fázisok) forralással, illetve erős
hűtéssel biztosítják.
Hasonló megoldást találtak Stuart és munkatársai, akik a folyékony fluoros fázist
szilárdfázisú

fluoros

hordozókkal

(fluoros

pszeudofázissal)

helyettesítették

fluoros

szintézisekben és katalitikus folyamatokban.11 Említésre méltó megoldások a fluoros
szilikagél (F-SiO2) és a Teflon® szalag alkalmazása, melyek a szerves oldószerrel érintkezve a
fluoros reagens hőmérsékletfüggő kibocsátását, illetve befogadását biztosítják („catch and
release”). Az előbbi, ún. szilárd fluoros hordozók rövidebb (Rfn ≤ 12, F-SiO2), illetve
rendkívül hosszú (Rfn ≥ 106, Teflon®) elágazást nem tartalmazó perfluoralkil-láncok, mint
C(sp3)-F kötésben gazdag „egydimenziós fluoros domének” segítségével biztosítják a fluoros
lófarokkal jelölt molekulák hatékony elválasztását.
Doktori munkám célkitűzései a fluoros kémia előbb említett környezeti problémáinak
csökkentésére, kiküszöbölésere irányultak. Kutatási feladataim között két eltérő megközelítés
megvalósíthatóságának tanulmányozása szerepelt:
(1) Előállítható-e

és

elegendően

stabilis-e

egy

perfluoroalkil-alkil-láncokkal

(„egydimenziós fluoros domén”) bevont nanoméretű aranyrészecske, hogy későbbi
alkalmazásai során egy fluoros pszeudofázis szerepét betöltse (lásd 2. fejezet, 11.
oldal)?
(2) Milyen tulajdonságokkal rendelkeznek a szervetlen polimer vegyületek közé tartozó
szupersztöchiometrikus grafitfluorid-szerű (CF1.33) összetevőt is tartalmazó fluoros
kompozit anyagok? Az utóbbiak egyik komponense (CF1.33) ui. molekulaszerkezeti
modellje alapján nanométer méretű fluoros üregeket tartalmaz („kétdimenziós fluoros
domén”) és ezek fluoros kémiai alkalmazhatóságának (pl. katalizátor-rendszerek
készítése) vizsgálata egy magyar-orosz tudományos együttműködés keretében
kezdődött el (lásd 3. fejezet, 71. oldal).
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2. Fluoros felszínű arany-szolok előállítása

2.1. Irodalmi és történelmi előzmények

Habár az aranyat már az ókor óta ismeri és kutatja az ember, mégis, ma is számtalan
közlemény születik arannyal kapcsolatos témában. A megjelenő közlemények túlnyomó
többsége az önszerveződő (self assembled) monoréteggel borított nanorészecskékkel
foglalkozik.
Aranyat már ie. 5000-4000 körül elkezdték bányászni a mai Várna (Bulgária)
közelében. Az ókori egyiptomiak már évente 10 tonnát termeltek ki a földből. Az „oldható”
arany először Egyiptomban vagy Kínában jelenhetett meg ie. 400 körül. Üveg- és
kerámiafestékként használták, illetve gyógyászati célokat szolgált.

2. ábra Lycurgus kupa (ie. V-IV. sz.).
A fenti képen egy, a rómaiak által készített díszes kupát láthatunk, mely 40 ppm
mennyiségben 50-70 nm-es arany-ezüst nanorészecskéket tartalmaz a külső rétegeiben. Maga
a kupa zöldessárga színű, de amint fény világítja át, vörös színűvé válik. A nanoméretű
aranyrészecskék barna, vörös illetve lila színéért a fizikusok által felületi plazmon
rezonanciának („surface plasmon resonance”) nevezett jelenség felelős. Ez csak a nano
mérettartományra jellemző, ahol a részecskék mérete megegyezik a fémes vegyérték-
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elektronok saját, de Broglie hullámhosszával. A fémrészecskék ezért a kvantummechanikai
szabályoknak megfelelően „nulladimenziós kvantumdobozokként” viselkednek, amiben az
elektronok fogságba esnek, ezért azok egy közös oszcillációs frekvenciát vesznek fel, ami 520 nm-es részecskék esetén jellemzően az 530 nm-es hullámhossz-tartományban jelentkezik.12
A középkorig számos betegség ellen (szívproblémák, vérhas, epilepszia, rák, és
szifilisz) vetették be az „iható” aranyat. Ezekről részletesen ír 1618-ban megjelent művében
Francisci Antonii.13 Egy német kémikus, Johann Kunckels 1676-ban már javaslatot is tett az
„iható” arany szerkezetére14, miszerint az emberi szem által nem látható formában kell a
fémnek az oldatban lennie. Ugyanabban az évszázadban népszerű volt a „Cassius-bíbor” nevű
üvegfesték, ami egy, az arany és ón-dioxid heterokoagulációjával létrejövő kolloid. 1718-ban
Hans Heinrich Helcher keményítővel stabilizált arany-kolloidról számolt be.15 Mrs. Fulhame
1794-ben selymet festett arannyal.16 1818-ban Jeremias Benjamin Richters rájött, hogy a
kolloidok különböző színét az oldott arany-részecskék különböző mérete okozza.17
Megfigyelte, hogy ha nagyobb darabokká aggregálódik a fém, akkor felveszi sajátos sárga
színét. Az első részletes beszámoló az arany-kolloid készítéséről 1857-ben íródott. Ebben
Faraday AuCl4- vizes oldatát redukálta foszfor-CS2 kétfázisú rendszerrel.18 Megfigyelte, hogy
a felületre szárított arany-réteg színe függ a rá nehezedő nyomástól.
A 20. században számtalan módszer látott napvilágot arany (és egyéb fémek) stabilis
kolloid oldatainak előállítására. Ilyen például a citrát-módszer, melyben nátrium-citráttal
történik a redukció vizes közegben19, aminek során kb. 20 nm-es részecskék keletkeznek.
Ezek között leginkább említésre méltó Brust és Schiffrin közleménye.20 Ennek a módszernek
előnye, hogy levegőre és hőre nem érzékeny, szabályozott méretű (1,5-5,2 nm) és alacsony
diszperzitású arany nanorészecskék (továbbiakban: AuNR-k) állíthatók elő a segítségével. A
kész kolloid oldat ezután szárazra párolható, a maradék védett nanorészecskék pedig sokféle
szerves oldószerben újraoldható. Az eljárást Faraday kétfázisú, redukciós módszere inspirálta,
miszerint itt is két fázis van jelen, víz és toluol. A redukálószer a NaBH4, az aggregálódást
gátló és az AuNR-ken monoréteget képző reagens pedig a dodekántiol (lásd 2.2 fejezet, 5.
ábra, .15 oldal).
A fent említett módszert a mai napig alkalmazzák a legkülönfélébb, AuNR-t
tartalmazó rendszerek előállítására. Ezek között a kéntartalmú monoréteget tartalmazók a
legstabilisabbak. Ilyenek lehetnek a xantátok21, dialkil/diaril-diszulfidok22, alkándi-23,
alkántri-24, és alkántetratiolok25 illetve a politioéterek.26 Mindezeknél stabilisabb rendszereket
alkotnak azonban a (mono)tiolok (RSH). Foszfor, nitrogén és oxigén heteroatomot tartalmazó
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reagensekkel kevésbé stabilis rendszerek előállítására nyílik csak lehetőség. Ilyenek a
foszfánok27, foszfán-oxidok28, aminok29 és karboxilátok.30
Eddig csak a kezdetleges alkalmazásaikról beszéltem, pedig a szintézisük, kutatásuk
felfejlődésével párhuzamosan a gyakorlati alkalmazásaik száma is szépen gyarapodott. A 90es évektől kezdődően egyre több cikk és szemle közlemény jelenik meg a témában, Daniel és
Astruc áttekintését használtam vezérforrásként jelen fejezet megírásákor.31
Megfigyelték, hogy a láncvégi karboxil-csoportokat tartalmazó tiolokkal stabilizált
arany részecskék a pH függvényében oldatban vannak vagy aggregálódnak a kialakuló Hhidak miatt. Ezt kihasználva biomimetikus ion-csatorna tulajdonságú rendszerek hozhatók
létre.32 Ezen rendszerek kelátképző tulajdonságát is kihasználták, amikor különféle fémionok
felismerését

vizsgálták.

Fémionok

szelektív

detektálására

sikerrel

alkalmaztak

koronaéterekkel funkcionalizált AuNR-t is.33 A detektálást a fémmag környezetére igen
érzékeny plazmon rezonancia sáv eltolódása teszi lehetővé. Az AuNR-k monorétegének
módosításával SN2 reakciók kinetikáját is vizsgálni tudták.34 A legérdekesebb azonban talán a
szupramolekuláris kémia, ahol szintén számtalan példát lehet találni a felhasználásukra.
Láncvégi maleimido-csoportot tartalmazó tiolokkal stabilizált arany-részecskék szulfidrilcsoportokhoz

kapcsolásával

peptidek,

fehérjék35,

illetve

polinukleotidok36

arany

nanorészecskéhez történő kovalens kapcsolását oldották meg. Egy ilyen esetet mutat a 3. ábra.

3. ábra Arany nanorészecske - DNS rendszer.
Hasonló DNS-arany rendszerekkel különféle bioszenzorokat fejlesztettek már ki. Az
aranyhoz kapcsolt DNS specifikusan a komplementer szállal tud hibridizálni, ezáltal csak egy
bizonyos szekvencia érzékelésére nyílt lehetőség.37 Immunoszenzorok is készíthetők aranyrészecskék segítségével olyan módon, hogy előbb antitestet kapcsolnak az arany-maghoz, ami
azután szelektíven és érzékenyen mutatja ki a megfelelő antigén jelenlétét. Humán szérumból
történő analízisre konkrét példák is vannak már.38
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A „csupasz” AuNR-ket különféle hordozóra rögzítve és ezzel stabilizálva különféle
reakciókban használatos heterogén katalizátorok állíthatók elő. Fém-oxidokra „ültetett”
arannyal például a CO katalitikus oxidációja akár -70OC-on is kiváltható.39 Ásványhordozókon (pl. cirkónia - ZrO2) lévő AuNR-ekkel telítetlen vegyületek hidrogénezését is
katalizálni tudták. Például az egyébként nehezen kivitelezhető akrolein → allil-alkohol
átalakítás,40 továbbá a ciklohexén és a ciklookta-1,3-dién katalitikus hidrogénezése is sikerrel
végbemegy.41
Monoréteggel borított arany is lehet katalizátor, ha a monoréteget a láncvégeken
különféle csoportokkal funkcionalizáljuk, például imidazollal. Az imidazol és származékai
sok hidrolitikus folyamatban szerepelnek katalizátorként. Ilyen például az acetil-N-metilhisztamin is. Egy egyszerű imidazol-csoporttal a láncvégen módosított AuNR azonban egy
nagyságrenddel gyorsabban katalizálta a 2,4-dinitrofenil-acetát hidrolízisét, mint az előbb
említett imidazol-származék.42
Még számtalan példát lehetne hozni arra, hogy mennyire sokrétűen lehet felhasználni
ezeket a nanorendszereket. Attól függően, hogy szilárd hordozóra tesszük, vagy monoréteggel
látjuk el, heterogén vagy homogén katalízist lehet végezni velük. A monoréteg
megválasztásával a fázispreferenciát, módosításával pedig a katalitikus tulajdonságokat
tudjuk befolyásolni.
Japán kutatók 2001-ben fluoros fázisban oldható, 1H,1H,2H,2H-perfluordekántiollal,
illetve 1H,1H,2H,2H-perfluoroktántiollal stabilizált AuNR-ket elsőként állítottak elő, melyek
felhasználásával nagy rendezettségű, hexagonális pakolású monorétegeket alakítottak ki
szilárd szubsztrátumokon.43 Ezt követően 2004-ben közölte Rábai a fluorokarbonban oldódó
Aux(HS(CH2)3C8F17)y arany részecskék szintézisét.44
Fluoros fázisban oldható arany nanorészecskék felszíni módosításával és egyidejű
funkcionalizálásával (a monorétegben történő részleges ligandumcsere révén) újabb, a fluoros
szintézisek,45 illetve a fluoros kétfázisú kémia46 területén hasznosítható reagensek és/vagy
katalizátorok készítésére nyílhat lehetőség. Az utóbbi kolloid méretű reagensek vagy
katalizátorok ideális esetben nanoszűréssel elkülöníthetők a reakcióelegyből, és kellő
stabilitás esetén regenerálhatók vagy újabb katalitikus ciklusban használhatóak.
Egy másik alkalmazási terület az előbbi oldható fémklaszterek felhasználása porózus
hordozókra leválasztott heterogén fémkatalizátorok előállítása lehet. Ennek során a hordozót
előbb az oldott AuNR-vel impregnálják, majd megfelelő hőkezelés révén annak védőrétegét
eltávolítják. A fémklaszter felszíni borítórétege határozza meg azt, hogy az előbbi
nanorészecske egy több fázisból álló szilárd hordozó hordozó melyik fázisában kötődjön meg.
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2.2. Célkitűzések

Doktori munkám során a fent említett terület kibővítését tűztem ki célul azáltal, hogy
újfajta fluoros AuNR-ket állítok elő redukciós módszerrel illetve ligandumcserével.

4. ábra Egy Au(HSCH2CH2CH2Rf8)x nanorészecske egyszerűsített modellje.
Az egyik általam előállított részecskét mutatja a 4. ábra. Kéntartalmú (tiolok,
tioacetátok, diszulfidok) és nitrogéntartalmú (aminok, amidok) ligandumokat szintetizáltam,
melyek közül az előbbiekkel próbáltam AuNR-ket előállítani. Az utóbbiak aranyhoz
gyengébben47, de például platinához48 vagy palládiumhoz49 már erősebben kötődnek, mint azt
több közleményben is már leírták. Saját tapasztalatom szerint sem alkotnak stabilis, hónapok
után is oldatban maradó AuNR-ket ezek a nitrogéntartalmú vegyületek.
HAuCl4 / H2O + (C 8H17) 4NBr / oldószer

HBr / H2O + (C 8H 17) 4NAuCl4 / oldószer
1. n RSH
2. NaBH 4 / H 2O

Au(HSR)n / oldószer
+ (C 8H 17) 4NCl / oldószer + NaCl / H2O + 'B xHy' / H 2O
(oldószer: benzotrifluorid vagy toluol)

5. ábra A Schiffrin-Brust módszer alkalmazása fluoros és organikus AuNR előállításra.
Az AuNR-k előállításához a Schiffrin és Brust által 1994-ben kifejlesztett módszert
alkalmaztam (5. ábra). A redukciós lépést a tetrakloro-aurát(III) ionok szerves fázisba vitele
előzte meg, amit kationcserével valósítottam meg tetraoktilammónium-bromid fázistranszfer
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katalizátor alkalmazásával. A redukciós lépéshez olyan oldószert választottam, amelyik mind
a kvaterner ammónium-sót, mind a stabilizáló reagenst (RSH) jól oldja. A benzotrifluorid
oldószert azért választottuk, mert fluoros fázisban oldódó kvaterner ammónium-só előállítása
akkor még ismeretlen volt a szakirodalomban és csoportunkban. Figyelembe véve, hogy a
redukció, vagyis a nanorészecskék képződése ugyanabban a fázisban történik, amelyben a
monoréteget képző vegyület (RSH) is megtalálható (azaz jól oldódik), nem történik
aggregáció és így a sárga színű fémarany kiválása elmarad. Ehelyett monoréteggel védett
nanorészecskék (AuNR-k) képződnek, melyek mérete többek között a ligandum (RSH) és az
aurát-ionok ((C8H17)4NAuCl4) kezdeti koncentrációjától függ. Az alkalmazott körülmények
között toluolban 2-5 nm-es részecskék keletkeznek az eredeti cikk szerzői szerint.
toluol, 110 oC
Au(HSR)n + HSRf

BTF, 110 oC

Au(HSRf)n + HSR

6. ábra Szerves-fluoros ligandumcsere arany nanorészecskén.
Az 6. ábrán a ligandumcserés reakció általános sémája látható, ahol R alkilcsoportot
jelöl, Rf pedig polifluoralkil-csoportot. Ez a folyamat reverzibilis, fölös mennyiségben
alkalmazott szabad ligandummal történik az AuNR-ken lévő ligandumok leszorítása. A
helycsere mértéke az alkalmazott oldószertől, hőmérséklettől, és ligandumfeleslegtől függ,
amit többek között elemanalízissel lehet mérni. Sajnos az alkántiolát 100%-os cseréjét nehéz
elérni az aranyhoz gyengébben kötődő perfluoralkántiolokkal (Rf(CH2)nSH), ezért
praktikusabb közvetlenül, redukcióval előállítani a kívánt ligandumot hordozó AuNR-t.
Az arany részecskéket borító ligandumok előállításához viszonylag egyszerű
klasszikus eljárásokat, kulcslépésüket tekintve szubsztitúciót, redukciót, illetve oxidációt
alkalmaztam. Az amin-ligandumokat NH3 vagy ftálimid-kálium alkilezésével állítottam elő.
Szám

R1

R2

R3

4a

H

H

CH2(CF2)6CF3

4b

H

H

CH2(CF2)8H

8a

H

CH2CF3

CH2(CF2)6CF3

8b

H

9a

CH3

9b

CH3 CH2(CF2)6CF3 CH2(CF2)6CF3

CH2(CF2)6CF3 CH2(CF2)6CF3
CH2CF3

CH2(CF2)6CF3

1. táblázat Az előállított aminok (NR1R2R3).
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A fenti aminok (1. táblázat) és prekurzoraik előállítását a következő fejezetben
tárgyalom részletesen. A kéntartalmú ligandumok esetén kálium-tioacetát (KSC(O)CH3) volt a
kénforrás. A tioacetát-ion jó nukleofil és gyenge bázis, ezért jó hozammal helyettesíti a
megfelelő bromidokat, jodidokat, triflátokat és tozilátokat. A perfluoralkil-alkiltioacetátokból
ezután átészterezéssel (Zemplén-féle dezacetilezés) kaptam meg a fluoros tiolokat, melyekből
enyhe oxidálószerek hatására a megfelelő fluoros diszulfidok keletkeznek. Ezt az oxidációs
lépést PTAB (fenil-trimetilammónium-tribromid) és FUKM-MT (mangán(IV)-oxid –
szupersztöchiometrikus fluorozott szén – puffasztott grafit – szén kompozit) segítségével is
elvégeztem. Az utóbbi reagens egy katalitikus rendszer része lehet, ha hidrogén-peroxiddal
párban alkalmazzuk (lásd 3.2 fejezet, 80. oldal).
Szám

Képlet

17a

Rf4CH2CH2CH2SAc

17b

Rf6CH2CH2CH2SAc

17c

Rf8CH2CH2CH2SAc

17d

Rf8CH2CH(SAc)CH2SAc

17e

Rf10CH2CH2CH2SAc

17f

Rf6CH2CH2SAc

17g

Rf7CH2SAc

17h

H(CF2)8CH2SAc

18a

Rf4CH=CHCH2SAc

18b

Rf6CH=CHCH2SAc

18c

Rf8CH=CHCH2SAc

18d

(CF3)2CF(CF2)6CH=CHCH2SAc

18e

Rf10CH=CHCH2SAc

19a

Rf4CH2CH2CH2SH

19b

Rf6CH2CH2CH2SH

19c

Rf8CH2CH2CH2SH

19d

Rf10CH2CH2CH2SH

19e

Rf6CH2CH2SH

19f

Rf7CH2SH

19g

H(CF2)8CH2SH

20

Rf8CH=CHCH2SH

21a

(Rf4CH2CH2CH2)2S2

21b

(Rf6CH2CH2CH2)2S2

21c

(Rf8CH2CH2CH2)2S2

21d

(Rf10CH2CH2CH2)2S2

21e

(Rf6CH2CH2)2S2

21f

(H(CF2)8CH2)2S2

17

Szám

Képlet

22

(Rf4CH=CHCH2)S2

2. táblázat Az előállított fluoros tioacetátok, tiolok, és diszulfidok.
A 2. táblázatban foglaltam össze az előállított kénorganikus vegyületeket, melyek
szintéziséről bővebben a következő fejezetben fogok beszámolni.
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2.3. Eredmények

2.3.1. Nitrogéntartalmú ligandumok

RCOOH
R : C 7F 15

RCOCl

1

R: C 7F 15

2

RCONH2
R: C 7F 15

3a

O

RCH 2OH
R: C 7F 15
H(CF 2) 8

5a
5b

RCH 2OSO2CF 3
R: C 7F 15
H(CF 2 )8

RCH 2NH 2

RCH 2N

R: C 7F 15

6a
6b

H(CF 2 )8

O

R : C 7 F 15
H(CF 2) 8

7a
7b

4a
4b

RCH 2NHCOR'
R: C 7 F 15 R': CF 3
R: C 7 F 15 R': C 7F 15

RCONHCH 2R'
R : C 7 F 15 R': CF 3

3c

3b
3d

RCH2NHCH2R'
R: C 7F 15 R': CF 3
R: C 7F 15 R': C 7F 15

8a
8b

7. ábra Primer és szekunder amidok és aminok előállításának sémája.

C7F15CH2NHCH 3
8c

C7F15CH2N(CH3)COR
R: CF 3 3e
R: C7 F 15 3f

C7F15CH2N(CH 3)CH2R
R: CF 3 9a
R: C 7F 15 9b

8. ábra Tercier amidok és aminok előállításának sémája.
A szekunder amidokhoz és aminokhoz a 7. ábra szerint, a tercierekhez pedig a 8. ábra
szerint jutottam el. Látható, hogy karbonsavból illetve a megfelelő alkoholból indultam ki,
melyek funkciós csoportjait jó távozó csoportokra cseréltem, mint amilyen a triflát-csoport.
A perkurzor perfluoroktánsavból savkloridot készítettem, amivel könnyedén
acilezhető akár az ammónia, akár különféle aminok. A triflát-származékokra azért esett a
választásom, mert a perfluoralkil-láncok a nagy negatív induktív effektusuk miatt gátolják a
szomszédos kötésen a nukleofil szubsztitúcióhoz szükséges töltésszétválást (Rfn-CH2↔X).
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Ezért a megfelelő perfluoralkilmetil-jodidok (Rfn-CH2-I) és -tozilátok (Rfn-CH2OTs) csak
erélyesebb körülmények között reagálnak nukleofilekkel.
(CF3SO 2)2O, DCM, Py

RCH 2OH
R: C7 F 15
H(CF 2 ) 8

5a
5b

0oC, 1h
25oC, 24-36h

Y: 92-93%

RCH 2OSO2CF 3
R: C 7F15
H(CF 2 )8

6a
6b

9. ábra Perfluoralkilmetil-triflátok előállítása.
A triflátokat (6a-b) irodalmi analógia alapján50 a megfelelő alkoholokból (5a-b)
állítottam elő trifluormetánszulfonsav-anhidriddel reagáltatva 0oC-on, piridin jelenlétében. Ez
a reakció jó termeléssel tiszta termékeket ad (GC: 98%) (9. ábra).
O

RCH 2OSO2CF 3
R: C7 F 15
H(CF 2)8

6a
6b

ftálimid-K, DMF
120-130oC, 21h

RCH2N

Y: 70-97%
O

R: C 7 F 15
H(CF 2) 8

7a
7b

10. ábra. Ftálimid-kálium alkilezése perfluoralkilmetil-triflátokkal.
A triflátok (6a-b)51 és a ftálimid-kálium reakciója jó termeléssel a megfelelő N-alkil
származék (7a-b) képződéséhez vezetett (10. ábra). Ez a reakció Gabriel-szintézis néven
ismeretes. Említésre méltó, hogy ebben a reakcióban a dipoláris-aprotikus oldószer (DMF) a
reakció lejátszódását könnyíti. Dimetilformamidban ftálimid-káliummal forraltam a triflátokat
21 órán át, miután a termékek a reakcióelegy vizes kirázása után kikristályosodtak, így azokat
csak le kellett szűrnöm és vákuumban szárítanom.
Az előállított N-perfluoralkilmetil- illetve hidroperfluoralkilmetil-ftálimidek (7a-b)
hevítése hidrazin-hidráttal a megfelelő aminok (4a-b) képződéséhez vezetett. Ezzel a
módszerrel a perfluorheptilmetil-amin (4a) szintézisét csoportomban korábban már
elvégezték, melynek analógiájára én az ω-H-perfluoroktilmetil-amint52 (4b) állítottam elő. Az
Rf-ftálimidet metanolban hidrazin-hidráttal forraltam 3 órán át, majd a melléktermékek
leszűrése után a terméket a szűrlet vákuumdesztillációjával izoláltam (11. ábra).53
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O

N 2H4.H 2O, MeOH

RH 2CN

RCH2NH2

forr., 3h

Y: 59%
O

R: C 7F 15
H(CF 2 ) 8

R: C 7F15
H(CF 2 )8

4a
4b

7a
7b

11. ábra Gabriel-szintézis alkalmazása fluoros 1o aminok előállítására.
A perfluoroktánsavból (1) csoportomban már előállították tionil-kloriddal a megfelelő
savkloridot (2), amiből NH3 segítségével előállítottam a savamidot (3a) (12. ábra).
C7F15COCl
2

NH3, dietiléter
0 oC, 1h
25 oC, 12h

C7F15CONH2
3a

Y: 98%

12. ábra Perfluoroktánsavamid előállítása ammónia acilezésével.
A készen vett (CF3CH2NH2) vagy újonnan előállított primer aminokból (4a)
acilezéssel állítottam elő előbb a megfelelő amidokat (3b-d), majd azok redukciójával a
szekunder aminokat (8a-b). A fluoros láncok beépítését két lépésben valósítottam meg.
Először az amint savkloriddal vagy savanhidriddel acileztem, majd az így kapott savamid
karbonil-csoportját BH3 felhasználásával történő redukcióval metilén-csoporttá alakítottam. A
savklorid alkalmazása esetén trietilamint is adtam az elegyhez a keletkező sósav megkötésére.
A szimmetrikus amid előállításánál elég volt szobahőmérsékleten levezetni a reakciót, de a
trifluoretil csoportot tartalmazó amid illetve a trifluoracetamid esetén 1-2 óra forralásra volt
szükség. A szimmetrikus amidot (3d) szűréssel nyertem ki, az aszimmetrikusakat (3b-c)
pedig izooktánból történő átkristályosítással kaptam meg (13. ábra).
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C 7F 15COCl
2

CF3CH2NH2, Et 3N, dietiléter
0 oC, 0.5h
25 oC, 1h

C 7F 15CONHCH 2CF 3
3c

Y: 11%

C7F 15CH 2NH 2
4a

2 ill. (CF3CO) 2O, Et 3N, dietiléter
0oC, 0.5h
forr., 1h

Y: 70-83%

RCH2NHCOR'
R: C 7F 15 R': CF 3
R: C 7F 15 R': C7 F15

3b
3d

13. ábra Fluoros 1o aminok acilezése perfluoroktanoil-kloriddal.
A Kiss László által előállított perfluorheptilmetil-metilamint (8c)54 trifluorecetsavanhidriddel acileztem. Ugyanez az amin volt a prekurzora 3f amid előállításnak is (14. ábra).
C7F 15CH2NHCH 3
8c

2 ill. (CF3CO)2O, Et 3N, dietiléter
0 oC, 0.5h
forr., 2h

Y: 87-93%

C7F 15CH 2N(CH3)COR
R: CF3 3e
R: C7F 15 3f

14. ábra Fluoros amidok szintézise egy 2o amin acilezésével.
A kapott amidok redukcióját kétféle módszerrel végeztem. Az első módszer NaBH4BF3.OEt2 reagenspár, míg a második BH3.SMe2 reagens alkalmazását igényli. Az előbbi
módszereket nem fluoros amidok esetére H. C. Brown és munkatársai fejlesztették ki. 55 Jelen
esetben az utóbbi módszer jobban bevált, ugyanis jobb kitermeléssel szolgáltatja az aminokat,
bár a reakcióidők általában hosszabbak.
Az irodalomban alkalmazott módszerek között több példa ismert LiAlH4-del végzett
fluroros savamid → fluoros amin redukciókra is, amiről Silverstein közölt cikket 1964-ben. 56
Ennek nagy hátránya azonban az, hogy robbanásveszély miatt nem lehet felnagyítani. Az oka
ennek feltehetően az AlF3 nagy képződéshője, emiatt az RfnCONH2/LiAlH4 rendszer
termodinamikailag nem stabilis! Ezzel szemben az általam alkalmazott redukciók teljesen
biztonságosan vezethetők és jó kitermeléssel szolgáltatják a kívánt aminokat.
A perfluorheptilmetil-amint (4a)52 nemcsak ftálimidből történő hasítással állítottam elő
(11. ábra), hanem a fent említett redukcióval is. Az utóbbi esetben a feldolgozás során a
reakcióelegyből a terméket rosszul oldódó hidroklorid só alakjában (4a.HCl) különítettem el.
A perfluoralkilmetil-aminok eléggé bázikusak ahhoz, hogy tömény sósavval sót képezzenek,
melyből a tiszta amin vizes NaHCO3-oldattal történő kezeléssel, majd éteres extrakciót követő
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desztillációval állítottam elő. A szekunder aminokból nem képeztem sósavas sókat, hanem a
8a-t extrakció után desztillációval, míg a szilárd 8b-t szűréssel kaptam meg (15. ábra).
C7F 15CONH2

NaBH 4, BF3.OEt2, diglim
forr., 3h

3a

C 7F 15CH 2NH 2
4a

Y: 42%

RCONHCH2R'
R: C 7F 15 R': CF 3
R: C 7F 15 R': C 7 F 15

NaBH4, BF3.OEt 2, diglim

3c
3d

forr., 3h

Y: 76-91%

RCH2NHCH2R'
R: C 7 F 15 R': CF 3
R: C 7 F 15 R': C 7F 15

8a
8b

15. ábra Perfluorheptilmetil- és a bisz(perfluorheptilmetil)-amin előállítása.
A BH3.SMe2-os redukciók esetén a perfluorheptilmetil-amin (4a) kinyerése ugyanúgy
történt, mint a másik módszernél (4a.HCl alakjában). A tercier aminok (9a-b) nem képeznek
hidroklorid sót, viszont az oldószertől (THF) könnyen elválaszthatók nagy fluorofilitásuk
miatt. A kisebb fluortartalmú 9a oldódik THF-ban, így a reakcióelegyet előbb metanollal és
vízzel mostam, majd éterrel extraháltam. Az éter eltávolítása desztillációval légköri nyomáson
történt és végül visszamaradt a tiszta termék. A magasabb fluortartalmú és egyben nagyobb
fluorofilitású bisz(perfluorheptilmetil)-metilamin (9b) szobahőmérsékleten alsó fázisként
különült el az oldószertől, így a tiszta termék izolálásához csak egy vákuumdesztillációs lépés
volt szükséges (16. ábra).
C7F 15CONH 2
3a

C7F 15CH2N(CH 3)COR
3e
R: C 7F 15 3f
R: CF 3

BH3.SMe 2, THF
forr., 10h

Y: 60%

BH 3.SMe 2, THF
forr., 10-16h

Y: 97%

C 7F15CH2NH2
4a

C7F 15CH2N(CH 3)CH 2R
R: CF 3
R: C7 F 15

9a
9b

16. ábra Primer- és tercier- fluoros aminok előállítása amidok redukciójával.
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2.3.2. Kéntartalmú ligandumok

CH 2=CHCH 2OH
11

R-I

RCH 2CHICH 2OH

R: C4 F 9
C6 F 13
C8 F 17
(CF 3)2 CF(CF 2) 6
C10 F 21

10 a
10b
10c
10d
10e

R: C 4F 9
C 6 F 13
C 8 F 17
(CF 3)2C F(CF 2 )6
C 10F21

RCH2CH=CH2

1 2a
12 b
12 c
12 d
12e

R: C 4 F 9
C 6 F 13
C 8 F 17
(C F3 ) 2CF(CF 2) 6
C 10F 21

RCH=CHCH2OH

RCH2CH2CH2OH

R: C 4 F9
C 6 F 13
C 8 F 17
(CF 3) 2CF(C F2 ) 6
C 10F 21

R: C 4F 9
C 6F 13
C 8F 17
C 10 F 21

14a
14b
14c
14d
1 4e

RCH=CHCH 2Br
R: C 4 F 9
C6 F 13
C8 F 17
(CF 3 ) 2CF(CF 2)6
C10F 21

16a
1 6b
1 6c
1 6d
16 e

RCH=CHCH 2SAc
R: C 4F 9
C 6 F13
C 8 F17
(CF 3)2CF(CF 2 )6
C 10F21

18 a
18 b
18 c
18 d
18e

C8F 17CH=CHCH 2SH
20

(C 4F 9CH=CHCH2S) 2
22

13a
1 3b
1 3c
13 d

RCH2CH 2CH 2I
R: C 4F 9
C 6F 13
C 8F 17
C 10 F 21

15a
15b
15c
1 5d

RCH2CH2CH2SAc
R: C 4 F 9
C 6 F 13
C 8 F 17
C 10F 21

17 a
17b
17c
17d

RCH2CH2CH2SH
R: C 4 F 9
C 6 F 13
C 8 F 17
C 10F 21

19 a
19b
19c
19d

(RCH 2CH2CH 2S)2
R: C 4F 9
C 6F 13
C 8F 17
C 10F 21

21a
21b
21c
21d

35a
35b
35c
35d
3 5e

RCH 2OH
R: C 6 F 13 CH 2
C 7 F15
H(CF 2)8

13 e
5a
5b

RCH2X
R: C 8F 17 CH 2 CH(Br)
C 6F13 C H 2
C 7F15
H(CF 2)8

X: Br
X: OC 6H4CH 3
X: OSO 2CF 3
X: OSO 2CF 3

24
23
6a
6b

RCH2SAc
R: C 8F 17 CH 2 C H(SAc)
C 6F 13 C H 2
C 7F 15
H(C F2 ) 8

1 7e
17 f
17g
17h

RCH2SH
R: C 6F 13CH 2
C 7F15
H(CF 2 )8

19e
19f
19 g

(RCH 2S) 2
R: C 6F 13 CH 2
H(CF 2)8

2 1e
21f

17. ábra Fluoros tioacetátok, tiolok és diszulfidok előállítása.
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A kénorganikus ligandumok (komplexképzők) többlépéses szintézisében perfluoralkiljodidokból, illetve perfluoralkilmetil-alkoholokból indultam ki. Ahhoz, hogy a perfluoralkilcsoportok a célvegyületek fluorofilitását biztosítsák, de nagy elektronegativitásuk azok
reaktivitását ne zavarja, legalább két, de inkább három szénatomos „távtartókat”, etilénilletve propilén-csoportokat kell beépíteni a láncvégi funkciós csoportok és a perfluoralkillánc közé. Emiatt nem elég a kiindulási perfluoralkil-jodidok (RfnI) jódatomját a megfelelő
kéntartalmú csoportra cserélni, előbb be kell építeni egy három szénatomos szigetelő
egységet. Ezt az átalakítást a perfluoralkil-jodid (RfnI) prekurzorok allil-alkoholra (11) történő
gyökös addícióval vittem véghez. A kísérleti körülményeket Gambaretto közleménye alapján
optimalizáltuk57: a redukáló hatású aq-K2S2O5 vagy aq-Na2S2O5 jelenléte szinergikus hatású,
ezért viszonylag kevés azo-iniciátor alkalmazásakor is jó termeléssel és nagy tisztaságban
képződik a 3-perfluoralkil-2-jódpropan-1-ol típusú addíciós termék (18. ábra).
R-I
R: C 4 F 9
C 6 F 13
C 8 F 17
(CF 3 )2 CF(CF 2 )6
C 10 F 21

+ CH2=CHCH2OH

AIBN, Na 2S2O 5, H2O

11

10 a
10 b
10 c
10 d
10e

80-90oC, 2h

RCH 2CHICH2OH
R: C 4 F 9
C 6 F 13
C 8 F 17
(CF 3 ) 2 CF(CF 2 )6
C 10 F 21

Y: 83-99%

12a
1 2b
1 2c
1 2d
12 e

18. ábra Fluoros jodidok addíciója allil-alkoholra.
A keletkező jódhidrinek (12a-e) egy kivétellel (12a folyadék) halványsárga kristályos
anyagok, melyekből jó termeléssel állítottam elő a perfluoralkilpropil- (-CH2CH2CH2-, 13a-d)
, a perfluoralkilprop-2-enil-alkoholokat (-CH=CHCH2-, 14a-e) és a perfluoralkilprop-1-enilalkoholokat (-CH2CH=CH2, 35a-e). A telített alkoholokat a jódhidrinek hidrazin-hidráttal
történő reduktív dehalogénezésével kaptam meg Raney-Ni katalizátort alkalmazva. A nagy
felülettel rendelkező, pirofóros nikkel már szobahőmérséklet alatt is hatékonyan köti meg
felületén a hidrazint, és szubsztrát híján heves hidrogén- és nitrogén-fejlődés közben bontja
azt. A keletkező hidrogén gyökös mechanizmus szerint szubsztituálja a jódatomot, míg a
reakcióban felszabaduló hidrogén-jodidot a feleslegben alkalmazott bázikus hidrazin köti meg
(19. ábra).58
RCH2CHICH2OH
R: C 4F 9
C 6 F 13
C 8 F 17
C 10F 21

1 2a
1 2b
1 2c
12 e

N 2H4.H 2O, Raney-Ni, MeOH
0-10oC, 2h

Y: 78-98%

RCH2CH 2CH2OH
R : C4F 9
C 6 F 13
C 8 F 17
C 10F21

1 3a
1 3b
1 3c
13 d

19. ábra Fluoros jódhidrinek transzfer hidrogénezése.
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A jódhidrinekből (12a-e) dietilaminnal kiváltott eliminációs reakcióval (Dr. Peter
Ivanko

segítségével)

előállítottuk

az

előbbi

alkoholok

telítetlen

sorozatát

is,

a

perfluoralkilprop-2-enileket (14a-e). A reakció nem gyors, azonban gazdaságos, és
felügyeletet sem igényel. A jódhidrin és a dietilamin összemérése után csak állni kell hagyni
3-6 hétig az elegyet, majd levált Et2NH2+I- kiszűrése után a termék desztillációval
elkülöníthető. A reakció teljesen végbemegy és jó hozammal, tiszta termékeket ad (20. ábra).
RCH2CHICH2OH
R: C4F9
C6F13
C8F17
(CF3)2CF(CF2)6
C10F21

12a
12b
12c
12d
12e

Et 2NH, Et 2O
25 oC, 3-6 hét

Y: 71-93%

RCH=CHCH 2OH
R: C4F9
C 6F13
C 8F17
(CF3)2CF(CF2)6
C 10F21

14a
14b
14c
14d
14e

20. ábra Perfluoroalkilallil-alkoholok szintézise jódhidrinek dehidrohalogénezésével.
Terveink között szerepelt, hogy többfunkciós kéntartalmú ligandumokat (1,2bisz(tioacetátokat) és 1,2-ditiolokat) is előállítsunk, ehhez azonban szükség volt a megfelelő
dihalogén-származékok szintézisére. Csoportunkban korábbi kutatómunkák eredményeként
már rendelkezésre állt a 3-perfluoroktil-1,2-dibrómpropán (24), melyből sikerült ennek bisztioacetát származékát (17e) elkészítenem (lásd 28. oldal és 25. ábra). Szerettünk volna dijódszármazékokat is előállítani, ehhez a megfelelő jódhidrineket (12a-e) vörösfoszforral,
katalitikus mennyiségű jód jelenlétében, 110-125oC-on reagáltattuk (Takács Ferenc
segítségével). Meglepetésünkre nem a dijód vegyületeket, hanem a megfelelő 3perfluoralkilprop-1-éneket (35a-e) tudtuk izolálni. A tiszta termékeket piridinnel desztilláltuk
ki a reakcióedényből (ún. fluoros gőz-desztilláció vagy piridin-desztilláció), a vízgőzdesztilláció analógiájára. Azért választottuk ezt a módszert a reakcióelegy feldolgozására,
mert a hagyományos vizes-éteres extrakciós módszerrel lehetetlennek bizonyult a
melléktermékektől és a reagensektől a terméket elválasztani.59

RCH 2CHICH2OH
R: C 4F9
C 6F 13
C 8F 17
(CF 3)2CF(CF2) 6
C 10F 21

12 a
12b
12c
12d
12e

1. P (vörös) / I2 (kat.)
110-125 oC, 2h
2. piridin-desztilláció

Y: 75-88%

RCH 2CH=CH2
R: C 4F9
C 6F 13
C 8F 17
(CF 3)2CF(CF 2) 6
C 10F 21

35 a
35b
35c
35d
35e

21. ábra Perfluoralkilprop-1-ének előállítása.
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A fentebb kapott fluoros alkoholokból egy lépésben nem lehetséges a megfelelő
tioacetát vagy alkántiol előállítása, mert az hidroxil-csoport nagyon rossz távozó csoport.
Ezért előbb a telített propanol-származékokból (13a-d) perfluoralkilpropil-jodidokat (15a-d),
míg a telítetlenekből (14a-e) pedig perfluoralkilpropenil-bromidokat (16a-e) állítottam elő.
Az RfCH2CH2- és RfCH2-származékokból tozilátot (23), illetve triflátokat (6a-b) készítettem.
A perfluoralkilpropil-jodidok (15a-d) készítése oldószert nem igényel, elegendő a
prekurzor alkoholokat vörösfoszforral és jóddal összemérni, majd 130-140oC-on argonatmoszférában kevertetni. Ezen a hőmérsékleten az alkohol megolvad, és a komponensek
elkeverednek. Két óra elteltével a maradék jódot NaHSO3-oldattal bontottam el, majd
extrakció és desztilláció után jó termeléssel tiszta termékeket kaptam (22. ábra).

RCH2CH2CH 2OH
R : C4F9
C 6 F 13
C 8 F 17
C 10 F 21

1 3a
1 3b
1 3c
13 d

P (vörös), I 2
NaHSO3 / H2O
130-140 oC, 2h

Y: 86-87%

RCH 2CH 2CH 2I
R: C 4 F 9
C 6 F 13
C 8 F 17
C 10 F 21

1 5a
1 5b
1 5c
15 d

22. ábra Perfluoralkilpropil-jodidok egyszerű előállítása.
A perfluoralkilpropenil-bromidokat (16a-e) a kiindulási alkoholokból dietiléterben,
foszfor-tribromid segítségével állítottam elő. A PBr3-ot jeges hűtés közben, csepegtetve kell
beadagolni, mert a reakció exoterm. A reakció néhány óra alatt lejátszódik, a termékek
desztillációval jó kitermeléssel és tisztaságban elkülöníthetők (23. ábra).
RCH=CHCH2OH
R: C 4F 9
C 6F 13
C 8F 17
(C F3 ) 2 CF(CF 2) 6
C 10 F 21

14a
14b
14c
14d
14e

PBr3, Et2O
0 oC, 0.5h
forr., 7-9h

Y: 76-95%

RCH=CHCH 2Br
R: C4F 9
C6 F 13
C8 F 17
(CF 3) 2 CF(CF 2 ) 6
C10F 21

16a
1 6b
1 6c
16d
16 e

23. ábra Perfluoralkilpropenil-bromidok előállítása.
Az egyetlen metilén (-CH2-) csoportot tartalmazó alkoholokból a 8. ábra szerint
készítettem el a megfelelő triflátokat (lásd 20.oldal). Etiléncsoportot (-CH2CH2-) tartalmazó
tozilátot csak egyet készítettem, a perfluorhexil-származékot (23). Kétfázisú, erősen lúgos
közegben tozil-kloriddal végeztem a reakciót. A reakcióelegyhez tizedrésznyi (100 ml-hez 10
ml) freon-113-at (1,1,2-C2Cl3F3) is adtam, hogy a kiindulási alkohol maradéktalanul oldódjon
a diklórmetános fázisban. A vizes NaOH a keletkező sósavat köti meg, a termék (23) a
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szerves fázisban marad, aminek bepárlásával az rövid idő alatt, jó hozammal nyerhető ki (24.
ábra).

C6F 13CH 2CH 2OH

TsCl, 50% NaOH
1,1,2-C 2Cl 3F3, DCM
50oC, 1.5h

1 3e

Y: 92%

C6F 13CH 2CH 2OTs
23

24. ábra A perfluorhexiletil-tozilát előállítása.
Ezzel minden sorozatból (-CH2CH2CH2-, -CH=CHCH2-, -CH2CH2-, -CH2-) megfelelő
reaktivitású fluoros alkilezőszer a rendelkezésemre állt, melyeket ezután kálium-tioacetáttal
reagáltatva a megfelelő tioacetátokká alakítottam. A 3-perfluoroktil-1,2-dibrómpropánt (24)
csoportunkban már korábban előállították, így rendelkezésemre állt ehhez a reakcióhoz. A
legtöbb reakció 80oC-on dimetilformamidban játszódott le, kivéve a perfluoralkilmetilszármazékokat (6a-b), melyeknél melegítés nélkül is végbement a kívánt szubsztitúció. A
termékek kellemetlen szagú, sárga színű folyadékok vagy szilárd anyagok: a szín a fluoros
lánc hosszabbodásával mélyül (25. ábra).
RCH2CH2CH2I
R: C4 F9
C6 F 13
C8 F 17
C10 F 21

15 a
15b
15c
15d

RCH=CHCH 2Br
R: C 4 F 9
C6 F 13
C8 F 17
(CF 3 ) 2 CF(CF 2 )6
C10 F 21

16a
1 6b
1 6c
1 6d
16 e

X: Br
X: OC 6 H4 CH 3
X: OSO 2 CF 3
X: OSO 2 CF 3

80 oC, 0.5h

Y: 68-91%

KSAc, DMF
80 oC, 0.5h

Y: 63-83%

KSAc, DMF

RCH 2X
R: C 8 F 17 CH 2 C H(Br)
C 6 F 13 C H 2
C 7 F 15
H(C F2 ) 8

KSAc, DMF

25-80 oC, 0.5-1.5h
24
23
6a
6b

Y: 88-92%

RCH2CH 2CH 2SAc
R: C4 F 9
C 6 F 13
C 8 F 17
C 10F 21

17a
1 7b
1 7c
17 d

RCH=CHCH2SAc
R: C 4 F9
C 6 F 13
C 8 F 17
(CF 3 )2 CF(CF 2) 6
C 10 F 21

18a
18b
18c
18d
18e

RCH2SAc
R: C 8F 17C H 2 CH (SA c)
C 6 F 13C H 2
C 7 F 15
H(CF 2 )8

17e
17f
17 g
1 7h

25. ábra Perfluoralkilalkil-tioacetátok előállítása F-alkilezőszerek felhasználásával.
A telített tioacetátokból (17a-h) átészterezéssel, a perfluoroktilpropenil-tioacetátból
(18c) pedig lúgos hidrolízissel állítottam elő a tiolokat (19a-g; 20). Metanolban, nitrogén-
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atmoszféra alatt mentek a reakciók, és a telített propil-származékok esetében (17a-d) 1,5 óra,
5% nátrium-metoxiddal történő forralás után jó hozammal kaptam meg a tiolokat (19a-d). Az
etil- és metil-származékoknál (17f-h) sajnos nehezebben ment a reakció. Nagyobb
mennyiségű metoxidra volt szükség (a 17g esetén 100%!!!), de még így is több óra kellett a
tiolok (19e-g) kinyeréséhez. Ebben az esetben csak közepes vagy annál is rosszabb
kitermeléssel kellett megelégednem. A telítetlen tioacetátok közül csak a perfluoroktilszármazékból (18c) készítettem tiolt (20). Itt 1 ekvivalens kálium-karbonátot alkalmaztam,
mellyel szobahőmérsékleten 1 óra alatt megkaptam a tiolt, de csak közepes kitermeléssel (26.
ábra).
5% NaOMe, MeOH

RCH2CH 2CH 2SAc
R: C 4 F 9
C 6F 13
C 8F 17
C 10 F 21

forr., 1.5h

Y: 69-81%

17a
1 7b
1 7c
17 d

30-100% NaOMe, MeOH

RCH2SAc
R: C 6 F 13C H 2
C 7F 15
H(CF 2) 8

forr., 3-14h
17f
17g
17 h

C8F 17CH=CHCH 2SAc
18c

Y: 12-70%

K 2CO3, MeOH
25 oC, 1h

Y: 44%

RCH 2CH 2CH 2SH
R: C 4 F 9
C 6F 13
C 8F 17
C 10 F 21

19a
19b
19c
1 9d

RCH2SH
R: C 6F 13 C H 2
C7 F 15
H(CF 2)8

19e
19 f
1 9g

C 8F 17CH=CHCH 2SH
20

26. ábra Fluoros tiolok előállítása a prekurzor tioacetátok átészterezésével.
A tiolokból piridines oldatban fenil-trimetilammónium-tribromid (PTAB) segítségével
diszulfidokat állítottam elő. A reakciók szobahőmérsékleten kb. 1 nap alatt mentek végbe.
Csak a legrövidebb fluoros láncot tartalmazó diszulfid (21a) viszkózus folyadék, a
hosszabbak valamennyien fehér, szilárd anyagok (21b-f) (27. ábra). Telítetlen diszulfidot csak
a legrövidebb lánccal állítottam elő, ez a bisz(perfluorbutil-prop-2-enil)-diszulfid (22) (28.
ábra). Eredetileg a megfelelő telítetlen tiol előállítása volt a célom, de az alkalmazott
nitrogén-atmoszféra ellenére sem a tiolt, hanem a diszulfidot sikerült izolálnom.
Általánosságban megállapítható, hogy a telítetlen tiolok érzékenyebbek oxidációra, ahogy ezt
a perfluoroktil-prop-2-enil-tiol (20) előállításánál is tapasztaltam. Az ottani kis kitermelést is
az okozta, hogy a keletkezett tiol egy része már diszulfid formában volt jelen, mire az összes
kiindulási tioacetát elreagált.
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RCH2CH 2CH 2SH
R: C 4 F 9
C 6 F 13
C 8 F 17
C 10 F 21

19 a
19 b
19 c
19d

0 oC, 30 min
25 oC, 20-25h

Y: 34-89%
Me 3(Ph)NBr 3, piridin

RCH 2SH
R: C 6F 13 C H 2
H(CF 2 ) 8

Me3 (Ph)NBr3, piridin

19 e
19g

0oC, 30 min
25oC, 20-24h

Y: 55-95%

(RCH2CH2CH2S)2
R: C 4 F 9
C 6 F 13
C 8 F 17
C 10 F 21

21a
2 1b
2 1c
21 d

(RCH 2S)2
R: C 6 F13C H 2
H(CF 2 ) 8

2 1e
21f

27. ábra Fluoros diszulfidok előállítása a prekurzor tiolok oxidációjával.

C4F 9CH=CHCH 2SAc
1 8a

K2CO3, MeOH
25oC, 1h

(C 4F 9CH=CHCH2S)2
22

28. ábra A perfluorbutilpropenil-tioacetát oxidatív hasítása.
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2.3.3. Arany nanorészecskék

Stabilis arany nanorészecskéket tiol és diszulfid típusú kénorganikus vegyületek
segítségével tudtam készíteni. Bár nitrogén donoratomot tartalmazó vegyületekkel állítottak
már elő stabilis AuNR-ket,60 nekem a perfluorheptilmetil-aminnal (C7F15CH2NHCH3, 4a) csak
instabil, az alkalmazott oldószerből hamar kicsapódó, abba vissza nem oldható arany
részecskét sikerült előállítanom.
Az elkészített AuNR-k hőstabilitásáról termogravimetrikus (TG) és differenciál
kalorimetriás (DSC) mérésekkel győződtünk meg. Az előbbiek Derivatograph-C (MOM)
készüléken, a DSC mérések pedig NETZSCH DSC 200 készüléken készültek 3,7-18,2 mg
mintamennyiséget használva, 10oC/perc felfűtési sebességgel, nitrogén-atmoszférában.
Szám
25a
25a
25b
25c
25d
25e
25f
25g
25h
25i

Képlet
Au(HSC12H25)x
Au(HSC12H25)x – lig. csere
Au(HSCH2CH2CH2Rf8)x
Au(AcSCH2CH2CH2Rf8)x
Au[2(SCH2CH2CH2Rf8)]x
Au(HSCH2CH2Rf6)x
Au(HSCH2Rf7)x
Au(HSCH2(CF2)8H)x
Au(HSCH=CHCH2Rf8)x
Au[2(SCH=CHCH2Rf4)]x

TG (Tboml. / oC)
270
261
239
187, 231
230
215
191
220, 258
212
174, 226, 258

DSC (hőmax / oC)
222 (+38,0 J/g)
191
229 (+20,5 J/g)
107
210
215
191
176
124, 174
-

3. táblázat Organikus- és fluoros felszínű arany nanorészecskék termikus adatai.
Amint az a 3. táblázatból látható, a legstabilisabb a dodekántiollal készült részecske. A
fluoros részecskék stabilitása pedig annál kisebb, minél kevesebb távtartó metiléncsoport
(-CH2-) található az -SH és az Rfn- csoportok között, ui. ez a kénatomon jelentkező
elektronsűrűség csökkenésével jár. A DSC mérések szerint érdekes módon nem sokkal a
bomlási hőmérséklet elérése előtt hőfejlődés történik, tehát valamilyen exoterm folyamat
megy végbe. Ez a folyamat nem lehet a monoréteg “megolvadása”, hiszen az már ~80-100oC
körül bekövetkezik és az egy endoterm folyamat. Három mintánál (25c,g,i) több bomlás is
megfigyelhető volt. A 25c tioacetát ligandumot tartalmaz, valószínű, hogy az első bomlási
hőmérséklet eléréséig az acetil-csoport még megtalálható a kénatomon, majd azt elérve az
bomlik, és a maradék olyan formában marad az aranyon, mintha tiol formában került volna rá.
Ez összhangban van a 25b és 25d mintáknál megfigyelt bomlási hőmérséklettel is. A 25d
számú diszulfidnál hasonló bomlási hőmérsékletet tapasztaltam, mint a 25b esetén, vagyis
valószínűleg a diszulfidok S-S kötése már az aranyra kapcsolódás során felbomlik.
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29. ábra Au(HSC12H25)x (25a) TG viselkedése.

30. ábra Au(HSC12H25)x (25a) DSC viselkedése.

31. ábra Au(HSC12H25)x - lig. csere (25a) TG és DSC viselkedése.
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32. ábra Au(HSCH2CH2CH2Rf8)x (25b) TG viselkedése.

33. ábra Au(HSCH2CH2CH2Rf8)x (25b) DSC viselkedése.

34. ábra Au(AcSCH2CH2CH2Rf8)x (25c) TG és DSC viselkedése.
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35. ábra Au[2(SCH2CH2CH2Rf8)]x (25d) TG és DSC viselkedése.

36. ábra Au(HSCH2CH2Rf6)x (25e) TG és DSC viselkedése.

37. ábra Au(HSCH2Rf7)x (25f) TG és DSC viselkedése.
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38. ábra Au(HSCH2(CF2)8H)x (25g) TG és DSC viselkedése.

39. ábra Au(HSCH=CHCH2Rf8)x (25h) TG és DSC viselkedése.

40. ábra Au[2(SCH=CHCH2Rf4)]x (25i) TG és DSC viselkedése.
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Az elemanalízis-mérések egy Elementar Vario EL III készüléken történtek. A
fluortartalom miatt nem volt lehetséges a ligandumok C, H, O és S tartalmának közvetlen
mérése. A minták oxigén-atmoszférában égtek el, és a visszamaradt hamu adta ki az
aranytartalmat. A kéntartalom mérése is megtörtént, de más, klasszikus analitikai
módszerekkel, vagyis a minták kéntartalmát szulfáttá oxidálták, majd a szulfáttartalmat
mérték meg titrimetriás módszerrel. Az eredményeket mutatja a 4. táblázat.
Szám
25a
25a
25a
25b
25b
25c
25d
25e
25f
25h
25i

Képlet
Au(HSC12H25)x
Au(HSC12H25)x – BTF-ban
Au(HSC12H25)x – lig. csere
Au(HSCH2CH2CH2Rf8)x
Au(HSCH2CH2CH2Rf8)x – lig. csere
Au(AcSCH2CH2CH2Rf8)x
Au[2(SCH2CH2CH2Rf8)]x
Au(HSCH2CH2Rf6)x
Au(HSCH2Rf7)x
Au(HSCH=CHCH2Rf8)x
Au[2(SCH=CHCH2Rf4)]x

%S
3,50
4,87
3,28
3,19
2,74
1,35
3,16
3,21
3,34
N/A
N/A

%Au
77,2
76,6
78,9
47,2
61,6
79,4
53,4
53,6
49,7
58,3
65,2

x
0,29
0,30
0,26
0,45
0,25
0,10
0,17
0,45
0,48
0,29
0,18

1/x
3,45
3,33
3,85
2,22
4,00
10,00
5,88
2,22
2,08
3,45
5,54

4. táblázat Az előállított AuNR-ek elemanalízis adatai.
A megadott értékek tömegszázalékok (az első két oszlopban) illetve mértékegység
nélküli arányszámok (az utolsó két oszlopban). Az x értéke azt mondja meg, hogy hány darab
ligandum-molekula jut 1 darab aranyatomra (40. ábra). A reciprokértéke, az 1/x pedig
értelemszerűen azt adja meg, hogy hány aranyatomra jut 1 darab ligandum-molekula.

M Au × %Au
100
M RSH × %Au

M Au X =

100
41. ábra
Mivel a nanorészecskék méretét nem határoztuk meg, a kapott értékek csak az azonos
módszerrel

és

teljesen

azonos

körülmények

között

készült

AuNR-k

kvalitatív

összehasonlítására jók. Ezekből az értékekből az olvasható ki, hogy a telített fluoros tiolok
“szorosabb”, sűrűbb réteget alkotnak az aranyon, mint a dodekántiol, míg a megfelelő
telítetlen tiolok nagyjából azonos mértékű illeszkedéssel kötődnek az aranyhoz. A tioacetátok
és diszulfidok már sokkal “lazább” réteget alkotnak, valószínűleg a nagyobb térigényű
funkciós csoportok (-SAc) illetve magának a diszulfid molekulának nagyobb térigénye miatt.
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Az általános fizikai tulajdonságaik közül érdemes kiemelni a nagyfokú oldhatóságukat
különféle szerves oldószerekben. A nemfluoros AuNR-k oldhatók a legtöbb oldószerben,
például dietil-éterben, diklórmetánban vagy toluolban, de acetonban nem oldódnak. A fluoros
AuNR-k viszont főleg fluoros oldószerekben oldódnak (benzotrifluorid, FC-72, freon-113)
illetve acetonban. Érdekes, hogy a 25g részecskén található láncvégi HCF2-csoportot
tartalmazó ligandumok oldhatóvá tették azt fluoros ÉS nemfluoros oldószerekben is. Egyedül
aceton-pentán (1 : 12) elegyből tudtam csak kicsapatni és kiszűrni. Fontos megemlíteni, hogy
fénytől védett helyen, por alakban évekig eltarthatók számottevő bomlás nélkül, és közben
számtalanszor visszaoldhatók és ismét bepárolhatók. Színük a kávébarnától (~5 nm) a bordósliláig változik (~20 nm) a méretüktől függően. A nemfluoros dodekántiollal készült AuNR
(25a) ragacsos, üveghez, fémhez tapad illetve kenődik, de a fluorosak nem, azok küllemre a
csontszénhez hasonlatosak.
Ligandumcserés kísérleteket is végeztem, melyek során a helycserével járó reakció
eredményét a kénorganikus ligandum kénatomján megjelenő (“arany által érezhető”)
elektronsűrűség erősen befolyásolja (42. ábra). A perfluoroktilpropán-tiollal készült AuNRket (25b) fölös mennyiségű n-dodekántiollal melegítettem és az elemanalízis tanúsága szerint
gyakorlatilag teljes mértékben sikerült leszorítani a fluoros ligandumokat.
Ezzel ellentétben a dodekántiollal készült AuNR-k (25a) esetén a fordított irányú
ligandumcsere csak részlegesen ment végbe. A cserereakciók kvalitatív értékeléséből, illetve
a bomlási hőmérsékletekből azt a következtetést lehet levonni, hogy a nemfluoros tiolok
erősebben kötődnek az aranyhoz, mint a fluoros származékaik.
Au(HSC12H25) x
25 a

toluol, 5 ekv. Rf8CH 2CH 2CH 2SH, 110oC, 1-2h
BTF, 5 ekv. C 12H 25SH, 110 oC, 1-2h

Au(HSCH2CH2CH 2Rf 8)x
2 5b

42. ábra “Aranyláz” − fluoros és organikus tiolok versengése az Au-parányokért.
Analóg ligandumcsere reakciót leírtak tiol-monoréteggel védett arany felszínen, illetve
oldható arany nanorészecskén is. Ilyen módon lehetőség nyílt hidrofil arany szolokból aranyat
szénhidrogénekbe extrahálni, illetve az arany felszínéhez kötött stabilizáló ligandumot
leszorítani.61
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2.4. Kísérleti rész

A reakciók során használt oldószereket és reagenseket a gyári kiszerelésből
közvetlenül használtam fel, további tisztítás vagy kezelés nélkül (HAuCl4.3H2O: Aldrich;
Apollo, Fluka, Fluorochem, Merck, Reanal).
A reakciók követését illetve a termékek tisztaságvizsgálatát gázkromatográfiával
végeztem (HP 5890 SeriesII, PONA 50m˙0,2 mm˙0,5μm, N2/H2, FID).
A termékekeket NMR és FT-IR vizsgálatok alapján azonosítottam és jellemeztem
(Bruker Avance 250, 1H- 13C- és F19-NMR; Bruker Equinox 55 FT-IR, KBr és folyadékfilm).
Az AuNR-k jellemzésére elemanalízis, DSC és TG mérések történtek (Elementar Vario EL
III elemanalizátor; Derivatograph-C MOM; NETZSCH DSC 200). Az NMR, FT-IR, TG és
DSC mérések az ELTE Kémiai Intézetében, az elemanalitikai vizsgálatok pedig az ELTE
Mikroanalitikai Laboratóriumában történtek. Az olvadáspont értékeket Boetius típusú mikroolvadáspontmérő készülék segítségével határoztam meg. A forráspont értékeket csak becsülni
tudtam a desztilláció során mért gőztér-hőmérsékletből, de ahol rövidutas desztillációt kellett
alkalmaznom a kis anyagmennyiség miatt, ott erre sem volt lehetőség a készülék
konstrukciója miatt.

Általános eljárás perfluoralkilmetil-triflátok (6a-b) előállítására

Egy kiszárított és CaCl2-os csővel ellátott oldalszáras lombikba bemérjük a megfelelő alkohol
(5a-b, 10 mmol) diklórmetános (20 ml) oldatát, piridint (0,95g, 12 mmol) adunk hozzá, majd
0oC-ra hűtjük az oldatot. Egy injekciós tűvel trifluormetánszulfonsav-anhidridet (3,39g, 12
mmol) csepegtetünk a reakcióelegyhez 1 órán keresztül, kevertetés közben. Ezután még 1
órán át 0oC-on, majd további 24-36 órán keresztül szobahőmérsékleten kevertetjük. Ezt
követően annyi 0oC-os vizet adunk hozzá, hogy az összes csapadék feloldódjon, illetve ha
szükséges, még annyi 0oC-os diklórmetánt, hogy az összes – külön olajos fázisként megjelenő
– termék is feloldódjon. A diklórmetános fázist elválasztjuk és Na2SO4-on szárítjuk. Az
oldószert rotációs vákuumbepárló segítségével eltávolítjuk. A bepárlási maradékot rövidutas
desztilláló berendezésben, csökkentett nyomáson desztilláljuk.
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2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadekafluoroktil-triflát (6a)

A reakciót az általános eljárás szerint végeztem a következők felhasználásával: 5a alkohol
(20,77 g, 52 mmol) diklórmetánban (100 ml) oldva, piridin (4,93 g, 62,3 mmol),
trifluormetánszulfonsav-anhidrid (17,58 g, 62,3 mmol). Reakcióidő: 24 óra. (színtelen
folyadék, 25,3 g, 92%, 98% GC tisztaság, fp: 100-110oC / ~15 Hgmm)
1

H-NMR (CDCl3): 5.53 ppm (t, 1H).

13

C-NMR ((CD3)2CO): 70.10 ppm (t, 1C).

FT-IR (neat) υ (cm-1): 1139-1210 (C-F), 1436 (-SO2-), 2291-3043 (C-H).
f = 3,21

2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-hexadekafluornonil-ftálimid (6b)

A reakciót az általános eljárás szerint végeztem a következők felhasználásával: 5b alkohol
(12,97 g, 30 mmol) diklórmetánban (60 ml) oldva, piridin (2,85 g, 36 mmol),
trifluormetánszulfonsav-anhidrid (10,17 g, 36 mmol). Reakcióidő: 36 óra. (színtelen folyadék,
15,00 g, 93%, 98% GC tisztaság, fp: 130-140oC / ~15 Hgmm)
1

H-NMR (CDCl3): 4.82 ppm (t, 1H), 6.05 ppm (m, 9H), 2J9H-9F = 51.81 Hz, 3J9H-8F = 5.06 Hz,

3

J1H-2F = 12.32 Hz.

13

C-NMR ((CD3)2CO): 70.06 ppm (t) (1C).

FT-IR (neat) υ (cm-1): 1141-1211 (C-F), 1431 (-SO2-), 2991-3042 (C-H).
f = 1,32

N-(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadekafluoroktil)-ftálimid (7a)

Egy

megfelelően

kiszárított

és

CaCl2-os

csővel

2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadekafluoroktil-triflát

ellátott
(6a,

2,13

lombikba
g,

4

bemérjük
mmol)

a

absz.

dimetilformamidos (4 ml) oldatát, és ftálimid-káliumot (0,93 g, 5 mmol) adunk hozzá.
Léghűtést alkalmazva, 21 órán át forraljuk a reakcióelegyet. Ezután vízre öntjük és a kivált
csapadékot üvegszűrőn leszűrjük. (fehér szilárd anyag, 1,47 g, 70%, op: 133-134oC)
1

H-NMR ((CD3)2CO): 4.52 ppm (t, 1H), 7.93 ppm (m, aromás-H), 3J1H-2F= 16.11 Hz , 3Jar.H=

25.60 Hz , 4Jar.H= 2.69 Hz.
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13

C-NMR ((CD3)2CO): 38.29 ppm (t, 1C), 123.80 ppm, 124.49 ppm, 132.71 ppm, 134.06

ppm, 135.06 ppm, 135.78 ppm (aromás-C), 167.68 ppm (C=O).
f = -1,41

N-(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-hexadekafluornonil)-ftálimid (7b)

Az alkalmazott kísérleti körülmények és feldolgozási lépések megegyeznek a 7a számú
ftálimid előállításánál leírtakkal. A kiindulási anyagok: 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9hexadekafluornonil-triflát (6b, 14,1 g, 25 mmol) absz. dimetilformamidban (25 ml) oldva,
ftálimid-kálium (5,78 g, 31,2 mmol). (fehér szilárd anyag, 13,62 g, 97%, op: 123-124oC)
1

H-NMR ((CD3)2CO): 4.38 ppm (t, 1H), 6.07 ppm (tt, 9H), 7.86 ppm (m, aromás-H), 2J9H-9F=

51.81 Hz, 3J9H-8F= 5.06 Hz, 3J1H-2F= 15.48 Hz, 3Jar.H= 35.54 Hz, 4Jar.H= 2.84 Hz.
13

C-NMR ((CD3)2CO): 38.28 ppm (t, 1C), 123.80 ppm, 124.48 ppm, 132.72 ppm, 133.69

ppm, 135.06 ppm, 135.78 ppm (aromás-C), 167.69 ppm (C=O).
FT-IR (folyadékfilm) υ (cm-1): 1143-1205 (C-F), 1404-1615 (aromás C=C), 1723 (C=O),
2962-3038 (alifás C-H), 3104-3212 (aromás C-H).
f = -3,44

2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadekafluoroktil-amin (4a)

A) módszer /NaBH4, BF3.OEt2/
Egy csepegtető tölcsérrel ellátott kétnyakú lombikba bemérjük a 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8pentadekafluoroktánsav-amid (3a, 8,65 g, 21 mmol) dietilénglikol-dimetiléterrel (75 ml)
készült oldatát és a NaBH4-et (3,93 g, 104 mmol), majd kevertetés közben, argonatmoszférában, szobahőmérsékleten BF3.OEt2-ot (24,59 g, 173 mmol) csepegtetünk az
elegyhez. Ezután 3 órán át forraljuk, majd a végén 1N sósavoldattal óvatosan megsavanyítjuk
a reakcióelegyet. A kivált csapadékot üvegszűrőn leszűrjük és 50-50 ml 1N sósavoldattal és
vízzel mossuk. A leszűrt csapadékot 50 ml 0,1N NaHCO3-oldatban oldjuk, amiből
dietiléterrel (3x40 ml) extraháljuk ki a terméket. Az éteres fázist MgSO 4-on szárítjuk, majd az
oldószert rotációs vákuumbepárló segítségével eltávolítjuk. A maradékot rövidutas
desztillációval, csökkentett nyomáson tisztítjuk (70-80oC / ~20 Hgmm). (színtelen folyadék,
3,51 g, 42%, 87% GC tisztaság)52

40

B) módszer /BH3.SMe2/
Egy kétnyakú lombikba bemérjük a 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadekafluoroktánsavamid (3a, 8,26 g, 20 mmol) tetrahidrofuránnal (40 ml) készült oldatát. Argon-atmoszféra alatt
forraljuk az oldatot, majd forrás közben a szeptummal lezárt nyakon keresztül egy tűvel
BMS-ot (2,28 g, 2,85 ml) csepegtetünk hozzá. 10-12 órán keresztül forraljuk az elegyet, majd
óvatosan sósavoldatot (5 ml, 1N) adunk hozzá. A gázfejlődés megszűnéséig forraljuk az
elegyet, ezután lehűtjük 0oC-ra, szükség esetén még sósavat adhatunk hozzá (5 ml, cc.), majd
a kivált csapadékot vízsugárvákuumban, üvegszűrőn leszűrjük. Az így kapott aminhidroklorid sót feloldjuk dietiléterben, amit NaOH oldattal (100 ml, 1N) mosunk. A vizes
fázist éterrel (3x40 ml) kirázzuk, az egyesített éteres fázisokat pedig MgSO4-on szárítjuk. Az
étert légköri nyomáson, majd a maradékot vízsugárvákuumban, rövidutasan desztilláljuk le
(70-80oC/ ~20 Hgmm). (színtelen folyadék, 4,77 g, 60%, 83% GC tisztaság)52
1

H-NMR ((CD3)2CO): 2.87 ppm (s, NH2), 3.96 ppm (t, CH2), 3JNH-1H= 3.79 Hz , 3J1H-2F= 16.27

Hz.
13

C-NMR ((CD3)2CO): 52.34 ppm (t, 1C).

FT-IR (folyadékfilm) υ (cm-1): 1145-1239 (C-F), 2959 (C-H), 3355 és 3423 (N-H).
f = 1,26

2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-hexadekafluornonil-amin (4b)

Egy lombikba bemérjük a ftálimidet (7b, 5,61 g, 10 mmol) metanolban (40 ml) oldva, és
hidrazin-hidrátot (2 ml, 2,8 mol) adunk hozzá. 2-3 órán keresztül forraljuk, majd redős szűrőn
leszűrjük a kivált csapadékot. A szűrletet légköri nyomáson desztilláljuk (~100oC). A
desztillációs maradékot dietiléterrel felhígítjuk, az esetlegesen kiváló csapadékot leszűrjük,
majd vízzel mossuk. Az éteres fázist Na2SO4-on szárítjuk és az oldószert légköri nyomáson
ledesztilláljuk. Az így kapott maradékot rövidutas desztillációval, csökkentett nyomáson
tisztítjuk (~120oC / ~20 Hgmm). (színtelen folyadék, 2,55 g, 59%, 90% GC tisztaság)51
1

H-NMR (CDCl3): 1.34 ppm (s, NH2), 3.27 ppm (t, 1H), 6.05 ppm (tt, 9H), 2J9H-9F= 51.81 Hz,

3

J9H-8F= 5.06 Hz, 3J1H-2F= 15.48 Hz.

13

C-NMR ((CD3)2CO): 52.31 ppm (t, 1C).

FT-IR (folyadékfilm) υ (cm-1): 1145-1205 (C-F), 2956 (C-H), 3416 (N-H).
f = -0,12
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2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadekafluoroktánsavamid (3a)

Egy gázbevezetővel ellátott gömblombikba bemérünk 500 ml dietilétert. 0oC-ra hűtjük, majd
gázpalackból NH3-val telítjük. Ezután hozzácsepegtetjük a 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8pentadekafluoroktánsav-klorid (2, 108,9 g, 251,8 mmol) dietiléteres (210 ml) oldatát keverés
és hűtés közben. Még 30 percig NH3-t buborékoltatunk át az oldaton, aztán egy éjszakán
keresztül állni hagyjuk, majd víz (210 ml) hozzáadása után még 30 percen át kevertetjük.
Ezután a fázisokat elválasztjuk, az éteres fázist rendre vízzel, igen híg sósavval, és vízzel
mossuk, majd Na2SO4-on szárítjuk. Rotációs vákuumbepárló segítségével eltávolítjuk az étert,
majd a kivált terméket tovább szárítjuk 90oC-os vízfürdőn. (fehér szilárd anyag, 101,4 g, 98%,
97,7% GC tisztaság, op: 135-136oC)52
1

H-NMR ((CD3)2CO): 8.02 ppm (d, CO-NH2), 2JH-H= 83.24 Hz.

FT-IR (KBr) υ (cm-1): 1150-1203 (C-F), 1705 (C=O), 3207 és 3385 (N-H).
f = 0,14

N-(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadekafluoroktil)-2,2,2-trifluoracetamid (3b)

Egy kétnyakú lombikba bemérjük a primer amin (4a, 4,00 g, 10 mmol) dietiléterrel (50 ml)
készült oldatát, majd szobahőmérsékleten hozzáadunk 2,2,2-trifluorecetsav-anhidridet (8,4 g,
40 mmol). 2 óra forralás után az elegyet vízzel, NaHCO3-tal, és megint vízzel kirázzuk, az
éteres fázist Na2SO4-on szárítjuk, majd az oldószert rotációs vákuumbepárlóval eltávolítjuk. A
kikristályosodó nyersterméket forró izooktánban (~10 ml / g) oldjuk, majd a lehűlt oldatból
üvegszűrőn kiszűrjük a kocsonyás terméket. (színtelen szilárd anyag, 3,44 g, 70%, 97% GC
tisztaság)
1

H-NMR (CDCl3): 4.11 ppm (m, CH2), 6.60 ppm (s, amid-H), 3J1H-2F= 14.85 Hz, 3J1H-NH= 6.48

Hz.
FT-IR (KBr) υ (cm-1): 1151-1259 (C-F), 1720 (C=O), 2923-3100 (C-H), 3327 (N-H).
f = 0,69
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N-(2,2,2-trifluoretil)-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadekafluoroktánsavamid (3c)

A 3b számú savamid előállításához hasonlóan járunk el, de az anyagok összemérése után még
1 órán keresztül forraljuk az elegyet, majd vizet adunk hozzá. Az olajként leülepedő terméket
dietiléterrel kiextraháljuk, háromszor vízzel mossuk és Na2SO4-on szárítjuk. Az oldószert
légköri nyomáson eltávolítjuk, majd a maradékot rövidutas desztillációval, csökkentett
nyomáson tisztítjuk (110-120oC / ~20 Hgmm). A terméket tovább tisztítjuk izooktánból
átkristályosítva (~10 ml / g). A kiindulási anyagok: 2,2,2-trifluoretil-amin (9,49 g, 70 mmol)
absz.

dietiléterrel

(180

ml)

készült

oldata,

trietilamin

(14,14

g,

140

mmol),

2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadekafluoroktánsav-klorid (2, 31,19 g, 72 mmol) absz.
dietiléterrel (60 ml) készült oldata. (fehér szilárd anyag, 3,63 g, 11%)
1

H-NMR (CDCl3): 4.03 ppm (m, CH2), 6.80 ppm (s, amid-H), 3J1H-2F= 8.53 Hz.

FT-IR (folyadékfilm) υ (cm-1): 1144-1245 (C-F), 1718 (C=O), 2926-3088 (C-H), 3345 (N-H).
f = 0,65

N-(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadekafluoroktil)-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8pentadekafluoroktánsavamid (3d)

Összemérjük a primer amin (4a, 2,91 g, 7,3 mmol) dietiléterrel (30 ml) készült oldatát
trietilaminnal (0,74 g, 7,3 mmol) és 0oC-ra hűtjük az elegyet. Ezután hozzácsepegtetünk
dietiléterben (10 ml) oldott 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadekafluoroktánsav-kloridot (2,
3,09 g, 7,3 mmol), majd az elegyet 1 órán át szobahőmérsékleten állni hagyjuk. Az oldószert
rotációs vákuumbepárlóval eltávolítjuk, a maradékot pedig vízben oldjuk. A kivált csapadékot
üvegszűrőn leszűrjük és levegőn szárítjuk. (fehér szilárd anyag, 4,82 g, 83%, op: 105-106oC)55
1

H-NMR ((CD3)2CO): 2.86 ppm (s, CH2), 4.32 ppm (t, CONH), 3JNH-1H= 3.16 Hz, 3J1H-2F=

15.80 Hz.
FT-IR (KBr) υ (cm-1): 1144-1233 (C-F), 1712 (C=O), 2911 (C-H), 3343 (N-H).
f = 1,78
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N-(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadekafluoroktil)-N-metil-2,2,2-trifluoracetamid (3e)

Egy kétnyakú lombikba bemérjük a 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadekafluoroktilmetilamin (8c, 5,13 g, 12,42 mmol) dietiléterrel (60 ml) készült oldatát, trietilamint (1,25 g, 12,42
mmol) adunk hozzá, majd szobahőmérsékleten hozzáadunk 2,2,2-trifluorecetsav-anhidridet
(3,13 g, 15,03 mmol). 2 óra forralás után az elegyet vízzel, NaHCO3-tal, és megint vízzel
kirázzuk, az éteres fázist Na2SO4-on szárítjuk, majd az oldószert rotációs vákuumbepárlóval
eltávolítjuk. (fehér szilárd anyag, 5,85 g, 93%, 99≤% GC tisztaság)
1

H-NMR (CDCl3): 3.32 ppm (s, CH3), 4.18 ppm (m, CH2), 3J1H-2F= 15.64 Hz.

FT-IR (KBr) υ (cm-1): 1105-1263 (C-F) ; 1700 (C=O) ; 2854-3022 (C-H).
f = 0,88

N-(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadekafluoroktil)-N-metil-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8pentadekafluoroktánsavamid (3f)

Összemérjük a 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadekafluoroktilmetil-amin (8c, 6,15 g, 14,89
mmol) dietiléterrel (60 ml) készült oldatát trietilaminnal (1,50 g, 14,89 mmol) és 0oC-ra
hűtjük

az

elegyet.

Ezután

hozzácsepegtetünk

dietiléterben

(20

ml)

oldott

2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadekafluoroktánsav-kloridot (2, 6,44 g, 14,89 mmol), majd
az elegyet 1 órán át szobahőmérsékleten állni hagyjuk. Az éteres oldathoz vizet (200 ml)
adunk, és a kivált csapadékot üvegszűrőn leszűrjük és levegőn szárítjuk. (fehér szilárd anyag,
10,48 g, 87%, 88% GC tisztaság)
1

H-NMR ((CD3)2CO): 3.48 ppm (s, CH3), 4.51 ppm (t, CH2), 3J1H-2F= 16.11 Hz.

FT-IR (KBr) υ (cm-1): 1147-1210 (C-F), 1690 (C=O), 2924 (C-H).
f = 1,73
2,2,2-trifluoretil-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadekafluoroktil-amin (8a)

Az alkalmazott kísérleti körülmények és feldolgozási lépések megegyeznek a primer amin
(4a) előállításánál leírtakkal (lásd 40. oldal), kivéve, hogy nem képzünk hidroklorid sót,
hanem az elegy vízre öntése után dietiléterrel (3x40 ml) kiextraháljuk a terméket. Az éteres
fázist Na2SO4-on szárítjuk, majd az oldószert légköri nyomáson ledesztilláljuk. A maradékot
rövidutas desztillációval, csökkentett nyomáson tisztítjuk (40-50oC / ~20 Hgmm). A
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kiindulási anyagok: savamid (3c, 3,13 g, 6,32 mmol) dietilénglikol-dimetiléterrel (30 ml)
készült oldata, NaBH4 (0,12 g, 3,16 mmol), BF3.OEt2 (7,39 g, 52 mmol). (színtelen folyadék,
2,77 g, 91%, 90% GC tisztaság)
1

H-NMR (CDCl3): 3.39 ppm (s, N-H), 3.64 ppm (m, CH2), 3J1H-2F = 12.01 Hz (oktil), 3J1H-2F =

9.48 Hz (etil).
FT-IR (folyadékfilm) υ (cm-1): 1143-1242 (C-F), 2821-2981 (C-H), 3351 (N-H).

Bisz(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadekafluoroktil)-amin (8b)

Az alkalmazott kísérleti körülmények és feldolgozási lépések megegyeznek a 4a számú
primer amin előállításánál leírtakkal (lásd 40. oldal), kivéve, hogy nem képzünk hidroklorid
sót híg sósavoldattal, hanem kb. ötszörös mennyiségű vizet adunk a reakcióelegyhez a
forralás befejezése után, majd a kivált csapadékot üvegszűrőn leszűrjük. A kiindulási
anyagok: savamid (3d, 6,36 g, 8 mmol) dietilénglikol-dimetiléterben (40 ml) oldva, NaBH4
(1,5 g, 4 mmol), BF3.OEt2 (9,35 g, 65,8 mmol). (fehér szilárd anyag, 4,74 g, 76%, op: 3536oC)66
1

H-NMR ((CD3)2CO): 2.85 ppm (s, NH), 3.64 ppm (t, CH2), 3J1H-2F= 16.11 Hz.

13

C-NMR ((CD3)2CO): 49.52 ppm (t, 1C).

FT-IR (KBr) υ (cm-1): 1147-1208 (C-F), 3228 (C-H), 3413 (N-H).
f = 2,06

2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadekafluoroktil-2,2,2-trifluoretil-metilamin (9a)

Egy, az egyik nyakán szeptummal lezárt kétnyakú lombikba bemérjük a savamidot (3e, 5,09
g, 10 mmol) és a tetrahidrofuránt (40 ml), majd argon-atmoszférában forraljuk az oldatot.
Ekkor hozzácsepegtetjük a BMS-ot (19,25 mmol, 2,03 ml). 10 óra forralás után
szobahőmérsékletre hűtjük az elegyet, és metanolt (5 ml) adunk hozzá. Az elegyet vízzel (20
ml) mossuk, majd dietiléterrel (3x20 ml) kiextraháljuk az amint. Az étert, Na 2SO4-os szárítás
után, légköri desztillációval eltávolítjuk, és megkapjuk a terméket. (színtelen folyadék, 3,70 g,
75%, 97% GC tisztaság)
1

H-NMR (CDCl3): 2.69 ppm (s, CH3), 3.27 ppm (m, CH2), 3J1H-2F= 17.85 Hz (oktil), 3J1H-2F=

9.32 Hz (etil).
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13

C-NMR (CDCl3): 43.55 ppm (CH3), 55.99 ppm (t, CH2), 57.93 ppm (q, CH2).

FT-IR (folyadékfilm) υ (cm-1): 1151-1239 (C-F), 2918 (C-H).
f = 1,25

Bisz-(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadekafluoroktil)-metilamin (9b)

Hasonlóan járunk el, mint a 9a számú tercier amin előállításánál, ebben az esetben viszont a
3f savamidból indulunk ki és 16 órán keresztül kell forralni az elegyet. A reakció végén elég
az alsó fázist elválasztani, majd azt galléros lombikból vákuumban, rövidutas desztillációval
tisztítani. (színtelen folyadék, 5,02 g, 60%, 96,5% GC tisztaság, op: 29-30oC)
1

H-NMR (CDCl3): 2.73 ppm (s, CH3), 3.67 ppm (t, CH2), 3J1H-2F= 15.80 Hz.

FT-IR (KBr) υ (cm-1): 1146-1240 (C-F), 2923 (C-H).
f = 4,72

Általános eljárás AuNR (25a-i) előállítására

A HAuCl4.3H2O (15 ml, 0,0304 M) vizes oldatához toluolt vagy benzotrifluoridot (oldószer1) (40 ml) és (C8H17)4NBr-ot (1,09 g, 2 mmol) adunk. 5 perc szobahőmérsékleten történő
keverés után a vizes fázist eltávolítjuk, a szerves fázishoz pedig a megfelelő ligandumot (0,42
mmol tiol vagy tioacetát illetve 0,21 mmol diszulfid) adjuk, majd NaBH4 (0,19g, 5 mmol,
12,5 ml vízhez) vizes oldatát ~15 perc alatt hozzácsepegtetjük. 3 óra szobahőmérsékleten
történő keverés után a fázisokat szétválasztjuk, a szerves fázist pedig vízzel mossuk (3x5 ml).
A maradék víz eltávolítása az oldatból rotációs vákuumbepárlón történik oly módon, hogy
dioxánt (30 ml) adunk hozzá, ami így a vízzel azeotróp elegyként kidesztillál. A maradékhoz
kicsapószert (oldószer-2) (50 ml) adunk. A kivált fekete csapadékot kiszűrjük, mossuk
oldószer-2-vel, majd vákuum-exszikkátorban szárítjuk.
Szám
25a
25b
25c
25d
25e
25f
25g
25h
25i

Képlet
Au(HSC12H25)x
Au(HSCH2CH2CH2Rf8)x
Au(AcSCH2CH2CH2Rf8)x
Au[2(SCH2CH2CH2Rf8)]x
Au(HSCH2CH2Rf6)x
Au(HSCH2Rf7)x
Au(HSCH2(CF2)8H)x
Au(HSCH=CHCH2Rf8)x
Au[2(SCH=CHCH2Rf4)]x

oldószer-1
toluol
benzotrifluorid
benzotrifluorid
benzotrifluorid
benzotrifluorid
benzotrifluorid
benzotrifluorid
benzotrifluorid
benzotrifluorid

oldószer-2
aceton
dioxán
dioxán
dioxán
dioxán
dioxán
aceton-pentán 1 : 12
dioxán
metanol

Kitermelés (Au) (%)
90
81
52
94
85
93
78
75
36
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A kitermelést az AuCl4- ionok kezdeti koncentrációjából és a ligandumok és az arany
sztöchiometrikus arányából számoltam, amit az elemanalízis vizsgálatok eredményéből
számoltam ki.

Ligandumcsere AuNR-n

Az Au(HSC12H25)x (19 mg, 0,074 mmol) toluolos oldatához (15 ml) Rf8CH2CH2CH2SH-t
adunk (184 mg, 0,37 mmol). 110 oC-on, 1-2 órán át történő keverés után az oldószert rotációs
vákuumbepárlóval eltávolítjuk, dioxánt (20 ml) teszünk a maradékra, 1 éjszakát állni hagyjuk,
majd kiszűrjük a csapadékot és dioxánnal (3x5 ml) mossuk. Vákuum-exszikkátorban
szárítjuk.
Fordított esetben Au(HSCH2CH2CH2Rf8)x (100 mg, 0,24 mmol) benzotrifluoridos oldatához
(20 ml) kell adni a megfelelő C12H25SH ligandumot (241 mg, 1,19 mmol), acetont (25 ml) kell
a maradékhoz adni, a végén pedig a csapadékot szintén acetonnal (3x10 ml) kell mosni.

Általános eljárás perfluoralkil-2-jód-1-propanolok (12a-e) előállítására

Egy háromnyakú, hőmérővel, mágneses keverővel, csepegtetővel és visszafolyós hűtővel
ellátott gömblombikba bemérjük a megfelelő perfluoralkil-jodidot (10a-e, 1 mol) és káliumpiroszulfit vizes oldatát (K2S2O5, 70 g, 315 mmol; 200 ml vízben), majd a kétfázisú elegyet
65oC-on, argon védőatmoszféra alatt kevertetjük. Ezután AIBN (5 g, 30 mmol) allil-alkoholos
(11, 87 g, 105 ml, 1,5 mol) oldatát 65-70oC-on kezdjük hozzácsepegtetni. A hőmérsékletet 7580oC-on tartjuk miközben az allil-alkoholt adagoljuk. A reakció teljesen végbemegy, ha még
80oC-on 1 órán át, majd 100oC-on 10 percen keresztül forraljuk az elegyet. A folyékony
termékek esetében az elegyet szobahőmérsékletre hűtjük, felhígítjuk vízzel majd dietiléterrel
extraháljuk (3×150 ml). Az éteres oldatot Na2SO4-on szárítjuk, majd légköri nyomáson,
argon-atmoszféra alatt ledesztilláljuk. Vízsugárvákuumban tisztítjuk tovább. A szilárd
termékek esetében a forró elegyet vízreöntjük és szobahőmérsékleten, 1 éjszakára állni
hagyjuk. A vizes fázis dekantálása után a szilárd terméket egy mozsárban porrá törjük, majd
üvegszűrőn desztillált vízzel alaposan mossuk. Ezután 2 napig szárítjuk vákuumexszikkátorban, majd benzolból átkristályosítjuk (~1,3 ml / g).58
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4,4,5,5,6,6,7,7,7-nonafluoro-2-jódheptan-1-ol (12a)

A reakciót az általános eljárás szerint végeztem a következők felhasználásával: 10a jodid (185
g, 535 mmol), K2S2O5 (37,5 g, 168 mmol) vízben oldva (107 ml) és AIBN (2,68 g, 16 mmol)
allil-alkoholban oldva (11, 56,3 ml, 804 mmol). (halványsárga folyadék, 180 g, 83%, 97,5%
GC tisztaság, fp: 105-110oC / ~15 Hgmm)
1

H-NMR (CDCl3): 2.46 ppm (br s, 1H), 2.90 ppm (m, 2H), 3.83 ppm (m, 2H), 4.44 ppm (m,

1H)
13

C-NMR (CDCl3): 21.9 ppm (C2), 37.7 ppm (C3), 68.3 ppm (C1).

19

F-NMR (CDCl3): -81.7 ppm (m, 3F), -114.3 ppm (q, 2F), -125.1 ppm (m, 2F), -126.6 ppm

(m, 2F).

4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-tridekafluoro-2-jódnonan-1-ol (12b)

A reakciót az általános eljárás szerint végeztem a következők felhasználásával: 10b jodid
(1500 g, 735 ml, 3,36 mol), K2S2O5 (90 g, 405 mmol) vízben oldva (300 ml) és AIBN (9,0 g,
55 mmol) allil-alkoholban oldva (11, 255 ml, 3,75 mol). (fehér szilárd anyag, 1592 g, 94%,
96,4% GC tisztaság, op: 46-48oC)
1

H-NMR (CDCl3): 2.26 ppm (br s, 1H), 2.90 ppm (m, 2H), 3.83 ppm (m, 2H), 4.44 ppm (m,

1H)
13

C-NMR (CDCl3): 24.6 ppm (C2), 28.9 ppm (C3), 61.7 ppm (C1).

4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-heptadekafluoro-2-jódundekan-1-ol (12c)

A reakciót az általános eljárás szerint végeztem a következők felhasználásával: 10c jodid (545
g, 267 ml, 1 mol), K2S2O5 (70 g, 315 mmol) vízben oldva (200 ml) és AIBN (5,00 g, 30
mmol) allil-alkoholban oldva (11, 87 g, 105 ml, 1,5 mol). (fehér szilárd anyag, 592 g, 98%,
96% GC tisztaság, op: 93-94oC)
1

H-NMR (CDCl3): 2.04 ppm (br s, 1H), 2.90 ppm (m, 2H), 3.79 ppm (m, 2H), 4.45 ppm (m,

1H)
13

C-NMR (CDCl3): 24.6 ppm (C2), 28.9 ppm (C3), 61.7 ppm (C1).
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4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,11,11,11-hexadekafluoro-2-jód-10-trifluormetilundekan-1-ol
(12d)

A reakciót az általános eljárás szerint végeztem a következők felhasználásával: 10d jodid (50
g, 83,9 mmol), K2S2O5 (5,8 g, 26 mmol) vízben oldva (35 ml) és AIBN (0,42 g, 0,25 mmol)
allil-alkoholban oldva (11, 7,3 g, 8,8 ml, 126 mmol). (fehér szilárd anyag, 53,6 g, 98%, 97,5%
GC tisztaság, op: 69-70oC)
1

H-NMR (CDCl3): 2.30 ppm (br s, 1H), 2.90 ppm (m, 2H), 3.83 ppm (m, 2H), 4.44 ppm (m,

1H)
13

C-NMR (CDCl3): 22.1 ppm (C2), 37.8 ppm (C3), 68.2 ppm (C1).

19

F-NMR (CDCl3): -72.5 ppm (m, 6F), -114.0 ppm (td, 2F), -115.7 ppm (m, 2F), -121.3 ppm

(m, 2F), -122.2 ppm (m, 4F), -124.1 ppm (m, 2F), -186.7 ppm (m, 1F).

4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,13-heneikozafluoro-2-jódtridekan-1-ol (12e)

A reakciót az általános eljárás szerint végeztem a következők felhasználásával: 10e jodid
(32,3 g, 50 mmol), K2S2O5 (3,5 g, 16 mmol) vízben oldva (10 ml) és AIBN (0,25 g, 1,5 mmol)
allil-alkoholban oldva (11, 5,2 ml, 75 mmol). Az allil-alkohol becsepegtetése után a
reakcióelegy megszilárdul, ezért 80oC-ra melegítjük, majd 3 óra után még AIBN-t (0,25 g)
adunk hozzá és tartjuk a hőmérsékletet még 2 órán át. Ezután AIBN (0,25 g) allil-alkoholos
(11, 2,6 ml, 38 mmol) oldatát adunk megint hozzá és 80oC-on további 3 órán át kevertetjük.
Végül az elegyet 100oC-ra melegítjük és 15 percen át így tartjuk.. (fehér szilárd anyag, 33,1 g,
94%, 96% GC tisztaság, op: 123-125oC)
1

H-NMR ((CD3)2CO): 2.85 ppm (2m, 2H), 3.85 ppm (dm, 2H), 4.35 ppm (m, 1H), 4.44 ppm

(m) (1H, 4.77 ppm (br s, OH, 1H).
13

C-NMR ((CD3)2CO): 19.9 ppm (C2), 37.5 ppm (C3), 68.6 ppm (C1).

19

F-NMR ((CD3)2CO): 93.5 ppm (m, 3F), 61.1 ppm (q, 2F), 52.9 ppm (m, 10F), 51.9 ppm (m,

2F), 51.0 ppm (m, 2F), 48.4 ppm (m, 2F).
Általános eljárás perfluoralkil-propan-1-olok (13a-d) előállítására

Egy háromnyakú, hőmérővel, mágneses keverővel, csepegtetővel és visszafolyós hűtővel
ellátott gömblombikba bemérjük sorban a megfelelő perfluoralkil-2-jódpropan-1-olt (12a-c,
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12e, 1 mol), metanolt (750 ml), Raney-nikkelt (48 g, 200 ml metanolban). Jeges-vizes
fürdővel 10oC alatt tartjuk az elegy hőmérsékletét miközben hidrazin-hidrát (121 g, 2,41 mol)
metanolos oldatát (300 ml) csepegtetjük hozzá olyan ütemben, hogy ne menjen a belső
hőmérséklet 10oC fölé. Ezután eltávolítjuk a hűtést a lombik alól, majd további 1,5 órán át
szobahőmérsékleten kevertetjük. Miután eltávolítottuk a katalizátort üvegszűrőre rétegzett
Celit-tel, az elegyet felhígítjuk jéghideg vízzel (6 l) és az alsó fluoros fázist elválasztjuk. A
vizes-metanolos fázist dietiléterrel (2x2 ml / mmol), az egyesített éteres illetve fluoros
fázisokat pedig vízzel (3x50 ml) mossuk és Na2SO4-on szárítjuk. Szűrés után az oldószert
vákuumban

eltávolítjuk,

majd

a

maradékot

vákuumban

desztilláljuk.

A

szilárd

nyerstermékeket izooktánból (~0,5 ml / mmol) átkristályosítjuk.58

4,4,5,5,6,6,7,7,7-nonafluorheptan-1-ol (13a)

A reakciót az általános eljárás szerint végeztem a következők felhasználásával: 12a jódhidrin
(50 g, 124 mmol), metanol (90 ml), Raney-nikkel (5,95 g, 25 ml metanolban) és hidrazinhidrát (15,0 g, 300 mmol; 38 ml metanolban). (színtelen folyadék, 28,2 g, 82%, 98% GC
tisztaság, fp: 95-100oC / ~15 Hgmm)
1

H-NMR (CDCl3): 1.85 ppm (m, 2H), 2.20 ppm (m, 2H), 2.51 ppm (br s, OH), 3.72 ppm (t,

2H)
13

C-NMR (CDCl3): 23.5 ppm (C2), 27.7 ppm (C3), 61.5 ppm (C1).

19

F-NMR (CDCl3): -81.9 ppm (m, 3F), -115.4 ppm (m, 2F), -125.2 ppm (m, 2F), -126.9 ppm

(m, 2F).

4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-tridekafluornonan-1-ol (13b)

A reakciót az általános eljárás szerint végeztem a következők felhasználásával: 12b jódhidrin
(504 g, 1 mol), metanol (750 ml), Raney-nikkel (48 g, 200 ml metanolban) és hidrazin-hidrát
(121 g, 2,41 mol; 300 ml metanolban). (színtelen folyadék, 311 g, 82%, 99% GC tisztaság, fp:
110-113oC / ~15 Hgmm)
1

H-NMR (CDCl3): 1.81 ppm (m, 2H), 2.25 ppm (m, 2H), 2.51 ppm (br s, OH), 3.72 ppm (t,

2H)
13

C-NMR (CDCl3): 23.5 ppm (C2), 27.7 ppm (C3), 61.5 ppm (C1).
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4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-heptadekafluorundekan-1-ol (13c)

A reakciót az általános eljárás szerint végeztem a következők felhasználásával: 12c jódhidrin
(500 g, 828 mmol), metanol (620 ml), Raney-nikkel (40 g, 166 ml metanolban) és hidrazinhidrát (100,2 g, 2 mol; 248 ml metanolban). (fehér szilárd anyag, 310 g, 78%, 99,1% GC
tisztaság, op: 42oC)
1

H-NMR (CDCl3): 1.81 ppm (m, 2H), 2.26 ppm (m, 2H), 2.51 ppm (br s, OH), 3.64 ppm (t,

2H)
13

C-NMR (CDCl3): 24.6 ppm (C2), 28.9 ppm (C3), 61.7 ppm (C1).

4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,13-heneikozafluortridekan-1-ol (13d)

A reakciót az általános eljárás szerint végeztem a következők felhasználásával: 12e jódhidrin
(200 g, 284 mmol), metanol (430 ml), Raney-nikkel (14 g, 85 ml metanolban) és hidrazinhidrát (34 g, 685 mmol; 85 ml metanolban). Ebben az esetben a reakciót 10 oC-on 2 órán át,
majd szobahőmérsékleten további 18 órán át vezetjük. Ezután az elegyhez 12M-os
sósavoldatot (68 ml), vizet (500 ml) és dietil-étert (250 ml) adunk, majd további fél órán át
kevertetjük. A feldolgozási lépések ezután az általános eljárás szerint történtek. (fehér szilárd
anyag, 106 g, 80%, 98,1% GC tisztaság, op: 86-89oC)
1

H-NMR (CDCl3): 1.81 ppm (m, 2H), 2.26 ppm (m, 2H), 2.51 ppm (br s, OH), 3.63 ppm (t,

2H)
13

C-NMR (CDCl3): 24.6 ppm (C2), 28.9 ppm (C3), 61.7 ppm (C1).

Általános eljárás perfluoralkil-prop-2-en-1-olok (14a-e) előállítására

A megfelelő jódhidrint (12a-e, 1 mol) dietiléterben (1,2 l) dietilaminnal (220,2 g, 3 mol),
szobahőmérsékleten reagáltatunk. 3-6 hét állás után a kivált csapadékot kiszűrjük és
dietiléterrel

mossuk.

A

szűrletet

vákuumban

bepároljuk,

a

maradékot

pedig

vákuumdesztillációval tisztítjuk vagy átkristályosítjuk izooktánból (~3 ml / g).
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4,4,5,5,6,6,7,7,7-nonafluorhept-2-en-1-ol (14a)

A reakciót az általános eljárás szerint végeztem a következők felhasználásával: 12a jódhidrin
(159,2 g, 394 mmol), dietiléter (475 ml), dietilamin (86,6 g, 1,18 mol). (színtelen folyadék,
93,9 g, 85%, 95,2% GC tisztaság, fp: 59-62oC / ~15 Hgmm)
1

H-NMR (CDCl3): 2.93 ppm (s), 4.32 ppm (m), 5.95 ppm (q), 6.52 ppm (hd)

13

C-NMR (CDCl3): 61.3 ppm (C1), 116.4 ppm (t, C2), 141.6 ppm (t, C3).

4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-tridekafluornon-2-en-1-ol (14b)

A reakciót az általános eljárás szerint végeztem a következők felhasználásával: 12b jódhidrin
(10,08 g, 20 mmol), dietiléter (25 ml), dietilamin (4,4 g, 60 mmol). (színtelen folyadék, 6,9 g,
93%, 95,5% GC tisztaság, fp: 71-73oC / ~15 Hgmm)
1

H-NMR (CDCl3): 2.66 ppm (s), 4.33 ppm (m), 5.95 ppm (q), 6.52 ppm (hd)

13

C-NMR (CDCl3): 61.5 ppm (C1), 116.6 ppm (t, C2), 141.4 ppm (t, C3).

4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-heptadekafluorundec-2-en-1-ol (14c)

A reakciót az általános eljárás szerint végeztem a következők felhasználásával: 12c jódhidrin
(10,27 g, 17 mmol), dietiléter (20 ml), dietilamin (3,74 g, 51 mmol). (színtelen folyadék, 6,6
g, 84%, 94,5% GC tisztaság, fp: 130-135oC / ~15 Hgmm)
1

H-NMR (CDCl3): 2.48 ppm (s), 4.33 ppm (m), 5.96 ppm (q), 6.52 ppm (hd)

13

C-NMR (CDCl3): 61.5 ppm (C1), 116.6 ppm (t, C2), 141.4 ppm (t, C3).

4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,11,11,11-hexadekafluoro-10-trifluormetilundec-2-en-1-ol (14d)

A reakciót az általános eljárás szerint végeztem a következők felhasználásával: 12d jódhidrin
(48,4 g, 74 mmol), dietiléter (90 ml), dietilamin (16,3 g, 222 mmol). (színtelen folyadék, 27,7
g, 71%, 94,4% GC tisztaság, fp: 142-144oC / ~15 Hgmm)
1

H-NMR (CDCl3): 2.24 ppm (s), 4.34 ppm (m), 5.96 ppm (q), 6.52 ppm (hd)

13

C-NMR (CDCl3): 61.6 ppm (C1), 116.6 ppm (t, C2), 141.5 ppm (t, C3).
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4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,13-heneikozafluortridec-2-en-1-ol (14e)

A reakciót az általános eljárás szerint végeztem a következők felhasználásával: 12e jódhidrin
(9,86 g, 14 mmol), dietiléter (15 ml), dietilamin (3,08 g, 42 mmol). (színtelen folyadék, 6,95
g, 85%, 90,6% GC tisztaság, fp: 108-110oC / ~0,1 Hgmm, op: 54-56oC)
1

H-NMR (CDCl3): 2.94 ppm (s), 4.33 ppm (m), 6.06 ppm (q), 6.71 ppm (hd)

13

C-NMR (CDCl3): 61.5 ppm (C1), 115.4 ppm (t, C2), 141.5 ppm (t, C3).

Általános eljárás perfluoralkilpropil-jodidok (15a-d) előállítására

A megfelelő alkoholhoz (13a-d, 1 mol) vörösfoszfort (10,31 g, 0,33 mol) és jódot (266,5 g,
1,05 mol) adunk. Az elegyet 130-140oC-on, argon-atmoszférában, 2 órán át kevertetjük, majd
szobahőmérsékletre hűtjük. Ezután NaHSO3 vizes oldatát (15,87 g, 153 mmol; 80 ml vízben),
vizet (500 ml) és dietilétert (1 l) adunk hozzá. A két fázist elválasztjuk, a szerves fázist vízzel,
a vizest pedig dietiléterrel mossuk. Az egyesített szerves fázisokat Na2SO4-on szárítjuk,
vákuumban bepároljuk. Ha a halványsárga maradék folyadék, akkor vákuumban
ledesztilláljuk, ha szilárd, akkor ciklohexánból átkristályosítjuk (~6 ml / g).

4,4,5,5,6,6,7,7,7-nonafluoro-1-jódheptán (15a)

A reakciót az általános eljárás szerint végeztem a következők felhasználásával: 13a alkohol
(6,95 g, 25 mmol), vörösfoszfor (0,26 g, 8,3 mmol), jód (6,67 g, 26,3 mmol). (halványsárga
folyadék, 4,94 g, 65%, 96% GC tisztaság, fp: ~70oC / ~15 Hgmm)62

4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-tridekafluoro-1-jódnonán (15b)

A reakciót az általános eljárás szerint végeztem a következők felhasználásával: 13b alkohol
(7,56 g, 20 mmol), vörösfoszfor (0,22 g, 7 mmol), jód (5,39 g, 21,2 mmol). (halványsárga
folyadék, 8,30 g, 85%, 96,1% GC tisztaság, fp: ~90oC / ~15 Hgmm)63
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4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-heptadekafluoro-1-jódundekán (15c)

A reakciót az általános eljárás szerint végeztem a következők felhasználásával: 13c alkohol
(525,0 g, 1098 mmol), vörösfoszfor (10,9 g, 352 mmol), jód (148,0 g, 1,17 mol). (fehér
szilárd anyag, 555,0 g, 86%, 99% GC tisztaság, fp: ~124oC / ~0,1 Hgmm)64

4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,13-heneikozafluoro-1-jódtridekán (15d)

A reakciót az általános eljárás szerint végeztem a következők felhasználásával: 13d alkohol
(11,56 g, 20 mmol), vörösfoszfor (0,22 g, 7 mmol), jód (5,39 g, 21,2 mmol). (fehér szilárd
anyag, 11,96 g, 87%, 95,3% GC tisztaság, op: ~75-76oC)65

3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluoroktil-tozilát (23)

A megfelelő alkohol (13e, 10 g, 27,5 mmol) diklórmetános oldatához (50 ml) tozil-kloridot
(6,8 g, 35,7 mmol), freon-113-at (10 ml) és 50%-os NaOH-oldatot (50 ml) adunk. Az elegyet
1,5 órán át, 50oC-on kevertetjük, majd vizet (100 ml) adunk hozzá. A fázisok elválasztása
után a szerves fázist vízzel, a vizest pedig diklórmetánnal mossuk. Az egyesített szerves
fázisokat Na2SO4-on szárítjuk, és vákuumban bepároljuk. (fehér szilárd anyag; 13,1 g, 92%,
98,4% GC tisztaság)66

Általános eljárás perfluoralkil-alkil-tioacetátok (17a-h) előállítására

A kiindulási fluoros alkilezőszer (6a-b: triflátok, 15a-d: jodidok, 23: tozilát, 24: dibromid; 10
mmol) dimetilformamidos oldatához (triflátokhoz: 20 ml, jodidokhoz: 40 ml, toziláthoz: 30
ml, dibromidhoz: 12 ml) KSAc-ot (1,37 g, 12 mmol) adunk, majd 0,5 órán át, 80oC-on
kevertetjük. Ezután vizet (2-3-szoros térfogatmennyiséget) adunk hozzá, majd dietil-éterrel
extraháljuk. A szerves fázist vízzel mossuk és Na2SO4-on szárítjuk, majd vákuumban
bepároljuk. A maradékot vákuumban desztilláljuk (~0,1 Hgmm).
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4,4,5,5,6,6,7,7,7-nonafluorheptil-tioacetát (17a)

A reakciót az általános eljárás szerint végeztem a következők felhasználásával: 15a jodid
(5,00 g, 12,9 mmol), dimetilformamid (50 ml), KSAc (1,77 g, 15,5 mmol). (halványsárga
folyadék, 3,74 g, 86%, 98% GC tisztaság, fp: 65-70oC / ~0,1 Hgmm)
1

H-NMR (CDCl3): 1.92 ppm (m), 2.16 ppm (m), 2.35 ppm (s), 2.96 ppm (t).

13

C-NMR (CDCl3): 20.9 ppm, 28.2 ppm, 29.9 ppm (t), 30.6 ppm, 195.3 ppm.

FT-IR (neat) υ (cm-1): 1103-1458 (C-F), 1698 (C=O), 2952 (C-H).
f = -1,47

4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-tridekafluornonil-tioacetát (17b)

A reakciót az általános eljárás szerint végeztem a következők felhasználásával: 15b jodid
(20,03 g, 41 mmol), dimetilformamid (160 ml), KSAc (5,62 g, 49,2 mmol). (halványsárga
folyadék, 16,31 g, 91%, 97% GC tisztaság, fp: 90-100oC / ~0,1 Hgmm)
1

H-NMR (CDCl3): 1.91 ppm (m), 2.16 ppm (m), 2.36 ppm (s), 2.96 ppm (t).

13

C-NMR (CDCl3): 20.9 ppm, 28.2 ppm, 29.9 ppm (t), 30.7 ppm, 195.4 ppm.

FT-IR (neat) υ (cm-1): 1073-1458 (C-F), 1699 (C=O), 2952 (C-H).
f = -0,71

4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-heptadekafluorundecil-tioacetát (17c)

A reakciót az általános eljárás szerint végeztem a következők felhasználásával: 15c jodid
(40,00 g, 68 mmol), dimetilformamid (270 ml), KSAc (9,34 g, 81,8 mmol). (sárga folyadék,
33,29 g, 91%, 98,9% GC tisztaság, fp: 120-130oC / ~0,1 Hgmm)
1

H-NMR (CDCl3): 1.91 ppm (m), 2.16 ppm (m), 2.36 ppm (s), 2.96 ppm (t).

13

C-NMR (CDCl3): 20.9 ppm, 28.2 ppm, 29.9 ppm (t), 30.7 ppm, 195.4 ppm.

FT-IR (neat) υ (cm-1): 1066-1458 (C-F), 1699 (C=O), 2952 (C-H).
f = -0,12
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4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,13-heneikozafluortridecil-tioacetát (17d)

A reakciót az általános eljárás szerint végeztem a következők felhasználásával: 15d jodid
(12,00 g, 17,4 mmol), dimetilformamid (70 ml), KSAc (2,39 g, 20,9 mmol). (sárga szilárd
anyag, 7,56 g, 68%, 96,1% GC tisztaság, fp: 140-150oC / ~0,1 Hgmm, op: 56-57oC)
1

H-NMR (CDCl3): 1.91 ppm (m), 2.16 ppm (m), 2.36 ppm (s), 2.96 ppm (t).

13

C-NMR (CDCl3): 20.9 ppm, 28.2 ppm, 29.9 ppm (t), 30.7 ppm, 195.4 ppm.

FT-IR (neat) υ (cm-1): 1078-1458 (C-F), 1697 (C=O), 2957 (C-H).
f = 0,27

4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-heptadekafluoro-2-tioacetilundecil-tioacetát (17e)

A reakciót az általános eljárás szerint végeztem a következők felhasználásával: 24 dibromid
(7,50 g, 12,1 mmol), dimetilformamid (15 ml), KSAc (5,53 g, 48,4 mmol). A hőmérsékletet
ebben az esetben 60oC-on tartottam, a nyersterméket pedig izooktánból történő
átkristályosítással tisztítottam (~2 ml / g). (citromsárga szilárd anyag, 3,35 g, 45%, 97,6% GC
tisztaság, fp: 160-165oC / ~0,1 Hgmm, op: 48-49oC)
1

H-NMR (CDCl3): 2.36 ppm (m), 2.50 ppm (m), 3.32 ppm (qd), 4.02 ppm (p).

3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluoroktil-tioacetát (17f)

A reakciót az általános eljárás szerint végeztem a következők felhasználásával: 23 tozilát
(15,00 g, 29 mmol), dimetilformamid (120 ml), KSAc (3,97 g, 34,7 mmol). A reakcióidő
ebben az esetben 1,5 óra. (sárga folyadék, 10,79 g, 88%, 98,1% GC tisztaság, fp: 75-85 oC /
~0,1 Hgmm)
1

H-NMR (CDCl3): 2.37 ppm (s), 2.39 ppm (m), 3.10 ppm (m).

13

C-NMR (CDCl3): 20.5 ppm, 30.6 ppm, 32.0 ppm (t), 195.1 ppm.

FT-IR (neat) υ (cm-1): 1073-1441 (C-F), 1702 (C=O), 2950 (C-H).
f = -0,26
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2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadekafluoroktil-tioacetát (17g)

A reakciót az általános eljárás szerint végeztem a következők felhasználásával: 6a triflát (8,00
g, 15 mmol), dimetilformamid (30 ml), KSAc (1,29 g, 11,3 mmol). A hőmérsékletet ebben az
esetben 25oC-on tartottam. (sárga folyadék, 6,22 g, 90%, 98% GC tisztaság, fp: 85-90oC /
~0,1 Hgmm)
1

H-NMR (CDCl3): 2.44 ppm (s), 3.65 ppm (t).

13

C-NMR (CDCl3): 29.5 ppm, 30.2 ppm (t), 191.9 ppm.

FT-IR (neat) υ (cm-1): 1089-1408 (C-F), 1720 (C=O), 2950 (C-H).
f = 0,25

2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-hexadekafluornonil-tioacetát (17h)

A reakciót az általános eljárás szerint végeztem a következők felhasználásával: 6b triflát
(10,00 g, 17,7 mmol), dimetilformamid (35 ml), KSAc (2,43 g, 21,3 mmol). A hőmérsékletet
ebben az esetben 25oC-on tartottam. (sárga folyadék, 7,61 g, 88%, 99% GC tisztaság, fp: 100110oC / ~0,1 Hgmm)
1

H-NMR (CDCl3): 2.43 ppm (s), 3.65 ppm (t), 6.05 ppm (tt).

13

C-NMR (CDCl3): 29.5 ppm, 30.1 ppm (t), 192.0 ppm.

FT-IR (neat) υ (cm-1): 1088-1407 (C-F), 1719 (C=O), 2951 (C-H).
f = -1,11

Általános eljárás perfluoralkil-alkántiolok (19a-g) előállítására

A megfelelő tioacetát (17a-d, 17f-h; 10 mmol) metanolos oldatát (15-50 ml)
oxigénmentesítjük, nitrogént 5 percen keresztül átbuborékoltatva rajta. Ezután NaOMe-ot
adunk hozzá (27-540 mg, 0,5-10 mmol), majd 1,5 órán keresztül nitrogén-atmoszférában
forraljuk. A reakció lejátszódása után előbb a metanolt, majd a maradékot desztilláljuk le
csökkentett nyomáson, hogy a tiszta termékhez jussunk.
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4,4,5,5,6,6,7,7,7-nonafluorheptan-1-tiol (19a)

A reakciót az általános eljárás szerint végeztem a következők felhasználásával: 17a tioacetát
(3,20 g, 9,5 mmol), metanol (30 ml), NaOMe (27 mg, 0,5 mmol). A reakció lejátszódása után
ebben az esetben előbb vizet adunk a reakcióelegyhez, a két fázist elválasztjuk, majd a
szerves fázist vízzel, a vizest pedig dietiléterrel mossuk. Az egyesített szerves fázisokat
Na2SO4-on szárítjuk, és vákuumban bepároljuk. A maradékot csökkentett nyomáson
desztilláljuk. (halványsárga folyadék, 1,93 g, 69%, 98,8% GC tisztaság, fp: 50-60oC / ~0,1
Hgmm)
1

H-NMR (CDCl3): 1.38 ppm (t), 1.94 ppm (m), 2.22 ppm (m), 2.63 ppm (q).

13

C-NMR (CDCl3): 24.0 ppm, 24.8 ppm, 29.5 ppm (t).

FT-IR (neat) υ (cm-1): 1134-1457 (C-F), 2567 (S-H), 2953 (C-H).
f = -1,14

4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-tridekafluornonan-1-tiol (19b)

A reakciót az általános eljárás szerint végeztem a következők felhasználásával: 17b tioacetát
(11,23 g, 25,8 mmol), metanol (100 ml), NaOMe (70 mg, 1,29 mmol). (halványsárga
folyadék, 7,77 g, 77%, 95,7% GC tisztaság, fp: 80-90oC / ~0,1 Hgmm)
1

H-NMR (CDCl3): 1.39 ppm (t), 1.94 ppm (m), 2.24 ppm (m), 2.63 ppm (q).

13

C-NMR (CDCl3): 24.0 ppm, 24.8 ppm, 29.6 ppm (t).

FT-IR (neat) υ (cm-1): 1075-1457 (C-F), 2566 (S-H), 2954 (C-H).
f = -0,34

4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-heptadekafluorundekan-1-tiol (19c)

A reakciót az általános eljárás szerint végeztem a következők felhasználásával: 17c tioacetát
(10,00 g, 18,7 mmol), metanol (100 ml), NaOMe (50 mg, 0,93 mmol). (halványsárga
folyadék, 7,34 g, 80%, 99% GC tisztaság, fp: 90-100oC / ~0,1 Hgmm)
1

H-NMR (CDCl3): 1.38 ppm (t), 1.94 ppm (m), 2.24 ppm (m), 2.63 ppm (q).

13

C-NMR (CDCl3): 24.1 ppm, 24.9 ppm, 29.7 ppm (t).

FT-IR (neat) υ (cm-1): 1115-1457 (C-F), weak (S-H), 2953 (C-H).
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f = 0,21

4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,13-heneikozafluortridekan-1-tiol (19d)

A reakciót az általános eljárás szerint végeztem a következők felhasználásával: 17d tioacetát
(6,02 g, 9,5 mmol), metanol (50 ml), NaOMe (24 mg, 0,44 mmol). (halványsárga folyadék,
4,54 g, 81%, 96,8% GC tisztaság, fp: 120-130oC / ~0,1 Hgmm, op: 61-62oC)
1

H-NMR (CDCl3): 1.38 ppm (t), 1.94 ppm (m), 2.24 ppm (m), 2.63 ppm (q).

13

C-NMR (CDCl3): 24.2 ppm, 25.0 ppm, 29.8 ppm (t).

FT-IR (neat) υ (cm-1): 1110-1456 (C-F), weak (S-H), 2950 (C-H).
f = 0,60

3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluoroktan-1-tiol (19e)

A reakciót az általános eljárás szerint végeztem a következők felhasználásával: 17f tioacetát
(9,00 g, 21,3 mmol), metanol (50 ml), NaOMe (348 mg, 6,42 mmol). A reakcióidő ebben az
esetben 3 óra. (halványsárga folyadék, 4,29 g, 53%, 96,2% GC tisztaság, fp: 60-65oC / ~0,1
Hgmm)
1

H-NMR (CDCl3): 1.60 ppm (t), 2.42 ppm (m), 2.78 ppm (m).

13

C-NMR (CDCl3): 15.7 ppm, 36.2 ppm (t).

FT-IR (neat) υ (cm-1): 1074-1447 (C-F), weak (S-H), 2960 (C-H).
f = 1,16

2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadekafluoroktan-1-tiol (19f)

A reakciót az általános eljárás szerint végeztem a következők felhasználásával: 17g tioacetát
(6,23 g, 13,6 mmol), metanol (20 ml), NaOMe (0,74 g, 13,6 mmol). A reakcióidő ebben az
esetben 5 óra. A reakció lejátszódása után ebben az esetben előbb vizet adunk a
reakcióelegyhez, a két fázist elválasztjuk, majd a szerves fázist vízzel, a vizest pedig
dietiléterrel mossuk. Az egyesített szerves fázisokat Na2SO4-on szárítjuk, és vákuumban

59

bepároljuk. A maradékot csökkentett nyomáson desztilláljuk. (halványsárga folyadék, 6,23 g,
12%, 93,6% GC tisztaság, fp: 65-70oC / ~0,1 Hgmm)
1

H-NMR (CDCl3): 1.75 ppm (t), 3.14 ppm (td).

13

C-NMR (CDCl3): 25.8 ppm (t).

FT-IR (neat) υ (cm-1): 1104-1422 (C-F), 2582 (S-H), weak (C-H).
f = 0,69

2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-hexadekafluornonan-1-tiol (19g)

A reakciót az általános eljárás szerint végeztem a következők felhasználásával: 17h tioacetát
(6,00 g, 12,2 mmol), metanol (60 ml), NaOMe (66 mg, 1,22 mmol). A reakcióidő ebben az
esetben 14 óra. (halványsárga folyadék, 3,82 g, 70%, 97,9% GC tisztaság, fp: 90-100oC / ~15
Hgmm)
1

H-NMR (CDCl3): 1.74 ppm (t), 3.14 ppm (td), 6.04 ppm (tt).

13

C-NMR (CDCl3): 25.8 ppm (t).

FT-IR (neat) υ (cm-1): 1106-1421 (C-F), 2582 (S-H), 3010 (C-H).

Általános eljárás bisz(perfluoralkil)-alkildiszulfidok (21a-f) előállítására

A megfelelő tiol (19a-e, 19g; 10 mmol) piridines oldatához (5 ml) 0oC-on, kevertetés közben
fenil-trimetilammónium-tribromid (PTAB; 5,5 mmol) piridines oldatát (5 ml) csepegtetjük
hozzá. Az elegyet ezután szobahőmérsékleten kevertetjük még 24 órán át. A reakció
befejeztével néhány csepp telített NaHSO3-oldatot adunk hozzá, majd jég (50 g) és 6N HCloldat (25 ml) keverékére öntjük. Az elegyet dietiléterrel extraháljuk majd az éteres fázist
mossuk sorban vízzel, 1N HCl-oldattal majd megint vízzel. A szerves fázist Na2SO4-on
szárítjuk, és vákuumban bepároljuk. A folyékony termékeket (21a-b) desztillációval tisztítjuk
tovább.
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Bisz(4,4,5,5,6,6,7,7,7-nonafluorheptil)-diszulfid (21a)

A reakciót az általános eljárás szerint végeztem a következők felhasználásával: 19a tiol (1,47
g, 5 mmol), piridin (2 ml), PTAB (0,99 g, 2,7 mmol; 2 ml piridinben). (színtelen folyadék,
1,00 g, 34%, 77,5% GC tisztaság, fp: 130-135oC / ~0,1 Hgmm)

Bisz(4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-tridekafluornonil)-diszulfid (21b)

A reakciót az általános eljárás szerint végeztem a következők felhasználásával: 19b tiol (2,00
g, 5,1 mmol), piridin (2 ml), PTAB (0,99 g, 2,7 mmol; 2 ml piridinben). (színtelen, viszkózus
folyadék, 1,10 g, 55%, 98,0% GC tisztaság, fp: 180-185oC / ~0,1 Hgmm)
1

H-NMR (CDCl3): 2.06 ppm (m), 2.23 ppm (m), 2.76 ppm (t).

13

C-NMR (CDCl3): 20.0 ppm, 29.5 ppm (t), 37.7 ppm.

FT-IR (neat) υ (cm-1): 1071-1457 (C-F), 2954 (C-H).
f = 0,36

Bisz(4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-heptadekafluorundecil)-diszulfid (21c)

A reakciót az általános eljárás szerint végeztem a következők felhasználásával: 19c tiol (1,00
g, 2 mmol), piridin (1 ml), PTAB (0,39 g, 1,1 mmol; 1 ml piridinben). A reakcióidő ebben az
esetben csak 20 óra. (fehér szilárd anyag, 1,75 g, 89%, 95,5% GC tisztaság, op: 69-70oC)
1

H-NMR (CDCl3): 2.06 ppm (m), 2.22 ppm (m), 2.76 ppm (t).

13

C-NMR (CDCl3): 19.9 ppm, 29.5 ppm (t), 37.7 ppm.

FT-IR (neat) υ (cm-1): 1115-1455 (C-F), 2951 (C-H).
f = 0,82
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Bisz(4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,13-heneikozafluortridecil)-diszulfid
(21d)

A reakciót az általános eljárás szerint végeztem a következők felhasználásával: 19d tiol (2,00
g, 3,4 mmol), piridin (4 ml), PTAB (0,70 g, 1,9 mmol; 2 ml piridinben). A reakcióidő ebben
az esetben 25 óra. (fehér szilárd anyag, 1,27 g, 64%, 93,1% GC tisztaság, op: 109-110oC)
1

H-NMR ((CD3)2CO): 2.07 ppm (m), 2.35 ppm (m), 2.86 ppm (t).

13

C-NMR ((CD3)2CO): 20.7 ppm, 29.5 ppm (t), 37.7 ppm.

FT-IR (neat) υ (cm-1): 1076-1455 (C-F), 2952 (C-H).
f = 1,10

Bisz(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluoroktil)-diszulfid (21e)

A reakciót az általános eljárás szerint végeztem a következők felhasználásával: 19e tiol (4,00
g, 10,5 mmol), piridin (4 ml), PTAB (2,18 g, 5,8 mmol; 4 ml piridinben). (fehér szilárd anyag,
2,18 g, 55%, 98,6% GC tisztaság, op: 38-39oC)
1

H-NMR (CDCl3): 2.55 ppm (m), 2.89 ppm (m).

13

C-NMR (CDCl3): 28.6 ppm, 31.8 ppm (t).

FT-IR (neat) υ (cm-1): 1122-1442 (C-F), 2926 (C-H).
f = 0,94

Bisz(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-hexadekafluornonil)-diszulfid (21f)

A reakciót az általános eljárás szerint végeztem a következők felhasználásával: 19g tiol (1,50
g, 3,4 mmol), piridin (1,5 ml), PTAB (0,69 g, 1,9 mmol; 1,5 ml piridinben). A reakcióidő
ebben az esetben csak 20 óra. (fehér szilárd anyag, 1,42 g, 95%, 96,6% GC tisztaság, op: 4748oC)
1

H-NMR (CDCl3): 3.47 ppm (t), 6.04 ppm (tt).

13

C-NMR (CDCl3): 41.8 ppm (t).

FT-IR (neat) υ (cm-1): 1057-1403 (C-F), 3012 (C-H).
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Általános eljárás perfluoralkil-prop-2-enil-1-bromidok (16a-e) előállítására

A megfelelő alkohol (14a-e; 10 mmol) dietil-éteres oldatához (15-30 ml) 0oC-on, kevertetés
közben PBr3-ot (12 mmol) adunk cseppenként. Az elegyet 9 órán át forraljuk, majd lehűtjük
szobahőmérsékletre és vizet adunk hozzá. A két fázist elválasztjuk, a szerves fázist vízzel, a
vizest pedig dietil-éterrel mossuk. Az egyesített szerves fázisokat Na2SO4-on szárítjuk, és
vákuumban bepároljuk. A halványsárga maradékot csökkentett nyomáson desztilláljuk.67

1-bróm-4,4,5,5,6,6,7,7,7-nonafluorhept-2-én (16a)

A reakciót az általános eljárás szerint végeztem a következők felhasználásával: 14a alkohol
(25,04 g, 90,7 mmol), dietiléter (100 ml), PBr3 (10,65 g, 39,3 mmol, 3,7 ml). (színtelen
folyadék, 25,80 g, 84%, 99,6% GC tisztaság, fp: 90-95oC / ~15 Hgmm, izomerarány: 95,4% E
– 3,3% Z)
1

H-NMR (CDCl3): 4.01 ppm (m), 5.91 ppm (q), 6.56 ppm (m).

13

C-NMR (CDCl3): 28.3 ppm, 120.7 ppm (t), 137.4 ppm (t).

FT-IR (neat) υ (cm-1): 1134-1296 (C-F), 1675 (C=C), 2974 (C-H).

1-bróm-4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-tridekafluornon-2-én (16b)

A reakciót az általános eljárás szerint végeztem a következők felhasználásával: 14b alkohol
(10,00 g, 26,6 mmol), dietiléter (60 ml), PBr3 (3,15 g, 11,6 mmol, 1,1 ml). (színtelen
folyadék, 8,84 g, 76%, 99,0% GC tisztaság, fp: 120-125oC / ~15 Hgmm, izomerarány: 94,5%
E – 3,5% Z)
1

H-NMR (CDCl3): 4.01 ppm (m), 5.91 ppm (q), 6.56 ppm (m).

13

C-NMR (CDCl3): 28.3 ppm, 120.9 ppm (t), 137.4 ppm (t).

FT-IR (neat) υ (cm-1): 1145-1315 (C-F), 1674 (C=C), 2974 (C-H).
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1-bróm-4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-heptadekafluorundec-2-én (16c)

A reakciót az általános eljárás szerint végeztem a következők felhasználásával: 14c alkohol
(30,02 g, 63,0 mmol), dietiléter (100 ml), PBr3 (7,21 g, 26,6 mmol, 2,5 ml). (színtelen
folyadék, 30,16 g, 89%, 98,0% GC tisztaság, fp: 150-155oC / ~15 Hgmm, izomerarány:
94,2% E – 3,8% Z)
1

H-NMR (CDCl3): 4.01 ppm (m), 5.91 ppm (q), 6.56 ppm (m).

13

C-NMR (CDCl3): 28.3 ppm, 120.9 ppm (t), 137.4 ppm (t).

FT-IR (neat) υ (cm-1): 1135-1314 (C-F), 1675 (C=C), 2974 (C-H).

1-bróm-4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,11,11,11-hexadekafluoro-10-trifluormetilundec-2-én
(16d)

A reakciót az általános eljárás szerint végeztem a következők felhasználásával: 14d alkohol
(10,00 g, 19,0 mmol), dietiléter (40 ml), PBr3 (2,23 g, 8,2 mmol, 0,8 ml). A reakcióidő ebben
az esetben csak 7 óra. A nyersterméket nem tisztítottam tovább desztillációval. (színtelen
folyadék, 10,58 g, 95%, 97,8% GC tisztaság, izomerarány: 92,4% E – 4,1% Z)
1

H-NMR (CDCl3): 4.01 ppm (m), 5.91 ppm (q), 6.56 ppm (m).

13

C-NMR (CDCl3): 28.2 ppm, 120.9 ppm (t), 137.4 ppm (t).

FT-IR (neat) υ (cm-1): 1144-1314 (C-F), 1674 (C=C), 2978 (C-H).

1-bróm-4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,13-heneikozafluortridec-2-én (16e)

A reakciót az általános eljárás szerint végeztem a következők felhasználásával: 14e alkohol
(6,00 g, 10,4 mmol), dietiléter (20 ml), PBr3 (1,22 g, 4,5 mmol, 0,4 ml). A reakcióidő ebben
az esetben csak 7 óra. (fehér szilárd anyag, 5,93 g, 89%, 98,4% GC tisztaság, op: 33-34oC,
izomerarány: 93,7% E – 3,3% Z)
1

H-NMR (CDCl3): 4.01 ppm (m), 5.91 ppm (q), 6.56 ppm (m).

13

C-NMR (CDCl3): 28.2 ppm, 120.9 ppm (t), 137.4 ppm (t).

FT-IR (neat) υ (cm-1): 1151-1315 (C-F), 1675 (C=C), 2925 (C-H).
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Általános eljárás perfluoralkil-prop-2-enil-1-tioacetátok (18a-e) előállítására

A megfelelő bromid (16a-e; 10 mmol) dimetilformamidos (15 ml) oldatához KSAc-ot (12
mmol) adunk, majd az elegyet 1 órán át 80oC-on kevertetjük. Ezután vizet adunk hozzá, és
dietiléterrel extraháljuk. A szerves fázist vízzel mossuk, majd Na2SO4-on szárítjuk. Az étert
csökkentett nyomáson ledesztilláljuk, a maradékot pedig desztillációval tisztítjuk.

4,4,5,5,6,6,7,7,7-nonafluorhept-2-enil-tioacetát (18a)

A reakciót az általános eljárás szerint végeztem a következők felhasználásával: 16a bromid
(15,00 g, 44,2 mmol), dimetilformamid (60 ml), KSAc (6,56 g, 54,7 mmol). (sárga folyadék,
12,22 g, 83%, 98,4% GC tisztaság, fp: 130-135oC / ~15 Hgmm)
1

H-NMR (CDCl3): 2.37 ppm (s), 3.63 ppm (m), 5.82 ppm (m), 6.37 ppm (m).

13

C-NMR (CDCl3): 29.7 ppm, 30.4 ppm, 119.7 ppm (t), 137.5 ppm (t), 194.0 ppm.

FT-IR (neat) υ (cm-1): 1028-1413 (C-F), 1674 (C=C), 1702 (C=O), 2931 (C-H).

4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-tridekafluornon-2-enil-tioacetát (18b)

A reakciót az általános eljárás szerint végeztem a következők felhasználásával: 16b bromid
(5,19 g, 11,8 mmol), dimetilformamid (20 ml), KSAc (1,75 g, 15,3 mmol). (sárga folyadék,
4,13 g, 81%, 98,0% GC tisztaság, fp: 160-165oC / ~15 Hgmm)
1

H-NMR (CDCl3): 2.37 ppm (s), 3.63 ppm (m), 5.82 ppm (m), 6.37 ppm (m).

13

C-NMR (CDCl3): 29.9 ppm, 30.6 ppm, 120.0 ppm (t), 137.7 ppm (t), 194.2 ppm.

FT-IR (neat) υ (cm-1): 1072-1413 (C-F), 1674 (C=C), 1703 (C=O), 2932 (C-H).

4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-heptadekafluorundec-2-enil-tioacetát (18c)

A reakciót az általános eljárás szerint végeztem a következők felhasználásával: 16c bromid
(12,00 g, 20,8 mmol), dimetilformamid (60 ml), KSAc (2,85 g, 25,0 mmol). (sárga folyadék,
7,72 g, 65%, 93,8% GC tisztaság, fp: 105-110oC / ~0,1 Hgmm)
1

H-NMR (CDCl3): 2.37 ppm (s), 3.63 ppm (m), 5.82 ppm (m), 6.37 ppm (m).
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13

C-NMR (CDCl3): 29.9 ppm, 30.6 ppm, 120.0 ppm (t), 137.6 ppm (t), 194.2 ppm.

FT-IR (neat) υ (cm-1): 1066-1413 (C-F), 1674 (C=C), 1703 (C=O), 2932 (C-H).

4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,11,11,11-hexadekafluoro-10-trifluormetilundec-2-enil-tioacetát
(18d)

A reakciót az általános eljárás szerint végeztem a következők felhasználásával: 16d bromid
(6,00 g, 10,2 mmol), dimetilformamid (20 ml), KSAc (1,51 g, 13,2 mmol). (halványsárga
folyadék, 4,60 g, 77%, 98,0% GC tisztaság, fp: 120-125oC / ~0,1 Hgmm)
1

H-NMR (CDCl3): 2.37 ppm (s), 3.63 ppm (m), 5.82 ppm (m), 6.37 ppm (m).

13

C-NMR (CDCl3): 29.7 ppm, 30.4 ppm, 119.8 ppm (t), 137.4 ppm (t), 194.0 ppm.

FT-IR (neat) υ (cm-1): 1069-1413 (C-F), 1674 (C=C), 1703 (C=O), 2933 (C-H).

4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,13-heneikozafluortridec-2-enil-tioacetát
(18e)

A reakciót az általános eljárás szerint végeztem a következők felhasználásával: 16e bromid
(4,00 g, 6,3 mmol), dimetilformamid (20 ml), KSAc (0,93 g, 8,1 mmol). (halványsárga
folyadék, 2,50 g, 63%, 97,3% GC tisztaság, fp: 135-140oC / ~0,1 Hgmm)
1

H-NMR (CDCl3): 2.37 ppm (s), 3.63 ppm (m), 5.82 ppm (m), 6.37 ppm (m).

13

C-NMR (CDCl3): 29.8 ppm, 30.4 ppm, 119.9 ppm (t), 137.5 ppm (t), 194.0 ppm.

FT-IR (neat) υ (cm-1): 1075-1414 (C-F), 1674 (C=C), 1703 (C=O), 2934 (C-H).

4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-heptadekafluorundec-2-enil-tiol (20)

A megfelelő tioacetát (18c, 6,01 g, 11,3 mmol) metanolos oldatához (10 ml) K2CO3-ot (1,56
g, 11,3 mmol) adunk. Az oldatot, szobahőmérsékleten, argon-atmoszférában, 1 órán át
kevertetjük. A reakció lejátszódása után kevés sósavat és vizet adunk hozzá, majd dietiléterrel
extraháljuk. A Na2SO4-os szárítás után az étert csökkentett nyomáson ledesztilláljuk, a
maradékot pedig további desztillációval tisztítjuk. (halványsárga folyadék, 2,43 g, 44%,
96,6% GC tisztaság, fp: 150-155oC / ~15 Hgmm)
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1

H-NMR (CDCl3): 1.52 ppm (t), 3.29 ppm (m), 5.80 ppm (m), 6.53 ppm (m).

13

C-NMR (CDCl3): 25.6 ppm, 118.0 ppm (t), 141.0 ppm (t).

FT-IR (neat) υ (cm-1): 1067-1370 (C-F), 1674 (C=C), weak (S-H), 2942 (C-H).

Bisz(4,4,5,5,6,6,7,7,7-nonafluorhept-2-enil)-diszulfid (22)

A megfelelő tioacetát (18a; 8,00 g, 24 mmol) metanolos oldatát (20 ml) oxigénmentesítjük,
nitrogént 5 percen keresztül átbuborékoltatva rajta. Ezután K2CO3-ot adunk hozzá (3,31 g, 24
mmol), majd az elegyet szobahőmérsékleten, nitrogén-atmoszférában, 1 órán keresztül
kevertetjük. A reakció lejátszódása után óvatosan híg HCl-oldatot adunk az elegyhez, majd
dietiléterrel extraháljuk. Az éteres fázist vízzel mossuk, Na2SO4-on szárítjuk, majd szűrést
követően az étert csökkentett nyomáson ledesztilláljuk. A maradékot vákuumdesztillációval
tisztítjuk. (halványsárga folyadék, 2,39 g, 34%, 77,5% GC tisztaság, fp: 130-135oC / ~0,1
Hgmm)
1

H-NMR (CDCl3): 3.39 ppm (m), 5.77 ppm (m), 6.40 ppm (t).

13

C-NMR (CDCl3): 39.9 ppm, 120.3 ppm (t), 137.1 ppm.

FT-IR (neat) υ (cm-1): 1027-1420 (C-F), 1672 (C=C), 2931 (C-H).

Általános eljárás perfluoralkil-prop-1-ének (35a-e) előállítására

Egy előzetesen visszafolyós hűtővel, csepegtetővel, és argon gázbevezetővel ellátott,
kétnyakú lombikba bemérünk vörösfoszfort (12,7 g, 410 mmol) és jódot (3,05 g, 12 mmol),
majd folyamatos argonáram mellett 60-80oC-ra melegítjük az egészet addig, amíg a jódgőzök
lila színe eltűnik. Ezután 110-125oC-ra melegítjük az olajfürdőt, majd ~ 1 óra alatt a lombikba
csepegtetjük a megfelelő jódhidrint (12a-e; 600 mmol). További 1 órán át 120oC-on forraljuk
az elegyet, majd 80oC-ra hűtve piridint (160 ml) adunk hozzá. A hűtőt desztillációs feltétre
cseréljük, majd 80-82oC-on desztilláljuk az elegyet. A párlathoz vizet adunk (80 ml), majd az
alsó fluoros fázist elválasztjuk és sorban vízzel (20 ml), 5%-os sósavval (3x20 ml) és vízzel
(20 ml) mossuk. Szárítás (Na2SO4) és szűrés után megkapjuk a tiszta terméket.
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4,4,5,5,6,6,7,7,7-nonafluorhept-2-én (35a)

A reakciót az általános eljárás szerint végeztem 12a jódhidrin (242,0 g, 600 mmol)
felhasználásával. (színtelen folyadék, 117,0 g, 75%, 99,8% GC tisztaság, fp: 81-83oC / 1 atm)
A spektroszkópiai adatok megegyeznek Hu által közöltekkel.68
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-tridekafluornon-2-én (35b)

A reakciót az általános eljárás szerint végeztem 12b jódhidrin (126,0 g, 250 mmol)
felhasználásával. Ebben az esetben a piridin-propén elegy 108-110oC-on desztillál. (színtelen
folyadék, 75,4 g, 84%, 99,2% GC tisztaság, fp: 123-124oC / 1 atm)
A spektroszkópiai adatok megegyeznek Hu által közöltekkel.68

4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-heptadekafluorundec-2-én (35c)

A reakciót az általános eljárás szerint végeztem 12c jódhidrin (242,0 g, 400 mmol)
felhasználásával. Ebben az esetben a piridin-propén elegy 113-115oC-on desztillál. (színtelen
folyadék, 162,0 g, 88%, 99,0% GC tisztaság, fp: 164-166oC / 1 atm)
A spektroszkópiai adatok megegyeznek Hu által közöltekkel.68

4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,11,11,11-hexadekafluoro-10-trifluormetilundec-2-én (35d)

A reakciót az általános eljárás szerint végeztem 12d jódhidrin (9,81 g, 15 mmol)
felhasználásával. (színtelen folyadék, 5,81 g, 76%, 97,7% GC tisztaság, fp: 80-82oC / ~15
Hgmm)
A spektroszkópiai adatok megegyeznek Ryu által közöltekkel.69

4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,13-heneikozafluortridec-2-én (35e)

A reakciót az általános eljárás szerint végeztem 12e jódhidrin (10,6 g, 15 mmol)
felhasználásával. (fehér szilárd anyag, 6,80 g, 81%, 95,7% GC tisztaság, mp: 31-32oC, fp: 9596oC / ~15 Hgmm)
68

A spektroszkópiai adatok megegyeznek Ryu által közöltekkel.69
Analitikai adatok értékelése
A funkciós csoporttól függetlenül hasonló jellegzetességeket mutat az összes vegyület
NMR és IR spektruma. Az 1H-NMR spektrumokban a -CH2- egységek protonjelei a fluoros
lánctól

való

távolság

függvényében

különböző

eltolódás-értékeknél

jelentkeznek.

Nyilvánvalóan minél közelebb vannak az erősen elektronszívó perfluoralkil-lánchoz, annál
magasabb eltolódás-értékeket figyelhetünk meg. A nitrogéntartalmúakban csak egy -CH2csoport van, ott az eltolódás mértéke 3.27-5.53 ppm értéket vesz fel. Megfigyelhető a
protonjelek tripletté hasadása, amit a szomszédos -CF2- csoportban lévő fluoratomok
okoznak. A kéntartalmúakban többféle -CH2- csoport található, ezek azonban kisebb
eltolódást mutatnak, jellemzően 1.91-2.63 ppm közötti értékeket. A telítetlen vegyületeknél
fontos információt szolgáltat a geometriai izomériát illetően a -CH=CH- csoportokban lévő
protonjelek csatolási állandója. Ez ~15 Hz, vagyis egyértelműen megállapítható, hogy E
(transz) izomereket sikerült előállítani. A 13C-NMR spektrumok esetén érdemes megemlíteni,
hogy még hosszúidejű mérések esetén is csak nagyon gyenge (kis intenzitású) jeleket adnak
azok a szénatomok, amikhez másik szénatomon kívül csak fluoratomok kapcsolódnak. Ezek a
jellemzően többszörösen felhasadt jelek a 100-120 ppm tartományban figyelhetők meg.
Az IR spektrumokban a sávok elhelyezkedésében nagy különbségek nem figyelhetők
meg. A C-F sávok jellemzően minden perfluoros vegyületnél 1027-1458 cm -1 között
jelentkeznek és igen szélesek és intenzívek. A C-H 2291-3100 cm-1, az N-H 3207-3423 cm-1,
az S-H sávok pedig 2566-2582 cm-1 közöttiek. A karbonil (C=O) csoportok az amidok esetén
1690-1723 cm-1, a tioacetátok esetén pedig 1697-1720 cm-1 között jelentkeznek. A C=C kötés
rezgési frekvenciája valamivel kisebb, mint a C=O kötésé, általában 1672-1675 cm-1.
A fluorofilitási adatokat csak az előállított vegyületek „fluorosságának”, fluorosfázispreferenciájának összehasonlítása miatt adtam meg az egyes recepteknél. A fluorofilitás,
egy vegyület perfluor(metilciklohexán) és toluol közötti megoszlási hányadosának
természetes alapú logaritmusa (43. ábra). Ha f negatív érték, akkor inkább organofil, ha
pozitív, akkor fluorofil, és minél nagyobb, annál inkább fluorofil az adott vegyület.
f = ln P = ln

c[C 6 F11CF3 ]
c[C 6 H 5 CH 3 ]

43. ábra A fluorofilitás definíciója.70
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Látható, hogy a perfluoralkil-láncok számával és hosszával egyenes arányban nő a
fluorofilitás (pl. Rf4CH2CH2CH2SH (19a): -1,14 és Rf10CH2CH2CH2SH (19d): 0.60). Ennek
megfelelően az organikus rész méretével és polárosságával pedig fordítottan arányosan alakul
ugyanez az érték (pl. Rf6CH2CH2CH2SH (19b): -0,34, Rf6CH2CH2SH (19e): 1,16 ill.
Rf6CH2CH2CH2SAc (17b): -0,71, Rf6CH2CH2SAc (17f): -0,26).
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3. Fluoros nanokompozit anyagok előállítása és vizsgálata

3.1. A katalízis története

A katalízis fogalmát 1836-ban Berzelius vezette be az analízis analógiájára 71, ami a
görög „κατα” (jelentése: le) és „λυσις” (jelentése: bontás) szavakból tevődik össze. Csak
később, 1895-ben született meg Ostwaldtól az első definíció: „A katalizátor az az anyag, ami
megváltoztatja egy reakció sebességét, miközben maga nem jelenik meg a termékek
között.”.72 Mivel ismert, hogy a katalizátor jelenlététől nem függ egy reakcióban a reaktánsok
és a termékek közötti termodinamikai egyensúly (vagyis a katalizátor nem tud egy ΔG>0
folyamatból ΔG<0 folyamatot csinálni), ezért ez a definíció így pontosítandó: „A katalizátor
az az anyag, ami lecsökkenti egy reakcióban a termodinamikai egyensúly eléréséhez
szükséges időt és energiát, anélkül hogy önmaga kémiai átalakuláson menne végbe.” 73
Ostwald 1909-ben Nobel-díjat kapott a katalízis területén végzett kutatásaiért.
Katalitikus folyamatok már ie. 6000 óta szerepet játszottak különféle élelmiszerek (pl.
sör, bor, ecet, kenyér, sajt, joghurt) előállításában.74 Ezeket a erjedési folyamatokat a
természet biztosítja, melyekben bonyolult biokatalizátorok végzik el a kívánt átalakítást, mint
például az élesztőgomba, különféle baktériumok illetve enzimek. A katalizátorok első tudatos
felhasználása az 1700-as évek végén valósult meg. 1793-ban kénsavat állítottak elő kénből,
vízből, és levegőből ólomkamrában, NO és NO2 gázokat katalizátorokként felhasználva.
Thenard ammóniát bontott nitrogénre és hidrogénre (1813) illetve hidrogén-peroxid vízzé és
oxigénné történő bomlását katalizálta sikeresen (1817) különféle fémek segítségével (Fe, Cu,
Ag, Pd, Pt, Rh). Davy 1817-ben etanolt oxidált széndioxiddá és vízzé platina és levegő
segítségével. Ugyanezt a folyamatot Döbereiner 1821-ben úgy fejlesztette tovább, hogy
etanolból ecetsavat, majd később acetaldehidet tudott előállítani. Phillips 1831-ben kéndioxid
kéntrioxiddá történő oxidációját platina-katalizátor segítségével végezte el. Érdekes, hogy a
mai gyufa elődje az első olyan tömegesen gyártott termék, mely katalizátort tartalmazott.
Döbereiner 1823-ban megalkotta az első öngyújtót, ami tehát régebbi találmány, mint a gyufa.
A lánghoz szükséges hidrogén cink és 25%-os kénsav reakciójában keletkezik, melyet a
szerkezet tetejére applikált „platina-szivacs” gyújtott be (44. ábra). Öt évvel később már
20000 darabot használtak belőle Németországban és Angliában. Döbereiner jó barátságban
volt Goethével, egyszer ajándékozott is neki egyet találmányából.75
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44. ábra A Döbereiner-gyújtó.
Faraday platinafelszínen vizsgálta a hidrogén és az oxigén reakcióját, Mitscherlich
1834-ben pedig kidolgozta a „kontakt-elméletet”, miszerint egyes reakciók csak bizonyos
egyéb anyagok jelenlétében mennek végbe.76 Ezen kívül Faraday vizsgálta még az élesztő
szerepét egyes fermentációs folyamatokban.
Az első ipari alkalmazások az 1800-as évek végén jelentek meg. Phillips fentebb
említett oxidációs folyamatát, mely során kéndioxidból kéntrioxid keletkezik platinakatalizátor segíségével, 1870-től ipari méretekben alkalmazták. További alkalmazások: 1880.
Deacon-eljárás (HCl – Cl2, ZnCl2/CuCl2 kat.), 1885. Claus-eljárás (H2S/SO2 – S, bauxit kat.),
1900. (zsírok és növényi olajok hidrogénezése: margarin, szintézisgázból metán előállítása
nikkel katalizátorral). (Katalitikus hidrogénezés: P. Sabatier, 1912. Nobel-díj). Nagyon nagy
jelentőségű volt 1910-es években a Haber-Bosch-féle ammóniaszintézis kidolgozása, amiért
Fritz Haber 1918-ban Nobel-díjat is kapott.77 1909-ben találták meg a N2 + 3H2 → 2NH3
folyamathoz az első használható (de drága) katalizátort, az ozmiumot. Körülbelül 10 évvel
később, több ezer potenciális katalizátort kipróbálva jutottak el a Fe/K kétkomponensű
katalizátorhoz, aminek segítségével aztán gazdaságossá vált az ammónia nagyipari szintézise.
Haber társa Carl Bosch 1931-ben kapott Nobel-díjat a nagynyomású kémiai folyamatok
tanulmányozásáért.
Nagyjából ebben az időben kezdték tanulmányozni a szilárd felszínen lejátszódó
reakciókat. A heterogén katalízisben fontos fogalmak, mint az „adszorpció” vagy az „aktív
hely”, 1916-től váltak ismertté. A legnagyobb kutatója ennek a területnek Irving Langmuir

72

volt. Volfrám és platina felszínen monoatomos rétegeket, illetve vízen olajfilmet vizsgált
behatóbban. 1932-ben Nobel-díjat kapott a felületkémia területén végzett kutatásaiért és
felfedezéseiért. Egy felszíni borítottságot leíró modellt is kidolgozott, ezt hívjuk ma
Langmuir-izotermának.
A katalitikus folyamatok fontosságát és hasznát jelzi, hogy ma a vegyiparból kikerülő
vegyületek 70%-át katalizátorok segítségével állítják elő. Katalizátorok nélkül jobb esetben
„csak” a környezetre károsabb úton lehet egy bizonyos vegyület szintézisét megoldani,
rosszabb esetben sehogy. A katalizátorok egy részét pont a káros melléktermékek környezetbe
kerülésének megakadályozására használják. Egyik legismertebb a már említett Clauskatalizátor, ami a füstben található H2S-ból és SO2-ból segít elemi kenet előállítani, ami
szilárd anyagként visszamarad, és felhasználható más szintézisekhez. Másik hasonló célú
katalizátor a gépkocsik kipufogójára szerelt heterogén, fémtartalmú katalizátor, ami a
kipufogógázból a káros CO-ot és NOx-ok átalakítását végzi kevésbé káros végtermékekké. A
másik nagy felhasználási területe a katalizátoroknak a különféle vegyipari termékek
szintézise. Mára már szinte nincs is olyan reakciótípus ahol ne lehetne legalább egy példát
mondani katalizált folyamatokra. Szén-szén, illetve szén-heteroatom kapcsolási reakciók,
oxidációk és redukciók, hogy csak a legfontosabbakat említsem. A katalizátor
makroszkopikus tulajdonságai alapján beszélhetünk homogén és heterogén katalízisről.
Természetesen nem lehet minden reakciót mindkét módon katalizálni. Sok reakcióhoz csak
nagyon pontosan „kimért” tulajdonságokkal rendelkező, ún. „finomhangolt”, monomolekulás
(homogén) katalizátor alkalmazható, melynél a fématom körüli ligandumok koordinációs
száma és minősége döntően meghatározza az aktivitást és szelektivitást. A homogén
katalizátorok hátránya azonban a nehezebb visszanyerés illetve az ezzel járó elkerülhetetlen
katalizátorveszteség. Sokszor víz- és oxigén-érzékenységük is megnehezíti az alkalmazásukat.
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3.1.1. Oxidációk

A szelektív oxidációs reakciók rendkívül fontosak a szerves szintetikus kémiában. A
legfontosabbak az alkoholok átalakítása a megfelelő karbonil és karboxil származékokká, az
olefinek oxidációja epoxidokká és diolokká, illetve a szulfidok átalakítása szulfoxidokká.78
A természetben nagyon fontos szerepet játszanak a különféle oxidációs folyamatok
lebonyolításában a fémtartalmú enzimek. A legfontosabbak réz-, cink-, vas- és mangántartalmúak. Doktori munkám során mangántartalmú katalizátorral végeztem oxidációkat, ezért
most csak erre a fémre hoznék fel példákat. A mangán megtalálható például a szuperoxiddizmutázban, a katalázban és a komplex fotorendszer-II-ben. Előbbi végzi a szervezetben a
rendkívül reaktív szuperoxid (O2-) átalakítását oxigénre és hidrogén-peroxidra79, aminek a
bontásáért felel a kataláz enzim. Az előbbi enzim aktív helyén egy 5 ligandumot kötő
mangán(III) található, mely 3 hisztidinhez, 1 aszpartáthoz és a maradék helyén vízhez vagy
hidroxidhoz kapcsolódik. A komplex fotorendszer-II a növények fontos oxigéntermelő
„egysége”, ebben négymagvú mangán-klaszter található.
A szintetikus kémiában az epoxidok előállítása igen fontos és hasznos lépés.
Segítségükkel előállíthatók alkoholok, diolok, ketonok, amino-akolholok, allil-alkoholok, és
poliéterek. Általában peroxi-karbonsavakat, hidrogén-peroxidot vagy oxigént használnak
ehhez a folyamathoz, melyet többek között mangán-porfirinekkel is katalizáltak már80,
aszimmetrikus reakciókban is. Ezeknél is jobb enantiomerfelesleget és kitermelést értek el
mangán-salen komplexekkel. Egymástól függetlenül Kochi81, Jacobsen82 és Katsuki83 is
előállított ilyeneket, melyekkel hatékony rendszereket sikerült összállítani hidrogén-peroxidot
használva oxidálószerként.
Fontos még megemlíteni az oxidációs katalízis témájában a közvetlen olefin → diol
átalakítást is, melyet kálium-permanganáttal vagy ozmium-tetroxiddal végeznek a
leggyakrabban. Utóbbit kooxidáns segítségével katalitikus mennyiségben alkalmazzák, ahol a
kooxidáns lehet N-metilmorfolin-N-oxid vagy kálium-hexaciano-ferrát, ami a reakcióban
redukálódott ozmium(VI)-ot visszaoxidálja ozmium(VIII)-á. Mivel az ozmium-tetroxid igen
illékony és mérgező, ezzel a módszerrel csökkenthetők a veszélyek. Áttörést ért el Sharpless,
amikor kidolgozta az aszimmetrikus cisz-dihidroxilezés módszerét84 és ehhez szükséges,
hatékony katalizátor-rendszert állított elő. Az ozmium-forrás mellett egy királis ligandum
található, mely a reakciót az egyik enantiomer keletkezése felé irányítja.
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3.1.2. Szén-szén kapcsolási reakciók, a Heck-reakció

Talán nincs is fontosabb feladat a szintetikus kémiában, mint egy adott vegyület
szénvázának kiépítése szénatomok bevitelével, ám ez sokszor nehéz lépésnek bizonyul. Szénszén kapcsolás kivitelezése kerülőutak nélkül, közvetlenül szinte mindig csak katalizátorok
segítségével lehetséges. Két, egyébként nemigen reaktív, sokszor térgátolt helyen lévő
szénatomot egy megfelelő fématom közvetítésével, több elemi lépést (oxidatív addíció,
beékelődés, β-elimináció, reduktív elimináció) tartalmazó ciklusban sikeresen össze lehet
kapcsolni. Egy kellően aktív katalizátor kevés idő alatt nagyon sok ilyen ciklust képes
végrehajtani számottevő aktivitáscsökkenés nélkül.
A 70-es évektől kezdődően egyre többféle ilyen reakciót végeztek el. Az alábbi, 45.
ábra egyszerűsített egyenletekkel szemlélteti a legfontosabbakat.85 Amint látható, sp2 és sp3
szénatomok kapcsolása is sikerrel elvégezhető, sőt akár két sp3-asé is (például a Hiyama vagy
a Stille reakciók esetén). Legtöbbször palládium vagy nikkel a katalizátor, melyekre a
transzmetallációban résztvevő fém, kapcsolja rá a beépíteni kívánt csoportot. Ez lehet cink,
magnézium, ón, szilícium vagy a bór, mint félfém. A palládiumon az úgynevezett
szemlélőligandumok („spectator ligands”) általában foszfánok (jellemzően trifenil-foszfán)
vagy nitrogéntartalmú vegyületek, melyek többfogúak is lehetnek. Sztereoszelektív
reakcióknál királis ligandumokat alkalmaznak, például monoszubsztituált ferrocenil-1,2biszfoszfánt, vagy binaftil-származékokat. A ligandumok mennyisége és minősége általában
döntően meghatározza egy katalizátor szelektivitását, hatékonyságát, vagy stabilitását.
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Több ezek között olyan, melyek egyszerűbb katalizátorokkal is hatékonyan
kiválthatóak, szinte csak a „csupasz” fématomra van szükség. Ilyen például a Heck-reakció 86,
mely homogén és heterogén katalizátorokkal is, akár vizes közegben is végbemegy. Sőt, a
legújabb kutatások szerint sokszor épp töltés nélküli palládium nanorészecskék a felelősek a
fentebb említett kapcsolási reakciók sikeréért.87 A legkülönbözőbb funkciós csoportok
jelenlétében is véghez vihető a kívánt szén-szén kapcsolás, akár sp2 és sp3 szénatomok között
is. Fluoros reakciókra is létezik példa, ahol fluoros ligandumokat és különféle molekulákat
szintetizáltak heterogén (Pd-C88) és homogén katalizátorok segítségével (palladaciklus89 vagy
palládium(II)-acetát90). Egy érdekes fluoros, palládium katalizált reakciót Gladysz és
munkatársai írtak le, melyben palládium nanorészecskék alkotják az aktív katalizátort.91
Az iparban homogén katalizátorok alkalmazására nem találunk példát, főképp azért,
mert a drága palládiumtartalmú katalizátor visszanyerése nem gazdaságos.92 Az eddig
előállított heterogén katalizátorok aktivitása viszont sajnos nem éri el a homogén
katalizátorokét. Mégis, az iparban jellemzően heterogén, csontszén alapú katalizátorokat
alkalmaznak különféle Heck-reakciókban. Meg kell azonban említeni, hogy az eleve kisebb
aktivitás ebben az esetben még csökken is a végrehajtott katalitikus ciklusok számával, az ún.
palládium kioldódás („palladium leaching”) miatt. Ezt kiküszöbölendő Hara és munkatársai
előállítottak grafitba ágyazott palládiumot93, mely hasonló aktivitást mutatott, mint a
csontszén hordozós palládium, viszont azzal ellentétben itt nem tapasztaltak számottevő
aktivitáscsökkenést. Egy nagy hátránya mégis van az általuk készített katalizátornak:
készítése bonyolult, időigényes és drága.
E doktori témának ez adta az ötletet, hogy próbáljunk meg perfluorozott grafit
hordozóra, ún. nanoüreges FUKM-mátrixba redukálni palládiumot, amivel különféle fluoros
szubsztrátokon lehetne Heck-reakciót végezni. Ennek a mechanizmusát mutatja be a 46. ábra,
az általam vizsgált szubsztrátokon, homogén Pd(OAc)2 + PPh3 rendszerrel.
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46. ábra A Heck-reakció lehetséges mechanizmusa.94
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3.2. Mi az a FUKM?

Több mint 30 évvel ezelőtt, 1970-71 körül, amerikai és japán szabadalmakban lehetett
először grafit-monofluoridról illetve különféle ipari, szénből magashőmérsékletű fluorozással
előállított polimer szénfluoridokról olvasni. Lítiumalapú elektromos cellákban az addigiaknál
sokkal gazdaságosabb és biztonságosabb katódanyagoknak bizonyultak, így hamar tonnás
méretekben kezdték gyártani ezeket. Ezekről az anyagokról és a szerkezetük tulajdonságaikra
gyakorolt hatásáról nemrég összefoglaló cikk is megjelent.95
Kevéssel ezt megelőzően, az 1960-as évek végén, A. V. Nikolaev és A. A. Opalovskii
az Orosz Tudományos Akadémia kutatói grafitfluorozással kezdtek kísérletezni, majd 197172 táján felfedeztek egy újfajta flurozott grafitot, mely egy sor vegyülettel könnyen képez
úgynevezett interkalációs vegyületeket (pl C4F@BrF3, C2F@BrF3). Később mesterséges
szénből előállítottak és jellemeztek több szupersztöichiometrikus fluorografit szerű polimer
szénfluoridot96, melyek összegképlete CF1.25-1.33 képlettel írható le. Az utóbbi stratégiai jellegű
ipari szervetlen fluorokarbon származékok kifejlesztése teljes mértékben Oroszországban
történt és főként lítiumalapú elektromos cellák katódjaként történő alkalmazását vizsgálták.97

47. ábra Szupersztöchiometrikus CF1.33 rétegek feltételezett szerkezete.98
Ezek az anyagok tulajdonképpen fluorografit-szerű szervetlen polimerek, melyekben
sp3 szerkezetű C-F hálózatok többé-kevésbé rendezett rétegeket alkotnak, melyek közti
távolság jellemzően 6.3-6.7 Å (47. ábra). A magas hőmérsékletű fluorozás során a C-F háló
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külső szélén illetve a belső üregek felszínén CF2-csoportok jelennek meg. Minél több ilyen
csoport alakul ki, annál porózusabb, kisebb sűrűségű és nagyobb fajlagos felületű anyagot
kapunk. Nagytisztaságú, termikusan térfogatnövelt (puffasztott) grafit (TEG)99 előállítható a
fluoroxigrafit (FOG) termikus bontásával. Az utóbbi prekurzor nedves eljárással
(HF@elektrolízis), viszonylag alacsony költséggel, szabadalmazott eljárással készíthető.100
A FUKM mozaikszó: (80-x)% fluorkarbon + 12% szén + 5% teflon-kötőanyag + 3%
TEG + x% egyéb összetevőkből álló kompozitanyagok megjelölésére szolgál (lásd
Rövidítésjegyzék).
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3.3. FUKM-mangán(IV)-oxid rendszer

3.3.1. Eredmények

Célom volt hatékony eljárás kidolgozása alifás, aromás vagy fluoros tiolok
diszulfidokká történő oxidációjára diklórmetán, dietiléter vagy dimetilformamid közegben
FUKM-MT vagy FUKM-M reagensek alkalmazásával. A FUKM-MT és FUKM-M az előző
fejezetben

említett

kompozitok,

melyek

~40%

nanodiszpergált

mangán(IV)-oxidot

tartalmaznak. A kétféle reagens csak a hordozó-mátrix szerkezetében különbözik egymástól,
egyidejű fluorofil és hidrofób tulajdonságuknak köszönhetően várhatóan egyéb fluoros
szintézisekben is eredményesen alkalmazhatók lesznek. Úgy találtam, hogy a FUKM-MT
gyorsabban oxidálja a tiolokat, mint a referenciaként alkalmazott aktív MnO2, illetve a
használat után könnyen regenerálni tudtam feleslegben vett 30%-os H2O2 segítségével úgy,
hogy az ezzel készült szuszpenzióját szobahőmérsékleten egy éjszaka kevertettem. A FUKMMT előnye számos ismert reagenssel szemben az, hogy ezt alkalmazva egy egyszerű
feldolgozási lépéssel – azaz a használt reagens kiszűrését követő bepárlással – a termék jó
termeléssel és nagy tisztaságban nyerhető ki. Az alábbi sémán látható a tiolok oxidációjának
általános egyenlete (48. ábra).
R-SH

MnO2 / FUKM-M / FUKM-MT, oldószer
forralás

R: R f8 CH 2 CH 2 CH 2 1 9c
R f6 CH 2 CH2
19e
H(C F2) 8 CH 2
1 9g
C 12 H 25
26
3 -CF 3 -C 6H 4
28
2 -CH 3-C 6 H 4
29
3 -CH 3O-C 6H 4
30

R-SS-R
R: R f8 CH 2 CH 2 CH 2
R f6 CH 2 CH2
H(C F2 ) 8 CH 2
C 12H 25
3-CF 3-C 6H 4
2-CH 3 -C 6 H 4
3-CH 3 O-C 6 H 4

21 c
2 1e
21 f
27
31
32
33

48. ábra A dialkil-diszulfidok előállítása különböző mangán(IV)-oxid alapú
oxidálószerekkel.
Diszulfidok enyhe oxidációval, tiolokból állíthatók elő. Ilyen alkalmas, enyhe
oxidálószer például az O2, I2, és a MnO2.101 Egyéb szerves reakcióban alkalmazott erélyesebb
oxidálószerek (pl. O3, H2O2, persavak, KMnO4, K2Cr2O7, Cr2O3+H2SO4, CrO3, NaIO4) a
tiolokat több lépésben szulfonsavakká oxidálják, ezért nem alkalmasak diszulfidok
előállítására. A fentebb említett enyhe oxidálószerekkel történő oxidációk vagy hosszú időt
vesznek igénybe, vagy a terméket csak hosszú és költséges tisztítással lehet kinyerni. Az
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általam alkalmazott eljárás közel olyan tisztaságú terméket ad, amilyet oxigén vagy levegő
segítségével kapnánk (szemben a jóddal vagy mangán(IV)-oxiddal), viszont a reakcióidő
lényegesen kisebb lehet. Az általam használt FUKM-M és FUKM-MT kompozit anyagok
ráadásul 30%-os H2O2 felhasználásával regenerálhatók, így újabb oxidációra képesek. Az
oxidációs eljárás általános sémája látható a 49. ábrán.
R-SH

FUKM-MnO2

H2O

R-SS-R

FUKM-MnOx

H 2O2

49. ábra A FUKM-M/MT regenerálása hidrogén-peroxiddal.
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3.3.2. Kísérleti rész

A reakciók során használt oldószereket és reagenseket a gyári kiszerelésből
közvetlenül használtam fel, további tisztítás vagy kezelés nélkül.
A reakciók követését illetve a termékek tisztaságvizsgálatát gázkromatográfiával
végeztem (HP 5890 SeriesII, PONA 50m˙0,2 mm˙0,5μm, N2/H2, FID).
A termékek egy részét (21c-e-f, 27) NMR és FT-IR vizsgálatok alapján azonosítottam
és jellemeztem (Bruker Avance 250, 1H-

13

C-NMR; Bruker Equinox 55 FT-IR, KBr és

folyadékfilm), egy másik részét pedig (31, 32, 33) a rendelkezésre álló igen kis mennyiség
miatt csak gázkromatográfiával azonosítottam. Az NMR és az FT-IR mérések az ELTE
Kémiai

Intézetében

történtek.

Az

olvadáspont

értékeket

Boetius

típusú

mikro-

olvadáspontmérő készülék segítségével határoztam meg.

Általános eljárás diszulfidok előállítására mangán(IV)-oxid, FUKM-M és FUKM-MT
segítségével

Egy visszafolyós hűtővel ellátott lombikba bemérjük a megfelelő tiolt/tiofenolt (~3 mmol), az
oxidálószert (pontos bemérést lásd az alábbi táblázatban) és az oldószert (~30 ml). A reakció
lejátszódásáig forraljuk az elegyet, majd redős szűrőn kiszűrjük a használt oxidálószert. A
szűrletet alaposan mossuk a megfelelő oldószerrel, majd vákuumban bepároljuk. További
tisztításra nincs szükség, a visszamaradó anyag a tiszta termék.
(A 33-ast se dietiléter, se metanol, se diklórmetán nem oldja. A szűréshez és mosáshoz
szükséges oldószer ebben az esetben forró toluol.)
Szám

21c

Termék

Oldószer Reakcióidő (h)

FUKM-M (1.1)

DMF

3

FUKM-MT (1.1)

Et2O

12

(Rf8CH2CH2CH2S)2 FUKM-MT (2.2)

DCM

4.5

MnO2 (A) (7)

DCM

MnO2 (B) (3)
21e

(Rf6CH2CH2S)2

21f

(H(CF2)8CH2S)2

27

(C12H25S)2

31

Reagens (ekv.)

(3-CF3-C6H4-S)2

Op / oC

Kitermelés (%) Tisztaság (%, GC)
70
-

97.9
-

94

98.5

20

-

-

DCM

11

35

< 98.0

FUKM-M (1.1)

DMF

13

40

-

FUKM-MT (1.1)

Et2O

5.5

83

99.3

FUKM-MT (3)

Et2O

35

70

91.6

FUKM-M (1.1)

DMF

13

40

-

FUKM-MT (2.2)

DCM

15

87

95.4

66

95.2

FUKM-MT (1.1)

Et2O

6

69-70

38-39
47-48
24-26
o

< 25 C
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Termék

Reagens (ekv.)

32

(2-CH3-C6H4-S)2

FUKM-MT (1.1)

Et2O

7

~ 25oC

79

94.1

(2-CH3O-C6H4-S)2 FUKM-MT (1.1)

Et2O

6

113-118

54

97.1

33

Oldószer Reakcióidő (h)

Op / oC

Szám

Kitermelés (%) Tisztaság (%, GC)

Mangán(IV)-oxid előállítása

A módszer102 → KMnO4 (9,09 g, 58 mmol) és MnSO4 (13,03 g, 86 mmol) vizes oldatait (5050 ml) összeöntjük, majd a kivált barna csapadékot üvegszűrőn szűrjük és vízzel alaposan
mossuk (amíg színtelen lesz a mosófolyadék). A MnO2-ot 100-120oC-on szárítjuk és
éjszakára vákuum-exszikkátorba tesszük.
B módszer99 → KMnO4 forró vizes oldatához (9,60 g, 61 mmol, 60 ml vízben) kevertetés
közben 40%-os KOH vagy NaOH oldatot (12 ml) és MnSO4 vizes oldatát (11,10 g, 74 mmol,
15 ml vízben) öntünk. Utána még 1 órán át kevertetjük az elegyet, majd a kivált barna
csapadékot üvegszűrőn szűrjük és vízzel alaposan mossuk (amíg színtelen lesz a
mosófolyadék). A MnO2-ot 100-120oC-on szárítjuk és éjszakára vákuum-exszikkátorba
tesszük.
Analitikai adatok

Szám

Képlet

21c

(Rf8CH2CH2CH2S)2

21e

(Rf6CH2CH2S)2

1

H-NMR

13

C-NMR

IR

2,06 ppm (m), 2,22 ppm (m), 19,9 ppm (s), 29,5 ppm (t), 1115-1455 cm-1 (C-F),
2.76 ppm (t)

37,7 ppm (s)

2,55 ppm (m), 2,89 ppm (m) 28,6 ppm (s), 31,8 ppm (t)

21f

(H(CF2)8CH2S)2

3,47 ppm (t), 6,04 ppm (tt)

41,8 ppm (t)

27

(C12H25S)2

-

-

2951 cm-1 (C-H)
1122-1442 cm-1 (C-F),
2926 cm-1 (C-H)
1057-1403 cm-1 (C-F),
3012 cm-1 (C-H)
2925 cm-1 (C-H)
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3.4. FUKM-Pd rendszer

3.4.1. Eredmények

Ebben a fejezetben a Heck-reakciót katalizáló új típusú, heterogén katalizátorról fogok
beszámolni, melyet FUKM hordozóval sikerült előállítanom. Feltehetően ennek nagyfelületű,
fluorofil régióiban az in situ előállított palládium nanorészecskék adszorbeálódnak, csakúgy,
mint a különböző fluorofil vegyületek, így ez a hordozó előnyösen alkalmazható fluoros
szubsztrátumokon lejátszódó Heck-reakciókban.
Kétféle fluoros szubsztráttal végeztem el homogén és heterogén Heck-reakciókat
azonos reakciókörülmények mellett. A különböző Pd-katalizátorokkal elvégzett kapcsolási
reakciók általános sémáját az 50. ábra mutatja be.

RCH=CH2

R: C 6F13
C 8F17CH2

+

katalizátor, NEt3
oldószer, 100 oC

I

RCH=CH

+ HI

R: C 6F13
36
C 8F17CH2 37

34
35c

50. ábra Két fluoros szubsztrátum Heck-reakciója jódbenzollal.
A 37-es termék ismert, de azt korábban Wittig-reakcióban állították elő más kiindulási
anyagokból.103 A 36-os termék új vegyület, melynek 4-metil származékát homogén katalitikus
körülmények között Pd(OAc)2 katalizátor (prekurzor) segítségével állították elő DMF
oldószerben.104 Az utóbbi vegyület közölt kitermelése nagyon alacsony, körülbelül 18%.
Minden esetben jobb kitermelést értem el, amit az 5. táblázat is mutat.
Benzotrifluoridot

(BTF)

és

acetonitrilt

(MeCN)

alkalmaztam

oldószerként.

Benzotrifluoridban a Pd-FUKM bizonyult a legjobb katalizátornak, habár a 37-es terméket
csak 54% termeléssel tudtam izolálni. Acetonitril esetében mindkét Heck-kapcsolási reakció
hasonló eredményt hozott: lassú reakciók, közel 100%-os konverzióval.
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Oldószer
BTF
Olefin

Halobenzol

Kat.

Reakcióidő (h)
(ami a max.
konverzióhoz
szükséges)

MeCN
Max.
konverzió
(%)

Reakcióidő (h)
(ami a max.
konverzióhoz
szükséges)

Max.
konverzió
(%)

A

60

93

-

-

B

29

65

-

98 (nagyon

C

10

94

18

sok bifenil is
keletkezett)

C6F13CH=CH2

C6H5-I

(34)

3,5-(CF3)2-C6H3-Br

C6H5-I

D

-

-

-

-

E

34

79

25

99

F

-

-

20

100

7.5 (2%: 4.5;

94 (2%: 37.1;

G

1%: 4.5)

1%: 31.6)

24

99

G

nincs termék

nincs termék

-

-

A

36

16

-

-

B

29

34

-

-

C

36

45

18

99

D

7.5

44

-

-

E

48

37

25

99

F

-

-

46

98

24

97

C8F17CH2CH=CH2

54 (47, 37, 2

(35c)

→ ciklusok
G

7.5

ugyanazzal az
adag PdFUKM-mal)

2-CF3-C6H4-I

G

15

33

-

-

3-CF3-C6H4-I

G

7.5

39

-

-

3,5-(CF3)2-C6H3-Br

G

nincs termék

nincs termék

-

-

5. táblázat Szubsztrátumok, katalizátorok és reakciókörülmények hatása. (A katalizátorok
jelmagyarázata a 7. táblázatban a 90. oldalon található)
A 34-es esetében benzotrifluoridban a Pd-FUKM van olyan hatékony mint a
klasszikus Pd(OAc)2 + PPh3 katalizátor-rendszer és hatékonyabb, mint a Pd-C vagy a
Pd(PPh3)4 (51. ábra). Fontos megemlíteni, hogy nem csak a gyári Pd-C, hanem egy eltérő
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eljárással készült Pd-C sem ért el jobb eredményt, mint a Pd-FUKM. Ez az utóbbi Pd-C nemfluoros szubsztrátok esetén különösen aktívnak bizonyult.
A másik szubsztrát esetében (35c; C8F17CH2CH=CH2) a Pd-FUKM bizonyult a
legjobbnak, reakcióidő és konverzió tekintetében is. Amennyiben tiszta FUKM hordozót
adtam a Pd(OAc)2 + PPh3 katalizátor-rendszerhez, a reakcióidő lecsökkent, de a konverzió
sajnos nem növekedett (52. ábra).

100
90
80

konverzió (%)

70
60
50

Pd-FUKM
Pd(OAc)2 + PPh3
Pd(PPh3)4
Pd-C
Pd(OAc)2

40
30
20
10
0
0

10

20

30

40

50

60

reakcióidõ (h)

51. ábra C6F13CH=CH2 + C6H5-I BTF-ben.

60

konverzió (%)

50

40

30

Pd-FUKM
Pd(OAc)2 + PPh3 + FUKM
Pd(OAc)2 + PPh3
Pd-C
Pd(OAc)2
Pd(PPh3)4

20

10

0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

reakcióidõ (h)

52. ábra C8F17CH2CH=CH2 + C6H5-I BTF-ben.
Acetonitrilben egy kivételével az összes katalizátor hasonló aktivitást mutat. Ez az egy
a Pd-C, amivel a 35c esetén a konverzió alacsonyabb és a reakcióidő is hosszabb (53-54.
ábrák).
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110
100
90

konverzió (%)

80
70
60
50

Pd-FUKM
Pd-C
Pd(OAc)2 + PPh3
Pd-C (Fluka)

40
30
20
10
0
0

10

20

30

reakcióidõ (h)

53. ábra C6F13CH=CH2 + C6H5-I MeCN-ben.

100

konverzió (%)

80

60

40

Pd-FUKM
Pd-C
Pd(OAc)2 + PPh3
Pd-C (Fluka)

20

0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

reakcióidõ (h)

54. ábra C8F17CH2CH=CH2 + C6H5-I MeCN-ben.
A 35c szubsztrát CF3-szubsztituált jódbenzolokra történő kapcsolásakor a maximálisan
elérhető konverzió kisebb volt, mint a szubsztituálatlan jódbenzol esetén. A 3,5-(CF3)2brómbenzol esetén egyáltalán nem jelent meg termék, ennek azonban oka lehet az is, hogy a
bróm rosszabb távozó csoport, mint a jód (55. ábra).
Készítettem különböző palládium-tartalmú Pd-FUKM-okat is. Úgy találtam, hogy 1%
vagy 2% palládium esetén már drasztikusan lecsökken a konverzió a 10%-oshoz képest (56.
ábra).
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60

50

konverzió (%)

40

30

20

I-C6H5
I-C6H4-3-CF3
I-C6H4-2-CF3

10

0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

reakcióidõ (h)

55. ábra C8F17CH2CH=CH2 + Pd-FUKM BTF-ben.

100

konverzió (%)

80

60

Pd-FUKM 10%
Pd-FUKM 2%
Pd-FUKM 1%

40

20

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

reakcióidõ (h)

56. ábra C6F13CH=CH2 + C6H5-I BTF-ben.
Mint minden katalitikus folyamatban, itt is fontos, hogy ugyanazzal a katalizátortöltettel több ciklust véghez lehessen vinni. A 34-es esetén végeztem erre vonatkozó
kísérleteket, és kiderült, hogy a 3. ciklusig még elegendő aktivitása van a Pd-FUKM
katalizátornak, ami még mindig több, mint a többi, klasszikus katalizátornak az első
menetben. A 4. ciklusnál azonban már szinte teljesen megszűnik az aktivitás (57. ábra).
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60

50

konverzió (%)

40

30

Pd-FUKM 1.ciklus
Pd-FUKM 2.ciklus
Pd-FUKM 3.ciklus
Pd(OAc)2 + PPh3
Pd-C
Pd-FUKM 4.ciklus

20

10

0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

reakcióidõ (h)

57. ábra A katalizátor-aktivitások több ciklus után.
A 34-es szubsztrát (C6F13CH=CH2) és a jódbenzol közötti reakciót oldószer nélkül is
megpróbáltam levezetni, háromféle katalizátor segítségével (C, E, G). Az elegyeket 120oC-on,
argon-atmoszférában kevertettem egy leforrasztott ampullában. 3 óra után kétféle terméket
láttam, a Heck-terméket és a bifenil mellékterméket (Ph-Ph) (6. táblázat), amit
gázkromatográfiával, a retenciós idők összevetésével azonosítottam. Ebből az látszik, hogy az
oldószer hiánya nem gyorsítja meg a reakciókat, viszont megnöveli az esélyét az aril-aril
kapcsolásnak, ami nemkívánt melléktermékekhez vezet.
Katalizátor Olefin (%) Heck-termék (%) Bifenil melléktermék (%)
C

73.1

5.8

21.1

E

64.4

15.5

18.1

G

61.0

17.6

21.4

-

100

0

0

6. táblázat Oldószer nélkül végzett kapcsolási reakciók különböző katalizátorokkal 3 óra
után.
Összefoglalásul el lehet mondani, hogy hatékony heterogén Heck-katalizátort tudtam
készíteni egy új típusú fluoros FUKM-hordozón, mely legalább olyan hatékonynak bizonyult
egy egyszerű, klasszikus Heck-reakcióban, mint az eddig széles körben alkalmazott heterogén
és homogén katalizátorok.
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3.4.2. Kísérleti rész

A reakciók során használt oldószereket és reagenseket a gyári kiszerelésből
közvetlenül használtam fel, további tisztítás vagy kezelés nélkül (PdCl2: Merck).
A reakciók követését illetve a termékek tisztaságvizsgálatát gázkromatográfiával
végeztem (HP 5890 SeriesII, PONA 50m˙0,2 mm˙0,5μm, N2/H2, FID).
A termékeket NMR és FT-IR vizsgálatok alapján azonosítottam és jellemeztem
(Bruker Avance 250, 1H- 13C- és F19-NMR; Bruker Equinox 55 FT-IR, KBr és folyadékfilm).
Az NMR, és FT-IR mérések az ELTE Kémiai Intézetében történtek.

Általános recept a kapcsolási reakciókra (mikroméret)

Az olefint (34-35c, 29 mmol) a halobenzollal (29 mmol), a trietilaminnal (3,20 g, 32 mmol)
és a katalizátorral (5 mol%, azaz 1,5 mmol a palládiumra nézve) acetonitrilben illetve
benzotrifluoridban (BTF) (1 ml) összemérünk, majd ~100oC-on, argon-atmoszférában
kevertetjük. Gázkromatográfiával követjük a reakciót. A katalizátorok szükséges mennyiségét
az alábbi, 7. táblázat mutatja.
Jel

Katalizátor

Szükséges mennyiség (5 mol%)

A

Pd(PPh3)4

17 mg

B

Pd(OAc)2

3.3 mg

C

Pd(OAc)2 + PPh3

3.3 mg + 7.9 mg

D Pd(OAc)2 + PPh3 + FUKM

3.3 mg + 7.9 mg + 13 mg

E

Pd-C (10%) (Fluka)

32 mg

F

Pd-C (10%) (saját)

32 mg

G

Pd-FUKM (10%)

32 mg

7. táblázat A katalizátorokból alkalmazott mennyiségek adott reakcióméret esetén.

3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluoroktenil-benzol (36)

A perfluorhexil-etént (34, 10.00 g, 29 mmol) jódbenzollal (5.95 g, 29 mmol), trietilaminnal
(3.20 g, 32 mmol), és a katalizátorral (G: Pd-FUKM, 1.54 g) benzotrifluoridban (~100 ml)
összemérjük. A reakcióelegyet 12 órán át, 100oC-on argon-atmoszférában kevertetjük, majd a
katalizátort kiszűrjük. A szűrletet dietiléterrel extraháljuk, majd vízzel mossuk, végül Na2SO490

tal történő szárítás után az étert ledesztilláljuk. A nyersterméket vákuumdesztillációval
tisztítjuk (~20 Hgmm).
(halványsárga folyadék, 4.12g, 34%, 91.6% GC tisztaság, op: < 30oC, fp: 160-170oC / ~20
Hgmm)
1

H-NMR (CDCl3, 250 MHz): δ = 6.19 (q, 1H, J = 16.1 Hz), 7.16 (dt, 1H, J HH = 16.1 Hz, JHF =

2.8 Hz), 7.38 (m, 2H, J = 3.3 Hz), 7.45 (m, 2H, J = 3.3 Hz), 7.65 (dd, 1H, J HH = 24.6 Hz, JHF =
8.4 Hz).
13

C-NMR: δ = 114.5 (t, JCF = 23.0 Hz, C2), 127.3 (C4'), 127.8 (C2'), 129.1 (C3'), 130.3 (C1'),

139.9 (t, J = 9.7 Hz, C1).
19

F-NMR: δ = -81.4 (m, 3F), -111.7 (m, 2F), -122.2 (m, 2F), -123.4 (m, 2F), -123.8 (m, 2F),

-126.8 (m, 2F).
FT-IR (neat) υ (cm-1): 3090-2979 (C-H), 1659 (C=C), 1365-1066 (C-F).

4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-heptadekafluorundec-1-enil-benzol (37)

Az eljárás megegyezik a 36-os termék előállításával, de a reakcióelegyet ebben az esetben
elég 9 órán át kevertetni. A terméket ~0,1 Hgmm vákuumban tisztítjuk desztillációval. A
bemért anyagok: 3-perfluoroktil-prop-1-én (35c, 10.00 g, 22 mmol), jódbenzol (4.43 g, 22
mmol), trietilamin (2.42 g, 24 mmol), katalizátor (G: Pd-FUKM, 1.16 g) és benzotrifluorid
(~100 ml).
(halványsárga szilárd anyag, 3.13g, 54%, 94.2% GC tisztaság, op: 33-35oC, fp: 125-135oC /
~0.1 Hgmm)
1

H-NMR (CDCl3, 250 MHz): δ = 3.00 (dt, 2H, JHH = 18.1 Hz, JHF = 7.3 Hz), 6.13 (p, 1H, J =

7.3 Hz), 6.64 (d, 1H, J = 16.0 Hz), 7.26 – 7.39 (m, 5H).
13

C-NMR: δ = 35.5 (t, C1, J = 22.5 Hz), 116.4 (t, JCF = 4.6 Hz, C3), 126.8 (C4'), 127.8 (C2'),

128.5 (C3'), 129.0 (C1'), 137.6 (C1).
19

F-NMR: δ = -81.5 (m, 3F), -113.6 (m, 2F), -122.5 (m, 6F), -123.4 (m, 2F), -123.6 (m, 2F),

-126.8 (m, 2F).
FT-IR (Kbr) υ (cm-1): 3087-3030 (C-H), 1659 (C=C), 1372-1028 (C-F).
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Tetrakisz(trifenilfoszfino)-palládium (A)

PdCl2-ot (0.89 g, 5 mmol) és PPh3-t (6.56 g, 25 mmol) dimetilszulfoxidban (60 ml) 1 órán át,
160oC-on, argon-atmoszférában kevertetünk. Amikorra sötétbarna lesz az oldat, és nem
láthatók már sárga kristályok benne, a melegítést abbahagyjuk és hirtelen hidrazin-hidrátot
adunk hozzá (1.00 g, 4 mmol). Az oldatot, benne az újonnan kivált sárga csapadékkal,
hagyjuk szobahőmérsékletre hűlni. A kristályokat argon alatt kiszűrjük, majd etanollal (5 ml)
illetve dietiléterrel (5 ml) mossuk. A terméket 1 éjszakán át argon-áramban száradni hagyjuk.
Hűtőben (~10oC), argon alatt, fénytől védve tároljuk.105

Palládium-csontszén (F)

Csontszenet (900 mg, 75 mmol) szobahőmérsékleten, vízben (~20 ml) szuszpendáltatunk,
majd PdCl2 sósavas oldatát (167 mg, 0,94 mmol, 1,88 ml 1M-os sósavoldatban) adunk hozzá.
A fekete elegyet 80oC-on 1 órán át kevertetjük, majd NaOH oldattal a pH-t 10 körüli értékre
állítjuk be. Miután lehűlt, a csapadékot kiszűrjük és vízzel mossuk. Vákuum-exszikkátorban
P2O5 fölött, 1 éjszakán át szárítjuk.106

Palládium-FUKM (G)

Ennek a katalizátornak az előállításánál az eredeti recept szerinti fluoros arént (Rf8-C6H4-Rf8)
helyettesítjük a szilárd FUKM hordozóval.107 Ehhez PdCl2-ot (177 mg, 1 mmol) és NaCl-ot
(58 mg, 1 mmol) metanolban (10 ml) szobahőmérsékleten, 24 órán át kevertetünk. Ezután a
barna oldatot vattán átszűrjük, majd hozzáadjuk a FUKM-ot, és metanollal a kétszeresére
hígítjuk. Ezt az elegyet további 24 órán át, 60oC-on kevertetjük. Ezután hagyjuk
szobahőmérsékletre hűlni, majd NaOAc.3H2O-ot (1,02 g, 7,5 mmol) adunk hozzá. Egy óra
kevertetés után a fekete Pd-FUKM-ot kiszűrjük és sorban metanollal, vízzel és acetonnal
mossuk. Az alkalmazott bemérések az alábbi táblázatban találhatók.
Pd-tartalom (%) PdCl2 (mg) NaCl (mg) metanol (ml) FUKM (g) NaOAc.3H2O (g)
1

36

12

2

2.13

0.21

2

72

24

4

2.11

0.41

10

358

118

20

1.94

2.06
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Összefoglalás

Új típusú fluoros arany nanorészecskéket állítottam elő, melyek stabilizálásához
szükséges kénorganikus ligandumokat, ún. fluoros tioacetátokat, tiolokat és diszulfidokat
többnyire irodalmi analógiák alapján szintetizáltam. Sikerült egy sor új, nitrogéntartalmú,
fluoros amin típusú ligandumot is készítenem, melyeket más fémekkel, például platinával
vagy palládiummal készült nanorészecskékhez lehet majd a későbbiekben felhasználni.
Az arany nanorészecskék stabilitásáról DSC és TG vizsgálatokkal győződtünk meg.
Megfigyelhető volt a nanorészecskék felszínén lejátszódó ligandumcsere folyamata is,
melyben ha teljesen nem is, de részlegesen lecserélődtek az adott közegben kevésbé stabilis
nanorészecskékhez kevésbé vonzódó ligandumok. Ezek a részecskék csak a felszínüket borító
ligandumokkal

azonos

karakterű

oldószerekben

oldhatók:

az

alkil

borításúak

szénhidrogénekben, míg a fluoros borításúak perfluoralkánokban. A monoréteggel stabilizált
nanorészecskék akár oldatban, akár szilárd formában hosszú hónapokig, sőt évekig stabilisak.
Szupersztöichiometrikusan fluorozott grafit (CF1.33) szubfázist is tartalmazó kompozit
anyagot (ún. FUKM) hordozóként használva különféle katalitikus folyamatokat vizsgáltam.
Készen kapott FUKM-mangán(IV)-oxid kompozitot sikeresen alkalmaztam katalitikus
/regenerálható/ rendszerben tiolok diszulfiddá történő oxidációjára. Több oxidációs ciklust is
végre tudtam hajtani, hidrogén-peroxidot alkalmazva regenerálószerként. Az általam használt
rendszer előnyös tulajdonsága az, hogy a hagyományos oxidálószerekkel szemben az
átalakulás gyors, továbbá az, hogy az oxidálószer egy olcsó és környezetbarát anyaggal
(H2O2) regenerálható és újra alkalmazható.
Más összetételű, de FUKM típusú hordozóra sikeresen választottam le palládiumot,
melyet heterogén Heck-reakciókban sikeresen alkalmaztam. Nemfluoros és fluoros
szubsztrátokkal is legalább olyan jó eredményeket értem el, mint a hagyományos homogén
(Pd(OAc)2) katalizátorokkal; az új katalizátor pedig a heterogén (Pd-C) katalizátorokkal
szemben egyértelműen nagyobb konverziót biztosított rövidebb reakcióidő alatt.
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Abstract

In conclusion, I synthetized novel fluorous gold nanoparticles with sulfur-containing
ligands (thioacetates, thiols and disulfides) which are responsible for the stability of the
particles. I also successfully made new types of nitrogen-containing, fluorous amine-type
ligands, which can be used to make nanoparticles from other metals, for example platinum
and palladium. The stability of the gold nanoparticles was measured with DSC and TG
measurements. The process of the ligand exchange on the surface of the nanoparticles was
observed, where the more stable ligands partially exchanged the existing, less attracting
ligands. These particles are only soluble in solvents, which have the same character as the
ligands on its surface: the alkyl-covered are soluble in hydrocarbons, the fluorous-covered can
be dissolved in perfluoralkanes. These monolayer-stabilized nanoparticles are stable in
solution and as a solid over month or years.
With the use of superstochiometric fluorous graphite (CF1.33) subphase-containing
composite material (so called FUKM) as a support I investigated many catalythic reactions. I
successfully used the FUKM-manganese-dioxide composite in a catalythic (regenerable)
process to oxidize thiols to disulfides. I managed to make many oxidation cycles with the use
of hydrogen-peroxide as a regenerating agent. This system proved to be faster than the
common oxidizing agents and it can be used several times with the regeneration with a cheap
and environmentally sound material (H2O2).
On this support (also FUKM, but with a different composition) I could successfully
adsorb palladium, what I could use in heterogeneous Heck-reactions. Also with non-fluorous
and fluorous substrates I achieved good results which are comparable with the results
obtained with common homogeneous catalysts (Pd(OAc)2). In comparison with the
heterogeneous catalysts (Pd-C) this new catalyst gave definitely better conversion in less
reaction time.
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