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I. BEVEZETÉS ÉS CÉLKITŰZÉS 

 

Csaknem két évtizeddel ezelőtt a koordinációs kémiában egy új szintézismódszert 

kezdtek használni. Az eljárást, mellyel a célszerűen kialakított építőelemekből (tektonokból) 

egyetlen szintetikus lépésben, önszervező módon, állíthatók elő előre megjósolható alakú, 

koordinatív kötésekkel felépülő aggregátumok, az angol nyelvű szakirodalom általában a 

„self-assembly” névvel illeti. 

Az önszerveződő fémkomplexek előállítására a kilencvenes évek eleje óta több 

stratégiát dolgoztak ki. Meghatározták azokat a paramétereket is (pl. hőmérséklet, 

koncentráció, vendégmolekulák jelenléte, az ellenionok vagy az oldószer anyagi minősége), 

melyek az alkalmazott tektonok sajátságain túl befolyásolják a kapott termékek nuklearitását, 

illetve több termék esetén ezek arányát. Mindezen ismeretek ellenére az önszerveződési 

reakciók időnként nem a várt termékre vezettek. Úgy tűnt, hogy ennek hátterében sztérikus 

hatások állhatnak, de szisztematikus vizsgálatok híján erre az irodalomban nem lehetett 

minden kétséget kizáró választ találni. Az egyértelmű következtetések levonását ugyanis 

ezekben az esetekben akadályozta az a körülmény, hogy a különböző forrásokból származó 

kísérleteknél a ligandumok térigényén kívül további paraméterek, például az oldószer, az 

anion anyagi minősége, vagy a koordinálódó ligandum elektronos sajátsága is változtak. 

Munkánk során azt tűztük ki célul, hogy az önszerveződési reakcióban megmutatkozó 

sztérikus hatást szisztematikusan, az önszerveződést befolyásoló egyéb paraméterek 

változatlanul hagyása mellett tanulmányozzuk. Ehhez különböző térigényű síknégyzetes 

Pd(II)-komplexeket reagáltattunk lineáris ligandumokkal, amikor is a sztérikus igény 

változtatásának hatására trimer és tetramer komponensek egyensúlyi elegye volt várható. 

Vizsgálataink során két modellrendszert tanulmányoztunk. 

Első modellrendszerünkben kelátképző, alifás diaminok palládiumkomplexeinek 4,4’-

bipiridinnel lejátszódó reakcióit vizsgáltuk. A kelátképző diaminok sztérikus sajátságai a 

nitrogén donoratomok elektronos sajátságának változatlanul hagyása mellett viszonylag 

könnyen és széles határok között módosíthatók. Ennek következtében lehetőségünk nyílt arra, 

hogy megvizsgáljuk az önszerveződésben részt vevő fémkomplexek térigényének a képződő 

trimerek és tetramerek arányára gyakorolt hatását. 

A második modellrendszerhez olyan új, többfunkciós, N,N’-diaril-acenafténkinon-

diimin (Ar-BIAN) típusú ligandumokat állítottunk elő (ld. 1. séma), amelyek szerkezete az 

egyes koordinációs helyek (terminális és keláthelyzetű nitrogén donoratomok) környezetében 

eltérő mértékű sztérikus gátlást eredményez. A részletes szerkezeti jellemzést követően 
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tanulmányoztuk e ligandumoknak a különböző térigényű palládium-bisz(difenil-foszfino)-

komplexekkel (ld. 2. séma) lejátszódó önszerveződését. A sztérikus hatások 

megnyilvánulásán túlmenően a termékek nuklearitását is behatóan vizsgáltuk. 

 

1. séma       2. séma 

 

 

 

 

[Pd(dppp)(OTf)2], harapási szög = 91° 

 

         

 

 

 

[Pd(dppf)(OTf)2], harapási szög = 96° 

 

 

 

 

        [Pd(dppe)(OTf)2], harapási szög = 91° 

 

II. ALKALMAZOTT KÍSÉRLETI MÓDSZEREK 

 

Az első modellrendszerhez tartozó kísérleteinket vizes közegben hajtottuk végre, míg a 

nedvességre érzékeny difoszfinkomplexekkel végzett preparatív munka során az ún. Schlenk-

technikát alkalmaztuk. Az Ar-BIAN ligandumokkal kivitelezett reakciókat N2-

atmoszférában, szárított oldószerek (diklór-metán, kloroform, metanol, dietil-éter) 

felhasználásával valósítottuk meg. 

A kapott intermediereket és céltermékeket multinukleáris (
1
H, 

15
N, 

19
F, 

31
P) és 

többdimenziós (COSY, DOSY, NOESY, ROESY) NMR-módszerekkel, IR-spektroszkópiai 

úton, elemanalízissel, ESI-MS-vizsgálatokkal, egykristálydiffrakcióval, és egy 

önszerveződéssel előálló trimer-tetramer elegy esetében folyadékfázisú röntgendiffrakcióval 

jellemeztük. 
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III. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

 

1. Az irodalomban először tettünk kísérletet arra, hogy [Pd(N N)]
2+

 sarokelemek 

sztérikus sajátságait számszerűen jellemezzük, és a termékek eloszlásával összefüggésbe 

hozzuk (N N jelentése: N,N,N’,N’-tetrametil-etilén-diamin, tmen; N,N,N’,N’-tetraetil-etilén-

diamin, teen; N,N’-dimetil-piperazin, dmpip; 1,3-diamino-propán, dap; homopiperazin, hpip; 

etilén-diamin, en). A [Pd(N N)(NO3)2] tektonok 4,4’-bipiridinnel mutatott 

önszerveződésének tanulmányozásához az alkalmazott diaminkomplexek várható 

térigényének relatív sorrendjét két módszerrel jeleztük előre. Megmutattuk, hogy a vizsgált 

vegyületek a sztérikus gátlás szempontjából három csoportba sorolhatók: viszonylag kis 

térigényű (N N = en, hpip), közepes térigényű (N N = dap, dmpip) és nagy térigényű (N N 

= tmen, teen) ligandumokra. A két módszerrel kapott előrejelzések között mutatkozó 

különbségeket a módszerek eltérő alapfeltevésével értelmeztük. 

 

2. Megállapítottuk, hogy a [Pd(N N)(NO3)2] komplexek és a 4,4’-bipiridin 1:1 

mólarányú reakcióelegyeiben minden esetben, még az egészen kis térigényű 

homopiperazinnal és etilén-diaminnal is, trimer/tetramer egyensúly kialakulása figyelhető 

meg, tehát még a legkisebb méretű kelátképző ligandumok térigénye sem elhanyagolható (3. 

séma). Kimutattuk, hogy a vizsgált rendszerben a térigény növelésével a tektonok megoszlása 

a trimer és a tetramer termékek között Δ:□ = 4:96-ról (N N = en, hpip) Δ:□ = 82:18-ig (N N 

= teen) változik. A sztérikus hatás szisztematikus vizsgálatának köszönhetően a [Pd(en)]
2+

 

komplex reakciójában – ahol eddig kizárólag négyzet képződéséről számoltak be – elsőként 

sikerült megfigyelnünk a trimer [Pd(en)(4,4’-bpy)]3
6+

 kationt. 

 

3. séma 
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3. A tetrametil-etilén-diaminnal képződő trimer/tetramer egyensúlyi elegyet 

folyadékdiffrakciós módszerrel is jellemeztük, és meghatároztuk a két aggregátum arányát. 

Ismereteink szerint a folyadékdiffrakciós módszert elsőként alkalmaztuk önszerveződő 

reakciótermékek nuklearitásának meghatározására. 

 

4. A sztérikus hatások további vizsgálatához négy új, többfunkciós, N,N’-diaril-

acenafténkinon-diimin (Ar-BIAN) típusú ligandumot állítottunk elő. Az izolált vegyületeket 

multinukleáris NMR-, ESI-MS- és röntgendiffrakciós vizsgálatok segítségével szerkezetileg 

jellemeztük. 

 

5. Megállapítottuk, hogy az irodalmi adatokkal ellentétben ezek a vegyületek akkor is 

mutatnak E/Z izomerizációt a C=N kötés mentén, ha a keláthelyzetű nitrogénekhez 

kapcsolódó fenilgyűrűn nincs CF3-szubsztituens. Megmutattuk, hogy amennyiben a 

ligandumok kelátképző helye fémkomplexeket vagy savas jellegű protonokat tartalmazó 

oldószermolekulákat koordinál, az E/E izomer kialakulása válik kedvezményezetté. 

 

6. A kettős kelátképző ligandum esetében Cu(I)- és Ag(I)-ionokkal kíséreltünk meg 

önszerveződési reakciókat megvalósítani, azonban ezek a vizsgálataink nem vezettek 

szerkezetileg egyértelműen jellemezhető termékek izolálásához. A kelátképző helyek 

protonaffinitását kihasználva viszont a 2,7-dihidroxi-naftalinnal lejátszódó reakcióban 

megmutattuk, hogy a ligandum alkalmas polimerszerű síkháló kialakítására (1. ábra). 

Feltételezzük, hogy az Ag(I)-komplex esetében hasonló szerkezetet kaptunk, amelyet 

azonban a termék elhanyagolható mértékű oldhatósága miatt nem tudtunk szerkezetileg 

jellemezni. A várt kisméretű, [2×2] rácsok helyett megfigyelhető végtelen láncok kialakulását 

a kiterjedt másodlagos kötések ( -  és C H···F) hatásának tulajdonítjuk. 

 

 

 

 

 

 

 

1. ábra: A kettős kelátképző ligandum és a 2,7-dihidroxi-naftalin polimer aggregátumának 

kristályszerkezete (a 2,7-dihidroxi-naftalin molekulák rendezetlenek) 
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7. Az N,N’-bisz(4-(4-piridil)-fenil)-acenafténkinon-diimin (para-ligandum, L) és a 

[Pd(P P)(OTf)2] komplexek reakcióját multinukleáris (
1
H, 

15
N, 

31
P), 2D és DOSY-NMR-, 

valamint ESI-MS-vizsgálatok segítségével 1:1 és 2:1 fém:ligandum mólarány mellett 

tanulmányoztuk (P P = 1,3-bisz(difenil-foszfino)-propán, dppp, 1,1’-bisz(difenil-foszfino)-

ferrocén, dppf és 1,2-bisz(difenil-foszfino)-etán, dppe). Kimutattuk, hogy a 

[Pd(dppp)(OTf)2]/para-ligandum rendszerben Pd:L = 1:1 mólarány esetén kis 

koncentrációknál (c ≤ 8 mM) az önszerveződési reakció eredményeként főtermékként 

trimer/tetramer egyensúlyi reakcióelegy alakul ki, míg a koncentráció növelésével (c ≥ 32 

mM) a pentamer válik főkomponenssé. A [Pd(dppp)(OTf)2]/para-ligandum 1:1 arányú 

elegyében megfigyelhető kis intenzitású rezonanciák egy olyan dimer komponenshez 

rendelhetők, melyben az egyik C=N kötésen izomerizációt szenvedő, a terminális piridineket 

tekintve anguláris elrendeződésű para-ligandumok vesznek részt. Megmutattuk, hogy a 

sztérikusan gátoltabb iminonitrogének Pd:L = 1:1 mólarány esetén nem koordinálnak Pd-

tektonokat. 

 

8. Kimutattuk, hogy a [Pd(dppp)(OTf)2]/para-ligandum = 2:1 mólarányú elegyben a 

palládiumtektonok a keláthelyzetű nitrogénekkel is létesítenek koordinatív kötést. Míg kis 

koncentrációknál (c ≤ 8 mM) Pd:L = 2:1 arány esetén is trimer/tetramer egyensúly 

kialakulása figyelhető meg, a koncentráció növelésével (c ≥ 16 mM) az építőelemek a 

háromszögekkel és négyzetekkel összemérhető arányban, majd végül főtermékként pentamer 

és hexamer komponenseket hoznak létre. Az MS- és DOSY-NMR-vizsgálataink 

egyértelműen igazolták, hogy a síknégyzetes fémkomplexeket és lineáris hídhelyzetű 

ligandumokat tartalmazó reakcióelegyekben szokatlan pentamerek és hexamerek a reakciók 

valós, oldatban és MS-körülmények között is létező termékei. 

 

9. A [Pd(dppp)(OTf)2]/para-ligandum rendszer esetében kimutattuk, hogy a ligandum 

koordinációs helyeinél (piridin- és iminonitrogének) megfigyelhető sztérikus különbségek 

alkalmasak az önszerveződés irányítására. Eredményeink azt mutatták, hogy a primer 

koordinációs helyek a terminális piridilcsoportok, és a keláthelyzetű nitrogének csak akkor 

tudnak fémkomplexeket koordinálni, ha a piridinnitrogének már teljes mértékben foglaltak. 

Az iminonitrogének koordinációban való másodlagos részvételét a kelátképző hely 

környezetében fellépő sztérikus gátlásnak tulajdonítjuk. Ugyanerre a következtetésre vezettek 
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a még nagyobb térigényű [Pd(dppf)(OTf)2] tektonnal végzett kísérleteink is. 

Megfigyeléseinket a 4. sémán foglaltam össze. 

 

4. séma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. A para-ligandum nitrogénatomjai környezetében fellépő sztérikus különbségek 

különböző térigényű sarokelemek együttes alkalmazásakor a méret szerinti szelektív 

koordinációt is lehetővé teszik. Megmutattuk, hogy a [Pd(dppp)]
2+

:[Pd(dppe)]
2+

:para-

ligandum 1:1:1 rendszerben a nagyobb térigényű [Pd(dppp)]
2+

  sarokelemek a terminális 

nitrogénekkel, a kevésbé terjedelmes [Pd(dppe)]
2+

  komplexek pedig az iminonitrogénekkel 

alakítanak ki koordinatív kötést, azaz a komponensek sztérikus szempontból komplementer 

módon rendeződnek el (5. séma). 

 

5. séma 

 

 

 

 

IV. KÖVETKEZTETÉSEK 

 

Munkánk során szisztematikus vizsgálatok segítségével megmutattuk, hogy a sztérikus 

hatások nemcsak az önszerveződéssel előálló termékek nuklearitását és a képződő 

komponensek mólarányát, hanem a koordináció sorrendjét, és eltérő méretű sarokelemek 

kompetíciója esetén a koordináció helyét is meghatározó módon befolyásolhatják. Ezzel 

sikerült magyarázatot találnunk jó néhány, az önszerveződő fémkomplexek irodalmában 

1:1

2:1

+ + +

+

+ + +

[Pd(dppp)]2+

L

+++ ...+++ ...
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meglepetésként leírt reakció kimenetelére. Eredményeink hozzájárulhatnak annak 

felismeréséhez, hogy a sztérikus hatásoknak döntő szerepük van a spontán módon előálló 

aggregátumok kialakulásában, ezért ezeket az önszerveződéssel előállítható fémkomplexek 

szintézisénél mindig figyelembe kell venni. 
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