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Bevezetés 

 

A fullerének kémiája, bár igen fiatal terület, mégis nehéz olyan témát találni benne, 

amellyel még keveset foglalkoztak az elmúlt húsz év során. A preparatív munkát tekintve,  

célom a rendelkezésre álló fullerén vízoldható fullerollá alakítása, majd annak szililezése. 

Munkám során tapasztaltam, hogy a reakció egyáltalán nem szelektív, ezért céljaim közé 

tartozik az irodalomból ismert fullerol elıállítási módszerek módosítása is, a reakció 

szelektivitásának érdekében. A termékeket javarészt NMR spektroszkópiával vizsgáltam, de a 

fullerol-származékok mind jobb megismerése végett más szerkezetkutató módszereket is 

alkalmaztam. 

A fullerolok elıállítására számos módszer ismert, azonban ritkaságnak számít az irodalomban 

az olyan szintézis, amely szelektíven egységes termékhez vezet; sıt gyakran a bevitt hidroxil-

csoportok számát sem adják meg. Ennek oka, a preparatív és szerkezetigazolási nehézségeken 

túlmenıen az is, hogy általában a fullerolokat arra alkalmazzák, hogy egy, a már kész 

fullerén-származékot vízoldhatóvá tegyenek például gyógyászati céllal. Ilyen, az MRI-hez 

kontrasztanyagként alkalmazható vízoldható endohedrális fullerolok esete, pl: Gd@C82(OH)x 

és a HIV proteáz inhibítorának bizonyult p,p’-bisz(2-aminoetil)-difenil-C60 

bisz(monoszukcinimid) származéka. A kontrasztanyagként való alkalmazás szempontjából 

lényegtelen a reakció szelektivitása, mindössze az szükséges, hogy a jó vízoldhatóság 

érdekében legalább 16 hidroxil-csoportot építsenek be. A gyógyszerkémiai alkalmazás 

sikerének záloga éppen az, hogy a fullerén-származék megırizze biológiai aktivitását a 

hidroxil-csoportok beépítése után is. A HIV proteáz inhibítoraként ható származék esetén 

éppen az a probléma, hogy az a fullerollá alakítása után elvesztette biológiai aktivitását. 

Ismert szerkezető fullerolokat eddig csak jól ismert halogénszármazékokból készítettek 

nukleofil szubsztitúcióval. A biológiailag aktív vegyületek azonban ilyen körülményeket nem 

bírnak ki, ezért érdekes az általam is tanulmányozott reakció, amelyben közvetlenül - a 

fullerén kettıskötései helyett - kapcsolódnak a hidroxil-csoportok a klasztervázhoz egy 

oxidatív addíciós reakció során. 

Szililezett fullerolokat korábban nem állítottak elı. Az elıállítás célja egyrészt az új 

anyag jellemzése, másrészt pedig az elıállított fullerolok szerkezetvizsgálatának segítése 

trimetilszilil-származékaik szerkezetvizsgálatával. A trimetilszilil-csoportok ugyanis 

rendkívül intenzív jeleket adnak a proton- és szénrezonancia vizsgálatok során. 
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I. Irodalmi áttekintés 

1. Fullerének 

 A fullerének családját 1985 óta ismerjük Kroto, Smalley, Curl, O’Brian és Health 

Nature-ben publikált Buckminsterfullerene címő cikkébıl [1]. Az irodalomban azonban már 

egy évvel korábban is közöltek olyan tömegspektrumot [2], amelyen hatvanas és hetvenes 

tömegszámoknál csúcsok láthatók, de ezen cikk szerzıi nem foglalkoztak a jelek 

értelmezésével. Tulajdonképpen ugyanazzal a módszerrel - grafit lézernyalábbal történı 

elpárologtatásával - állította elı mindkét kutatócsoport a fulleréneket. A tömegspektrum 

alapján a Cn képlető (n>30) molekulák közül csak a páros számú klaszterek stabilak. 

Kiugróan stabil a C60 és a C70 molekula, de egészen 100-ig megfigyelhetık a páros 

szénatomszámú számú molekulák. A 28<n<38 tartományban nincsen kimutatható molekula, 

28 alatt pedig nem klaszter szerkezető molekulákból képzıdnek. 

 

1. ábra  (a) A Buckminsterfullerene C60 (b) a rögbilabda alakú C70 molekulák szerkezete. 

 

 A szerkezet meghatározásának elsı kérdése a hihetetlenül nagy számú lehetséges 

vegyértékizomerek problémája volt. Az elsı kvalitatíve jól alkalmazható szabály, amellyel 

csökkenthetjük a számításba veendı izomerek számát, az úgynevezett ötszög-szabály 

(IPR=Isolatad Pentagon Rule), amely Krototól származik[3]. 

1. Csak páros számú szénatomból álló klasztert kell figyelembe venni. 

2. A molekulákat kizárólag ötszögekbıl és hatszögekbıl kell felépíteni. Legalább 12 ötszög 

kell, a hatszögek száma korlátlan. 
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3. Különösen stabilak azon szerkezetek, melyekben az ötszögeknek nincsen közös oldaluk, 

vagyis minden ötszöget hatszögek vesznek körül. Az érintkezı ötszögek számával 

arányosan csökken a molekula stabilitása. 

Az elsı szabály könnyen belátható, ha elfogadjuk a klaszterek azon jellemzıit, 

miszerint minden szénatom három σ-kötést létesít és az atomonként  megmaradó egy-egy 

elektron alkot hajlott π-kötéseket. Ugyanis ebben az esetben a klasztert alkotó élek száma 

másfélszerese a csúcsok számának. Mivel az élek száma nem lehet törtszám, ezért a klasztert 

alkotó csúcsok száma páros. 

 A második szabály Euler egyik tételébıl indul ki, mely szerint csak hatszögek 

felhasználásával nem készíthetı zárt térbeli poliéder. Ezért kellenek az ötszögek és hogy miért 

nem kell mást számításba venni, annak az az oka, hogy a kisebb, vagy nagyobb tagszámú 

győrők energetikailag kedvezıtlenek. A kistagszámú győrők[4] közismerten feszült 

szerkezetek, ezért nyilván nagyobb energiatartalmúak, a nagyobb győrők közül pedig a hét 

szénatomot tartalmazó szerkezetek a kvantuumkémiai számítások szerint [5] lokális 

minimumot jelentenek, de egyik ilyen szerkezet sem alacsonyabb energiatartalmú az IPR-nak 

megfelelı szerkezetnél. A tizenkettı ötszög pedig az alábbi összefüggésekbıl jön ki. Az (1.) 

egyenlet a szabályos poliéderekre vonatkozó közismert matematikai összefüggés. A többi 

egyenlet úgy kapható, hogy megszámoljuk a bal oldalon látható mennyiségeket figyelembe 

véve a klaszter két sajátosságát.  

1. Mivel csak öt- és hatszög található a klaszterben, ezért ezek számának összege megadja a 

lapok számát. 

2. Minden szénatom három másikhoz kapcsolódik, ezért összeadva a klasztert alkotó minden 

szabályos öt- és hatszög csúcsainak számát, éppen háromszor számolunk minden csúcsot. Az 

élek számát is hasonlóképpen kaphatjuk, de ott csak kettıvel kell osztani, hiszen egy él két 

sokszöghöz tartozik bármely térbeli poliéder esetén. 

 L+Cs=É+2 (1.) 

 L=np+nh (2.) 

 Cs=(5*np+6*nh)/3 (3.) 

 É=(5*np+6*nh)/2 (4.) 

L: lapok száma; Cs: csúcsok száma; É: élek száma; np: pentagonok száma; nh: hexagonok 

száma 



 6 

A (2.), (3.) és (4.) egyenleteket az (1.)-be behelyettesítve látható, hogy a hatszögek száma 

kiesik, ezért azt kapjuk, hogy az ötszögek számának éppen tizenkettınek kell lennie. 

 A harmadik szabály oka nem ilyen szemléletes, de több közlemény is beszámol az 

irodalomban arról, hogy a nem izolált ötszöget tartalmazó szerkezetek energiája a 

kvantuumkémiai számítások szerint magasabb, mint az izolált ötszögeket tartalmazóké [4], 

[5], [6]. 

A legkisebb klaszter, amely megfelel mindhárom követelménynek, a C60 a következı 

pedig a C70. Ahhoz, hogy elkerüljük négy ötszög érintkezését legalább 28 atomra van 

szükségünk. Nagyobb szénatomszámú klaszterek ma már egészen a C960-ig ismertek  

[7]. A szénatomok számának növekedésével a lehetséges vegyértékizomerek száma rendkívül 

megnı. Az 1. táblázatban található néhány példa erre vonatkozóan. 

Szénatomok 

száma 

Vegyértékizomerek 

száma 

Enantiomerek 

száma 

IPR által megengedett 

szerkezetek száma 

60 1812 3592 1 

70 8149 16091 1 

76 19151 38016 2 

78 24109 47868 5 

84 51592 102864 24 

1. Táblázat  Fullerén izomerek száma 

 Az elsı fullerén elıállítási módszerek az anyagok izolálására nem voltak alkalmasak, 

ezért a grafit lézernyalábbal történı elpárologtatásakor keletkezett termékeket közvetlenül egy 

repülésiidı-tömegspektrométerbe (TOF-MS) vezették. A nagy áttörést Krätschmer kutató-

csoportjának munkája hozta meg 1990-ben [8]. A módszer lényege, hogy hélium 

atmoszférában szén rudakat izzítanak, majd ívkisülést hoznak létre. Az így képzıdı koromból 

benzollal extrahálták a fulleréneket, amelyek így már grammnyi mennyiségben is 

elıállíthatók. Egy másik módszer szerint ~200 torr hélium nyomású térben grafit elektródok 

között elıidézett váltó- vagy egyenáramú ívkisüléssel szintén grammnyi mennyiségő 

fullerének nyerhetık.[9] Úgy vélik, hogy a fullerének elıállításához kell egy minimális (~25 

torr) hélium nyomást biztosítani és a nyomás emelése a nagyobb mérető klaszterek 

elıállításának kedvez. [10]. A fullerének és a korom a reaktor vízzel hőtött falain csapódnak 
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le mindkét módszer esetében, majd aromás oldószerekkel, általában toluollal,  extrahálhatók a 

fullerének. A mai napig nem ismert olyan eljárás, amelyben a fıtermék nem a C60 és C70 

klaszter. 

 Meglepıen hangzik talán, de fulleréneket a természetben is találtak, bár csupán ppm-

nyi mennyiségben. Elıször 1992-ben Oroszországban [11], majd két év múlva Új-Zélandon 

[12] és Kanadában [13] is. 
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2. Fullerén származékok 

 

 

2. ábra A buckminsterfullerén reakciói 

 

 A szén klaszter szerkezető allotróp módosulatai, vagyis a fullerének, tulajdonképpen 

egy szerves kémiai vegyületcsaládnak is tekinthetık. A 2. ábra sokféle reakciót mutat be. 

Ismerünk nukleofil és elektrofil addíciós reakciókat egyaránt, továbbá győrőképzı és 

cikloaddíciós reakciókat is. A szilárd fázisú reakciók között sokat tanulmányozták az ún. 

”gazda - vendég” komplexek képzıdését, mint például a γ-ciklodextrinnel képzett vízoldható 

adduktokat [14, 15]. Ismeretesek olyan reakciók is, melyekben lineáris és térhálós poli-

fullerének keletkeznek. 
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2.1. Fullerének hidrogénezése és alkilezése 

 Kémiai, elektrokémiai és katalitikus eljárásokkal többféle származékot is készítettek 

már. A C60H18 és C60H36 molekulák Birch redukcióval állíthatók elı [16]. A Birch redukció 

lényege, hogy fém lítiumból és tercier-butil-alkoholból a reakcióelegyben képzıdı tercier-

butil-lítiummal monoanionná alakíthatók a fullerének (C60
-,C70

-), amely könnyen 

hidrogénezıdik. A sok hidrogént tartalmazó vegyületeket általában gázfázisú katalitikus 

reakciókkal állítják elı [17]. Platina, palládium, nikkel vagy kobalt katalizátoron C60H36-ot 

kaptak, míg ruthénium, ródium vagy irridium katalizátorral C60H18 keletkezett [18]. A 

különbözı termékek képzıdését a fémek adszorpciós képességének különbségével 

magyarázták, mert a ruthénium, a ródium és az irridium kevésbé hajlamosak a fullerént 

adszorbeálni. Elektrokémiai úton C60H60-hoz is eljuthatunk nagynyomású (~175 psi H2) 

elektrokémiai cellát alkalmazva [20]. Munkaelektródnak 17% ezüstöt tartalmazó C60-at 

használtak és a cella 30%-os KOH-oldatot tartalmazott. A C60Hx vegyületek oxigénre 

érzékenyek, idıvel megváltozik az oldhatóságuk is. Másodlagos elemben alkalmazható a C60-

Ag elektród (15% C60-nal), amellyel 92%-os hatásfokot értek el[19]. 

 A semleges C60 klaszter nem reagál elektrofil reagensekkel, ezért az alkilezés elıtt a 

fullerént anionná redukálják, általában alkáli fémekkel, a Birch redukcióhoz hasonló módon. 

Így lehet a C60-at metilezni például CH3I-dal. Ekkor C60(CH3)n összegképlető anyagot 

kapunk, ahol n legfeljebb 24 lehet, de készítettek már 6 vagy 8 metil-csoportot tartalmazó 

klasztereket is. Nukleofil reagensekkel a protonált fullerének reagálnak, de sokkal nehezebb a 

C60
+ kation elıállítása, mint az anionoké (C60

- - C60
6-). Mágikus savakkal vagy XeF2-vel 

reagáltatva a fulleréneket kationokhoz juthatunk[20]. Igen stabil C60
+/mágiku sav keveréket 

lehet elıállítani FSO3H-SbF5 eleggyel [21]. Alkoholokból alkoxi– és aril-csoportok 

beépítésére használták ezt a módszert. 
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2.2. Reakciók amino-csoportokkal 

 Terminális amino-csoportot tartalmazó aromás és alifás vegyületek egyaránt könnyen 

addícionáltathatók a klaszterre. Több amino-csoportot tartalmazó vegyület esetén, legalább 

két metilén-csoportnak kell elválasztania az amino-csoportokat ahhoz, hogy mindkét csoport 

addícionálódjon, egy győrős szerkezetet kialakítva. Ilyen lehet például az etilén-diamin 

(NH2CH2CH2NH2) [22]. 

 

3. ábra Primer amino-csoportot tartalmazó vegyületek reakciója fullerénekkel 

Amint az a 3. ábrán is jól látható, az amino-csoport két hatszög közös oldalát képezı 

kötésre addícionálódik, tehát a nagyobb fullerénekkel is könnyen végbemegy a reakció, 

hiszen azokban még több ilyen kötés található. Ez kissé szokatlan a fullerének kémiájában, 

mert általában kevésbé reaktívak a nagyobb mérető klaszterek A reaktáns szerepét egy 

természetes aminosav vagy egy fehérje N-terminálisa is eljátszhatja. Meg kell azonban 

említeni, hogy ezek az aminálási reakciók egyáltalán nem szelektívek. A keletkezett 

anyagokat elsısorban tömegspektroszkópiás módszerekkel vizsgálták és azt találták, hogy a 

termékben 1-8, 1-12 számú aminocsoport van. 

Egységes termék képzıdését, akkor várhatjuk, ha több aminocsoportot tartalmazó 

reaktánst használunk, mint például az etilén-diamin. Eddig egyetlen közlemény számol be 

sikeres monoaddícióról, vagyis a C60 tulajdonképpen úgy reagált, mintha egyetlen 

kettıskötést tartalmazna [23].  
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2.3. Halogénezési reakciók 

 A halogénezett fullerénszármazékok nagy jelentıségőek, mert a legtöbb szerves 

fullerénszármazék szintézisének kiindulási lépése lehet a fullerének halogénezése. A szerves 

kémiából ismert átalakítási lehetıségeket megsokszorozza az a szerencsés körülmény, hogy 

nem csupán egyetlen, hanem igen sokféle halogénszármazékot lehet elıállítani. 

A legreaktívabb halogénezıszer a fluor, még a C60F60 molekula is elıállítható, 

köszönhetıen a fluor kis térszögigényének [24]. A szerkezetet 19F-NMR spektrummal 

igazolták, egyetlen szingulett jelet kaptak. A C60F36 molekulát is elıállították [9] [25]. 

A közvetlen klórozáshoz 300-400 ºC-os klórgázt kell átvezetni a fullerének felett és így 

C60Cl24 összegképlető anyag keletkezik [26]. Halogénezett oldószerekben UV-fény hatására 

C60Cl40 összetételő anyagot is elıállítottak. Jól alkalmazhatók a klórozott származékok arra, 

hogy aromás vegyületeket kapcsoljunk a fullerénekhez szubsztitúciós reakcióval Lewis sav 

katalizátor jelenlétében. Jó példa erre a klórozott fullerén reakciója benzollal AlCl3 

jelenlétében. A termék tömegspektroszkópiás elemzések alapján C60(C6H5)n, ahol n<22 [26]. 

A brómozási reakció már 20-55 ºC között is lejátszódik oldatban. A képzıdı termék 

összetétele függ az alkalmazott oldószertıl. Széndiszulfidban 24 óra alatt 80%-os, míg 

kloroformban csak 58%-os kitermeléssel juthatunk a C60Br8 molekulához. Benzolban 54%-

ban, széntetrakloridban pedig 92%-ban keletkezik a C60Br6, amely benzolban melegítés 

hatására diszproporcionálódik C60Br8-á és C60-á [26], [27], [28]. Szilárd állapotban hevítve 

mindegyik brómozott fullerén származék brómot veszít. Ez a tulajdonság jó lehetıséget nyújt 

a termoanalitikai vizsgálatokra, ami nagyon fontos abban az esetben, ha 

tömegspektroszkópiásan nem vizsgálható egy fullerénszármazék. Ez az eset - a 

várakozásokkal ellentétben - igen gyakori, mert nehéz a fullerénszármazékokból 

molekulaionokat elıállítani. A legstabilabb brómozott származék a cseppfolyós brómban 

szobahımérsékleten keletkezı narancssárga C60Br24 [29]. A reakció FeCl3 katalizátorral 

gyorsan lejátszódik, de nélküle több napig is eltart. 

 Interhalogénekkel való halogénezési reakciók is ismertek. A C60Cl6 molekula 

narancssárga kristályai C60 benzolos oldatából ICl-al kvatitatíve elıállíthatók [30]. 

Gızfázisban jód-klórral és jód-brómmal interkalációs vegyületeket (C60(IBr)2,6 és C60(ICl)3,2) 

képez a C60. [31]. 
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4. ábra  A C60Br6 molekula szerkezete. A brómatomok az ötös győrőt alkotó valamely szénatomhoz 

kapcsolódnak egymástól lehetıleg távol 

2.4. Szerves kémiai származékok 

 A szerves fullerénszármazékok másik fontos elıállítási lehetısége az áthidalt 

szerkezetek kialakítása, melyek közül a legegyszerőbb az oxirángyőrős, nagyon reaktív 

származékok elıállítása. 

Kétféle oxirángyőrős szerkezet képzelhetı el, melyek az 5. ábrán láthatók. Az egyik 

esetben a hídalkotó oxigénatom két hatszög közös oldalát képezı szénatomhoz kapcsolódik. 

Ilyen szerkezető tipikusan a C60O molekula. A másik esetben pedig az oxigén egy hatszög és 

egy ötszög közös oldalát képezı szénatomhoz kapcsolódik, amely a C70O molekulára 

jellemzı szerkezet [32]. A C60O érdekessége, hogy a röntgendiffrakciós vizsgálatok alapján 

pontosan olyan a kristályszerkezete, sıt a rácsállandója is, mint a Buckminsterfullerén 

esetében. A C60 egyik érdekes tulajdonsága, hogy igen gyenge molekulakristályt képez, ezért 

a molekulák szabadabban forognak egy bizonyos T01(~250 K) hımérséklet felett szilárd 

állapotban, mint oldatban. Ezeket a vizsgálatokat a 13C-NMR spektrum 

hımérsékletfüggésének tanulmányozásával végezte több kutatócsoport is [33, 34, 35]. Mivel a 

rácsállandó egészen véletlenül azonos a C60O esetén, ezért a magasabb T01 hımérséklet (~278 

K) egyetlen oka az oxirán győrőben lévı oxigénatom térigénye. Az oxirángyőrős vegyületek 

egyik elıállítási módja a fullerének reakciója oxigénnel, amely UV-fény hatására megy 

végbe. Igen reaktív anyag keletkezik, amely könnyen fullerollá hidrolizálható. Ez az egyik 

lehetıség vízoldható fullerén-származékok elıállítására. 
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5. ábra A kétféle oxirángyőrő szerkezete 

(a) A C60O és (b) a C70O molekula szerkezete 

Az áthidaló atom természetesen lehet szénatom is. Ilyen molekula például a 

difenilfulleroid C61(C6H5)2. Ha a fenil-győrőkön a para helyzetben –

CH2CH2NH(CO)CH2CH2COOH csoportok találhatók, akkor jutunk a 6. ábrán látható 

molekulához, ami a HIV proteáz inhibítorának bizonyult [36]. Ez volt az elsı fullerén-

származék, amelynek talán lesz jövıje a gyógyszeriparban. A fullerének ilyen jellegő 

felhasználását nem csupán az elıállítás magas költségei akadályozzák, hanem az is, hogy a 

fullerének és származékaik általában erısen hidrofób molekulák. Két lehetıség kínálkozik 

arra, hogy vízoldhatóvá tegyünk egy fullerén-származékot. Az egyik, hogy legalább 16 

hidroxil-csoportot kapcsolunk a klaszterhez, a másik, hogy legalább 6 karboxil-csoportot. 

 A klasszikus szerveskémia sokszínőségét ismerve nem meglepı, hogy a már 

elkészített szerves fullerénszármazékok felsorolása is igen hosszadalmas lenne. Mivel 

munkám alapvetıen a fullerolokról szól, ezért ezen a ponton lezárom a szerveskémiai 

származékok tárgyalását. Ennyibıl is jól érzékelhetı azonban a fullerolok kémiájának 

jelentısége, hiszen egy jó inhibítor felfedezése nem vezethet új gyógyszerek alkalmazásához 

amíg nem tudjuk megoldani, hogy fiziológiás körülmények között is megırizze biológiai 

aktivitását a molekula. 

 

6. ábra A p,p’-bisz(2-aminoetil)-difenil-C60 bisz(monoszukcinimid) származéka 
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2.5. Fullerolok kémiája 

Amint azt a 2. ábrán is láthattuk, alapvetıen kétféleképpen lehet fullerolokat 

elıállítani. Az egyik eljárás szerint elıször halogénezzük a fullerént, majd a halogén 

szubsztituenseket hidroxil-csoportokra cseréljük. A másik lehetıség az, hogy közvetlenül a 

fullerént alakítjuk át fullerollá. Az irodalomban számtalan recepttel találkozhatunk fullerolok 

elıállítására, de a legtöbb esetben a reakció oly kevéssé szelektív, hogy különbözı számú 

hidroxil-csoportok kapcsolódnak a klaszterhez vagy a termék szerkezete nem tisztázott.  

A halogénezéssel indító szintézisek közül az egyik legígéretesebb a halogénezési 

reakcióknál már említett C60Cl6 elıállítása jód-klórral, majd lúgos hidrolízise C60(OH)6-á 

[30]. Ez a reakcióút azért kedvezı, mert a klórozás szelektív és kvantitatív is. Ehhez hasonló 

az az eljárás is, amely a cseppfolyós brómban történı brómozással készíti el a C60Br24-et, 

majd ezt alakítja fullerollá [37]. A halogénszubsztituenseket vagy erısen lúgos hidrolízissel, 

szobahımérsékleten vagy 4 mólos nátrium-hidroxiddal 50-60 °C-on cserélhetjük le hidroxid-

csoportokra az eddigi közlemények szerint. Egy másik szintén szelektív reakció a vicinális 

diolok elıállítására alkalmas [38]. A reakcióhoz kétszeres mennyiségő RuO4-ot használtak, de 

csak 10 % körüli kitermelést értek el a C60(OH)2-re és a két C70(OH)2 izomerre is. 

A közvetlen reakciók közül az egyik eljárás több cikkben is megtalálható. A 

benzolban feloldott fullerént vizes nártium-hidroxiddal alakították át fullerollá egy kvaterner-

ammónium-hidroxid só és levegı jelenlétében. [39], [40], [41] Ezen eljárások során 

feltehetıleg a levegı oxigénjével jön létre egy igen reaktív intermedier a C60O molekula, 

amely ebben az erısen lúgos közegben azonnal hidrolizál. Egy másik cikk arról számol be, 

hogy elıbb C60(OH)x(O)y összetételő anyagot állítottak elı, majd ezt könnyen fullerollá 

hidrolizálták[42].  

Ismerünk olyan lehetıséget is, melynek során a fullerének hidroborálásával 

fullerolokhoz juthatunk [43]. Említést érdemel továbbá az a szintézis is, amely a fullerolokat 

C60(NO2)x lúgos hidrolízisével állította elı [44]. Ezen munka legfontosabb megállapítása, 

hogy az így készített fullerol a FAB-MS vizsgálatok alapján C60(OH)n, ahol n>=16. Sajnálatos 

módon azonban a cikkben nem írták le az ionizációhoz alkalmazott körülményeket, melyek 

ismerete nélkül csaknem lehetetlen reprodukálni a mérési eredményeiket. Egy kínai cikk 

beszámol egy egészen egyedi módszerrıl is[45]. Toluolban feloldották a fullerént, majd fém 

káliumot adtak hozzá és refluxoltatták. Így magas konverzióval nyertek KnC60 összegképlető 

anyagot, amelyet veszteség nélkül fullerollá hidrolizálták. Bár a cikk szerint a termékrıl 1H-



 15

NMR, 13C-NMR spektrumok, FAB(gyors atom bombázásos) ionizációs módszerrel 

tömegspektrum, FT-IR és UV-VIS spektrumok készültek az anyag összegképletét mégis úgy 

adták meg, hogy C60(OH)n. 

 

2.6. Különleges fullerén-származékok [19] 

Néhány érdekes származékot még megemlítek a fullerének igen gazdag kémiájából, a 

részletesebb tárgyalásuk igénye nélkül. Azt értem elsısorban érdekes alatt, amivel a kémia 

más területein korábban nem találkozhattunk Ilyenek a γ-ciklodextrinnel képzett C60 

komplexek, a szupravezetı tulajdonsággal rendelkezı alkálifém-fulleridek, melyek 

interkalációs vegyületek, a fullerént tartalmazó polimerek és a szabad gyököket tartalmazó 

fullerének. 

 A fullerén klaszterek mérete lehetıvé teszi azt is, hogy a periódusos rendszer bármely 

elemét elhelyezhetjük benne, mert a C60 klaszter belsejében egy kb. 4 Å átmérıjő, gömb fér 

el, amint a 7. ábrán látható. A klaitkába zárt részecskék teljesen elszigetelve vannak a 

környezettıl, hiszen a fullerének hatszögei is túl kicsiny méretőek, ahhoz, hogy áthatoljon 

rajtuk valami hétköznapi körülmények között [46]. Ebbıl egyúttal az is következik, hogy nem 

lehet utólag elıállítani ilyen származékot. Ehelyett a klaszter képzıdése során már jelen kell 

lennie a fémnek valamilyen formában.  

 

7. ábra  A C60 molekula és a benne található 4 Å átmérıjő üreg 
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II. A kísérleti munka 

 

1. Fullerol elıállítása fullerénbıl [39] 

 44,5 mg fullerén keveréket mértem be. A keverék 13C-NMR spektruma (2. spektrum) 

alapján 1:1 arányban tartalmazott C60 és C70 molekulákat és nyomokban nagyobb tagszámú 

klasztert is. A fekete port 60 ml benzolban feloldottam intenzív kevertetés közben. A teljes 

feloldódás (kb. 1 óra) után hozzáadtam 2 g NaOH 2 ml vizes oldatát, amelyhez fázistranszfer-

katalizátorként 0,2 ml 10%-os tetrametil-ammónium-hidroxid oldatot is adtam. A benzolos 

fázis sötét ibolya, majdnem fekete színő, míg a vizes fázis színtelen volt. Egy órás kevertetés 

után a mindkét fázis sötét színővé vált. Négy óra elteltével a benzolos oldat a várakozásnak 

megfelelıen elszíntelenedett, mert a képzıdött fullerol nem oldódik benzolban. Sötétbarna lett 

a vizes fázis és sötétbarna csapadék is vált ki, mert a 2 ml vizes oldat hamar telített lett a 

képzıdött fullerolra nézve. Hat órás reakcióidı leteltével leöntöttem a benzol nagyját, a 

maradékot pedig csökkentett nyomáson elpárologtattam a vizes fázisról. Hozzáadtam még 10 

ml vizet az anyaghoz és egy éjszakán át kevertettem. Így a csapadék nagy része feloldódott. 

Még 20 ml vízzel az összes fullerolt feloldottam. Az immár világosbarna oldatból a maradék 

csapadékot szőréssel eltávolítottam, majd az oldatot 5 ml-re koncentráltam. Így egy nagyon 

lúgos, tömény fullerol oldathoz jutottam.  

A recept szerint a nátrium-hidroxid felesleg eltávolítható, ha a tömény fullerol 

oldathoz tízszeres mennyiségő metanolt adunk, mert a fullerol kicsapódik. A csapadékot 

szőrés után vízben feloldjuk, majd újra kicsapjuk metanollal. Az eljárást négyszer elvégeztem, 

azonban a fullerol-oldat még így is nagyon lúgos volt. A csapadék tömege több, mint 

háromszorosa volt a teljes konverzió esetén várható tömegnek, tehát igen sok nátrium-

hidroxidot tartalmazott. Mivel az NMR-spektroszkópiás vizsgálatok számára nem kedvezı, 

ha a mintában nagy az ionerısség, ezért nem lett volna jó megoldás az sem, ha az oldatot 

savval semlegesítem. A nagy ionerısség a rádióadótekercs impedanciájának beállítását 

akadályozza meg, mert az állítható kondenzátorokkal csak egy viszonlag szők tartományban 

végezhetjük el a rezgıkör ”hangolását”. Természetesen nem arról van szó, hogy nem lehet 

például pufferelt közegben mérni, hanem arról, hogy a jelen esetbe kb. 10 mólos nátrium-

hidroxid-oldatban kellene mérni. Ezért egy kationcserélıvel a nátrium-ionokat lecseréltem és 

így egy semleges oldatot kaptam, melybıl a fullerol már ~200-szoros metanolfelesleggel sem 
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csapható ki. Ezután az oldatot csökkentett nyomáson szárazra pároltam (1F3 jelő termék). A 

bepárlás folyamán az oldat látványosan egyre sötétebb barna színő lett és szilárd anyag csak 

egészen a bepárlás legvégén jelent meg a lombikban. Tehát van még egy ok arra, hogy a 

minta ne legyen lúgos, mert ezek szerint a fullerol sokkal jobbal oldódik semleges közegben, 

mint lúgos közegben, ami a spektrumok felvételi idejét jelentısen csökkenti. Az oldhatóságot 

megpróbáltam savanyítással még jobban növelni, de azt tapasztaltam, hogy semleges 

közegben a legjobb az elıállított fullerolok oldhatósága. 

 

2. Az elıállított fullerolok szililezése [47] 

 Mivel az irodalomban mindeddig nem található recept a fullerolok szililezésére, ezért 

egy olyan reaktív szililezıszert kellett keresnem, amely elég reaktív ahhoz, hogy várhatóan az 

összes hidroxil-csoporttal reagáljon, ugyanakkor nem támadja meg a klasztert nemkívánatos 

módon. Nagyon fontos, hogy a szililezıszerbıl képzıdı melléktermék ne reagáljon a klaszter 

megmaradt kettıskötéseivel. Számolni kell ugyanis a korábban említett, könnyen lejátszódó 

aminálási reakcióval. Továbbá alapvetı követelmény az is, hogy a szililezıszer maradéka 

könnyen eltávolítható legyen. A bisz-trimetil-szilil-trifluor-acetamidot (BSTFA) választottam, 

mert eleget tesz a fent említett elvárásoknak. Nagy elınye a BSTFA alkalmazásának az is, 

hogy 19F-NMR spektroszkópiával könnyen azonosítható.  

Zárt edényben kb. 12 mg fullerolra 0,3 ml BSTFA-t pipettáztam. Elıször csak 60 °C-

on kevertettem egy órán át. A fullerol láthatóan nem oldódott a szililezıszerben, ezért egy 

sötétbarna szuszpenzió volt. Hozzáadtam a reakcióelegyhez pár csepp trifluor-ecetsavat, ami 

segíti a BSTFA-val való szililezést [47]. Másnapra sem láttam semmi változást, ezért 0,3 ml 

acetonitrilt adtam a reakcióelegyhez. Az acetonitrilrıl készített 1H-NMR spektrumon (8. ábra) 

nem látható vízszennyezés jele, de a zajszinthez képest kb. 50 szeres intenzitásúak az 

acetonitril szatelit jelei, melyek nagysága 0,5% a 12CH3CN jeléhezhez viszonyítva. Vagyis a 

használt acetonitril víztartalma biztosan kisebb, mint 0,001% a spektrum jel/zaj viszonyának 

figyelembe vételével. Mielıtt felhasználtam volna az acetonitrilt pár csepp BSTFA-val 

kevertettem 60 °C-on, hogy biztosan vízmentes legyen. Egy-két napig 95-100 °C között 

kevertettem a reakcióelegyet. Végül az összes acetonitrilt és BSTFA-t elpárologtattam. Újra 

0,3 ml BSTFA-t, 0,3 ml acetonitrilt és pár csepp trifluor-ecetsavat adtam a még valószínőleg 

elreagálatlan fullerolhoz. Egy napig kevertettem kb. 100 °C-on, aminek eredményeként egy 

sötétbarna oldatot és egy kevés fekete csapadékot kaptam. Az acetonitrilt vízlégszivattyúhuz 

kapcsolt rotációs vákuumbepárlóval elpárologtattam, majd motorvákuumban 
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szobahımérsékleten szárazra pároltam a szililezett fullerolt. Deutero-acetonitrilben 

vizsgáltam a kapott terméket (1F5 jelő termék), mert deutero-kloroformban nagyon kevés 

oldódott fel. 

 

 

8. ábra 1H-NMR spektrum acetonitril (CDCl3-ban) 

 

3. Fullerolok elıállítása brómos oxidációval 

 Mivel az elsı pontban leírtak szerinti fullerol elıállítási reakció nem bizonyult 

szelektívnek, ezért módosítottam a recepten. Bár a reakció mechanizmusa még nem teljesen 

tisztázott [44], de tudjuk, hogy a reakció oxigénmentes körülmények között nem játszódik le, 

ezért valószínőleg elsı lépésben egy oxigénmolekula reagál a C60 klaszterrel, majd a 

képzıdött nagyon reaktív oxiránszármazék intermedier azonnal hidrolizál fullerollá az erısen 

lúgos közegben. Természetesen nem vicinális helyzető hidroxid-csoportok lesznek a 

termékben, hanem egy átrendezıdést követıen izolált poli-alkoholokat kapunk. Az 

intermediert egy kínai kutatócsoportnak sikerült kimutatnia [48]. Amennyiben a lehetı 

legtöbb izolált hidroxil-csoport kapcsolódik a C60-hoz, akkor a Th pontcsoportba tartozó 

C60(OH)24 összegképlető vegyületrıl van szó, melynek szerkezete megegyezik a 

röntgendiffrakcióval meghatározott C60Br24-el. Megpróbáltam a levegı oxigénje helyett más 

oxidálószert alkalmazni. Mivel a brómozási reakciók egységes termékhez vezetnek, ezért a 

reakcióelegyhez brómot adtam. Arra számítottam, hogy huszonnégynél több 

brómszubsztituens sztérikusok okokból úgysem fér el a C60-on, de mivel a hidroxil-csoportok 

térszögigénye kisebb, mint a nagymérető brómszubsztituenseké, ezért a kezdetben kapcsolódó 
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halogének hidroxil-csoportra történı cseréje után a megmaradt kettıskötésekre újabb 

brómmolekulák addícionálhatnak. Ezért a C60-hoz képest tizenkétszeres mennyiségő brómot 

használtam. 

 Ezt a módosítást elıször a C60/C70 eleggyel kipróbáltam (2F3 jelő termék), majd a 

kedvezı eredmények után 98%-os C60-ból kiindulva megismételttem (3F3 és 5F3 jelő 

preparátumok). Mindkét preparátum készítése azonos módon, az alábbiak szerint, történt. 

43.0 mg 98%-os C60-at mértem be. A fekete port 60 ml benzolban feloldottam intenzív 

kevertetés közben. A teljes feloldódás után hozzáadtam 2 g NaOH 2 ml vizes oldatát, 

amelyhez fázistranszfer-katalizátorként 0,2 ml 10%-os tetrametil-ammónium-hidroxid oldatot 

is hozzáadtam, valamint kb. 0,1 ml brómot is (nem tartom szükségesnek, hogy a brómot 

sztöchiometrikus arányban adjuk a fullerénhez, hanem az a lényeg, hogy ne legyen nagy 

feleslegben, de elengendı mennyiségben legyen jelen). A benzolos fázis sötét barna, 

majdnem fekete színő - a bróm hozzáadása nem jelentett érzékelhetı színváltozást - a vizes 

fázis pedig színtelen volt. Négy óra elteltével sötétbarna csapadék jelent meg, de benzolos 

fázis színe nem változott számottevıen. Másnapra nagyobb mennyiségő csapadék keletkezett 

és a benzolos fázis színe az elreagálatlan brómtól piros színő volt. 30 ml víz hozzáadása után 

a brómos benzol nagyját leöntöttem, majd a maradékot vákuumbepárlással eltávolítottam. 

Az elsı fullerol elıállítás során alkalmazott kationcsere sajnos ezúttal nem mőködik, 

mivel a rendszer igen nagy mennyiségő bromidiont is tartalmaz. Ezt a problémát dialízissel 

oldottam meg. A vizes oldatot cc. HCl-oldattal semlegesítettem, majd a kapott oldatot 

megszőrtem. A feketés csapadék sem széndiszulfidban, sem híg sósavban, sem híg 

nátriumhidroxid-oldatban nem  oldódik. A szőrletet olyan pórusmérető membránba töltöttem, 

amely a gyártó szerint az 1 kDa-nál nagyobb molekulatömegő anyagok számára nem 

átjárható, és mivel fehérjeoldatokkal is használják, ezért várhatóan a fullerol sem kötıdik 

hozzá irreverzibilisen számottevı mennyiségben. A külsı térben többször is cseréltem az 

intenzíven kevertetett desztillált vizet és a dialízist kétféleképpen követtem. Az  egyik 

módszer abból állt, hogy ha a dializált minta kezdetben kissé savas volt, a külsı térbıl 

pipettával kivett kis minta is savas kémhatást mutatott. A másik módszer a rendszerben 

található bromidionok ezüstnitrát-oldattal történı kimutatásán alapult. A bromidion egy 

éjszaka elteltével jelent meg a külsı térben és általában két-három nap után már nem lehetett 

kimutatni. (A külsı térbıl minden mintát, amelyben a bromidiont kerestem, legalább hat 

órával azután vettem, hogy a külsı térben lecseréltem a desztillált vizet.) Az elsı dialízist 

követıen a külsı térbeli oldatot bepároltam és a maradékra minimális mennyiségő vizet öntve 
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sem kaptam színes oldatot. Mivel a fullerolok híg vizes oldata is igen intenzív sárga színő, 

ezért valóban állíthatom, hogy az anyag nem jutott át a membránon. A dialízis után a 

maradékot rotációs-vákuumbepárlóval beszárítva halványbarna szilárd anyogot kaptam. 

 

4. Fullerolok elıállítása hidrogénperoxidos oxidációval [49], [48] 

 Két kínai cikk is beszámol egy olyan módosított fullerol elıállításról, amely hasonló 

az általam alkalmazott brómos módosításhoz. A különbség csak annyi, hogy 

hidrogénperoxidot adtak a reakcióelegyhez, hogy az helyettesítse a levegı oxigénjét. Bár nem 

tesznek említést arról, hogy szelektívebb-e a rekció így, de kiemelik, hogy így lényegesen 

gyorsabb a reakció. Megkíséreltem reprodukálni ezt a fullerol elıállítást, hogy 

meggyızıdhessek a szelektivitásáról. Sajnálatos módon az egyik cikk kínaiul van, a másikat 

pedig nem sikerült beszereznünk, de a Chemical Abstracts-ban olvasható összefoglalók 

tulajdonképpen mindent elmondanak ami a reprodukcióhoz szükséges, az alkalmazott 

hidrogénperoxid koncentrációnak kivételével.  

47,4 mg C60-at oldottam fel 30 ml benzolban, majd ehhez 1,5 ml vízben oldott 1 g 

nátrium-hidroxidot, 0,5 ml 30%-os hidrogénperoxid-oldatot és 0,2 ml 10%-os tetrametil-

ammónium-hidroxid oldatot adtam. Hat óra múlva sem láttam változást, ezért a 

reakcióelegyhez hozzáadtam még 1 g NaOH-ot és 2 ml 30%-os H2O2-oldatot, de másnapra 

így is ibolyaszínő maradt a benzolos fázis. Tehát annyi bizonyos, hogy a reakció kitermelési 

százaléka lényegesen kisebb, mint az eredeti reakcióé. Találtam ugyanis egy egészen kevés 

barnás anyagot a vizes fázisban, amit a brómos módosítás leírtakor azonos módon kinyertem 

(4F3 jelő anyag). 

 

5. C60 oxidációja ólom-tetraacetáttal [50], [51] 

 A fullerolok szintézise és szerkezetvizsgálata során tapasztalt nehézségek miatt 

megkíséreltem, az egységes termék elıállítását acetilezett-fullerol hidrolízisével. Az 

irodalomban nem szerepel semmilyen adat sem arra vonatkozóan, hogy fullerénekbıl ólom-

tetraacetéttal fullerolok elıállíthatók-e, de ezt a módszert gyakran alkalmazzák tercier 

alkoholok olefinekbıl történı elıállítására (9. ábra).  
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9. ábra Olefinek speciális oxidációja ólom-tetraacetáttal [51] 

 

Az ólom-tetraacetát igen erıs oxidálószerként ismert ebben az oxidatív addíciós 

reakcióban. Benzolt, toluolt, széndiszulfidot könnyedén megtámadja már 

szobahımérsékleten. A módszer nagy elınye, hogy a keletkezı ólom(II)-acetáttól és a reagens 

bomlásakor képzıdı ólom(IV)-oxidtól egyaránt könnyen megszabadulhatunk. Számolni kell 

azonban a nagy reakciókészség miatt a reagens bomlálával, ezért mindenképpen kizárandó a 

rendszerbıl az oxigén és a nedvesség (kb. 15% jégecetet tartalmaz a tárolható Pb(OAc)4 

stabilizátorként). Jó megoldás jégecetet alkalmazni oldószerként, de a fullerének minimálisan 

sem oldódnak jégecetben, de jégecet és diklórmetán 1:1 arányú elegyében halványrózsaszínő 

C60 oldatot lehet készíteni. A C60 oldhatósága 0,26 mg/ml diklórmetánban [52]. 

 104,8 mg C60-at mértem be, majd erre 2,25 ml diklórmetánt öntöttem. Néhány perc 

múlva halványrózsaszínő telített oldatot kaptam, amelyhez 1,06 g (kb.15% jégecetet 

tartalmazó) Pb(OAc)4-ot adtam. Úgy számoltam ki az arányokat, hogy a C60-hoz képest 24-

szeres mennyiségő legyen az ólom-tetraacetát, mert a térbeli gátlások miatt több úgysem fér 

el, de ennyit még elképzelhetınek tartok figyelembe véve azt, hogy nagyon erıs reaktánssal 

találkozik a fullerén. Egy napos kevertetés után sem történt semmi, a fullerénnel, de a reagens 

egyértelmően elbomlott. Felmelegítettem kissé a reakcióelegyet és további 1,25 g ólom-

tetraacetátot adtam hozzá, de így sem történt semmi másnapra. A diklórmetán elpárologtatása 

után egy barnás, száraz csapadék maradt vissza, amely helyenként fullerénre emlékeztetı 

csillogó kristályokat tartalmazott. Ebbıl széndiszulfidos extrakcióval gyakorlatilag a 

kiindulási C60 teljes mennyiségét visszakaptam. A visszanyert anyagról széndiszulfidban 13C-

NMR spektrumot vettem fel, de C60-on kívül minimális mennyiségben sem tartalmazott mást. 
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6. Fullerol elıállítása C60Br24-bıl 

 A brómos módosítás után a szerkezetvizsgálat során felmerült, hogy a 2F3 és 3F3 jelő 

mintákban brómszubsztituensekkel is számolni kell, ezért célszerő, hogy egy brómozott 

származékot is elkészítsek. A vegyesen bróm- és hidroxi-szubsztituenseket is tartalmazó 

fullerénszármazékok 13C-NMR spektrumának értelmezését kívántam elérni a csak 

brómszubsztituenseket tartalmazó vegyület vizsgálatával. Majd ezek után az irodalomból 

ismert módon kívánom lecserélni a brómokat hidroxil-csoportokra lúgos hidrolízissel. Így 

olyan fullerolt is tudok vizsgálni, melynek szerkezete egyértelmően ismert. Eleinte ez a 

szintézis szóba sem került, hiszen munkám célja éppen a fullerének közvetlenül fullerollá 

alakítása valamint a kapott termék szerkezetvizsgálata, de éppen a szerkezetvizsgálat 

nehézségei vezettek oda, hogy ezt az irodalomban már tisztázott szintézist is kipróbáljam. 

 Céljaimnak a legmegfelelıbb származék a Th szimmetriájú C60Br24, melynek 

szerkezetét röntgendiffrakcióval határozták meg [29]. Egyrészt ebben a vegyületben 24 

kémiailag ekvivalens brómmal szomszédos szénatom van, ami nagyban segíti a 13C-NMR 

mérést, másrészt ez a legstabilabb brómozott származék, a többi hajlamos brómvesztéssel 

vagy diszproporcióval átalakulni. 

 21,4 mg C60-at mértem be, majd erre kb. 3 ml brómot csepegtettem. 

Szobahımérsékleten három napig kevertettem, majd kivettem egy kis mintát a 

reakcióelegybıl. A mintáról a brómot elpárologtatva narancssárga színő anyagot kaptam, ami 

másnapra megsötétedett. Ennek oka az irodalom szerint, hogy a C60Br24 molekula brómban 

C60Br24(Br)2 komplexként oldódik és elıször ez a komplex marad vissza, majd levegın állva 

brómvesztéssel keletkezik a C60Br24. A reakcióelegy azonban elreagálatlan fullerént is 

egyértelmően tartalmazott, ezért egy másik cikk nyomán FeBr3-at adtam katalizátornak a 

reakcióelegyhez. Így másnapra már elreagált az összes fullerén. A bróm elpárologtatása után 

visszamaradt anyagra a késıbbiek során 1FBr jelzéssel utalok. 
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7. A szerkezetvizsgálat során alkalmozott módszerek 

 

7.1. Optikai spektroszkópia 

 A fullerolok infravörös spektrumában megtalálhatók a hidroxil-csoport jellegzetes 

rezgései. A kötésnyújtási módus félreismerhetetlenül jelentkezik, de rendkívül széles sávról 

van szó. A hidroxil-csoport jelenlétének kimutatása nem volt célom sem az infravörös 

spektroszkópiával, sem más módszerekkel, mert az NMR spektrumok alapján tudom, hogy a 

vizsgált anyag fullerol. Munkám során alapvetıen az NMR spektroszkópiás vizsgálatokkal 

foglalkoztam. Más szerkezetkutató módszereket azért alkalmaztam, mert ezáltal olyan 

információt szeretnék kapni, amit az NMR spektrumokból nem kaphatok. Az optikai 

spektroszkópiai vizsgálatok célja a többkomponenső fullerol-elegy (1F3 jelő minta) 

komponenseinek azonosítása az intenzív Raman-aktív módusok elméleti kémiai számítának 

segítségével. Ezt elvileg az NMR spektrumokkal is megtehetnénk, de az alacsony 

szimmetriájú komponensek kísérleti megfigyelése sokkal nehezebb, mint a Raman 

spektroszkópiával. A másik érv az optikai spektroszkópia mellett az, hogy sokkal könnyebben 

számolható spektrumokról van szó, mint az NMR esetén. Sajnos azonban a vizsgálatok 

megkezdése után hamar kiderült, hogy az anyagról nem tudunk Raman spektrumot készíteni, 

mert az alkalmazott lézer hatására fluoreszkál. Tettünk még egy kísérletet a vizes minta 

infravörös spektrumának felvételére is, ami nem egyszerő feladat. A mérést Vass Elemér 

végezte el az ELTE-n található BIO-ATR-rel. Ebben az esetben azonban az oldat túl hígnak 

viszonyult a megfelelı minıségő spektrumok készítéséhez. 

 

7.2. Tömegspektroszkópia 

 Tudván, hogy a fulleréneket tömegspektroszkópiával fedezték fel, furcsán hangzik, 

hogy a fullerolok tömegspektroszkópiai vizsgálata nem könnyő feladat. Az alapvetı cél ebben 

az esetben az, hogy molekulaionokat készítsünk a mintából. Ebbıl megtudhatjuk a 

kapcsolódó hidroxil-csoportok számát és a fullerol-elegyet alkotó komponensek is 

azonosíthatók. Térszerkezeti információkra azonban nem számíthatunk. A szubsztituensek 

térbeli elhelyezkedésérıl kizárólag az NMR spektroszkópia nyújthat információt (a teljesség 

kedvéért megjegyzem, hogy fullerol egykristályt röntgendiffrakcióval is lehetne vizsgálni, 

ahhoz elıbb egykristályt kellene tudni növeszteni). A tömegspektroszkópiának három 

nehézséggel kell megkőzdenie. Az elsı, hogy az egymáshoz H-hidakkal nagyon erısen 



 24

kapcsolódó poláris fullerolból gázfázisú ionokat kell készíteni. A másik az, hogy a 

fullerénszármazékok energiaközlés hatására nagyon szívesen veszítik el a szubsztituenseiket 

jóval a detektorba érkezés elıtt. A harmadik probléma, hogy igen nagy tömegtartományról 

van szó, ezért a mérésre nem alkalmas bármely berendezés. A klasszikus elektronütközéses 

ionizációval még az is nehéz, hogy a 720-as iont lássuk, a szubsztituensek elvesztése pedig 

egészen bizonyos. Az irodalom alapján [44] FAB(gyors atom bombázás) ionozációt érdemes 

használni ráadásul negatív ionokat mértek. A Központi Kémiai Kutatóintézetben Újszászi 

Kálmán megpróbálta ezek alapján az anyagok vizsgálatát, de egyetlen használható spektrumot 

sem sikerült még készíteni. A cikkbıl ugyanis nem derül ki a FAB-hoz használt mátrix 

összetétele. A tömegspektrometria problémái miatt kezdem el a termoanalitikai vizsgálatokat. 

 

7.3. Termikus analízis 

 A termikus analízis során lehetıségünk van egy mérésbıl meghatározni a 

termogravimetriás (TG) görbét, annak deriváltját a DTG görbét valamint a differenciál 

termoanalízishez tartozó DTA görbét. Szerves anyagok vizsgálata során viszonylag nagy 

mennyiségő minta (kb. 20-30 mg) szükséges, ráadásul a módszer destruktív, ezért nem volt 

lehetıségem minden anyag vizsgálatára. Három mérést végeztünk. Az elsı az 1F3 jelő anyag 

vizsgálata, amely az irodalmi recept szerint készített fullerol volt. A második a recept 

hidrogénperoxidos módosításával készített 4F3 jelő fullerol volt. A harmadik pedig a brómos 

módosítással készített fullerol, amely lehetséges, hogy brómszubsztituenseket is tartalmaz. 

Minden esetben számolni kell, azzal a lehetıséggel, hogy a sok hidroxil-csoportot tartalmazó 

fullerolokban esetleg a vákuumbepárlás során vízvesztéssel oxirángyőrős molekularészletek 

alakulnak ki. 

Minden elkészített mintáról kiderült a termoanalitikai vizsgálatokból, hogy koránt sem 

tökéletesen sómentesek. A 4F3 elıállításának leírásakor megjegyeztem, hogy a kiindulási C60-

nak csak kis rész reagált el. Éppen ezért ezt a mintát dialízis nélkül vizsgáltuk meg (az NMR-

spektroszkópiás vizsgálatokhoz természetesen elengedhetetlen volt a dialízis). A 

sótartalommal biztosítottam tulajdonképpen azt, hogy ne kelljen 30 mg fullerolt készíteni a 

vizsgálatokhoz. Ugyanakkor a mintára ható felhajtóerı miatt nem végezhetó el 1-2 mg anyag 

analízise, de köszönhetıen az érzékeny mőszernek elvégezhetı az 1-2 mg anyagot és 30 mg 

sót tartalmazó minta analízise. A szervetlen só az alkalmazott hımérséklettartományban 

természetesen semmilyen változást nem szenved. 
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Továbbá arról sem szabad megfeledkezni, hogy a vákuumbepárlással kapott anyagot óvtam a 

hıterheléstıl (rotációs vákuumbepárlót használtam 40-50 °C-os vízfürdıvel, kb.20 Hgmm-es 

nyomáson), éppen azért, hogy ne alakuljon át az anyag vízvesztéssel. Így azonban fennáll 

annak a lehetısége, hogy az anyag kristályvizet is tartalmaz. 

 A termikus analízis elvégzését az indokolja a sok ismeretlen tényezı ellenére, hogy az 

anyagokról nem sikerült tömegspektrumot készíteni ugyanakkor hasonló információt 

kaphatok így is. A végsı cél, amit a tömegspektrometriával illetve a termikus analízissel 

szeretnék elérni, hogy megtudjam a klaszterhez kapcsolódó hidroxil-csoportok és egyéb 

esetleg jelenlévı szubsztituensek pontos számát. Elsı hallásra ez nem tőnik komoly 

célkitőzésnek, de bármily meglepı is az irodalomban nem szerepel a válasz erre az egyszerő 

kérdésre. Két alapvetı különbség van a két módszer között a kérdést és a választ illetıleg. Az 

egyik, hogy a termikus analízis elvégezhetı, de a tömegspektrometriához nagyvákuumban 

ionokat kell létrehozni, ami még nem sikerült. A másik az, hogy míg a tömegspektrumon 

látható, hogy egységes terméket kaptam-e vagy hatfélét, addig a termikus analízis csak azt 

mondja meg, hogy mennyi és milyen szubsztituens van, de azt nem, hogy ezek egyféle 

molukulából származnak-e vagy akár tízfélébıl. 

 A méréseket nitrogén atmoszférában végeztük, 10 °C/perc felfőtési sebességgel. Az 

elsı mérés alkalmával (4F3) 500 °C-ig emeltük a hımérsékletet, de a késıbbiek során csak 

350 °C-ig, így visszanyertem a kiindulási fullerént. A fullerénklaszterekrıl ismert, hogy az 

olvadáspontjuknál alacsonyabb a bomláshımérsékletük, ezért nem kell olvadásra 

számítanunk. A fullerolok melegítés hatására elıször vízvesztéssel oxirángyőrős vegyületeket 

hoznak létre, majd magasabb hımérsékleten oxigénmolekula keletkezése közben fullerénné 

alakulnak, ami további hımérsékletemelés hatására gyakorlatilag tömegveszteség nélkül 

elbomlik. Ez a bomlás gyakorlatilag az elıállítás során leírt reakciómechanizmussal azonos, 

de éppen ellentétes folyamat, amit a körülmények megváltoztatásával válthatunk ki. A 

brómozott fullerénekrıl is tudjuk az irodalom alapján, hogy könnyen visszaalakíthatók 

fullerénné brómvesztés közben. 

 A fullerolok esetén tehát az várható, hogy két lépcsı legyen, a megfelelı 

tömegarányokkal, míg a brómos módosítással készült fullerol esetén pedig, amennyiben 

tartalmaz brómszubsztituenseket, akkor azok egy harmadik lépcsıt okozzanak, az elıbbi kettı 

között. 

 A 10. ábrán látható az elsı mérés eredménye. A kezdeti ”tömegnövekedés” oka a már 

említett felhajtóerı. Két lépcsıt láthatunk a TG-görbén. Az elsı 118 °C-nál a vízvesztéshez, a 
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második 260 °C-nál az oxigénvesztéshez tartozik. Az elsı lépcsı alakja nem teljesen 

szabályos, aminek az is lehet az oka, hogy valójában kristályvizet veszít elıször az anyag, de 

szinte azonnal történik meg az oxirángyőrők keletkezése is. A DTG görbe integrálásával 

kiszámítottam az egyes lépcsıkhöz tartozó tömegcsökkenések értékét és azt tapasztaltam, 

hogy arányuk megfelel a fentebb leírt bomlási folyamatnak, a kristályvizet is beleértve. A 

kicsiny tömegváltozásokból azonban az következik, hogy a minta fullerol tartalma 5-10 

m/m% körül lehetett. Ahhoz, hogy a kapcsolódó hidroxil-csoportok számát kiszámíthassam 

azonban kellene egy tökéletesen sómentes minta. Ezt a feltételt nem áll módomban teljesíteni 

munkám jelenlegi szakaszában, de a mérés alátámasztja a preparatív munka sikerét és a 

lépcsık nagy távolsága is bíztató a késıbbi termoanalitikai vizsgálatokkal kapcsolatban. Tehát 

valóban lesz fullerol hidrogénperoxidos módosítással, de a konverziót mindenképpen növelni 

kell ahhoz, hogy 13C-NMR spektroszkópiai vizsgálatokat lehessen végezni.  

 

10. ábra A hidrogénperoxidos módosítással készült (4F3 jelő) minta termoanalitikai görbéi 

 

 A 11. ábrán az eredeti recept szerint készített fullerol mérési eredményei láthatók. 

Ebben az esetben a kiindulási anyag C60/C70 keverék volt. Három lépcsıt figyelhetünk meg. 

Az elsı kettı igen jelentısen átfed, ezért integrálásuk nehézkes. Valószínőleg ez a két lépcsı 

tartozik a vízvesztéshez. Az egyik a C60, a másik a C70 klasztertıl származik. Ezt követıen 

egy nagyon széles, elnyúlt lépcsı van. Ez valószínőleg a mindkettıhöz tartozó oxigénvesztés. 
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Valószínőleg arról van szó, hogy a vízvesztés számára jelentısebb a szerkezeti különbség, 

mint a jóval magasabb hımérsékleten lejátszódó oxigénvesztés számára. Megállapíthatom 

tehát, hogy ezúttal is sikeres a fullerol elıállítás, sıt a C70 esetén is hasonló mértékben 

lejátszódott a reakció. Ezt NMR spektroszkópiával gyakorlatilag esélyem sincs látni, mert a 

szubsztituált C70 szimmetriája jóval alacsonyabb, mint a C60 esetén. Ebben az esetben 

azonban tudom az NMR spektroszkópiás vizsgálatokból, hogy többféle termékrıl van szó, de 

a szubsztituensek száma és térbeli elhelyezkedése nem elegendı szerkezeti különbség a 

termékek közt ahhoz, hogy külön lépcsıként jelenjenek meg. Ráadásul ez a minta is tartalmaz 

sószennyezést, bár lényegesen kevesebbet a dialízisnek köszönhetıen. 

 

11. ábra Az eredeti receptszerint készült (1F3 jelő) minta termoanalitikai görbéi 

 

 A 12. ábrán a brómos módosítással készült anyag vizsgálatának eredményei láthatók. 

Hatalmas meglepetésként ért, hogy a várt két, esetleg három lépcsı helyett csak egy jelent 

meg. A biztosabb értelmezéshez mindenképpen kellene egy brómozott fullerénszármazékot is 

vizsgálni, de ez már sajnos nem fért be a rendelkezésemre álló idıbe. Azt feltételezzük, hogy 

az egyetlen lépcsı oka az, hogy a bróm (vagy oxigén egy már eredetileg oxirángyőrős 

szerkezet miatt) távozása katalitikusan megindítja az összes szubsztituens távozását. A 

feltételezés a DTA görbék segítségével dönthetı majd el. Ugyanis a DTA jelekbıl 

meghatározható az egyes folyamatokhoz tartozó átalakulási hı. A fullerolok vizsgálatából 
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tudom a vízvesztést és az oxigénvesztést, de ismernem kell a brómvesztés átalakulási hıjét is. 

A DTA jel nagyságát ráadásul számtalan, az adott berendezésre jellemzı paraméter 

befolyásolja, ezért a kívánt pontosság csak akkor biztosítható, ha ezeket kiküszöbölve a DTA 

jeleket hasonlítom össze és nem a számolható reakcióhıket. Vagyis nem szabad irodalmi 

értékekre támaszkodni a mérés elvégzése helyett. Megállapíthatom tehát, hogy a brómos 

módosítás jelentıs változást okozott a termoanalitikai vizsgálatok szerint. 

 

12. ábra A brómos módosítással készült (3F3 jelő) minta termoanalitikai görbéi 

 

 

 

50 100 150 200 250 300 350 

-1.2 

-1.0 

-0.8 

-0.6 

-0.4 

-0.2 

0.0 

0.2 

 TG 
 DTG 
 DTA 

T
öm

eg
vá

lto
zá

s 
(m

g)
 

Hõmérséklet (°C) 



 29

III. Az NMR spektroszkópiás vizsgálatok 

 

1. Az NMR spektrumok felvétele 

 Az NMR spektrumok nagy része az ELTE  NMR laboratóriumában Bruker DRX 500 

és Bruker Avance 250 spektrométereken készültek. Néhány spektrum az EGIS gyógyszergyár 

Szerkezetkutatási Osztályának jóvoltából, az ottani Varian Unity Inova 500-as spektrométeren 

készült. 

 A fullerének NMR spektroszkópiás vizsgálata során három olyan tényezı nehezíti a 

méréseket, melyek csak részben vagy egyáltalán nem küszöbölhetık ki.  

Az elsı probléma a megfelelı oldószer kiválasztása. A 2. táblázatban feltüntettem 

néhány oldószerben a C60 oldhatóságát. Látható, hogy a fullerének legjobb oldószerei is csak 

viszonylag híg oldat készítését teszik lehetıvé, ami lényegesen megnöveli a felvételek idejét. 

Ráadásul a legjobb oldószerek spektroszkópiai szempontból nem megfelelıek, mert 

aromásak, tehát ugyanabban a tartományban adnak jelet a 13C-NMR spektrumban, mint a 

fullerének. Ezen jelek asszignálása sem lenne elegendı a spektrumok értelmezéséhez, hiszen 

a vizsgált anyag jeleihez képest nagyságrendekkel intenzívebb jelekrıl van szó. Szerencsére 

van egy olyan, viszonylag jó oldószere is a fulleréneknek, ami egészen más tartományban ad 

jelet: a szén-diszulfid (~192 ppm, a jel pontos helye függ a hozzáadott deutero-kloroform 

mennyiségétıl). 

A hosszú mérési idejő 13C-NMR spektrumokat a deutérium lock biztosítása végett 

CS2:CDCl3 elegyben (~4:1 arányban) vettem fel. Az elıállított fullerol esetén ez nem volt 

olyan nagy probléma miután megfigyeltem, hogy vízben, semleges közegben elég jól oldódik, 

de a D2O-ban felvett spektrumokban a savanyú protonok jeleinek megfigyelése problémás. 

Ehhez DMSO-d6-ban lett volna jó spektrumot felvenni, azonban a fullerol minimálisan sem 

oldódik a dimetil-szulfoxidban. A szililezett származékkal megint probléma volt, hiszen ilyen 

anyagot még nem készítettek, ezért az oldhatósága sem ismert. Azt vártam, hogy deutero-

kloroformban fel tudom oldani, de teljesen színtelen maradt a rápipettázott CDCl3. Ennek 

ellenére felvettem egy 1H-NMR spektrumot, ami alapján azt mondhatom, hogy kb. 1%-os 

oldatot sikerült készíteni, ami nem alkalmas 13C-NMR spektrum felvételére. Mivel a 

preparáció során láttam, hogy acetonitriben oldódik az anyag, ezért acetonitril-d3-at 

használtam a továbbiakban. Az oldhatósággal kapcsolatban érdemes még megjegyezni, hogy 

a fullerének és származékaik oldhatósága gyakran a hımérséklet emelkedésével csökken. Ezt 
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az oldhatóságcsökkenést én is tapasztaltam, amikor a tömény és viszkózus fullerol-oldatot 

310 K-en próbáltam mérni, de ezen a hımérsékleten az anyag egy része már kivált a 

szobahımérsékleten telített oldatból. 

 

Oldószer Oldhatóság (mg/ml) 

295 K-en 

szén-diszulfid 7,9 

Benzol 1,7 

Toluol 2,8 

Xilolok 5,2 

klór-benzol 7,0 

1,2-diklór-benzol 27,0 

1,2,4-triklór-benzol 8,5 

1-metil-naftalin 33,0 

1-fenil-naftalin 50,0 

1-klór-naftalin 51,0 

2. Táblázat A C60 legjobb oldószerei [53] 

 

A második probléma a relaxációs idı. Jellemzıen lassú a fullerének T1 relaxációs 

ideje [54]. Ezen relaxáció gyorsító anyagok hozzáadása valamelyest segít, de még így sem 

számíthatunk 4 másodpercnél rövidebb T1-re. A megfelelı relaxációgyorsító anyag 

kiválasztását meghatározza a vizsgálandó anyag és az alkalmazott oldószer is. Ezért ezen 

probléma megoldását részletesen majd késıbb tárgyalom minden anyagra külön-külön. 

Általánosságban csak annyit jegyzek meg, hogy paramágneses anyagokról van szó, melyek 

megnyitnak egy új relaxációs utat. A távolság mínusz hatodik hatványával arányos a 

kölcsönhatás erıssége. A relaxációgyorsító anyag koncentrációjának függvényében a hatás 

eleinte növekszik, majd általában gyorsan elér egy maximális értéket. Tovább növelve a 

koncentrációt már állandó hatást tapasztalunk. Tulajdonképpen a bevezetésben is említett 

Gd@C82(OH)x kontrasztanyagként való alkalmazása során is errıl van szó. A paramágneses 



 31

gadolíniumot a fullerol klaszter biztonságosan bejuttatja a szervezetbe és ahol az anyag 

megtalálható ott a lényegesen kisebb T1-relaxációs idık jellemzik a hidrogénmagokat. Vagyis 

a módszer úgynevezett T1 súlyozott MRI felvételek készítésére alkalmas [55]. 

A harmadik probléma az, hogy a fullerénekben nincsenek hidrogének. Ez azt jelenti, 

hogy minden speciális pulzusszekvenciát félre kell tenni, hiszen nincsen a molekulában NOE 

vagy polarizációtranszfer létrehozására kihasználható 1H-13C kölcsönhatás. A szilárd fázisú 

mérések esetén szintén nagyon hiányzik a hidrogének jelenléte, mert így nem lehet cross-

polarizációt (CP-MAS technika) alkalmazni. Természetesen ezen problémák egy része nem 

kerülhetı meg, így  az ésszerőtlenül elnyúló mérési idı elkerülése végett el kellett fogadni a 

szerényebb spektrum minıséget. A fullerolok vizsgálatára ez hasonlóképpen elmondható, 

mert D2O-ban a gyors protoncsere folyamatok miatt nem használhatók az említett célokra a 

hidroxil-csoportok protonjai. Dimetil-szulfoxidos oldatban már könnyő dolgom lenne, mert a 

dimetil-szulfoxid igen erıs koordínáiós hajlama miatt megakadályozza a protoncsere 

folyamatokat. A fullerolok azonban nem oldódnak minimálisan sem dimetil-szulfoxidban. A 

szililezett-fullerolok esetén a trimetilszilil-csoportok jól mérhetısége éppen annak 

köszönhetı, hogy ez a probléma ott nem jelentkezik. Azonban a vázszénatomok 

megfigyelésérıl ez esetben le kell mondani. 

A spektrumok felvételekor kalibrált pulzusokat használtam. Az 1H-pulzusokat minden 

esetben a mérni kívánt mintában lévı valamely anyag jelére kalibráltam, ami a HSQC 

mérések során elengedhetetlen. A fullerének vizsgálata során a 13C-pulzust a CS2 192 ppm-es 

jelére kalibráltam. A szililezett fullerolokról készült spektrumokhoz a kalibráció a deutero-

acetonitril oldószer 118,67 ppm-es szingulet jelére történt. A relaxációs szünet és az 

alkalmazott pulzushossz megválasztására a spektrumok minısége rendkívül érzékeny. Az 

ideális értékek megválasztásához ismerni kell a vegyületek T1-relaxációs idejét, aminek 

megmérése lényegesen több idıt igényel, mint egy spektrum felvétele az optimálisan 

megválasztott paraméterekkel. Megmértem a C60 T1-relaxációs idejét, hogy meghatározzam 

az alkalmazott relaxációgyorsító hatását, majd ennek ismeretében optimalizáltam a fullerolok 

és a szililezett-fullerolok vizsgálatához a spektrumok felvételi körülményeit. A fullerolok 

vizsgálata során kénytelen voltam más relaxációgyorsítót alkalmazni, de próbamérésekkel 

igazoltam, hogy az általam alkalmazott koncentrációban a relaxációgyorsító hatásos. A 

felvázolt nehézségek miatt minden alkalommal telített oldatot készítettem a mintákból, ami a 

fullerének esetén a 2. táblázatban megadott 7,9 mg/ml-es koncentrációnál is alacsonyabb 

értéket jelent a hozzáadott deutero-kloroform miatt. 
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2. Fullerén-keverékek vizsgálata 

 Kétféle fullerén-elegy állt rendelkezésemre. Króm-acetil-acetonátot használtam 

relaxáció gyorsítónak a fullerének vizsgálata során. Ennek következtében kiszélesednek a 

jelek. Mivel a króm-acetil-acetonát relaxációgyorsító hatása koncentrációjának is függvénye, 

ezért általában telített oldatot készítettem. Igen sok idıt igényelt volna, hogy meghatározzam 

a króm-acetil-acetonát hatásának koncentráció függését, ezért úgy döntöttem, hogy 

érdemesebb a telített oldattal a koncentrációföggést kiküszöbölni. Az elsı mintából csak szén-

spektrumok készültek, melyek szerint az anyag kb. 1:1 arányú C60:C70 keverék. Mivel a 

korábbi tömegspektroszkópiás vizsgálatok szerint nagyobb tagszámú fullerének is vannak a 

mintában, ezért készítettem egy nagyon jó jel/zaj viszonyú spektrumot (13. ábra). Ennek 

alapján azt mondhatom, hogy ez a minta nem tartalmaz nagyobb tagszámú fulleréneket NMR 

spektroszkópiával kimutatható mennyiségben. A spektrumon 192 ppm-nél egy szingulett a 

CS2-tól, 77 ppm körül a három azonos intenzitású jel a CDCl3-tól származik. Ezen kívül TMS 

is van a mintában, amire a spektrumot kalibráltam. Mivel a fullerénekben egyetlen olyan 

szénatom sincsen, amelynek hidrogén szomszédja lenne, ezért protonlecsatolás nélkül vettem 

fel a spektrumot, aminek következtében a TMS 0,00 ppm-nél található jele kvartett 

felhasadást szenved. További hat szingulett látható a spektrumon. Az irodalmi kémiai 

eltolódás értékek és az intenzitások aránya alapján egyértelmő, hogy 143.2 ppm-nél a C60 

egyetlen vonala látható a másik öt vonal pedig 150.6 ppm(1), 148.0 ppm (2), 147.4 ppm(1), 

145.3 ppm(2) és 130.8 ppm(1) a C70 molekulától származik.  
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13. ábra Az elsı fullerén minta (KS4-226) 13C-NMR spektruma (500 MHz-es készülékkel, 4 nap) 
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A már említett koncentrációproblémát szilárdfázisú méréssel megpróbáltam 

kiküszöbölni, de jóval szélesebb vonalakat és rosszabb felbontású spektrumot kaptunk közel 

ugyannyi idı alatt (14. ábra). Szilárd fázisban ugyanis nem áll módomban relaxációgyorsítót 

alkalmazni és itt, bár a spin-spin relaxációs idık jóval rövidebbek a dipoláris csatolások miatt, 

a spin-rács relaxációs idık jellegzetesen hosszabbak. Öt perces relaxációs szünet alkalmazása 

szükséges. 
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14. ábra Az elsı fullerén minta (KS4-226) 13C-MAS-NMR spektruma (500 MHz-es készülékkel, 4 nap) 
 

A második mintát (jele: full-a33aki) hasonló képpen vizsgáltam. Ezen a mintán 

mértem meg az alkalmazott króm-acetil-acetonát hatását, amellyel az oldatfázisú mérésekhez 

optimlizáltam a spektrumfelvételek paramétereit. A két dimenziós spektrum a 15. ábrán 

látható. A négy napos mérés jel/zaj viszonya sajnos nem elegendı ahhoz, hogy a C70-re is 

kiszámítsam a spin-rács relaxációs idıt, de feltehetıleg egy ilyen tömény relaxációgyorsítós 

oldatban közel ugyanaz az érték a két hasonló jellegő vegyületre. A C60-vonalát használva 

exponenciális görbét illesztettem, amibıl azt kaptam, hogy T1=4,185 s. Mivel relaxációs 

szünetnek 5*T1-et érdemes használni (90°-os pulzus esetén), ezért hogy semmiképpen se 

vigyem telítésbe a jelet, de túl sokat se várjak feleslegesen, d1=20-21 másodperces relaxációs 

szüneteket alkalmaztam az oldatfázisú vizsgálatok során. 
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15. ábra T1-relaxációs idı mérése a második minta(full-a33aki) CS2/CDCl3 oldószerelegyben  

(500 MHz-es készülékkel, 4 nap) 

 

 Ezen elıkísérletek után az Egis gyógyszergyár Szerkezetkutató Osztályán 500 MHz-es 

Varian NMR spektrométeren készült egy három napos mérés a második mintáról. A spektrum 

a 16. ábrán látható. 

A pulzus hosszát a széndiszulfid vonalára kalibráltam, majd ezzel a 90°-os pulzussal, 

protonlecsatolás nélkül 21 s-os relaxációs szünettel mértem. Az optimális pulzusnak és 

szünetnek köszönhetıen nagyjából ugyanolyan minıségő spektrum készült, mint az elsı 

mintáról, azonban ezen a spektrumon egyértelmően felfedezhetık valamilyen nagyobb 

fullerénklaszter  vonalai. A spektrum jel/zaj viszonya ugyan kiváló a C60 és a C70 vonalaira 

nézve, de sajnos a nagyobb fullerének egyre több vonalat adnak és a koncentrációjuk is 

kisebb. Ez az oka annak, hogy ezen spektrum alapján nem mondható meg, hogy milyen 

klasztertıl származnak ezek a kisintenzitású vonalak, de az egyértelmő, hogy a fulleréneknek 

megfelelı tartományban vannak [56], [57]. Éppen ezért a közeljövıben tervezzük  valamilyen 

módszerrel elválasztani a nagyobb tagszámú fulleréneket a kisebbektıl, hogy nagyobb 

koncentrációban vizsgálhassuk ıket, ha sikerül megfelelı mennyiséget kinyerni a 

fullerénkeverékbıl. 
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16. ábra A második minta (full-a33aki) 13C-NMR spektruma 

 

 A vizsgálatok alapján kijelenthetem, hogy mindkét minta közel 1:1 arányú C60:C70 

elegy. A második minta minden bizonnyal nagyobb mennyiségben tartalmaz nagyobb 

szénatomszámú klasztereket, de nem elegendı mennyiségben az azonosításhoz. A mérés 

nehézségei ellenére ez igen fontos információ, mert a preparátum elıállítói által korábban 

elvégzett tömegspektroszkópiai vizsgálatok alapján nagyobb mennyiségben számítottak a 

nagyobb szénatomszámú klaszterekre és jóval kevesebb C70-re. A tömegspektrometriában 

azonban az ionizáció hatásfoka jelentısen eltérhet az egyes klaszterekre, ezért nem alkalmas 

kvantitatív mérésekre, ellentétben az NMR spektroszkópiával, ahol jelen körülmények mellett 

a jelek intenzitása arányos az értük felelıs magok számával. 
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3. Fullerolok vizsgálata 

 

3.1. Az irodalmi recept alapján készített fullerol (1F3) vizsgálata 

 Az elıállított fullerolokat D2O-ban vizsgáltam, ezért belsı standardet kellett hozzá 

adnom (a CDCl3-ban van TMS). A 3-(trimetilszilil)-propánszulfonsav nátriumsóját (DSS) 

használtam. Felvettem a DSS 1H-NMR és 13C-NMR spektrumait króm-acetilacetonáttal és 

anélkül is (17-20. ábrák). A spektrumokon nagyon jól látszik a relaxációgyorsító jelszélesség 

növelı hatása, valamint az is, hogy nem változtatja meg a jelek helyzetét. 

 

 

 

 

 

 

17. ábra  1H-NMR spektrum DSS(D2O-ban) 18. ábra 13C-NMR spektrum DSS(D2O-ban) 

 

 

 

 

 

 

19. ábra 1H-NMR spektrum DSS+relax.gy.(D2O-ban)     20. ábra 13C-NMR spektrum DSS+relax.gy. (D2O-ban) 

 

 A 21. ábrán látható az elıállított fullerol 1H-NMR spektruma D2O-ban. A minta DSS-t 

és relaxációgyorsító króm-acetil-acetonátot is tartalmaz. A gyors protoncsere folyamatok 

miatt 4,8 ppm körüli nagy vízjel alatt vannak a fullerol hidroxil-csoportjainak a jelei. Annyi 

azonban látható, hogy ezen jel relatív intenzitása jelentısen megnıtt a DSS mintákhoz képest, 
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de savanyú protonokról lévén szó a spektrum integrálásával nem állapítható meg, hogy hány 

hidroxil-csoportot tartalmaz a fullerol. Készítettem egy olyan mintát, amelyben a DSS 

mennyisége ugyanennyi, így annak integrált intenzitásához viszonyítottam a többi jel 

intenzitását. Igen kis intenzitással multiplicitást mutató vonalak figyelhetık meg a C-H jelek 

tartományában (~ 0-5 ppm). Ezek azt jelzik, hogy kis mértékben mellékreakcióként a 

hidroxilezés mellett vízaddíció is lejátszódhatott. Az a tény, hogy a 19. és 20. ábrán látható 
13C-NMR spektrumokon nem asszignálhatók C-H jelek, szintén arra utal, hogy a preparáció 

során alkalmazott igen erısen lúgos közegben csak nagyon kismértékben mehetett végbe 

vízaddíció. Az anyag 1H-13C-HSQC spektrumában már megjelennek a C-H jelek. A 22. ábrán 

látható bonyolult spektrum asszignációja nem végezhetı el, de megállapítható, hogy a 

kérdéses hidrogének 60 - 80 ppm közötti eltolódású szénatomokhoz kapcsolódnak. Mivel az 

irodalomi adatok és saját vizsgálati eredményeim alapján tudom, hogy a fullerolok C-OH 

szén-jelei 60 - 100 ppm között találhatók, ezért várható, hogy a velük szomszédos C-H-k 

szén-jelei 60 - 80 ppm között jelentkeznek. Ezen mellékreakció további, részletes vizsgálatát 

késıbbre tervezem. Az irodalomban valószínőleg azért nem tesznek említést errıl a 

mellékreakcióról, mert preparatív HPLC-vel módukban állt a termékek tisztítása ellentétben 

velem. Minden bizonnyal egyszerően kidobták a sótartalommal együtt és ezért nem vizsgálták 

ezt a lehetıséget. 
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21. ábra A fullerol 1H-NMR spektruma D2O, (*) DSS 

D-OH 
R3C-OH 
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22. ábra A fullerol 1H-13C-HSQC spektruma D2O, DSS 

 

 A 23. ábrán látható a fullerolról készült, eddig legjobb minıségő 13C-NMR spektrum. 

Az irodalmi adatok alapján a fullerolok C-OH jelei kb. ~90-65 ppm között várhatók, hiszen 

olyan tercier szénatomokról van szó, melyek mindegyikének az α,β,γ… szomszédos 

szénatomjai is mind tercier szénatomok és ezen kívül egy nagy elektronegativitású 

oxigénatom kapcsolódik hozzájuk. Konkrétan a C60(OH)24 molekulára 77.7 ppm –es kémiai 

eltolódást írnak le [58], bár megjegyezem, hogy ezt nem mérhették, mert a C60(OH)24 

molekula Th szimmetriájú, amibıl következik, hogy három jelet ad 1:2:2 intenzitásaránnyal. 

Az egyik 2-es a hidroxil-csoportokhoz kapcsolódó 24 szénatomtól származik, a többi jel pedig 

a molekulában található kétféle kémiai környezető sp2-es szénatomoktól. Ezek között egészen 

kicsiny különbség van, csupán a negyedik szomszédok különböznek, de mindenképpen jelen 

kell lenniük a spektrumban. Sajnos a közleményben nem szerepel a spektrum. Azért érdemes 

figyelni ezen molekulára, mert ennél több hidroxil-csoport nem helyezhetı el a C60 

molekulára, ha el akarjuk kerülni, hogy vicinális helyzető hidroxil-csoportok legyenek. Az 

általam alkalmazott recept alapján arra számíthatok, hogy közel az elméletileg elérhetı 
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maximumhoz, nagyszámú hidroxil-csoportot tartalmaz a klaszter. A DSS 13C-NMR 

spektruma alapján látható, hogy 0,0; 17; 21 és 57 ppm-nél a DSS vonalait tartalmazza a 

spektrum, de ezen kívül több kisintenzitású vonal látható a fullerol C-OH –nak megfelelı 

tartományában. A részletes spektrumasszignáció még várat magára, ráadásul a minta C70-et is 

tartalmaz, ezért ez is további vizsgálatokat igényel. Azt azonban biztosan állíthatom a 13C-

NMR spektrum alapján, hogy sikerült fullerolt elıállítanom, ezért megpróbáltam szililezni 

abban a reményben, hogy a bevitt trimetil-szilil-csoportok révén a funkciós csoportok helyei 

könnyebben azonosíthatók lesznek. Az igen sok jelbıl az is egyértelmő, hogy valóban nem 

szelektív a reakció. A hetven szénatomos fullerolokat valószínőleg így semmi esély sincs a 

spektrumban megtalálni. Ezek esetén ugyanis a jóval alacsonyabb szimmetria miatt, bár 

koncentrációjuk hasonló, nem adnak mérhetı jelet. 
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23. ábra A fullerol 13C-NMR spektruma D2O, (*) DSS (250 MHz-es Bruker NMR; ELTE; 1 éjszaka) 
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Ugyanerrıl a mintáról készítettem egy 13C-NMR spektrumot (24. ábra) az Egisben is 

az 500 MHz-es Varian NMR spektrométeren, de azon csak a legintenzívebb 65,3 ppm-nél 

lévı vonal látszik annak ellenére, hogy tulajdonképpen jobb a jel/zaj viszonya az 500 MHz-es 

készülékkel készült spektrumnak. Feltehetıleg azért ilyen szép a kisebb készüléken mért 

spektrum, mert jobban eltaláltam a megfelelı pulzushosszt és relaxációs szünetet. Mivel az 

ideális pulzus és relaxációs szünet függ a T1-relaxációs idıtıl, ezért ezt egy relaxációs idı 

méréssel lehetne optimalizálni, de ahhoz, hogy egy ilyen gyenge jelre elvégezzünk egy ilyen 

mérést gyakorlatilag nincsen lehetıség (körülbelül 160-200 nap kellene egy ilyen méréshez). 

Látszik tehát, hogy a króm-acetilacetonát helyett más megoldás kell, mert csak minimálisan 

oldódik D2O-ban. Gyorsítja ugyan a relaxációt, hiszen a jelszélesség növelı hatása is kiválóan 

megjelenik a spektrumban, de ez a hatás a nagyon lassan relaxáló jelek számára kevés. 
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24. ábra A fullerol 13C-NMR spektruma D2O-ban (500 MHz-es Varian NMR; EGIS; 2 nap) 
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3.2. A brómos módosítással készült fullerol (2F3, 3F3, 5F3) vizsgálata 

 Mivel az irodalomban nem találtam arra vonatkozó adatot, hogy nehézvízben mit 

használnak relaxációgyorsítónak, ezért nekem kellett megtalálnom a megoldást. Nem 

meglepı, hogy nincsenek ilyen adatok az irodalomban, mert a relaxációgyorsító, 

paramágneses anyagokkal való kölcsönhatás eredményeképpen számolni kell a kémiai 

eltolódások eltérı mértékő megváltozásával, ami nem kívánatos jelenség a szerkezetvizsgálat 

számára, ezért csak akkor használnak relaxációgyorsítót, ha másképpen nem lehet felvenni a 

spektrumot. A fullerolok 13C-NMR vizsgálata reménytelen relaxációgyorsító nélkül. A króm-

acetilacetonát helyett króm-szulfát nehézvizes tömény oldatát adtam hozzá a mintához, de a 

kívánt eredményt nem értem el maradéktalanul, ugyanis kiderült, hogy lassan (kb. 1 nap alatt) 

kicsapódik a fullerol a Cr3+ tartalmú oldatból. Szerencsére az oldhatósági szorzat nem túl 

nagy, ezért miután a kivált anyag leülepedett, a megmaradt híg oldatból 13C-NMR 

spektrumokat tudtam készíteni. Fontos továbbá az a szerencsés körülmény is, hogy lassan 

képzıdik a csapadék, ezáltal lehetıvé téve, hogy kb. egy napig még töménnyebb oldatot lehet 

mérni. Igaz, hogy ezzel még nem találtam meg az ideális relaxációgyorsítót, de elfogadható 

minıségő spektrumokat tudtam készíteni. A 25. ábrán láthatók a 2F3 mintáról készült 1H-

NMR spektrumok. Látható, hogy a spektrumvonalak szélessége lényegesen megnıtt a 13C-

NMR mérés után, de a jelek helyzete és intenzitásaránya nem változott. 

 

 

 

 

 

 

 

25. ábra 2F3 fullerol 1H-NMR spektrumai. D2O, Cr2(SO4)3 

Bal oldalon: 13C-NMR mérés elıtti, jobb oldalon a 13C-NMR mérés utáni felvétel. 
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A 26. ábrán látható a 13C-NMR spektrum. A jelek helyzete és integrálja a következı: 

73 ppm (int. 12), 63 ppm (int. 24), 55 ppm (int. 24), valamint 30 ppm-nél egy kisintenzitású 

jel. Mivel a klasztert alkotó szénatomokhoz nem kapcsolódnak protonok, ezért nincsen 

jelintenzitást növelı protonlecsatolás, ami befolyásolná az integrálokat. Az arányok pontosan 

megfelelnek a Th szimmetriájú C60 klaszternek. Ennek megfelelıen azonban lényegesen 

kisebb kémiai eltolódásbeli különbséget várok az A és C jelő szénatomok között. Az 

szokatlanul kis kémiai eltolódás miatt az is felmerül, hogy ezek nem lehetnek telítetlen 

szénatomok. A pontos asszignációhoz tehát nem áll rendelkezésemre elegendı információ, de 

a spektrum alapján kijelenthetem, hogy a brómos módosításnak köszönhetıen sikerült 

egységes terméket kapnom, melynek pontos szerkezetvizsgálatához jobb minıségő 

spektrumok kellenek. A jel/zaj viszony javulása okvetlenül kellene ahhoz is, hogy a hetven 

szénatomos fullerol jeleit is lássuk. A szimmetria csökkenése miatt nem meglepı, hogy 

nyoma sincsen a spektrumban ezen jeleknek. A 30 ppm körüli kisintenzitású szénjelet még 

nem sikerült asszignálnom, de a további spektrumokkal összehasonlítva egyértelmően jelzi az 

anyag bomlását. A vizsgált minták mind ugyanúgy készültek, de nem midegyiket állt 

módomban a preparátum elkészítse uán azonnal vizsgáli.  
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26. ábra 2F3 fullerol 13C-NMR spektruma. D2O, Cr2(SO4)3 
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A 27. ábrán bemutatom a 2F3 minta Cr-EDTA-val készült 1H-NMR spektrumát. A 

késıbbiekben térek majd ki arra, hogy miért választottam a Cr-EDTA-t relaxációgyorsítónak. 

Két hónap után a szilárd 2F3 jelő preparátumból készítettem egy új mintát a Cr-EDTA-val. A 
1H-NMR spektrumban zavaróak ugyan a Cr-EDTA jelei, de így is látható, hogy a spektrum 

megváltozott. A 3,5 ppm körüli korábban legintenzívebb jel szinte teljesen eltőnt, míg a 2,2 

ppm körüli, korábban alig látható jel igen intenzív lett. Az összes elvégzett mérésem idejét és 

a preparátumok elkészítésének idejét összevetve egyértelmő, hogy a protonspektrumnak ez a 

megváltozása az anyag bomlását jelenti. A 28. ábrán bemutatom a szénrezonancia spektrum 

változását is. A Cr-EDTA jelein kívül egyetlen, a már korábban is észlelt, 30 ppm körüli jel 

maradt. Itt is igaz az a megállapítás, hogy a spektrum megváltozásának mértéke arányos a 

preparátum elkészítése és a spektrum felvétele között eltelt idıvel. 
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27. ábra 2F3 fullerol 1H-NMR spektruma. D2O, Cr-EDTA 
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28. ábra 2F3 fullerol 13C-NMR spektruma. D2O, Cr-EDTA 

 

Állításaim alátámasztásához még a Cr-EDTA alkalmazását megelızıen elkészítettem 

tiszta C60-ból is a fullerolt. Így kaptam a 3F3 és a 3F3M jelő termékeket. Az „M” arra a 

módosításra utal, hogy ebben az esetben nagyobb brómfelesleget használtam. A 29. ábrán 

láthatók az 1H-NMR spektrumaik. Látszik az integrálarányokból, hogy a 3F3M jelő minta 

bomlása volt elırehaladottabb, de egyik esetben sem volt még jelentıs mértékő bomlás. Az 

intenzitásokkal kapcsolatban felhívom a figyelmet arra is, hogy a brómos módosítással 

készült fullerolok 1H-NMR spektrumain látható jelek minden bizonnyal ugyanazon 

vízaddíciós mellékreakcióból származnak. Pontos asszignációjuk és az irodalomban eddig 

még nem szereplı vízaddíció tanulmányozása egy külön munka tárgyát képezheti majd a 

késıbbiek folyamán. Annyit azonban már itt megállapíthatok, hogy a spektrum szerkezete 

egyszerőbb, bár itt is több termék képzıdött a mellékreakcióból. A legfontosabb pedig az, 

hogy összességében kisebb intenzitások figyelhetık meg, ami a vízaddíció visszaszorulására 

enged következtetni. Az egyetlen kivétel a nagy brómfelesleggel készült 3F3M jelő minta. 
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29. ábra Tiszta C60-ból készült fullerolok 1H-NMR spektrumai. D2O, Cr2(SO4)3 

Bal oldalon a 3F3, jobb oldalon a 3F3M jelő minta spektruma látható. 

 

A 30. ábrán bemutatom ezen minták 13C-NMR spektrumait. Mindkét esetben megfigyelhetı 

az 2F3 vizsgálata során kapott három jel. Az intenzitások ezen esetekben már nem 

integrálhatók korrektül, mert a a gyorsabb mérés érdekében  rövidebb relaxációs szüneteket 

alkalmaztam. 30 ppm körül a bomlásra utaló jel csak a 3F3M spektrumában látható, ami 

összhangban van az eddig elmondottakkal. A 160 és 180 ppm között megjelent jelekkel még 

nem tudok elszámolni. 

 

 

 

 

 

 

 

30. ábra Tiszta C60-ból készült fullerolok 13C-NMR spektrumai. D2O, Cr2(SO4)3 

Bal oldalon a 3F3, jobb oldalon a 3F3M jelő minta spektruma látható. 

 

A három jellel kapcsolatban felmerült bennem, hogy az alacsony kémiai 

eltolódásértékek magyarázata az, hogy nem maradt telítetlen szénatom a klaszterben, de a 

vicinális helyzető hidroxil-csoportok csak a preparáció során alkalmazott erısen lúgos 
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közegben stabilak. A bepárlást követıen oxirángyőrős szerkezetté alakulnak vízvesztéssel és a 

közel semleges D2O-ban nem nyílik fel a győrő. A hármasgyőrős szerkezető szénatomok 

kémiai eltolódása azonban inkább még kisebbnek várható, de a klaszter esetében kevésbbé 

megbízhatóan alkalmazhatók a kismolekulás szerkezetvizsgálat tapasztalatai. Talán az is lehet 

a magyarázat, hogy a két forma között dinamikus egyensúly van, ami túl gyors az NMR 

idıskáklájához képest. Ennek az lenne a következménye, hogy a várható  jelek helyett azok 

súlyozott átlagánál kapunk egy jelet. Ez megmagyarázná, hogy miért tőnik a kémiai eltolódás 

túl kicsinek az egyik hipotézishez és túl nagynak a másikhoz képest. A probléma mélyebb 

megértéséhez NaOD hozzáadásával új mintát készítettem (még az anyagok jelentıs bomlása 

elıtt). Egy morzsa megtisztított nátriumot adagoltam kis részletekben D2O-hoz. Az így kapott 

nagyon lúgos NaOD-oldatot adtam hozzá a mintához. Sajnos lúgos közegben a fullerolok 

oldhatósága rosszabb, ezért ebben az esetben mindenképpen meg kell elégednem a 

szerényebb spektrumminıséggel. Az 1H-NMR spektrumok változatlanok, csupán a rosszabb 

oldhatóság látszik rajtuk. A 31. ábrán láthatók a 13C-NMR spektrumok. A bal oldalon látható 

az azonnal a mintakészítést követıen készült felvétel. Semmilyen jelentıs változás nem 

észlelhetı. Néhány hónap múlva újra megmértem ugyanezt a mintát. Bebizonyosodott, hogy 

oldatban nem bomlik a fullerol, mert két hónap után sem jelent meg a 30 ppm körüli jel. Az 

55 ppm-nél található jel azonban szinte eltőnt a spektrumból. Nem állt módomban még jobb 

spektrumot készíteni, de valószínőleg a 90 ppm körüli ”dombból” lesz meg a hiányzó jel egy 

része, de ha ez a jel a hipotézisemnek megfelelıen két új vonalat ad, akkor a szerény 

spektrumminıség miatt nem azonosítható a helyzete. Nekem azonban az asszignációhoz az is 

elegendı, hogy megváltozott. A másik két jel változatlanul maradt. Ez az alapja az elıbbi 

spektrumokon feltőntetett asszignációnak. A 12 szénatomtól származó jel egyértelmő, hogy a 

Th szimmetriájú fullerol azon szénatomaitól származik, melyeket a molekula szimmetriasíkjai 

tartalmaznak (A jelő C-atomok). A másik kémiailag eltérı környezet közül azonban bajos 

volna az eltolódások alapján kiválasztani, hogy melyik származik az elıbbi 12 szénatommal - 

azonos szubsztituensek esetén - csaknem megegyezı 24 szénatomtól (C jelő C-atomok) és 

melyik a szubsztituált 24 szénatomtól (B jelő C-atomok). Mivel a B jelő szénatomok egyike 

sem tartalmaz vicinális hidroxil-csoportot, ezért a változás az A illetve a C jelő atomokat 

érintheti. Mivel az integrálok az A jelő atomokat jelzik, ezért, ha mindkét jel elmozdulna, 

akkor is egyértelmő lenne az asszignáció. Mivel az A és B jelő szénatomok jelei nem 

változtak, ezért biztos, hogy a 63 ppm-nél lévı jel származik a nemvicinális helyzető hidroxil-

csoportokat tartalmazó szénatomoktól. 
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31. ábra 2F3 13C-NMR spektrumai NaOD hozzáadásával. D2O, Cr2(SO4)3 

Bal oldalon a friss, jobb oldalon a két hónap elteltével készült spektrum látható. 

 

 A továbbiakban folytatom a relaxációgyorsító problémáinak ismertetését egy újabb 

minta, az 5F3 jelő spektrumainak a bemutatásával. Sajnos már a fullerének vizsgálata során 

kiderült, hogy három-négy napos mérésekre van szükség. Az ideális relaxációgyorsításhoz 

tehát a krómot egy olyan stabil, vízoldható komplexbe kell juttatni, amely elég stabil ahhoz, 

hogy ne csapódjon ki a fullerol krómsója, de ugyanakkor nem olyan nagy mérető a komplex, 

hogy emiatt a króm relaxációgyorsító hatása csökkenjen. A króm(III) etilén-diamin-

tetraecetsavval alkotott komplexe megfelelınek tőnt. Nátrium-acetát nehézvizes oldatának 

vizsgálatával bizonyítottam, hogy a Cr-EDTA komplex valóban alkalmas 

relaxációgyorsítónak. Az acetát-ion karbonil szénatomjának spin-rács relaxációs ideje 

relaxációgyorsító nélkül 48,2 s. A mintához ekkor 50 µl, 1M Cr-EDTA oldatot injektáltam. 

Így 3,1 s lett a karbonil szénatom spin-rács relaxációs ideje. További 50 µl-t adva a mintához 

a relaxációs idı 2,6 s-ra csökkent. Mivel ez már kisebb változás és már így is jelentıs 

mennyiségő Cr-EDTA van a mintában a NaAc-hoz képest, ezért úgy döntöttem, hogy 100 µl, 

1M-os Cr-EDTA-t adok a szilárd mintámhoz és 450 µl D2O-t. Így a relaxációgyorsítóval nem 

hígítom a fullerolt és minden bizonnyal elegendı mennyiségő relaxációgyorsítót adok hozzá. 

Az klasszikus analitikában alkalmazott fém-EDTA komplexek közismert szerkezete a 32. 

ábrán látható a Fe-EDTA komplex példáján. Mivel a fématom koordinációs száma hat, és a 

hatfogú ligandum szimmetrikusan kapcsolódik, ezért várhatóan nem tud a komplex belsejében 

lévı fématom térben kellıen közel kerülni a mintához. Említettem, hogy a relaxációgyorsítás 

mértéke a távolság hatodik hatványával csökken. A Cr-EDTA komplex szerkezete azonban 
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más, mint a többi EDTA komplexé és ezzel kapcsolatos kisebb stabilitása is, aminek 

következtében nem használják az analitikai mérésekhez.  

 

32. ábra A Fe-EDTA komplex szerkezete. 

 

A 33. ábrán látható, hogy ez a szerkezet nyitottabb, a méréseim pedig igazolták, hogy 

alkalmas relaxációgyorsítónak. A különbség a két szerkezet között az, hogy a Fe-EDTA-ban a 

koordináló oxigének mindegyike a deprotonált hidroxil-csoport, míg a Cr-EDTA esetében 

csak három ilyen oxigénatom koordinálódik. A negyedik, a kimaradó hidroxil-csoport melletti 

karbonil-csoport oxigénje. Ezáltal megszőnik a szerkezet szimmetriája, de oldatban egy gyors 

átrendezıdés révén kváziekvivalenssé válik a négy karbonil-szénatom. Ez az oka annak, hogy 

a Cr-EDTA spektruma azonos a szabad EDTA ligandum spektrumával.   

 

 

33. ábra A Cr-EDTA komplex szerkezete. 

 

Mégsem oldja meg azonban a fullerolok vizsgálatának nehézségét a Cr-EDTA. A 34. 

ábrán látható az 5F3 jelő minta Cr-EDTA-val készült 1H-NMR spektruma. A Cr-EDTA jelei 

egyáltalán nem azonosíthatók ezen a bonyolult spektrumon. A 35. ábrán látható 13C-NMR 
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spektrumon is ugyanez a helyzet. Ennek az lehet az egyetlen magyarázata, hogy a króm a 

fullerol hidroxil-csoportjaihoz koordatív kötéssel kapcsolódik. A nyitottabb szerkezete ezt 

lehetıvé teszi. Az anyag rendkívől stabilnak bizonyult, de a pontos szerkezetvizsgálata ezen a 

ponton nem végezhetı el. A DEPT135 mérés alapján számtalan különbözı kémiai környezető 

metilén-csoportot találtam, melyek kizárólag az EDTA ligandumból származhatnak. Várható, 

hogy bár a fullerol egységes anyag, mégis sok különbözı komplexet illetve különbözıképpen 

koordinált EDTA-t tartalmazó komplexet képezhet, ezért az EDTA jelek analízise nem vezet 

el a fullerol vizsgálatához, de egy rendkívül érdekes és egyedi átmenetifém komplexrıl van 

szó. A protonálatlan szénatomok azonosítása már bonyolultabb feladat, mert származhatnak a 

Cr-EDTA-ból és a fullerolból is. A 36. ábrán látható 1H{13C}-HMBC spektrummal 

azonosítottam a karbonil jeleket, így az itt hiányzó jelek származnak a fulleroltól. A Cr-EDTA 

koordinálódásának következtében a karbonil-csoportok kváziekvivalenciája is megszőnt, ami 

tovább növeli a várható Cr-EDTA jelek számát. További más méréseket is végeztem a 

különleges komplex szerkezetének vizsgálatához, de a megoldáshoz még sok további munka 

szükséges. A HSQC, DQF-COSY, COLOC mérések egyelıre még nem szolgáltattak olyan 

információt, amiért érdemes volna ezeket is bemutatnom. A komplex méreteit tekintve pedig 

valószínő, hogy nem elegendıek a szerkezetvizsgálathoz ezek a kismolekulás módszerek, 

hanem az igazán értékes információt a fehérjeszerkezetkutatásban is jólbevált NOESY 

mérések adnának. Ehhez azonban el kell érni, hogy a fullerolok jobban mérhetık legyenek. A 

relaxációgyorsítók vizsgálatai során még nem találtam meg az ideálisat, de a következı jelölt 

már megvan. Munkám folytatásaként a hexaciano-ferrátot tartom remélhetıleg megfelelı 

relaxációgyorsítónak, de a rendelkezésemre álló idı alatt ezt nem tudtam megvizsgálni. Egy 

másik nagyon érdekes további cél számomra, hogy a Cr2(SO4)3-tal kapott króm-fullerolid 

csapadék szilárd fázisú vizsgálata. A szilárdfázisú mérés megoldja a koncentráció problémát, 

és a jelenlevı króm relaxációgyorsítóként lecsökkentheti fulleréneknél kényszerőségbıl 

használt hosszú (5 perces) relaxációs szünet is.  
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34. ábra 5F3 fullerol 1H-NMR spektruma. D2O, Cr-EDTA 
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35. ábra 5F3 fullerol 13C-NMR spektruma és kék színnel a dept135 spektruma. D2O, Cr-EDTA 
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36. ábra 5F3 fullerol 1H{13C}-HMBC spektruma. D2O, Cr-EDTA 
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4. Szililezett fullerolok vizsgálata 

 

A fullerol szililezése a fentiek szerint BSTFA-val (37. ábra) történt. 

 

37. ábra A transz-BSTFA és a cisz-BSTFA szerkezete 

 

A szililezett fullerolt eredetileg CDCl3-ban szerettem volna vizsgálni, de a 38. ábrán látható 
1H-NMR spektruma alapján ez nem lehetséges, mert az anyag jelei a TMS jel szatellitjeinek 

nagyságrendjében vannak, vagyis az oldat kb. 1%-os, ami a 13C-NMR spektrum felvételét a 

már eddig is sokat vázolt relaxációs problémák miatt ellehetetleníti. Mivel a preparátum 

készítése során nyilvánvalóvá vált, hogy acetonitrilben oldódik az anyag és az irodalomban 

nem található oldhatósági adat, hiszen még nem szilileztek fullerolokat, ezért deutero-

acetonitrilben vizsgáltam meg az anyagot. 

 

8 7 6 5 4 3 2 1 0 ppm

CHCl3
TMS ref.

 

38. ábra Szililezett fullerol 1H-NMR spektruma. CDCl3 
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A 39. ábrán látható a szililezett fullerol acetonitril-d3-ban felvett 1H-NMR spektruma. 

Mivel ebben a mintában nincsen se TMS se DSS, ezért 2,225 ppm-nél látható széles 

oldószerjel alatti tartományban lévı jelek az anyagtól származnak. Relaxáció gyorsítót 

tartalmaz a minta, de az nem jelenik meg a spektrumokban, amint azt a 17-20. ábrák kapcsán 

is megjegyeztem. 

-0.58.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 ppm

-OSi(CH3)3

CH3CN

 

39. ábra Szililezett fullerol 1H-NMR spektruma d3-acetonitrilben 

 

Nehéz volna ezen spektrum alapján megbizonyosodni a termék szerkezetérıl, de a 0 ppm 

körüli intenzív és kiszélesedı jel trimetil-szilil-csoportok jelenlétére utal. Figyelembe kell 

azonban venni a preparátumban elıforduló egyéb anyagokat is. A szililezıszer maradékára  

gondolva 19F-NMR spektrumokat készítettem külsı kalibrációval. A szililezett fullerol-minta 

fluor-tartalmú szennyezıinek 19F-NMR  spektruma a 40. ábrán látható. Ez a  spektrum 

egyetlen szingulettet tartalmaz -77.4 ppm-nél, ami trifluor-ecetsav nyomoktól származik. A 

preparációhoz használt trifluor-ecetsav 19F-NMR spektruma is CDCl3-ban éppen ugyanekkora 

eltolódásnál tartalmaz egyetlen szingulet jelet. A 41. ábra a BSTFA szililezıszer 19F-NMR 

spektrumát tartalmazza száraz CDCl3-ban, ami a cisz-transz izomereknek megfelelıen két 

szingulett CF3 jelet mutat –72.5 ppm-nél és –76.8 ppm-nél.  

D2O-val összerázva a BSTFA-nak egy részét elhidrolizáltam. A hidrolizátum CDCl3-

ban felvett spektruma a 42. ábrán látható. A BSTFA –72.468 ppm és –76.851 ppm-es jelei 
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mellett kis intenzitású új szingulet jelent meg  -76.823 ppm-nél. Ez várhatóan a hidrolízis 

során képzıdı trifluor-acetamidtól származik. 

 

 
-75 -76 -77 -78 -79 -80 ppm  

40. ábra A szililezett fullerolt tartalmazó minta 19F-NMR spektruma 

-72 -73 -74 -75 -76 -77 ppm  

41. ábra BSTFA 19F-NMR spektruma száraz CDCl3-ban 
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-76.2 -76.4 -76.6 -76.8 -77.0 -77.2 -77.4 -77.6 -77.8 ppm 

42. ábra BSTFA 19F-NMR spektruma CDCl3-ban D2O-val összerázva 

A széles trimetil-szilil 1H-NMR jelek valódiságát egy 1H-13C-HSQC spektrum 

felvételével igazoltam. A 13C-NMR spektrum nem tartalmazna használható információt a 

trimetil-szilil-csoportokra vonatkozóan, mert a deutero-acetonitril perdeutero-metil jele éppen 

elfedi ezen jeleket. A 43. ábrán látható HSQC spektumon azonban jól láthatóan elkülönül az 

oldószertıl származó jel - ami az 1H-NMR dimenzióban 2 ppm körül található - a trimetil-

szilil-csoportoktól származó 1H- és 13C-NMR-ben egyaránt 0 ppm körül található jeltıl. A 

kémiai eltolódások alapján ezen jelek valóban a trimetil-szilil-csoportoktól származnak. Mivel 

a 19F-NMR spektrumokkal bizonyítottam, hogy a vizsgált minta nem tartalmazza a 

szililezıszert nyomokban sem, ezért ezen trimetil-szilil-csoportok minden bizonnyal a 

klaszterhez kapcsolódnak.   
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43. ábra Szililezett fullerol 1H-13C-HSQC spektruma 
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IV. Összefoglalás 

 

 A dolgozat irodalmi áttekintést nyújt a fullerének szerkezetérıl, alapvetı 

származékaikról. Ezen témákhoz kapcsolódóan végeztem kísérleti munkámat. 

Fullerénkeverékeket 13C-NMR módszerrel vizsgáltam oldat és szilárd fázisban egyaránt 

sikerrel. A fulleréneket vízoldható fullerolokká alakítottam, majd szililezéssel 

származékoltam. Az elıállított fullerolokat és szililszármazékaikat 1H-NMR és  13C-NMR 

módszerrel vizsgáltam, jellemeztem. Megmértem a C60 spin-rács relaxációs idejét 

széndiszulfid/deuterokloroform oldószerelegyben, az oldatfázisú mérések optimalizálásához. 

 Az elıállított fullerolok a 13C-NMR spektrum alapján több különbözı kémiai 

környezetben tartalmaznak hidroxil-csoportokat, ezért várhatóan ugyanez igaz a szilil-

származékokra is. A reakciót sikerült úgy módosítanom, hogy egységes terméket kaptam a 

C60-ból. A C70 származékokat az alacsonyabb szimmetriájuk miatt NMR spektroszkópiával 

nem sikerült vizsgálnom, de termoanalitikával igazoltam, hogy a hetven szénatomos fullerol 

is képzıdött. A reakciók termékei kisebb-nagyobb sószennyezést tartalmaztak, ezért a 

reakciók konverziójára vonatkozóan a bizonytalan értékeket nem adtam meg. Ezt tovább 

bonyolítja az a tény is, hogy a fullerolokról szóló cikkek szinte mindegyikében a vizsgált 

mintákat preparatív HPLC-vel tisztították, de erre nekem nem volt lehetıségem. Ennek 

következtében, azonban felhívtam a figyelmet egy mellékreakcióra. 

 A fullerolok NMR spektroszkópiás vizsgálatának kulcsfontosságú problémája a 

relaxációgyorsító. Több különbözı lehetıséget megvizsgálva eljutottam egy érdekes 

átmenetifém komplexhez. Fullerolok átmenetifémekkel képzett csapadékairól és komplexeirıl 

sem számolnak be az irodalomban. Ez megnehezítette a megfelelı relaxációgyorsító 

kiválasztását, de remélhetıleg munkám nyomán a következı relaxációgyorsítóként 

alkalmazandó anyag már ideálisnak bizonyul. 

 Bár a részletes szerkezetvizsgálatot még nem fejeztem be, de a szelektív fullerol 

elıállítási módszer talán majd a szerkezet ismeretében hasznára válik a 

gyógyszertervezıknek. 
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V. Köszönetnyilvánítás 

 

Rohonczy Jánosnak a témavezetésért. 

Mohai Ilonának (KKKI) a rendelkezésünkre bocsátott fullerénmintákért. 

Kövesdi Istvánnak és Dancsó Andrásnak (EGIS) számos NMR mérésre nyújtott lehetıségért. 

Szalay Rolandnak, Mörtl Máriának, Kolos Zsuzsának a preparatív munkához kapcsolódó 

segítségért és hasznos tanácsokért. 

Virág Istvánnak a termoanalitikai vizsgálatokhoz nyújtott segítségéért. 

Újszászy Kálmánnak a tömegspektroszkópiás próbálkozásokért. 

Magyarfalvi Gábornak és Vass Elemérnek az optikai spektroszkópiás vizsgálatokért. 

Kürti Jenınek hasznos tanácsaiért. 
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