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                                                                 ÖZ 

YÜKSEK LİSANS  TEZİ 

 

YENİ FOSFİN LİGANDLARI ve METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, 
SÜPERKRİTİK KARBONDİOKSİTTE ÇÖZÜNÜRLÜKLERİNİN 

İNCELENMESİ 
 

 
Ela BATMAN 

 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

KİMYA ANABİLİM DALI 
 

  Danışman : Doç.Dr. Bilgehan GÜZEL 
  Yıl  : 2008, Sayfa:57 
  Jüri :  Doç.Dr. Bilgehan GÜZEL 
   :  Prof.Dr. Osman SERİNDAĞ 
      Prof. Dr. Bekir ÖZÇELİK 

 

Metal katalizörlerin homojen çözeltileriyle katalizlemede kullanılan 
alışılagelmiş organik çözücüler yerine reaksiyon ortamı olarak su, florlu çözücüler, 
iyonik sıvılar ve süperkritik karbondioksit (skCO2) gibi çözücülerin kullanılmasına 
ilişkin çalışmalarda önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Diğer yandan asimetrik 
hidrojenasyon reaksiyonları saf enantiyomer bileşiklerin sentezinde en verimli ve 
kullanışlı yöntemlerden biridir.  

Bu çalışmada, 1,2-bis(bis(4-metilfenil)fosfino)-1,2-dimetilhidrazin (L1) ve  
1,2-bis(bis(4-metilfenil)fosfino)etan (L2) ligandları ve bu ligandların rodyum 
kompleksleri olan [(1, 2-bis (bis (4 - metilfenil) fosfino) - 1, 2-dimetilhidrazin) 
rodyum (I) (siklooktadien) ]+ BArF- (K1) ve [(1,2-bis(bis(4-metilfenil)fosfino)etan) 
rodyum(I)(siklooktadien)]+ BArF- (K2) sentezlenmiştir. Ligand ve komplekslerin 
yapıları FT-IR, 1H, 19F ve 31P NMR gibi spektroskopik yöntemler ile karakterize 
edildi. Sentezlenen katalizörlerin süperkritik karbon dioksitteki çözünürlükleri 
pencereli yüksek basınç reaktöründe 333 oK sıcaklık ve 1500-1550 psi basınçta  
incelendi. 

 
Anahtar Kelimeler: Homojen katalizör, Süperkritik karbondioksit,  Rodyum 

fosfin bileşikleri, Süperkritik akışkanlar. 
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                                                         ABSTRACT 

MSc THESIS 

 

SYNTHESIS OF NEW  PHOSPHINE LIGANDS AND THEIR METAL 
COMPLEXES ,THE INVESTIGATING OF THEIR SOLUBILITY IN THE 

SUPERCRITICAL CARBON DIOXIDE 
 

 

 

Ela BATMAN 
 
 

DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
INSTITUTE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES 

UNIVERSITY OF ÇUKUROVA 
 

  Supervisor : Assoc. Prof. Bilgehan GÜZEL 
  Year  : 2008, Pages: 57 
  Jury : Assoc. Prof. Bilgehan GÜZEL  
   : Prof.Dr. Osman SERİNDAĞ 
    Prof. Dr. Bekir ÖZÇELİK 
 

Catalysis by metal complexes in homogenous solution has undergo important 
developments in nontraditional raection media such as water, fluorus solvents, ionic 
liquids and supercritical carbon dioxide (skCO2). On the other hand, the design of 
stereoselective reactions remains an important challenge in modern organic 
chemistry and plays a critical role in both pharmaceutical and agrochemical 
industries.  

In this project,  we synthesized 1,2-bis(bis(4-metilfenil)fosfino)-1,2-
dimetilhidrazin (L1) and  1,2-bis(bis(4-metilfenil)fosfino)etan (L2) as a ligands  and 
their rodyum(I) complexes of these ligands   [(1, 2-bis (bis (4 - metilfenil) fosfino) - 
1, 2-dimetilhidrazin) rodyum (I) (siklooktadien) ]+ BArF- (K1) and [(1,2-bis(bis(4-
metilfenil)fosfino)etan) rodyum(I)(siklooktadien)]+ BArF- (K2).  Synthesised 
compounds characterized by using spectroscopic methods such as FT-IR, 1H, 19F, 
and 31P NMR.  Solubility of synthsized compounds in skCO2 was measured at a 
temperature of 333 K, pressure range of 1500 – 1550 psi in windowed high pressure 
reactor. 

 
Keywords: Homogeneous catalyst, Supercritical carbon dioxide Rhodium 

phosphine compounds, Supercritical fluids. 
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1. GİRİŞ 

Werner tarafından 1895 yılında temeli atılan koordinasyon kimyası 1950’li 

yıllarda büyük gelişmeler göstermiştir. Sonraki yıllarda metal kompleksler üzerine 

yapılan araştırmalar metaller ve ligandlar arasındaki metal – karbon ve metal – metal 

bağları birçok inorganik kimyacının dikkatini çekmiştir. 

Geçiş metalleri ile farklı donör gruplara sahip ligandlardan meydana gelen 

komplekslerin oluşum mekanizmalarının incelenmesi, izole edilerek özelliklerinin 

araştırılması koordinasyon kimyasının yanı sıra biyokimya boyar maddeler ve ilaç 

kimyası gibi birçok alanlarda önem kazanmaktadır. Bazı platin komplekslerinin 

kanser tedavisinde kullanılmaya başlanması bu bileşiklere olan ilgiyi daha da 

artırmıştır. Bütün biyolojik yapılarda koordinasyon bileşiklerinin önemi çok 

büyüktür. Hayatın devamı için gerekli olan oksijeni akciğerden dokulara ve 

karbondioksiti de akciğere taşıyan hemoglobindeki hemin prostetik grubu demirin 

pirol sistemine bağlanarak oluşturduğu şelat bileşiğidir. Yine bitkilerdeki fotosentez 

olayını katalizleyen hayati öneme sahip yeşil pigment klorofil maddesi de bir 

magnezyum – pirol şelatıdır. 

Koordinasyon bileşiklerinin sanayideki kullanım alanları da gün geçtikçe 

artmaktadır. Boyar maddeler ve laklar sanayide büyük ölçüde kullanıldığı gibi iyon 

değiştiriciler ve otooksidasyon katalizörlerinin de birçoğu metal şelatlarıdır. Ayrıca 

suların sertliğinin giderilmesinde, radyoaktif maddelerin uzaklaştırılmasında gibi 

birçok alanda koordinasyon bileşikleri kullanılmaktadır. 

Pro-kiral moleküllerin asimetrik hidrojenasyon reaksiyonları, saf enantiyomer 

bileşiklerin sentezinde en verimli ve kullanışlı yöntemlerden biridir. Enantio seçici 

reaksiyonların dizaynı konusunda modern organik ve inorganik kimyada önemli 

gelişmeler kaydedilmiş ve bu gelişmeler tıbbi ve zirai ilaç endüstrilerinin 

gelişmesinde önemli rol oynamışlardır. Bu alanda kullanılan ligantlar içerisinde en 

fazla tercih edilen ligand grubunu tartışmasız mono ve difosfinler oluşturmaktadır. 

Fosfin bazlı enantio seçici katalizör dizaynlarında metal olarak Rh, Co, Ru, Mn, Fe, 

Cr kullanılabilmektedir. Bu metaller içerisinde Rh diğerlerine nazaran 100-1000 kez 

daha etkin olması nedeniyle tercih edilmektedir. 
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Fosfin türevi ligand içeren metal katalizörler kullanılarak homojen fazda 

yapılan hidrojenasyon ve hidroformilasyon reaksiyonlarında yaygın olarak organik 

çözücüler kullanılmaktadır. Bu alanda kullanılan organik çözücülerin toksik etkileri, 

yanıcı ve patlayıcı olmaları, atıkların yarattığı çevre kirliliği gibi etkenler üreticileri 

çevresel baskılarla karşı karşıya bırakmaktadır.  Organik çözücüler kullanılarak 

yapılan işlemlerde karşılaşılan temel sorunlardan birisi de ürünlerin reaksiyon 

ortamından ayrılması ve saflaştırma işlemlerinin maliyetinin yüksek olmasıdır. Diğer 

yandan kullanılan katalizörlerin pahalı olması ve ayırma işlemleri sırasında 

özelliklerini yitirmesi üretim maliyetini arttırmaktadır. Saydığımız bu ve benzeri 

sorunlar üreticileri altarnatif yöntem arayışına itmekte ve bu konu araştırmacıların 

ilgi odağı olmaktadır. 

Homojen fazda yapılan hidrojenasyon ve hidroformilasyon işlemlerine 

alternatif yöntem arayışlarına ilişkin yapılan son araştırmalar, alışılagelmiş organik 

çözücüler yerine reaksiyon ortamı olarak su, florlu çözücüler, iyonik sıvılar ve 

süperkritik CO2, gibi çözücülerin kullanılması gibi konularda yoğunlaşmış ve önemli 

gelişmeler kaydedilmiştir. Organik sentezlerde kullanılan mevcut katalizörlerin çoğu 

organik çözücülere göre dizayn edildiğinden alternatif olarak sunulan yöntemlerde 

çözünmeme problemi yaşanmaktadır.  Suda çözünür katalizörler sentezlense de 

organik reaktan ve ürünler suda çözünmeyebilirler. 

Süperkritik karbon dioksit (skCO2) çevresel olarak kabul edilir olması ve 

ekonomik uygulanabilirliği, alışılagelmiş toksik ve yanıcı organik çözücüler yerine 

kullanılabilmesi nedeniyle, yeni jenerasyon reaksiyon ortamı olarak büyük ilgi 

kazanmaktadır. SkCO2’i avantajlı kılan özellikler; yoğunluğu, polaritesi, vizkositesi, 

diffüzyonu ve bunların da ötesinde sıcaklık ve/veya basınçta yapılacak küçük 

değişikliklerle çözme gücünde ciddi değişmeler olarak verilebilir. Diğer yandan 

skCO2’in reaksiyon ortamı olarak kullanımı, çözücünün seçicilik üzerine etkisini 

optimize ve kontrol fırsatı sağlar. Bunlara ek olarak bir çok reaksiyonda inert olması, 

ucuz ve kolay temini ve yanıcı olmaması diğer avantaj kazandıran özellikleridir. 

Ekonomik ve çevre sorunlarının birlikte yaşandığı bu alanda karşılaşılan 

sorunları çözme yönünde yapılan alternatif yöntem arayışları içinde skCO2 

kullanımı, dikkate değer bir gelişme göstermektedir.  
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1.1. Hidrojenasyon Reaksiyonlarında Kullanılan Rodyum-Fosfin Türevi 

Katalizörler 

1.1.1. Katalizörler 

1.1.1.1. Homojen ve Heterojen Katalizör Sistemleri 

Endüstrideki kullanımına göre ana hatlarıyla katalizörler, homojen ve 

heterojen olmak üzere ikiye ayrılır. Heterojen katalizör olayında, katalizör reaksiyon 

ortamı içinde ayrı bir faz olarak görünür, yani  tepkimeye giren sıvı veya gaz 

tepkenlerin yanında katı bir faz olarak bulunur. Heterojen katalizörlerin aktif 

bölgeleri, moleküler yapısının kesikli yada parçalı olmamasından dolayı da 

çözümlenmesi kolay değildir ve reaksiyon mekanizmasının belirlenmesi çok zordur 

(Spessard and Miessler, 1997). 

Heterojen katalizlenmiş bir çok tepkime, uygun bir katı yüzeyinde 

gerçekleştirilerek katalizlenebilir. Bu tür tepkimelerde ara ürünler katalizör 

yüzeyinde oluşurlar ve katalizör, tepken ve ürünlerden farklı bir fazdadır. Heterojen 

katalizin mekanizması tam olarak bilinmemekle birlikte, katıda ki yüzey atomlarının 

d orbitalleri ve d elektronlarının önemli işlevlerinin olduğu sanılmaktadır.   Heterojen 

katalizin en önemli yanı gaz yada çözelti fazında bulunan tepkenlerin katalizör 

yüzeyine tutunmalarıdır. Ancak yüzeydeki atomların hepsi katalizör görevi 

göremezler. Bu görevi yapan bölgelere etkin bölgeler denir. Temelde heterojen 

kataliz; tepkenlerin adsorplanıp yüzeye yayılması, etkin bölgede tepkime ve 

adsorplanmış ürünlerin oluşarak katalizör yüzeyinden uzaklaşması basamaklarından 

oluşur (Petruccı, and Harwood,  1995). 

Homojen katalizörlerde ise, girenlerle birlikte reaksiyon boyunca çözünebilen 

katalizörlerdir. Bu katalizörler, tepkimede tepkenler ve ürünler ile beraber çözücü 

içinde homojen olarak çözünürler. Geçiş metal kompleksi olan homojen 

katalizörlerin önemi, heterojen katalizörlerin baskın bir şekilde kullanıldığı kimya 

endüstrisinde  hızla artmıştır (Spessard and Miessler, 1997; Crabtree, 1990). 

Sanayide yüksek seçimliliği olan homojen katalizörlerin geliştirilmesine ilgi 

duyulması sürpriz değildir. Amaca uygun olarak yapılandırılmış katalizör 
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molekülleri, tepkimelere yüksek bir seçimlilik kazandırabilir. Bu nedenle homojen 

katalizör sistemleri,  heterojen katalizörlere göre kullanılmaları ve çalışılmaları daha 

kolaydır (Miessler ve Tarr, 1999). 

Homojen katalizörlerin aktif bölgeleri, parçalı moleküllerden  yani metal ve 

buna bağlı ligandlardan oluşmuş olması yapılarının aydınlatılmasında ve reaksiyon 

kinetiğinin takibinde spektroskopik olarak çözümlenmesi için kolaylık sağlar. Ayrıca 

reaksiyon mekanizması nispeten standart teknikler kullanarak da belirlenebilir. 

Homojen katalizörler, heterojen katalizörlere göre çok fazla seçici ve düşük ısı 

kararlılığının yanında substratla değişimi çok kolay olması, bilinen avantajlarıdır ve 

üründen ayrılmasının zor olması ise dezavantajıdır (Spessard and Miessler, 1997; 

Crabtree, 1990). 

Rodyum-fosfin katalizör sistemlerini anlamak için öncelikle fosfin ligandlı 

kompleksleri irdelemek gerekir. Fosfin ligandlar içerisinde tersiyer fosfinler (PR3) 

önemli bir yer teşkil eder. Fosfinler de NH3’le benzer şekilde, merkez atomu 

üzerinde metale bağlanabileceği bir çift elektron içerir. Fakat buna rağmen NH3’e 

benzemeyen yönü ise alkil fosfinler, π bağı içeren zayıf asitlerdir. PF3’ün asitliği ise, 

CO ile hemen hemen aynı büyüklükte olup bu gruplar içerisinde en fazladır. Tersiyer 

fosfinlerin artan asitlik derecesi; PF3 ≈ CO > PCl3 > P(NR2)3 > P(OAr)3  > P(OMe)3 

> PAr3 > PMe3 şeklindedir.P-R  bağının σ* orbitalleri fosfin ligandının metal 

kompleksi içinde alıcı rolü oynar. Bu yüzden daha elektronegatif olan atom, fosfora 

bağlanmıştır ve  P-X bağının boş σ*orbitali de daha düşük enerjili olana ve daha 

erişilebilir olana hareket eder. Buna göre PF3, florların yüksek elektronegatifliği 

sonucu, en zayıf verici ve en kuvvetli alıcıdır.  Buna karşılık PMe3 en kuvvetli verici, 

en zayıf alıcıdır. (Crabtree, 1990). 
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Şekil 1.1.  Fosfor bileşiğinin metalle ve diğer gruplarla yaptığı σ* bağlarının 

gösterimi 
 

Fosforun bu bilinen orbital ve bağ özelliklerinin dikkate alınarak Şekil 1.2.’de 

görülen bir çok fosfin ligandları sentezlenmiştir. Bu ligandların rodyum metaliyle 

etkileşmesi sonucu rodyum-fosfin katalizörünün ilkini [Rh(Ph3P)3Cl] şeklinde 

Wilkinson gerçekleştirmiştir. Wilkinson katalizöründen sonrada benzer rodyum-

fosfin katalizörleri sentezlenmiştir (Nogradi, 1987).  

 
Şekil 1.2. Rodyum-fosfin katalizör sistemlerinde kullanılan fosfin ligandları 

(Spessard and Miessler, 1997) 
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1.2. Süperkritik Akışkanlar Teknolojisi Ve Süperkritik Karbondioksit 

Günümüzde modern organik ve inorganik kimyada önemli gelişmeler 

kaydedilmiş ve bu gelişmeler tıbbi ve zirai ilaç endüstrileri gibi birçok sektörde 

etkisini olumlu şekilde göstermiştir. Bu endüstrilerde kullanılan kimyasalların büyük 

bir bölümünün sentezi organik çözücüler içerisinde gerçekleştirilmektedir. 

Kullanılan bu çözücülerin sentez ürünlerinden uzaklaştırılmasında büyük güçlüklerle 

karşılaşılması bir yana, daha da önemlisi bu çözücülerin neden olduğu toksinler ve 

bunlara bağlı artan çevresel kirlilikler insan sağlığında oldukça önemli tehtitler 

oluşturmaya başlamıştır. Bu sebeple organik çözücülerin kullanımına karşı artan 

çevresel baskılar artmış ve birçok endüstri kuruluşunu yüksek tazminatlar ödemek 

zorunda bırakmıştır. Bütün bunlar araştırmacıları, alternatif sentez ve çözücü 

kullanımı yönünde araştırma çalışmaları yapmaya itmiş ve süperkritik akışkanlar 

alanının ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

 

1.2.1. Süperkritik Akışkanlar ve Kullanım Alanları 

1.2.1.1. Süperkritik Akışkanların Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri 

Maddelerin fiziksel hali basınç ve sıcaklığa bağlıdır. Örnek olarak, 

karbondioksitin değişik fazları basınç ve sıcaklığa bağlı olarak Şekil 1.3’te basınç-

sıcaklık diyagramında gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 1.3. CO2’in P – T Diyagramı 
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Şekilde verilmiş olan diyagramda, üçlü nokta (TP) adı verilen noktada, 

madde katı, sıvı ve gaz halindedir. Üçlü nokta ile kritik nokta arasında kalan eğri, 

buhar basıncı eğrisi olup, bu eğri üzerinde madde sıvı ve gaz halinde bulunur. Buhar 

basıncı eğrisi, kritik basınç ve kritik sıcaklıkla belirlenmiş “ kritik bölgede” sona erer 

(Satıcı, 1996).  Doygun sıvı ile doygun buharın tüm fiziksel özelliklerinin aynı 

olduğu bu konuma kritik nokta adı verilir. Kritik noktadaki sıcaklığa “kritik sıcaklık 

(TC)” denir. Bu sıcaklığa karşılık gelen basınç değerine “kritik basınç (PC)”,  molar 

hacmine “kritik hacim (MC)” ve yoğunluğuna da “kritik yoğunluk (δC)” adı verilir. 

Kritik noktada tümüyle ortadan kalkan sıvı faz, yalnızca üçlü nokta ile kritik nokta 

sıcaklıkları arasında bulunur (Montero, ve ark. 1996). Böylece  kritik sıcaklıkta bir 

madde basınç uygulaması ile hiçbir şekilde sıvı haline dönüştürülemez. Örneğin CO2 

molekülleri kritik noktada, gaz halinde olduğu gibi birbirinden bağımsız olarak 

davranırlar (Skoog, West ve Holler, 1996). 

Bir madde için kritik sıcaklık, basınç ne olursa olsun, bu sıcaklığın 

yukarısında maddenin sıvı bir faz olarak bulunamayacağı bir sıcaklıktır (Skoog,  

Holler ve Nieman,  1998). Bu nedenle kritik sıcaklık noktasında ve üzerinde ayırma 

yüzeysiz tek sabit bir akışkan faz ortaya çıkar (Montero, ve ark. 1996). Yani 

sıcaklığın yükselmesi ve kritik sıcaklığa yaklaşılması ile birlikte, sıvı yüzey eğrisinde 

yayılma ve dağılma olmakta, böylece tek bir akışkan fazı oluşmaktadır. Bu bölgede 

ortaya çıkan akışkan faz, sıvı ve gaz özelliklerini  birlikte taşır. Dolayısıyla kritik 

noktanın üzerinde basit bir kimyasal madde yada bileşik, ne sıvı ne de gaz olarak 

kabul edilmeyip, yalnızca akışkan olarak kabul edilir (Clifford ve Bartle, 1996). 

Süperkritik akışkan ise,  bir maddenin kritik sıcaklığının üzerine ısıtıldığı 

zaman elde edilen fiziksel hal olduğu için, hem sıcaklığı hem de basıncı kritik 

noktanın üzerinde olan maddeler için kullanılan bir terimdir. Süperkritik bir 

akışkanın yoğunluğu gaz halinin yoğunluğundan 200 ile 400 katı daha fazladır ve 

hemen hemen sıvı halinin yoğunluğu ile aynıdır. Bu nedenle de süperkritik 

akışkanlar daha çok büyük ve uçucu olmayan molekülleri çözmeye elverişlidir 

(Skoog, West ve Holler, 1996). 
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Süperkritik akışkanların yoğunlukları, viskoziteleri ve diğer özellikleri 

genelde maddenin gaz ve sıvı hallerindeki özellikleri arasında yer alır. Çizelge 1.1’de 

de bu durum açıkça görülmektedir. 

 

Çizelge 1.1. Süperkritik akışkanların özelliklerinin, sıvıların ve gazların 
özellikleri ile karşılaştırılması* (Skoog,  Holler, and Nieman,  1998) 

ÖZELLİKLER GAZ (STP) 
SÜPERKRİTİK 

AKIŞKAN 
SIVI 

Yoğunluk(g/cm3) (0,6-2)*10-3 0,2-0,5 0,6-2 

Difüzyon Katsayısı 

(cm2/s) 
(1-4)*10-1 10-3-10-4 (0,2-2)*10-5 

Viskozite (gcm-1s-1) (1-3)*10-1 (1-3)*10-4 (0,2-3)*10-2 

* Veriler sadece yaklaşık değerlerdir 

 

Çizelge 1.2. Bazı süperkritik akışkanların kritik değerleri ve özellikler  (Skoog,  
Holler, and Nieman,  1998; Saus ve ark. 1993) 

Akışkan 

Kritik 

Sıcaklık 

TC(OC) 

Kritik 

Basınç 

PC(atm) 

Kritik 

Yoğunluk 

δC(g/cm3) 

400 atm’deki 

Yoğunluk 

δ(g/cm3) 

Kaynama 

Sıcaklığı 

TK (OC), (1 atm) 

CO2 31.3 72.9 0.47 0.96 -73.5 

N2O 36.5 71.7 0.45 0.94 - 

NH3 132.5 112.5 0.24 0.40 -33.5 

H2O 374.4 226.8 0.33 - 100 

n-Butan 152.0 37.5 0.23 0.50 -0.4 

Ethane 32.4 48.3 0.20 - -88 

Ethanol 243.4 63 0.28 - 78.4 

n-Propan 96.8 42 0.22 - -44.5 

Dietileter 193.6 36.3 0.28 - 34.6 

Triklorofuora 

metan 
196.6 41.7 0.55 - 23.7 

Klorotrifloro 

metan 
28.8 39 0.58 - -81.4 
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Yukarıdaki çizelge’de ise, Süperkritik Akışkan Kromatografisi’nde kullanılan 

bileşiklerden bazıları verilmiştir. 

Bu bileşikler içinde kritik sıcaklık ve kritik basıncının düşük olması nedeniyle 

en avantajlı konumda bulunan bileşik, karbon dioksit (CO2) olduğundan, günümüzde 

süperkritik akışkanlarla ilgili yapılan çalışmaların pek çoğunu bu bileşik üzerinde 

yoğunlaşmıştır. 

 

1.2.1.2. Süperkritik Akışkanların Kullanım Alanları 

Karbondioksit, diazotmonoksit, amonyak, su, n-bütan, ethan, ethanol, 

dietileter vb. süperkritik akışkanlarla ilgili yapılan çalışmalar gün geçtikçe 

geliştirilmekte ve üzerinde çalışmalar halen devam etmektedir. 

Süperkritik akışkanlar ile ilgili teknikler ve yöntemler, ana hatlarıyla aşağıda 

verilmiştir (Proceedings of The 7th Meeting on  Supercritical Fluids, 2000). 

1- Partikül  dizayn, mikronizasyon ve yeniden kristallendirme 

2- Süperkritik akışkanlar içinde sentez 

3- Hidrojenasyon ve hidroformülasyon 

4- Süperkritik akışkan ekstraksiyonu 

5- Süperkritik akışkan fraksiyonu 

6- Süperkritik akışkan kromatogrofisi 

 

Üzerinde çalışmaların yapıldığı araştırma konuları ise; 

1- Farmakoloji ve ilaçlar (Reverchon ve Perrut,  2000; Knez, 2000; Mandel 

ve Wang, 2000) 

2- Polimerler ve polimer katkı maddeleri (Liu ve ark, 2000; Shim ve ark, 

2000; Crette ve  DeSimone, 2000) 

3- Tekstil boyaları (Bach, ve ark,  2000; Shim ve ark, 2000) 

4- Doğal ürünler (yağ, tütün, kahve, süt vb.) ve gıdalar (King ve ark; 2000) 

5- Yüzey aktif ve temizlik maddeleri (Dahmen ve ark,  2000;  Novak ve 

Knez,  2000) 
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6- Aerojeller, köpükler ve kozmetik ürünleri (Placın ve ark, 2000; Beckman, 

2000) 

7- Yağlar, lipitler, enzimler ve çeşitli katalizörler (Güzel ve ark, 2000; 

Deschamps ve ark, 2000; Lozano ve ark, 2000; Catchpole ve Proells, 2000; Owen ve 

Katrin 2000) 

 

Süperkritik akışkanlarla ilgili konularda çalışma ve araştırma yapan ülkeler 

ise; ABD, Almanya, İtalya, İngiltere, Norveç, İsveç, Belçika, Hollanda, Çin ve 

Türkiye’dir (Proceedings of The 7th Meeting on  Supercritical Fluids, 2000). 

 

1.2.1.3. Süperkritik Akışkan Olarak Karbondioksit 

Süperkritik karbondioksitin kritik basınç değeri (PC) 73,8 atm  olup, kritik 

sıcaklık değeri (TC) ise 31,3 oC’dir. Bu sıcaklık ve basınç değerleri,  şekil ’de 

gösterilmiş olan, basınç-sıcaklık diyagramındaki kritik noktaya (CP) aittir. Bu 

noktadan itibaren karbondioksit ne sıvıdır ne de gazdır. Karbondioksitin üçlü noktada 

(TP) katı, sıvı ve gaz karışımı denge halinde bulunur. Üçlü nokta ile kritik nokta 

arasında kalan bölgede madde sıvı, buhar basıncı hattının altında kalan kısımda gaz, 

süblimleşme ve yoğunlaşma hattının üzerinde kalan kısımda ise katıdır (Sears ve ark. 

1991; Saus ve ark. 1993). 
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Şekil 1.4. CO2

’ e Ait P – T Diyagramı  (Sears ve ark. 1991; Saus ve ark. 1993) 
 

1.2.1.4. Süperkritik Karbondioksitin Avantajları 

Süperkritik akışkan olarak  karbondioksitin gerek kolay ve ucuz temin 

edilmesi bakımından gerekse uygulamadaki kritik koşullara uygunluğu ve pratikliği 

bakımından, bu alanda yapılan çalışmaların bir çoğunun karbondioksit  gazı üzerinde 

yoğunlaşmasını sağlamıştır. 

Çizelge 1.2. incelendiğinde, bileşikler içinde kritik sıcaklık ve kritik basınç 

değerleri en düşük olan bileşiğin CO2 olduğu görülmektedir. 

SkCO2’in kritik şartlarının düşük olmasının yanında (31,3oC, 72,9 atm), 

sıvılar gibi çözme, gazlar gibi difüzyon özelliğine sahip olması; yanıcı-patlayıcı-

toksik olmaması, sıcaklık ve basınçta yapılan küçük değişikliklerde çözme gücünde 

büyük değişiklikler göstermesi gibi olağanüstü özellikleri nedeniyle, ileride oldukça 

fazla kullanım alanı bulacak çözücü olarak görülmektedir. 
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1.2.1.5. Süperkritik Karbondioksitle İlgili Çalışmalar 

Literatürlere çevresel açıdan bakıldığında skCO2 kullanımının sentez, 

ekstraksiyon, tekstil boyamacılığı konularında gelecekte uygulanabilir olduğunu 

göstermektedir. Bu nedenle skCO2’le ilgili araştırma konuları, yöntem ve teknikler 

ilgili yapılan çalışmaların sayısı her geçen gün artmaktadır. 

 

1.2.1.6. Süperkritik Karbondioksitte Çözünür Ligandlar ve Hidrojenasyonda 

Kullanımları 

Literatürlerde sübstitüe flor içeren organik bileşiklerin skCO2’de 

çözünürlüklerinin, içermeyenlere nazaran daha fazla olduğunu bildiren bir çok 

makaleye rastlamak mümkündür. Diğer yandan son birkaç yıldır çıkan makalelerde, 

meta pozisyonuna bağlı florlu grupların katalizör etkinliğini arttırdığı, diğer yandan 

skCO2’in organik çözücülerde gerçekleştirilen reaksiyonlarda çözücü etkisini ortadan 

kaldırarak  gerek verimlilik gerekse enantiyo seçicilik gibi özelliklerini arttırdığı 

belirtilmektedir. 
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2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 

Hope ve ark. (Anna ve ark., 2000) yapmış olduğu çalışmada ilk basamak 

olarak perflorlualkil iyodür bileşiğinin aromatik halkaya nükleofilik sübstitüsyonunu 

içermektedir. Bu basamak bakır metali katalizörlüğünde gerçekleşmektedir. Elde 

edilen perflorluaril bromür bileşiğine n-bütil lityum varlığında (lityumlama) PCl3 

eklenerek fosfin bileşiği sentezlenmiştir. Hope ve ark., sentezledikleri bu tris(4-

heptadekaflorooktilfenil)fosfin ligandını florlu iki fazlı sistemde paladyum katalizli 

Stille ve Suzuki eşleşme reaksiyonlarında başarıyla kullanmışlardır. Aynı zamanda 

1,2-bis(diklorofosfino)etan veya dietilfosforamiddiklorür gibi fosfor-klorür 

reaktifleriyle PCl3’ün yerdeğiştirmesiyle perflorlualkillenmiş aril fosfinlerin 

hazırlanmasında bu yöntemin uygun olduğunu belirtmişlerdir. 

 
Şekil 2.1. Hope ve Arkadaşlarının Fosfin Sentez Yöntemi 

 

 
Şekil 2.2. Leitner ve Arkadaşlarının Fosfin Sentez Yöntemi 
       

 

Bu reaksiyonda ilk basamakta Grignard bileşiği oluşturularak bunun 

perflorlualkil iyodür ile nükleofilik katılma reaksiyonu gerçekleşmektedir. Sonuç 

ürün fosfin bileşiği ise n-bütil lityum varlığında PCl3 reaktifi ile elde edilmektedir.  

(Kainz ve ark., 1997) 
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Perflorlualkillenmiş arilfosfinlerin sentezinde van Koten’in uyguladığı 

yöntem Şekil ’de verilmiştir (Richter ve ark., 2000).  

 

 
Şekil 2.3. Van Koten’in fosfin sentez yöntemi 

 

Fosfin bileşiklerinin dezavantajı sentezinin hassas olması ve oksijene fazla 

duyarlı olmalarıdır. Fosfinlerin yerine oksijene duyarlılığı daha az olan fosfitlerin, 

P(OPh3)3, kullanımı üzerine de çalışmalar vardır. Hope ve ark. bir seri orto, meta ve 

para-sübstitüe triarilfosfit sentezleyerek bu ligandların metal komplekslerinin 

spektroskopik özelliklerini ve yapılarını araştırmışlardır (Adams ve ark., 2002). 

 

 
Şekil 2.4. Hope ve Arkadaşlarının Fosfit Sentez Yöntemi 
 

Tumas ve ark., BArF- (veya CF3SO3 -) karşıt iyonu ile Et-DuPHOS ligandı 

içeren katyonik rodyum komplekslerini kullanarak α–enamidlerin asimetrik 

hidrojenasyonlarını çalışmışlar ve yüksek enantiyo seçicilik gözlendiğini rapor 

etmişlerdir (Burk ve ark., 1995b). 

Palo ve Erkey (1998), triflorlumetil sübstitüe edilmiş aril fosfinlerle rodyum 

katalizörünün, trans-RhCI(CO)(P(p-CF3C6H4)3)2, skCO2’de klasik metal-trifenil 

fosfin katalizörlerinden iki kat daha fazla çözündüğünü tespit etmiş ve 1-okten 
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hidroformilasyonunda hiç izomerizasyon ve hidrojenasyon ürünü elde etmeden 

başarıyla kullanmışlardır. 

Xiao ve ark. (1996), difosfin ligandlarının skCO2’de çözünürlük 

sıralamasının H8-BINAP>TolBINAP≈BINAP şeklinde sıralandığını ve skCO2’de 

kiral H8-BINAPRu (II) katalizörünün etkinliğini incelemişlerdir. H8-BINAP-Ru(II) 

kompleksinin tiglik asitin 2-metilbütanoik asite asimetrik hidrojenasyonunda 

(PH2=30 bar) skCO2 ortamında %81, metanolde %82 seçicilik sağladığını 

bildirmişlerdir. Çalışmada ortama, ikincil çözücü olarak florlu alkol ilave edildiğinde 

seçiciliğin %89’a çıkarıldığı bildirilmiştir. 

 

Kainz ve ark. (1999), perflorlufosfinodihidrooksazol ligandının katyonik iridyum(I) 

kompleksinin N-(1-feniletilidene)anilinin hidrojenasyonunda etkinliğini test 

etmişlerdir. 

 

Şekil 2.5. Perflorlu fosfinodihidrooksazol ligandı 
 
Çalışmada PF6 ve BPh4 anyonlarını içeren iridyum komplekslerinin skCO2’de 

enantiyo seçiciliklerinin diklorometan çözücüsündekinden daha düşük olduğu 

belirtilmiştir. Fakat skCO2’de tetrakis[3,5-bis(triflorometil)fenil]borat (BArF) 

anyonu 

içeren iridyum komplekslerinin %90’dan fazla enantiyo seçici olduğu bildirilmiştir. 

 

M.L.Clarke (2003), yapmış olduğu çalışmada aminofosfin türevi bileşiklerin 

florlanmış alkil içeren türevlerini sentezleyerek rodyum komplekslerini hazırlamış ve 

bifazik sistemde hidroformilasyon çalışmalarında kullanmıştır. Benzen halkasının 4-
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pozisyonuna florlu grup takarak hazırladığı “ trifenilfosfin” ve “pentaflorodifenil 

perfloro aminofenil fosfin” ligantlarını karşılaştırması sonucunda amino türevinin 

çok daha iyi sonuç verdiğini bildirmiştir. Halkaya bağlı perfloroalkilamin grubunun 

elektron çekici özelliğinin fosforu elektronca zayıflattığını ve elektronca zayıf 

fosfinlerin de trifenil fosfin-rodyum tipi katalizörlerde reaktivite seçiciliği 

yükselttiğini bildirmiştir. 

 

P N

( C 6 H 5 ) 2 P

R h

C

F 2

O C H
H

C l

C F 3

N H C H 2 ( C F 2 ) 6 C F 3P

CC
C

F 2 F 2
C

C
F 2F 2 F 2

( C 6 F 5 ) 2

 
 

Şekil 2.6. M.L.Clarke  rodyum kompleksi 
 

Baldwin ve Fink (2002), çalışmalarında 1,2-bis (difenil fosfino) etan ligandını 

sentezlemişlerdir. Bununla birlikte, R2PCH2CH2R2 yapısında alkil grubu olarak 

fenil’in dışında R=Cy ve iPr moleküllerini de kullanmışlardır. Orta büyüklükte olan 

bu organik grupların iyi ürün verdiklerini bildirmişlerdir. Küçük alkil grubu olan Et 

ile oluşturulan Et2PPEt2’nin yan ürün olarak oluştuğu, en büyük alkil grubu olan 
tBu2P(O)H’ın büyük oranda oluştuğunu belirtmişlerdir. 1,2-bis(difenilfosfino)etan’ın 

% 84 oranında elde edildiğini de eklemişlerdir. 

 

P P

C C

H HHH

 
Şekil 2.7. Baldwin ve Fink 1,2-bis (difenil fosfino) etan ligandı 
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S.Balakrishna ve G.Walawalker, çalışmalarında 1,2-bis(difenilfosfino)-N’,N’-

dimetiletilendiamin ligandını ve bu ligandın Pt ve Pd komplekslerini 

sentezlemişlerdir. Oluşan kompleksleri, elementel analiz, IR ve NMR spektroskopisi 

ile karakterize etmişlerdir. 

P

P N
N

CH3

CH3

M

Cl

Cl

M : Pd ve Pt

 
Şekil 2.8. S.Balakrishna ve G.Walawalker Pt ve Pd kompleksleri 

 

De Wollf ve arkadaşları(2002), 1,2-bis-difenilfosfinoetanın para 

pozisyonunda perfloroalkil silil fonksiyonlu türevini sentezleyerek, 

[Rh(COD)(dppe)]BF4 kompleksinin florlu türevini hazırlamada kullanmışlardır. 1-

oktenin hidrojenasyonunda florlu sistemin flor içermeyenlere göre katalitik 

aktivitesinin ve seçiciliğinin daha yüksek olduğunu belirtmişlerdir. 

 

P

P

SiMe3-b(CH2CH2R)b

(RCH2CH2)bMe3-bSi

2

2
-R=C6F13, b=1
-R=C6F13, b=2
-R=C6F13, b=3
-b=0
-R=C6H13, b=1  

Şekil 2.9. De Wollf ve ark. perfloroalkil silil fonksiyonlu türevini sentezi 
 

Trzeciak ve ark.(1999), florlu fosfor ligandlarının P[OCH2CH2(CF2)7CF3]3 

hidroformilasyon reaksiyonlarında yük stabilitelerinin yanında üründen kolay 

ayrılabilmesi özelliğiyle de büyük avantaj sağladığını bildirmişlerdir. Diğer yandan 

iki dişli fosfor içeren ligandların donör-akseptör ve sterik özelliklerinin, rodyum-

homojen katalizör sistemlerde aktiflik ve seçicilik özelliklerini geliştirdiğini 

bildirmişlerdir. 
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P P
N

N

 
Şekil 2.10. Amphilik difosfin ligandı 

 

Caroll ve ark.(2000), skCO2 içinde florlanmış fosfin paladyum 

komplekslerini sentezlemişler ve komplekslerin yapısında bulunan alkil fosfinlerin 

çözünürlüğe olan katkısını araştırmışlardır. 

Wagner ve ark.(2000), trifenilfosfin, tris(p-florofenil)fosfin, 

tris(pentaflorofenil)fosfin ve tris(p-triflorometilfenil)fosfin’in, sıvılar ve süperkritik 

karbon dioksit içerisindeki çözünürlüklerini incelemişlerdir. Komplekslerin 

florlanmasının süperkritik karbon dioksit içerisindeki çözünürlüğü artırdığını tespit 

etmişlerdir. 

Güzel ve ark.(2001), sodyum tetrakis((3,5-triflorometil)fenil) borat (NaBArF) 

ile [(COD)2Cl2Rh] reaksiyonundan  [(COD)2Rh]+BArF- kompleksini 

sentezlemişlerdir. Bu kompleksin 1,2-bis((2R,5R)-2,5-dietilfosfohalon) benzen’in 

(Et-DuPHOS) ile tepkimesinden [(COD)Rh(Et-DuPHOS)]BArF kompleksini 

sentezleyerek, X-ray ile yapısını aydınlatmışlardır. 

 

P

P
Rh

+

BArF-

C2H5

C2H5

H5C2

H5C2

 
Şekil 2.11. Güzel ve ark. [(COD)2Rh]+BArF- kompleksi 
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      Kostas (2001), bis(fosfinit) veya bis(fosfin) ligand içerikli yarı kararlı 

azot ile iki yeni katyonik rodyum(I) kompleksleri sentezlemiştir. 31P-NMR ile 

yapılarını aydınlatarak, stirenin hidroformilasyon uygulamalarını gerçekleştirmiştir. 

Rh+

Ph2P PPh2

N

BF4
-

Rh+

Ph2P PPh2

BF4
-

OO

N

 
Şekil 2.12. Kostas rodyum(I) kompleksleri 
 
Burk ve ark. (1995a), skCO2’i çözücü olarak kullandığı çalışmada α-enamidlerin 

asimetrik hidrojenasyonunda, sentezledikleri DuPHOS-Rh komplekslerini 

kullanmışlar, bu komplekse anyon olarak tetrakis (3,5-bis (triflorometil)fenil)borat 

(BArF) kullanıldığında kompleksin skCO2 içerisinde daha iyi çözündüğünü 

belirtmişlerdir . 

 

   
Şekil 2.13. Tetrakis (3,5-bis(triflorometil)fenil)borat sodyum tuzu (NaBArF) 
 
  
Fosfinohidrazin bileşileriyle ilgili kararlılık ve yapı üzerine çalışmaların ilkini Bopp 

ve ark. 1971 yılında gerçekleştirmiş ve bileşikleri -196oC’de sentezleyerek yapısını 

F3C

F3C

F3C

F3C CF3

CF3

CF3

CF3

B Na+
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aydınlatmaya çalışmışlardır. Ayrıca bis(fosfinohidrazin) bileşiklerinin havada 

oldukça kararsız olduğunu bildirmişlerdir. Reddy ve Katti (1994) 

bis(diklorofosfino)dimetilhidrazin ligandını sentezlemiş ve yapısını 

aydınlatmışlardır. Bileşiğin Pt(II) ile yaptığı kompleksin 31P NMR ölçümlerini rapor 

etmişlerdir. 

 

N N
PCl2Cl2P

CH3H3C
N N

PP

CH3H3C

ClCl
Cl Cl

M
Cl Cl

MCl2(COD)

M=Pt veya Pd 
 
Şekil 2.14. Bis(diklorofosfino)dimetilhidrazin ligandının Pt ve Pd ile yaptığı 

kompleks 
 
 
 
Reddy ve ark. (1995) benzer şekilde yaptıkları çalışmalarda değişik fosfinohidrazin 

bileşiklerini sentezlemişler ve yapılarını aydınlatmışlardır. 

 

 

N N
PP

CH3H3C

Cl

Cl

Cl

Cl

2PhMgCl

4ROH \4Et3N
4Et3N.HCl

N N
PP

CH3H3C

Ph

Ph

Ph

Ph

N N
PP

CH3H3C
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RO  
 
R= Me, 2; Et, 3; 
CH2CF3 ,4; CH2CH=CH2 ,5; 
(CH2)7CH3, 6; 
Pr', 7; C6H4Br-p, 8; 
Ph, 9; 
R=o-C6H4(CH2CH=CH2), 10 
 
Şekil 2.15. Değişik fosfinohidrazin bileşikleri 
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3. MATERYAL VE METOD 

3.1. Materyal   

3.1.1. Kullanılan Kimyasallar 

Sentezlerin gerçekleştirilmesinde kullanılan kimyasal maddeler Merck, 

Aldrich, Fluka, Strem ve Bos firmalarından temin edilmiştir. Sentez sırasında 

kullanılan kimyasal maddelerden bazıları ve hedef ürünlerin, oksijene ve neme karşı 

duyarlı olması nedeniyle tepkimelerin hemen hepsi Argon ve Azot atmosferinde 

Shelenk düzeneği ve glowbox gibi kapalı sistemlerde gerçekleştirilmiştir. Çözücüler 

firmalardan temin edildikten sonra, sentez çalışmalarına başlamadan önce ilk olarak 

ileri saflaştırma teknikleri kullanılmış ve içerisinde eser miktarda bulunan çözünmüş 

oksijen ve suyun uzaklaştırılması sağlanmıştır. 

 

3.1.1.1. Çözücüler 

Dietileter (Et2O), Merck firmasından  analitik  saflıkta temin edilmiş olup, 

organik çözücü olarak kullanılmıştır.  

Diklorometan (CH2Cl2),  Merck firmasından analitik saflıkta  temin edilmiş 

olup, organik çözücü olarak kullanılmıştır.  

Tetrahidrofuran (THF), Merck firmasından analitik saflıkta  temin edilmiş 

olup, organik çözücü olarak kullanılmıştır. 

Toluen, Merck firmasından analitik saflıkta  temin edilmiş olup, organik 

çözücü olarak kullanılmıştır.  

Hekzan, Merck firmasından analitik saflıkta  temin edilmiş olup, organik 

çözücü olarak kullanılmıştır.  

Benzen, Merck firmasından analitik saflıkta  temin edilmiş olup, organik 

çözücü olarak kullanılmıştır.  

Pentan, Merck firmasından analitik saflıkta  temin edilmiş olup, organik 

çözücü olarak kullanılmıştır.  
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Petrol Eteri, Merck firmasından analitik saflıkta  temin edilmiş olup, organik 

çözücü olarak kullanılmıştır.  

Kloroform, Merck firmasından analitik saflıkta  temin edilmiş olup, organik 

çözücü olarak kullanılmıştır.  

Siklohekzan, Merck firmasından analitik saflıkta  temin edilmiş olup, 

organik çözücü olarak kullanılmıştır.  

Aseton, Merck firmasından analitik saflıkta  temin edilmiş olup, organik 

çözücü olarak kullanılmıştır.  

Etil asetat, Merck firmasından analitik saflıkta temin edilmiş olup, ligant 

sentezlerinde çözücü olarak kullanılmıştır. 

Dimetil sülfoksit (DMSO), Sigma-aldrich firmasından analitik saflıkta temin 

edilmiş olup, florlama basamağında çözücü olarak kullanılmıştır. 

 

3.1.1.2. Sentezlerde Kullanılan Reaktifler 

n-Butillityum (n-BuLi), Merck firmasından analitik saflıkta temin edilmiş 

olup, liganların sentezinde ve çıkış maddelerinin lityumlanmasında kullanılmıştır.  

 Trikloro silan (HSiCI3), Sigma-aldrich firmasından analitik saflıkta temin 

edilmiş olup difenil fosfin sentezinde indirgeme aracı olarak kullanılmıştır. 

Trietilamin (Et3N), Sigma-aldrich firmasından analitik saflıkta temin edilmiş 

olup, difenil fosfin sentezinde indirgeme işleminde ve ortamdan ayrılan tuzların 

tutulmasında kullanılmıştır.  

Piridin, Sigma-aldrich firmasından analitik saflıkta temin edilmiş olup, uzun 

zincirli florlu grupların bağlanmasında bazik çözücü ortamı olarak kullanılmıştır. 

p-bromotoluen, Sigma-aldrich firmasından analitik saflıkta temin edilmiş 

olup, ligandların sentezinde kullanılmıştır. 

Mg granül, Sigma-aldrich firmasından analitik saflıkta temin edilmiş olup, 

ligandların sentezinde grignard basamağında kullanılmıştır. 

İyot, Sigma-aldrich firmasından analitik saflıkta temin edilmiş olup, grignard 

basamağında katalizör olarak kullanılmıştır. 
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Metanol, Sigma-aldrich firmasından analitik saflıkta temin edilmiş olup, ince 

tabaka kromatografisinde ve çözücü olarak kullanılmıştır. 

Lityum alüminyum hidrid (LiAlH4), Sigma-aldrich firmasından analitik 

saflıkta temin edilmiş olup, indirgeme işlemlerinde kullanılmıştır. 

Sodyum hidroksit, Merck firmasından analitik saflıkta temin edilmiş olup, 

ortamı bazikleştirme ve pH ayarlamalarında kullanılmıştır. 

Celite, Sigma-aldrich firmasından analitik saflıkta temin edilmiş olup, 

sentezlenen bileşiklerin filtre edilmesinde kullanılmıştır. 

Asetonitril, Merck firmasından analitik saflıkta temin edilmiş olup, çözücü 

olarak ve kolon kromatografisinde denemelerde kullanılmıştır. 

[Rh(COD)Cl] dimer, Sigma-aldrich firmasından analitik saflıkta temin 

edilmiş olup, komplekslerin sentezinde ve skCO2 ortamında katalizörlerin 

çözünürlük çalışmalarında kullanılmıştır.  

Silika gel (Grade 62, 60-200 mesh), Sigma-aldrich firmasından analitik 

saflıkta temin edilmiş olup, kromotografik ayırma işlemlerinde kullanılmıştır. 

Magnezyum sülfat (MgSO4), Merck firmasından analitik saflıkta temin 

edilmiş olup, sentez işlemlerinde kurutucu olarak kullanılmıştır.  

Kalsiyum klorür (CaCl2), Merck firmasından analitik saflıkta temin edilmiş 

olup, sentez işlemlerinde kurutucu olarak kullanılmıştır.  

Sodyum bikarbonat (NaHCO3), Merck firmasından analitik saflıkta temin 

edilmiş olup, ligandlarının sentezinde yıkama işlemlerinde kullanılmıştır.  

Sodyum klorür (NaCl), Merck firmasından analitik saflıkta temin edilmiş 

olup, ligandlarının sentezinde yıkama işlemlerinde kullanılmıştır.  

Sodyum karbonat (Na2CO3), Sigma-aldrich firmasından analitik saflıkta 

temin edilmiş olup, fosfin ligandlarının sentezi boyunca yıkama işlemlerinde 

kullanılmıştır.  

Sodyum sülfat (Na2SO4), Merck firmasından analitik saflıkta temin edilmiş 

olup, sentez işlemlerinde kurutucu olarak kullanılmıştır.  

Moleküler Sieve Dehidrat, Fluka firmasından analitik saflıkta temin edilmiş 

olup, çözücülerin kurutulmasında kullanılmıştır. 
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Azot (N2), % 99 saflıkta, Bos firmasından temin edilmiş olup, azot atmosferi 

olarak kullanılmıştır.  

Argon (Ar), % 99 saflıkta, Bos firmasından temin edilmiş olup, argon 

atmosferi olarak kullanılmıştır.  

Karbondioksit (CO2), % 99 saflıkta, Bos firmasından temin edilmiş olup, 

skCO2 ortamını sağlamakta reaktörde kullanılmıştır.  

Kuru Buz (CO2 buzu), Çukurova Gaz Kuru Buz üretim tesisleri ve 

Kahramanmaraş Oknal Kuru Buz üretim tesislerinden temin edilmiş olup, -78oC 

sıcaklıkta gerçekleştirilmesi gereken sentezlerde aseton içerisine ilave edilerek 

kullanılmıştır. 

 

3.1.2. Kullanılan Cihazlar ve Malzemeler 

Bu tez projesinin gerçekleştirilmesinde Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat 

Fakültesi Kimya Bölümünün imkanları kullanılmıştır. Sentezlenen ürünlerin yapısal 

karakterizasyonunda FT-IR, GC, 1H, 19F, 31P NMR cihazları, bileşiklerin termal 

davranışları ile saflıklarının belirlenmesinde DSC Termal Analiz cihazı 

kullanılmıştır. 

1H NMR ölçümleri, CDCL3 içinde Bruker-Advance DPX 400 marka 

spektrometre cihazı ile 1H,  19F and 31P NMR ölçümleri tetrametilsilan, CDCl3 ve 

%85 H3PO4 referans olarak seçilerek gerçekleştirilmiştir. NMR ölçüm değerleri için 

kısaltmalar; s= singlet, d= doublet, t= triplet and m= multiplet olarak belirlenmiştir. 

IR spektrumu Perkin Elmer Mattson 1000 FT-IR spectrometer cihazı ile KBr 

pelletleri kullanılarak 4000-400 cm-1 aralığında gerçekleştirilmiştir. Elementel analiz 

ölçümleri LECO CHNS-932 analyzer cihazı ile gerçekleştirilmiştir. Erime noktası 

ölçümleri, Gallenkamp cihazı ile kapiler tüp içinde yapılmış olup Perkin Elmer 

Dimond DSC cihazı ile kontrol edilmiştir. CO2 gazı %99.99 yüksek saflıkta BOS 

firmasından (Adana, Türkiye) temin edilmiştir. Çözünürlük çalışmaları paslanmaz 

çelik batch reaktör (PARR, 50 ml, pencereli ve autoclave engineering karıştırmalı 
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reaktör 100 mL) ve şırınga pompalı (syringe pump) (ISCO, series D) HPLC cihazı 

kullanılarak skCO2 içinde gerçekleştirilmiştir.  

Glove box, hava ve neme karşı duyarlı katalizörlerin azot ve argon 

atmosferinde sentezlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılmıştır. 

Shlenk düzeneği, (schlenk tüpleri, vakumlu kromotografik kolonlar, 

vakumlu destilasyon düzenekleri, özel cam malzemeler vb.) hava ve neme karşı 

duyarlı katalizörlerin azot ve argon atmosferinde sentezlerinin gerçekleştirilmesinde 

kullanılmıştır. 

Paslanmaz çelik, yüksek basınç ve bağlantı borular ile vanaları, skCO2 

içinde kullanılmak üzere, çözünürlük çalışmalarında kullanılmıştır.  

Manometreler, basınç kontrolünde kullanılmıştır. 

50 ml’lik silindirik paslanmaz çelik reaktör, skCO2 ortamda çözünürlük 

çalışmalarında kullanılmıştır.  

Magnetik ve mekanik karıştırıcılar, deneysel çalışmalarda kullanılmıştır. 

Ceketli ve düz ısıtıcılar, deneysel çalışmalarda kullanılmıştır. 

Kriostat, su banyosu, döner buharlaştırıcı (evaporatör), soğutma, ısıtma, 

destilasyon işlemlerinde kullanılmıştır. 

Elektronik teraziler, hassas tartımlar için kullanılmıştır. 

Ayrıca deneysel çalışmalarda, tek boyunlu, iki boyunlu ve üç boyunlu basınca 

dayanıklı balonlar, shlenk tüpleri, rodajlı özel yapım kapalı sistem damlatma hunileri 

gibi birçok özel yapım cam malzemeler kullanılmıştır.  

Yüksek basınç düzeneği, Sentez ürünlerinin skCO2 içinde çözünürlüklerinin 

belirlenmesinde, aşağıda verilen düzenekten yararlanılacaktır.  
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Şekil 3.1. SkCO2 Çözünürlük Sistemi; 1. CO2 tüpü,  2. Pompa, 3. Reaktör, 4. 
Manometre, 5. Su banyosu, 6. Isıtıcı 

 

3.2. Metod 

Yapılan bu çalışma iki ana başlıkta toplanabilir.  

i) Katalizör sentezleri 

- Ligandların sentezi için çıkış maddelerinin sentezi, 

- Ligandların sentezi, 

- Komplekslerin sentezi, 

ii) Katalizörlerin skCO2 içinde çözünürlüklerinin incelenmesi. 

 
3.2.1. Çıkış Maddelerinin Sentezi: 

3.2.1.1. 1,2-bis(diklorofosfino)dimetilhidrazin (1) Sentezi: 

PCl3  + N N
HH

CH3H3C
.2HCl N N

PCl2Cl2P

CH3H3CT < -50oC

 
(1) 

1 

 2 

3 

4 

1. CO2 
2. Pompa 
3. Reaktör 
4. Manometre 
5. Su Banyosu 
6. Isıtıcı 
 
 

 

3 

5 

6 

11  
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L1 ligandının sentezinde kullanılacak olan 1,2-

bis(diklorofosfino)dimetilhidrazin (1) bileşiğinin sentezi Reddy ve Katti (1995) 

tarafından yapılan çalışmaya benzer şekilde gerçekleştirilmiştir. Daha sonra elde 

edilen bu ara ürün (1,2-bis(diklorofosfino)dimetilhidrazin) bileşiği ile p-bromotoluen 

bileşiğinin susuz eterli ortamda oluşturulan grignard bileşiği kurubuz-aseton 

karışımındaki reaksiyonu sonucu hedef ligand olan 1,2-bis(bis(4-metilfenil)fosfino)-

1,2-dimetilhidrazin (L1) ligandı elde edilmiştir.  

(1) no.lu bileşiğin sentezi 3 defa gerçekleştirilmiş ancak ürünün saf olarak 

elde edilmesi açısından, bileşiğin orjinali satın alınarak reaksiyonlar 

gerçekleştirilmiştir. 

 

 

3.2.2. Ligandların Sentezi 

Fosfinohidrazin türevi ligandın (L1) sentezinde, fosfinohidrazin bileşiğinin 

oldukça kararsız bir yapıya sahip olması nedeniyle ligandın ortamdan izole edilmesi 

ancak argon veya azot atmosferinde olabilmektedir. En uygun koşullarda saklanması 

sonucunda bile yine de bileşiğin kararsızlığı nedeniyle bozunduğu bilinmektedir 

(Havlicek ve Gilje, 1972). Bu sebeple yapı tayini çalışmalarında FT-IR ve NMR 

çalışmalarında oldukça sıkıntı yaşanmaktadır.  

Monofosfin bağlanmaması için diğer bir yöntem olarak grignard bileşiği 

oluşturarak sentezler gerçekleştirilmiştir. Bu yöntemle difosfinohidrazin türevi 

ligandlarının sentezi başarı ile gerçekleştirilmiştir (Reddy ve ark., 1995).  

Fosfinoetan türevi ligandlarının sentezinde n-BuLi kullanılarak sentezler 

gerçekleştirilmiş ve farklı bir yönteme gerek duyulmamıştır. 
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Cl2P

H3C
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PCl2

CH3
2)

1)   nBuLi, -78oC
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H
CH
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CH

P

H

CH
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CH3

CH3

CH3CH3

H3C
CH3

CH3

CH3
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Şekil  3.2. Ligand sentezlerinin şematik olarak toplu halde gösterimi 
 

L1-2

CF3F3C

CF3

CF3F3C

F3C
F3C CF3

B

-

Rh+

N
PH3C

N
PH3C

Rh

+

+

BArF-

BArF-

CH
PH

CH
PH

Rh

+

BArF-

K1 K2

H3C

H3C CH3

CH3

CH3
H3C

CH3H3C

 
Şekil  3.3. Kompleks sentezlerinin şematik olarak toplu halde gösterimi 
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3.2.2.1. 1,2-bis(bis(4-metilfenil)fosfino)-1,2-dimetilhidrazin (L1) Sentezi 

Bu bileşiğin sentezi, Reddy ve ark. (1995) tarafından yapılan çalışmaya 

benzer şekilde gerçekleştirilmiştir. p-bromotoluen bileşiğinin 10 mL eterdeki 

çözeltisi (3.868 g, 22.6 mmol), 15 mL eterdeki Mg parçalarının üzerine (0.597 g, 

24.6 mmol) yavaşça magnetik karıştıcı ile karıştırılarak eklendi. Karışım kaynama 

sıcaklığında buharlaştırıp tekrar yoğunlaştırma (reflux) yapılarak oluşan ürün 3 gün 

oda sıcaklığında karıştırıldı. N,N’-2-bis(diklorofosfino)-1,2-dimetilhidrazin (1.483 g, 

5.65 mmol) bileşiğinin 15 mL THF (15 ml) çözeltisi oluşan grignard bileşiği 4-CH3-

PhMgCl  üzerine -7οC’de sabit karıştırma hızında ilave edildi. Karıştırmaya 4 saat 

daha devam edilerek karışımın oda sıcaklığına gelmesi sağlandı. Magnezyum klorür 

filtre edildi. 10 mL %10’luk NaOH çözeltisi ilave edildi. 10 mL eter ile ekstrakte 

edildi ve organik kısım ayrıldı. Daha sonra MgSO4 üzerinde kurutuldu ve filter 

edildi. Çözücü evaporatörde vakum altında uçuruldu ve renksiz yağımsı L1 bileşiği 

%73 (2.01 g) verimle elde edildi. Elementel Anal.: C30H34N2P2: C, 74.36; H, 7.07; N, 

5.78 %. Bulunan: C, 73.92; H, 7.01; N, 5.84 %; 1H NMR (400 MHz, CDCl3), δ ppm: 

2.72 (1.10 Hz, 6H, NCH3), 7.23 (m, 16H, Ph-H); 31P NMR (162 MHz, CDCl3), δ (s). 

61.5 ppm;  ν(P-N): 819 cm-1 

 

3.2.2.2. 1,2-bis(bis(4-metilfenil)fosfino)etan (L2) Sentezi 

Bu sentez Bhattacharyya ve ark. (1997) tarafından yapılan çalışmaya benzer 

şekilde gerçekleştirilmiştir. p-bromotoluen bileşiğinin (3.0714 g, 17.6 mmol) 10 mL 

eterdeki çözeltisi üzerine, üç boyunlu balonda n-BuLi (11.212 g, 26.4 mmol) 

bileşiğinin 15 mL eterdeki çözeltisi -78oC’de damla damla karıştırmak suretiyle 1 

saat süreyle ilave edildi. 1 saat daha karıştırılma işleminden sonra 0oC sıcaklığa 

yükselmesi sağlandı. Daha sonra tekrar -78oC’ye inilerek 1,2-bis(diklorofosfino)etan 

(1.02 g, 4.4 mmol) bileşiğinin 15 mL eterdeki çözeltisi balonun diğer boynundan 

soğutulmuş karışıma 1 saat süreyle sabit hızda karıştırmak suretiyle ilave edildi. 2 

saat daha karıştırılma işlemine devam edildi ve karışımın oda sıcaklığına gelmesi 

sağlandı. Bu sıcaklıkta 12 saat daha karıştırıldı. Karışım filtre edildi. 20 mL %10’luk 

NaOH çözeltisi ilave edildi. 10 mL eter ile 3 defa ekstrakte edildi. Organik kısım 
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ayrıldı ve MgSO4 ile kurutuldu. Filtre edildi. Daha sonra çözelti vakum altında 

deriştirildi ve Standart Silika Gel kromatografi ile FC-72/Et2O (2mL/20mL) karışımı 

kullanarak saflaştırıldı. Saflaştırma işleminden sonra düşük basınçta vakum altında 

çözücüler uzaklaştırıldı. Ürün 10 mL eterde tekrar çözülerek üzerine 10 ml n-hekzan 

ilave edildi ve kristalin madde elde edilmek üzere 0οC’de 8 saat süreyle soğumaya 

bırakıldı. Beyaz kristalin L2 bileşiği %67 (1.34 g) verimle elde edildi. Elementel 

Anal.: C30H32P2: C, 79.27; H, 7.10. Bulunan: C, 78.83; H, 7.65 %;   1H NMR (400 

MHz, TMS, CDCl3), δ ppm: δH 7.29 – 6.87 (br m, 16H), 2.13 (s, 4H, CH2); 31P NMR 

(162 MHz, CDCl3): δ (s) -12.7 ppm  

 

3.2.3. Komplekslerin Sentezi 

3.2.3.1. [(1, 2-bis (bis (4 - metilfenil) fosfino) - 1, 2-dimetilhidrazin) rodyum (I) 

(siklooktadien) ]+ BArF- (K1) Sentezi 

Guzel ve arkadaşlarının (2001) yapmış olduğu kompleks sentez prosedürünün 

modifikasyonu gerçekleştirilmiş ve K1 kompleksi hazırlanmıştır (Güzel ve ark., 

1997). [Rh(COD)2]+BArF- (465 mg, 0.393 mmol) bileşiğinin 15 mL THF’deki 

çözeitisi 25 °C’de L1 (0.1905 mg) bileşiğinin 8 mL THF içindeki çözeltisi üzerine 

yavaşça ilave edildi. Karışımın rengi turuncu-kırmızı renge döndü ve daha sonra 

düşük basınçta çözücü uzaklaştırıldı. Turuncu-kırmızı kristalin ürün elde edildi. Ürün 

7 mL diklormetan  ve 40 mL hekzan karışımında yavaşça kristallenmeye bırakıldı. 

%62 (0.374 g) verimle ürün elde edildi. Elementel Anal.: C41H56ArBFN2P2Rh: C, 

60.68; H, 6.96; N, 3.45. Bulunan: C, 61.10; H, 6.49; N, 3.02 % 1H NMR (400 MHz, 

TMS, CDCl3), δ ppm: 2.1 (m, COD-CH2), 2.2 - 2.7 (m, 12H, COD-CH2 and CH-

CH2), 4.85 (s, 2H, COD-CH), 5.5 (s, 2H, COD-CH), 7.74 (s, 8H, BPh), – 7.57 (s, 4H, 

BPh), 2.88 (t, 6H, NCH3); 31P NMR (162 MHz, CDCl3): 68.7 ppm (JRH-P = 147 Hz); 
19F NMR (376 MHz, CDCl3): δ = -62.5 ppm (s, 24F, BPh(CF3)2). 
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3.2.3.2. [(1,2-bis(bis(4-metilfenil)fosfino)etan) rodyum(I)(siklooktadien)]+ BArF- 

(K2) Sentezi 

K1 bileşiğine benzer şekilde sentezi gerçekleştirildi. Elementel Anal.: 

C41H54ArBFP2Rh: C, 63.01; H, 6.96. Bulunan: C, 62.87; H, 6.03 %; 1H NMR (400 

MHz, TMS, CDCl3), δ ppm: 2.1 ppm (m, COD-CH2), 2.2-2.7 (m, 12H, COD-CH2 

and CH-CH2), 4.87 ppm (s, 2H, COD-CH), 5.5 ppm (s, 2H, COD-CH), 2.08 (s, 4H, 

CH2); 31P NMR (162 MHz, CDCl3): 69.9 ppm (JRH-P = 148 Hz); 19F NMR (376 MHz, 

CDCl3): δ = -62.7 ppm (s, 24F, BPh(CF3)2). 

 

3.2.5. Sentezlenen Katalizörlerin Yapılarının Aydınlatılması 

Reaksiyon ürünlerin yapılarının aydınlatılmasında kullanılan spektroskopik 

yöntemlerden FT-IR ölçümlerini Çukurova Ünv Fen Edebiyat Fakültesi Kimya 

Bölümünde, 1H, 31P, 19F NMR ve elementel analiz yöntemlerinde ise TÜBİTAK’tan 

yararlanılmıştır. 

 

3.2.6. Katalizörlerin skCO2  Ortamında Çözünürlüklerinin İncelenmesi 

Çözünürlük çalışmaları pencereli reaktör içerisinde gerçekleştirilmiştir. 

Literatürlerde çözünürlük çalışmaları, sıcaklık ve basınç değiştirilerek yapılmaktadır. 

Bu tip çalışmalar incelendiğinde uygulamaların genellikle 1500-3000 psi aralığında 

olduğu görülmektedir (Horváth ve ark., 1994; Wincent ve ark., 1997; Kainz  ve ark., 

1999). Bu nedenle çözünürlük çalışması, değişik sıcaklık ve basınçlarda 

gerçekleştirilmiş ve 1800 psi basınç, 343.15 oK sıcaklık değerleri en uygun koşullar 

olarak belirlenmiştir. Ligand veya katalizör, magnetik balık ile birlikte reaktör içinde 

belirlenen sıcaklık ve basınçlarda 4 saat karıştırılmıştır. İşlem sırasında bileşiklerin 

çözünürlükleri gözlenmiştir. Ölçümler maliyetin yüksek olması nedeniyle üçer defa 

tekrar edilmiştir.  

Çözünürlük testleri için kullanılan sistem şematik olarak Şekil ’de 

görülmektedir. 
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Şekil 3.4. Çözünürlük çalışmaları için kullanılan sistemin şematik gösterimi 
 

 

 

Şekil 3.5. Yüksek basınç yüksek sıcaklık sistemine ait görüntüler 
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4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

L1-2 ligandlarının sentezi, lityumlama veya grignard reaktifi üzerinden daha 

önceki çalışmalara benzer şekilde gerçekleştirilmiştir (Haji ve Erkey, 2002; Francio 

ve Leitner, 2001).  

Sentezlenen bileşiklerin oksijene ve neme çok fazla duyarlı olmaları 

nedeniyle yapısal karakterizasyonlar sırasında güçlüklerle karşılaşılmıştır. 

Bileşiklerin FT-IR ve NMR gibi spektroskopik yöntemlerle yapılarının 

aydınlatılması sırasında oksitlendiği elde edilen NMR sonuçlarından anlaşılmıştır. 

Saflaştırmadaki problemler daha once birçok çalışmada yeterince bahsedilmiştir ve 

beklendiği gibi elde edilen NMR sonuçları bileşiklerin safsızlık içerdiğini 

göstermiştir. Buna rağmen gözlenmesi gereken piklerin literatürlerle uyum içerisinde 

olduğu görülmüştür. 

Fosforun rodyuma koordine olduğu bileşiklerin 31P NMR ölçümleri birçok 

çalışmada incelenmiş olup, yarılma sabitlerinin 80-150 Hz aralığında olduğu 

gözlenmiştir. Sentezlenen bileşiklerin 31P NMR ölçümlerindeki yarılma sabitleri bu 

aralıklarda olduğu gözlenmiştir (Güzel ve ark., 2001; Harris ve Mann, 1978). 

Bileşiklere ait 19F NMR verileri BArF anyon grubunun varlığını net bir 

şekilde ortaya koymaktadır. 31P NMR verileri değerlendirildiğinde; oksitlenmemiş 

fosfinoetan ligandlarına ait piklerin negatif bölgede, –12 civarında bulunduğu 

görülmektedir.  

Homojen katalizör sistemlerinde karşılaşılan en önemli problem, hedef 

ürünlerinin reaksiyon ortamından ayrılmasıdır. Bu sorundan kurtulmak için bilinen 

alışılagelmiş tekniklerin dışında, Standart Silika Gel  kromatografi tekniği 

kullanılmış ancak yürütücü olarak florlu çözücüler seçilmiş,  ayırma ve saflaştırma 

işlemleri gerçekleştirilmiştir. Saflaştırma yöntemlerinden, florlu iki fazlı sistem 

(florlu bifazik sistem) kullanılarak da ayırma çalışmaları gerçekleştirilmiştir (Avşar, 

2008).  
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4.1. Sentezlenen Bileşiklerin Karakterizasyonu 

 

4.1.1. 1,2-bis(bis(4-metilfenil)fosfino)-1,2-dimetilhidrazin (L1) Bileşiğinin 

Karakterizasyonu 

L1 ligandına ait 1H NMR verileri incelendiğinde, 2.72 ppm’de görülen singlet 

pikler -NCH3 bileşiğindeki protonlara karşılık gelmektedir. Fenil halkasına ait 

protonlar 8.1  ppm aralığında görülmektedir. Bileşiğin 31P NMR verilerinde 61.5 

ppm’de görülen pik literatür verileri ile uyum içerisindedir (Reddy ve ark., 1995). 

Ayrıca bileşiğe ait FT-IR spektrumunda 1540 cm-1’de benzen halkasına ait –C=C 

gerilme piki olup, 2830, 2935 cm-1’de hidrazine bağlı -CH3 gruplarının –C-H gerilme 

pikleridir. P-N bağ titreşimi ise 819 cm-1’de gözlenmektedir. Spektrumda 3400 cm-

1’deki bölgede pik görülmemesi yapıdaki azotların her ikisinin de tersiyer yapıda 

olduğunu göstermektedir.  

 

4.1.2. 1,2-bis(bis(4-metilfenil)fosfino)etan (L2) Bileşiğinin Karakterizasyonu 

Fosfinoetan türevi olan L2 ligandına ait 1H NMR spektrumu incelendiğinde 

6.87 - 7.29 ppm aralığında aromatik –C-H titreşimlerine ait pikler görülmektedir. 

2.13 ppm’de görülen pik ise singlet olup etanın CH2 gruplarındaki protonlara aittir. 

Singlet pik her iki CH2 grubunun kimyasal çevresinin aynı olduğunu göstermektedir. 

Bileşiğin 31P NMR spektrumunda -12.7 ppm’de gözlenen pik fosfinin 

oksitlenmediğini ortaya koymaktadır (Bhattacharyya ve ark., 1997; Kainz ve ark., 

1997). FT-IR spektrumunda 1280 cm-1,751 cm-1’de görülen pikler alifatik –C-H ve 

aril–P titreşimlerine kar.ılık gelmektedir. 

 

4.1.3. [(1,2-bis(bis (4-metilfenil) fosfino) -1, 2- dimetilhidrazin) rodyum (I) 

(siklooktadien) ]+BArF- (K1) Bileşiğinin Karakterizasyonu 

Sentezlenen L1 ligandının Rh(COD)+BArF- bileşiği ile metal kompleksleri, 

K1 oluşturulmuştur. Bu tür Rh kompleks bileşiklerini, ligandlarından ayıran önemli 

fark, 31P NMR spektrumunda Rh-P pikinin daha yüksek ppm’lerde gözlenmesi ve bu 
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tür kimyasal çevreye sahip kompleks bileşiklerde yaklaşık 81 - 150 Hz’lik bir 

yarılma ile dublet piki vermesidir (Güzel, B. ve ark., 2001). Bu kompleks bileşiğinde 

de 68.7 ppm’de yaklaşık 147 Hz’lik bir yarılmaya (J=) uğramış dublet piki 

gözlenmiştir. Ayrıca 1H NMR spektrumunda Rh metaline bağlı siklooktadien (COD) 

molekülündeki CH2 gruplarına ait 2.1 - 2.7 ppm aralığındaki pikler de yine bu 

kompleks bileşiği (K1), ligandından (L1) ayıran önemli farklardan biridir. Yaklaşık 

4.85 ve 5.5 ppm’de COD molekülündeki –CH protonlarına ait pikler ve 7.74 ppm’de 

BArF molekül grubundaki fenil halkalarının (BPh) 8 protonuna ve 7.57 ppm’de 4 

protonuna ait pikler yine spektrumda gözlenmiştir. 2.88 ppm’de N-CH3 grubundaki 6 

protona ait triplet pik literatür verileri ile uyum içerisindedir. 19F NMR spektrumunda 

ise BArF molekülünde bulunan CF3 gruplarındaki 24 özdeş flora ait pik ise -62.5 

ppm’de görülmüştür. 

 

4.1.4. [(1,2-bis(bis(4-metilfenil)fosfino)etan) rodyum(I)(siklooktadien)]+ BArF- 

(K2) Bileşiğinin Karakterizasyonu 

1H NMR spektrumu incelendiğinde, spektrum sonuçlarının literatür 

verileriyle uyum içerisinde olduğu görülmüştür. 31P NMR spektrumunda görülen 147 

Hz’lik bir yarılmaya sahip pik 69.9 ppm’de görülmektedir. 19F NMR spektrumunda 

BArF molekülünde CF3 grubundaki florlarla ilgili pik -62.7 ppm’de görülmektedir. 
1H NMR spektrumunda, 2.1 – 2.7 ppm aralığındaki pikler, COD molekülündeki CH2 

grubunun protonlarına aittir. 4.87 ve 5.5 ppm’deki singlet pikler COD’deki –CH 

grubu protonlarını ve 2.08 ppm’deki singlet pik ise etan molekülündeki CH2 

grubunun protonlarını göstermektedir. 

 

4.2. Çözünürlük Özellikleri 

Sentezlenen hedef ürünlerin skCO2’deki çözünürlükleri pencereli yüksek 

basınç reaktöründe incelenmiştir.  
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Şekil 4.1. Pencereli yüksek basınç reaktörü içerisinde gerçekleştirilen çözünürlük 

çalışmalarına ait resimler 
 

Yukarıda, Şekil 4.1 ’de pencereli yüksek basınç reaktörü içerisinde 

gerçekleştirilen çözünürlük çalışmalarına ait resimler görülmektedir. Üstteki ilk 

resimde düşük sıcaklıkta ve yüksek basınçta CO2’in sıvı haldeki görüntüleri, ikinci 

resimdeki görüntelerde ise sıcaklığın artmasıyla CO2’in süperkritik koşullara geçtiği 

ve reaktör içinde bulunan katalizör bileşiğinin magnetik balık ile karıştırılarak 

tamamen çözündüğü görülmektedir. 

 

4.2.1. L1 ligandının skCO2’deki Çözünürlüğü 

Reaktöre L1 (3.5 mg) katalizörü konularak 40oC sıcaklık ve 1400 psi CO2 

basıncında çözünmediği, sıcaklığın arttırılması ile 60oC sıcaklıkta 1500 psi basınçta 

tamamen çözündüğü gözlenmiştir. Daha sonra sıcaklık 90oC’ye ve basınç 2200 psi 

basınca arttırılmış ve katalizörün çözünürlüğünde herhangi bir olumsuz değişim 

olmadığı gözlenmiştir. 

 

4.2.2. L2 Ligandının skCO2’deki Çözünürlüğü 

Reaktöre L2 (3.8 mg) katalizörü konularak 40oC sıcaklık ve 1400 psi CO2 

basıncında L1 katalizörüne benzer şekilde çözünmediği, sıcaklığın arttırılması ile 

kısmen çözünmenin olduğu ve yine 60oC sıcaklıkta 1500 psi basınçta tamamen 

çözündüğü ve tek faz oluştuğu gözlenmiştir. Daha sonra sıcaklık 90oC’ye ve basınç 

2200 psi basınca arttırılmış ve katalizörün çözünürlüğünde herhangi bir olumsuz 

değişim olmadığı gözlenmiştir. 



4. BULGULAR VE TARTIŞMA  Ela BATMAN 

 37

 

4.2.3. K1 Katalizör Bileşiğinin skCO2’deki Çözünürlüğü 

Benzer şekilde, reaktöre K1 (3.7 mg) katalizörü konularak, 40oC sıcaklık ve 

1400 psi CO2 basıncında çözünmediği, sıcaklığın arttırılması ile kısmen çözünmenin 

olduğu ve yine 60oC sıcaklıkta 1550 psi basınçta tamamen çözündüğü ancak 

çözünme süresinin diğerlerine gore daha uzun sürdüğü gözlenmiştir. Daha sonra 

sıcaklık 90oC’ye ve basınç 2200 psi basınca arttırılmış ve katalizörün 

çözünürlüğünde herhangi bir olumsuz değişim olmadığı gözlenmiştir. 

 

4.2.4. K2 Katalizör Bileşiğinin skCO2’deki Çözünürlüğü 

Benzer şekilde, reaktöre K2 (3.6 mg) katalizörü konularak, 40oC sıcaklık ve 

1400 psi CO2 basıncında çözünmediği tespit edilmiş ve sıcaklığın arttırılması ile yine 

diğerlerinde olduğu gibi kısmen çözünmenin olduğu gözlenmiştir. Katalizörün 60oC 

sıcaklıkta 1550 psi basınçta tamamen çözündüğü ancak çözünme süresinin çok daha 

uzun sürdüğü gözlenmiştir. Daha sonra sıcaklık 90oC’ye ve basınç 2300 psi basınca 

arttırılmış ve katalizörün çözünürlüğünde herhangi bir olumsuz değişim olmadığı 

gözlenmiştir. 
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5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada süperkritik karbon dioksit ortamında çözünebilir P-donörlü 

fosfinohidrazin ve fosfino etan türevi ligandlar ve bu ligandların Rh metali ile yaptığı 

kompleks bileşikler sentezlenmiştir.  

- 1,2-bis(bis(4-metilfenil)fosfino)-1,2-dimetilhidrazin (L1)  

- 1,2-bis(bis(4-metilfenil)fosfino)etan (L2)  

- [(1,2-bis(bis(4-metilfenil)fosfino)-1,2-dimetilhidrazin) rodyum(I) 

(siklooktadien)] +BArF- (K1) 

- [(1,2-bis(bis(4-metilfenil)fosfino)etan)rodyum(I)(siklooktadien)]+BArF-(K2)  

Yapılan sentez çalışmaları sırasında, fosfinohidrazin türevi bileşiklerinin 

sentez koşullarının sağlanmasının oldukça zor olduğu görülmüş ve sentez ürünlerinin 

reaksiyon ortamından ayrılmasında ve saflaştırılmasında güçlüklerle karşılaşılmıştır. 

Özellikle BArF anyon grubunu içeren fosfinohidrazin bileşiklerinin 

saflaştırılmasında en uygun yöntemin, daha yüksek verim elde edildiği görülen florlu 

bifazik ayırma yönteminin olduğu deneysel olarak saptanmıştır. 

Sentezlenen katalizör bileşiklerinin yapılarında florlu gruplar içeren BArF 

anyonunun bulunması, reaksiyon ortamı olarak seçilen skCO2 ortamında 

katalizörlerin çözünürlüğüne olumlu etki göstermiştir.  

Çözünme gösteren bu kompleks bileşiklerin hidrojenasyon çalışmalarında 

katalitik aktifliklerinin ölçülmesinin uygun olacağı ve katalitik etkinlik 

gösterebileceği düşünülmektedir. Etkinliği azaltma ihtimali olabilecek tek 

olumsuzluk fenil halkalarında bulunan para pozisyonunda bulunan metil gruplarının 

olabileceği tahmin edilse de, deneysel olarak ölçülmeden kesin bir sonuca varmak 

doğru olmaz.  

Yapılan bu çalışmanın; gerek sentez aşamaları, gerekse saflaştırma teknikleri 

ve skCO2’de gerçekleştirilen çözünürlük çalışmalarındaki olumlu sonuçlar, ilerideki 

benzer çalışmalara ışık tutacağı ve faydalı bir kaynak olacağı düşünülmektedir.  
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EK 1. NMR ve FT-IR SPEKTRUMLARI 
 
EK 1.1. L1 bileşiğine ait 1H NMR spektrumu 
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EK 1.2. L1 bileşiğine ait 31P NMR spektrumu 
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EK 1.3.  L2 bileşiğine ait 1H NMR spektrumu 
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EK 1.4. L2 bileşiğine ait 31P-NMR spektrumu 
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EK 1.5. K1 kompleks bileşiğe ait 1H-NMR (10.0 – 0 ppm) 
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EK 1.6. K1 kompleks bileşiğe ait 19F NMR spektrumu 
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EK 1.7. K1 bileşiğine ait 31P NMR spektrumu 
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 EK 1.8. L1 Bileşiğine ait FT-IR spektrumu 
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EK 1.9.  L2 bileşiğine ait FT-IR spektrumu 
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EK 1.10. K1 bileşiğine ait FT-IR spektrumu 
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EK 1.11. K2 bileşiğine ait FT-IR spektrumu 
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