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1. BEVEZETÉS  

 

Az elmúlt évtizedekben az imidokomplexek vizsgálata egyike volt a szervetlen kémia 

látványosan fejlődő területeinek. A kémiai és szerkezeti információk rohamos gyarapodását 

jól jelzi, hogy az új adatok feldolgozása egy sor összegző munka megírását tette 

szükségessé, melyeket további, egyes szűkebb területeket áttekintő közlemények egészítettek 

ki. 

Reaktív részecskék, mint például karbének és nitrének (imidek), gyakran 

stabilizálódnak fémkomplexek ligandumaiként. Az M(dπ)-N(pπ) kölcsönhatás erősségétől 

függően létrejöhetnek nagyon stabilis vagy igen reaktív komplexek is. Ezen komplexek 

tulajdonságai függnek a fém oxidációs állapotától, a környező ligandumoktól, és az 

imidoligandum nitrogénjéhez kapcsolódó csoport anyagi minőségétől. A nitrének a magas 

oxidációfokú átmenetifémekkel komplexálódnak a legkönnyebben. A szerkezeti sajátságok 

feltárására irányuló erőfeszítésen túl igen korán felmerült az az elképzelés, hogy ezek a 

komplexek katalitikus ciklusok elemei lehetnek. Egy sor stabilis nitrénkomplex izolálása és 

reakciók tanulmányozása, valamint több mechanizmusvizsgálat is arra utal, hogy egyes 

katalitikus reakciókban reaktív nitrénadduktumok valóban képződhetnek. Ilyen 

köztitermékek megjelenését tételezik fel az utóbbi időben behatóan vizsgált nitrénátviteli 

reakcióban, a szén-szén kettős kötést tartalmazó vegyületek aziridinekké történő 

fémkatalizált átalakításában, valamint az olefinek ozmium-katalizált vicinális 

diaminálásában is. Bár az újabb eredmények nitrogéntartalmú metallaciklusos intermedierek 

részvételét támasztják alá az aromás nitrovegyületek fémkatalizált reduktív 

karbonilezésében, nitrénkomplexek kutatása évtizedeken át volt a célkitűzése az e 

témakörben végzett mechanizmusvizsgálatoknak is. 

Doktori munkám kiindulópontját az az osztályunkon tett korábbi megfigyelés 

képezte, hogy egyes szulfonamidszármazékok, ú.m. az N-klór-arénszulfonamidok sói és 

egyes N-arénszulfonil-imidek, katalitikusan arénszulfonil-izocianátokká karbonilezhetők. 

 
 
[ArSO2NCl]K + CO → ArSO2NCO + KCl    (1) 

 
ArSO2N=XPhn + CO → ArSO2NCO + PhnX    (2) 

 
X = I, n = 1; X = Se, n = 2 

Pd-komplex

Pd-komplex
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Felvetődött az az elképzelés, hogy ezek a reakciók közös intermedieren, palládium-

nitrén-komplexen át játszódnak le. Kézenfekvőnek tűnt, hogy ilyen komplexek előállítása és 

reakcióik vizsgálata hozzájárul a fenti reakciók mechanizmusának pontosabb megértéséhez. 

Nitrénkomplexek vizsgálatának célszerű előfeltétele, hogy e vegyületeket jó 

hozammal szolgáltató reakciókkal rendelkezzünk. E szempontból a szerves azidok igen 

hasznos kiindulási anyagoknak bizonyultak, mivel fémkomplexekkel mutatott reakcióik 

dinitrogén képződése mellett általában imidokomplexeket eredményeznek. Bár ez az 

átalakulás számos fém esetében szolgáltatja a várt nitrénkomplexeket, analóg reakció a 

szakirodalom szerint palládiumra nem ismeretes, sőt a palládium nitrénkomplexeire 

vonatkozó adatok általában is csak elvétve fordulnak elő. E hiányosság különösen feltűnő 

volt annak tükrében, hogy a palládium a karbonilezési reakciók, és ezen belül a 

nitrogénatomon bekövetkező karbonilezés egyik leghatékonyabb katalizátora. Ez a 

körülmény további indítékot adott arra, hogy a palládium imidokomplexeinek 

megismerésére szisztematikus vizsgálatokat végezzünk. 

Munkánk alapvetően az alábbi célkitűzések köré összpontosult: 

1) Palládium-nitrén-komplexek szintézisére alkalmas reakcióút kidolgozása, 

2) A képződő nitrénkomplexek szerkezeti jellemzése, 

3) A palládium-nitrén-komplexek reakcióinak, elsősorban a szén-monoxiddal szem-

ben mutatott reakciókészségének, tanulmányozása. 
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

2.1. ÁTMENETIFÉM-KOMPLEXEK REAKCIÓI SZERVES AZIDOKKAL 

2.1.1. Dinitrogénkilépéssel végbemenő reakciók 

 

 Átmenetifém-komplexek és szerves azidok kölcsönhatását igen gyakran gázfejlődés 

kíséri, melynek során a reakcióba lépő szerves aziddal ekvivalens mennyíségű dinitrogén 

szabadul fel. A reakció eredményeként a kiindulási azidokból különböző típusú ligandumok 

képződnek. A disszertációban csak az aril- és acil-azidok fémkomplexekkel mutatott 

reakcióit tekintjük át. 

 

2.1.1.1. Imidokomplexek (nitrénkomplexek) 

 

Vanádiumkomplexek 

 

 Gambarotta és munkatársai dekametil-vanadocén reakcióját tanulmányozták fenil-

aziddal [4]: 

[Cp*
2V] + PhN3 → [Cp*

2V(NPh)] + N2    (1) 

ahol Cp*=η-C5(CH3)5  
 

 A szerzők feltevése szerint a reakció első lépésében [Cp*
2V(N3Ph)] azidkomplex 

keletkezik, és ez szobahőmérsékleten, dinitrogén fejlődése közben az (1)-ben bemutatott 

termékké alakul. Röntgendiffrakciós vizsgálatok alapján kiderült, hogy a nitrénkomplexben 

igen rövid a V-N kötés (1,730(5) Å), és a V-, N- és C-atomok csaknem egy egyenesen 

helyezkednek el (ϕ(N) = 178,2(6)°). A rövid V-N és N-C kötéstávolságok azt mutatják, hogy 

a nitrogénatom sp hibridállapotú, és szabad elektronpárja a V-N-C kötéseken 

delokalizálódik. 

 Az erősen nedvességérzékeny [Cp*
2V(NPh)] komplex enyhe körülmények között 

reakcióba vihető: 

 
[Cp*

2V(NPh)] + t-Bu-NC → [Cp*V(NPh)(CN)]   (2) 
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[Cp*
2V(NPh)] + I2 → [Cp*V(NPh)I]    (3) 

       [Cp*
2V(NPh)] + CH3I → [Cp*V{N(CH3)Ph}(I)]   (4) 

 

A (2) és (3) reakcióban az imidoligandum stabilisnak mutatkozik, azonban CH3I-dal 

a (4) egyenlet szerint elektrofil addícióban reagál.  

 Trogler és munkatársai az (1) reakciót elvégezték más aromás ArN3 származékokra 

is, ahol Ar jelentése 2,6-dimetilfenil-, 2-etilfenil- vagy perfluorfenilcsoport [5]. Hasonlóan 

Gambarottához, a szerzők azidkomplex köztitermék fellépését tételezték fel. Kimutatták, 

hogy az α-nitrogénen jelzett azidból V15NAr komplex alakul ki, és a kilépő 

dinitrogénmolekulát a β- és a γ-nitrogének alkotják. 

 Megállapították, hogy szobahőmérsékleten a [Cp*
2V15NPh] komplexszel az (5) 

egyenletben leírt ligandumcsere nem valósul meg: 

 

       [Cp*
2V(15NPh)] + N3Ph → [Cp*

2V(NPh)] + N2
15NPh  (5) 

 

 Röntgendiffrakcós módszerrel meghatározták a 2,6-dimetilfenil-származék 

szerkezetét, és kimutatták, hogy az nagyon hasonlít a [Cp*
2V(NPh)] komplex felépítéséhez 

[4]. A V-, N- és C-atomok egy egyenesen helyezkednek el, a bezárt szög 179,7(5)°. A V-N 

távolság 1,707(6) Å, ismét többszörös kötésre utal. A V-, N- és a C-atomokra vonatkozó 

adatok alapján megállapították, hogy a fém és a nitrogén között két erős π-kötés van. 

 Egy jóval később megjelent cikkben Cummins és munkatársai is 

vanádiumkomplexek és aromás azidok kölcsönhatásával foglalkoztak [6]. Kimutatták, hogy 

mind a [V(ArFRN)2(I)] (ArF = 2,5-C6H3FMe, R = C(CD3)2CH3) komplex és a MesN3 (Mes = 

2,4,6-C6H2Me3) reakciójában, mind az alacsony hőmérsékleten (-90°C) képződő 

[V(ArFRN)2(I)(N3Mes)] azidkomplex hőbomlása során [V(ArFRN)2(NMes)] nitrénkomplex 

áll elő. A termikusan stabilis azidkomplex valószínűleg nem közvetlen intermedierje a 

képződő nitrénkomplexnek.  
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        -90°C→30°C       -N2 
[V(ArFRN)2(I)] + N3Mes → [V(ArFRN)2(I)(N3Mes)] →  
             54°C 

→ [(ArFRN)2(I)V(NMes)]  (6) 

           30°C 
[V(ArFRN)2(I)] + N3Mes → [(ArFRN)2(I)V(NMes)]   (7) 

      -N2 
Mes = 2,4,6-(CH3)3C6H2 

 

Meghatározták az azidkomplex szerkezetét is, melynek ismertetésére a későbbiekben az 

2.1.2.2. számú fejezetben visszatérek.  

 

Tantálkomplex 

 

 Proulx és Bergman 1995-ben egy tantál(III)-ciklopentadienil-komplex fenil-aziddal 

mutatott reakcióját vizsgálták [7]. Megállapították, hogy a reakció elsődleges terméke egy 

azidadduktum, mely mind termikusan, mind fotolitikus úton nitrénkomplexszé alakul. 

 
    -PMe3               -N2  
[Cp2Ta(PMe3)(CH3)] + PhN3 → [Cp2Ta(N3Ph)(CH3)] → [Cp2Ta(NPh)(CH3)]    (8) 
 

Kimutatták azt is, hogy az azidkomplex termikus átalakulásában a fenilcsoporton levő 

elektronszívó szubsztituensek növelik az átalakulás sebességét. 

 

Molibdénkomplexek 

 

 A molibdénkomplexek és aromás azidok kölcsönhatása az egyik legrészletesebben 

vizsgált reakció a tárgyalt témakörben. A leírt vegyületek többsége egymagvú, de 

beszámolnak két- és négymagvú adduktumokról is. 

 E kutatási terület egyik kezdeti, de annál figyelemreméltóbb eredménye, hogy a 

ditiokarbamát-ligandumokat tartalmazó [Mo(CO)2(Et2dtc)2] komplex reakciója fenil-aziddal 

két nitrénligandumot tartalmazó származék, [Mo(NPh)2(Et2dtc)2], képződéséhez vezet (dtc = 

N,N-dietil-ditiokarbamátion) [8]. 
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 A szerzők közlése szerint ez az első olyan molibdénvegyület, melyben két 

imidocsoport van. A vegyület érdekes szerkezeti vonása, hogy a két imidocsoport eltérő 

módon kötődik a fémcentrumhoz. Míg az egyik nitrénligandum esetében a Mo-N-C szög 

169,4°, addig a másik imidocsoportban ez a szög csak 139,4°. Bár ezek az értékek eltérnek 

az ideális 180° illetve 120°-tól, világosan jelzik, hogy a két ligandum nem azonos erősségű 

kötést alakít ki a fématommal. Ezzel összhangban a Mo-N kötéshosszak 1,754 és 1,789 Å-

nek adódtak. 

Maatta és Wentworth molibdénkomplexek és aromás azidok kölcsönhatásának 

további vizsgálata során kimutatták, hogy az oxido- és nitrénligandumokat tartalmazó 

[MoO(NAr)(Et2dtc)2] komplexek szintén elkészíthetők [9]: 

 
 [MoO(Et2dtc)2] + ArN3 → [MoO(NAr)(Et2dtc)2] + N2 (9)

 
E vegyületcsalád érdekes sajátsága, hogy Ar = Ph esetén a komplex sósavval végzett 

protonálása az oxoligandum eltávolításához, és így [Mo(NPh)Cl2Et2dtc)2] komplexhez vezet, 

míg a 4-nitro-fenil-származék reakciója az imidocsoport kilépését, és a [MoOCl2Et2dtc)2] 

komplex megjelenését eredményezi. 

Az oxo-imido-molibdén(VI)-komplexek sajátságainak tanulmányozása kapcsán 

megfigyelték, hogy tercier foszfinokkal reagáltatva foszfin-oxid képződése mellett Mo(IV)-

imidokomplexekké redukálhatók (10. egyenlet) [10, 11]. A közbülső Mo(V) állapotról 

megállapították, hogy a [Mo(NTol)(Et2dtc)2] és a [MoO(NTol)(Et2dtc)2] komplexekből 

egyensúlyi reakcióban képződik.  

    [MoO(NTol)(S2CNEt2)2] + PR3 → [Mo(NTol)(S2CNEt2)2] + OPR3           (10) 
 
            K 
          [(L)2(NTol)MoOMo(NTol)(L)2]                   [MoO(NTol)(L)2] +[Mo(NTol)(L)2]    (11) 

ahol Tol = p-tolilcsoport 

 

 A molibdén-nitrén-komplexek szerkezeti és kémiai sajátságainak megismerése terén 

lényeges előrelépést jelentettek Harlan és Holm vizsgálatai [12]. Kimutatták, hogy a 

[MoO(Et2dtc)2] és [Mo(CO)2(Et2dtc)2] komplexek készségesen lépnek reakcióba különböző 

nitrénprekurzorokkal, köztük tozil-aziddal, melynek eredményeként mono- illetve diimido-

molibdénkomplexek képződnek:  



 7

 

      [MoO(Et2dtc)2] + TsNX → [MoO(NTs)(Et2dtc)2] + X           (12) 

[Mo(CO)2(Et2dtc)2] + TsNX → [Mo(NTs)(Et2dtc)2] + X + 2CO        (13) 

[Mo(NTs)(Et2dtc)2] + TsNX → [Mo(NTs)2(Et2dtc)2] + X           (14) 

X = py, PhSMe, Ph3Sb, PhI, N2 ; Et2dtc = N,N-dietil-ditiokarbamát-ligandum. 

 
 Az aril-azidokkal mutatott reakciókhoz képest szerkezeti szempontból lényeges 

különbség, hogy a [Mo(NTs)2(Et2dtc)2] komplexben az imidoligandumok egymáshoz 

viszonyítva transz-helyzetben találhatók, és a kötéshosszak és kötésszögek alapján ítélve a 

két nitrénligandum csaknem egyenértékűnek tekinthető (ellentétben a [8] hivatkozásban 

meghatározott szerkezettel, ld. 6. oldal 1. bekezdés). Figyelemre méltó, hogy a 

[MoO(NTs)(Et2dtc)2] komplex reakciója PPh3P foszfinnal az oxoligandumot távolítja el, míg 

trietil-foszfinnal foszfin-imin, Et3PNTs, képződik. Kimutatták azt is, hogy a 

[Mo(NTs)2(Et2dtc)2] komplex katalizálja az imidocsoport átvitelét a difenil-metil-foszfinra 

(Ph2MeP), melynek során N-tozil-fenil-metil-szulfimid (Ph(CH3)S=NTs) és 

[Mo(NTs)(Et2dtc)2] komplex képződik. 

 
 Curtis és munkatársai a [Cp2Mo2(CO)4] komplex (1) és szerves azidok reakcióit 

tanulmányozták [13]. Megállapították, hogy a keletkező [Cp2Mo2(CO)2(NAr)(µ-

NNN(Ar)CO)] (2) kétmagvú vegyületben egy terminális NAr és egy hídhelyzetű µ-

NNN(Ar)CO ligandum szerepel:  

 
 
 
 
 
 
 
 

      (1)     (3)       (2) 

Ar = C6H5-, p-CH3C6H4-, p-(t-Bu)C6H4- 

 
 Kimutatták, hogy az első lépésben a 3 nitrénkomplex képződik, mely további szabad 

aziddal reagálva adja a végterméket. Ennek során a hídhelyzetű imidoligandum terminális 

helyzetűvé rendeződik át, és a második azidmolekulával az azidcsoport hasadása nélküli 

reakció valósul meg.  

(15)Mo Mo + ArN3

MoMo
N
Ar

O

ArN3

Ar
CO

CpMo MoCp
CO

N

Ar

C

N

N N
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 Az Ar = p-t-BuC6H4-csoport esetén meghatározták a 2 termék molekulaszerkezetét. 

A Mo-Mo 2,904(1) Å kötéshossz és a fém-nitrogén távolságok [1,991(8) és 2,042(8) Å] 

egyes kötésnek felelnek meg. A két fématom közé szimmetrikusan ékelődik be a γ-nitrogén. 

A koordinált azid α-nitrogénje egy karbonilcsoporthoz kötődik, és ezáltal egy ötös gyűrű 

alakul ki.  

 A terminális imidoligandum nitrogénje és a molibdén közötti kötéstávolság 

1,746(8) Å, és ez egy σ, egy π és egy N→Mo irányú donor-akceptor kötésnek felel meg. A 

nitrogén közel sp hibridállapotban van, mert a Mo-, N- és C-atomok 169,9(5)°-os szöget 

zárnak be. A lineáristól való eltérésnek valószínűleg sztérikus okai vannak. 

 A (15) reakció mechanizmusában a szerves kémiából ismert 1,3-dipoláris 

cikloaddícióra emlékeztető részlépéseket tételeztek fel, amint azt az alábbi reakciósor 

szemlélteti.  

 

 

 

             (1)   (4)     (3) 
 

 Chisholm és munkatársai megfigyelték, hogy Mo-Mo többszörös kötést erős π-

akceptor ligandum addíciójával enyhe körülmények között hasítani lehet. A Mo2(t-BuO)6 

vegyület aril-aziddal nitrénkomplexet szolgáltat, és a reakció eredményeként a 

molibdénatomok olyan messzire távolodnak el egymástól (3,247 Å), hogy a fém-fém 

kölcsönhatás kizárható [14, 15]:  

 
  [Mo2(t-BuO)6] + 4ArN3 → [Mo(t-BuO)2(NAr)2]2 +4N2 + 2-t-BuOH           (16) 

ahol Ar = fenil vagy p-tolil 

 

 

 

-N2NAr

MoMo

N
N

Mo Mo 
+

ArN3

Ar

MoMo
N
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N

N

Ar

Ar

Ar

Ar

Mo

N Mo

N

OR

OR

RO

RO

 
 
A [Mo(t-BuO)2(NAr)(µ-NAr)]2 egységben terminális és hídhelyzetű nitrénligandumok 

egyaránt előfordulnak. Az utóbbi esetben a Mo-N-C tengely gyakorlatilag egyenes (ϕ(N) = 

173,7°). Krioszkópos és 1H-NMR vizsgálatok szerint oldatban a termék monomerként van 

jelen.  

 Bár közvetlenül nem tartozik a tárgyalt területhez, érdekességként megemlítjük, hogy 

Edelblut és Wentworth a [MoO{S2P(OEt)2}2] komplex hidrogén-aziddal mutatott reakcióját 

tanulmányozták [16]. A vizsgálatok meglehetősen bonyolult mechanizmust tártak fel. Egyes 

köztitermékek szerkezetét csak megközelítően sikerült megadni, de a 

[Mo2O3(NH){S2P(OEt)2}2] komplexben az NH-csoport jelenlétét 15N-jelzéssel kétséget 

kizáróan bizonyították. E komplexben az imidoligandum hídhelyzetet foglal el, és diklór-

metánban sósav hatására NH2-csoporttá protonálódik.  

 

Volfrámkomplexek 

 

 Haymore és Hillhouse [17] volfrám(II)vegyületek reagáltattak szerves azidokkal. 

Megállapították, hogy a [W(CO)2(Et2dtc)2(PPh3)] komplex kölcsönhatásba lép p-tolil-

aziddal, és nitrénkomplexet képez: 

 
[W(CO)2(Et2dtc)2(PPh3)] + 2TolN3 → [W(CO)(TolN)(Et2dtc)2] + CO + 2N2 + TolNPPh3 (17)

 
Az azidcsoport bizonyos körülmények között a N-N kötés hasadása nélkül kötődik be 

a komplexbe. Ilyenkor TolN3PPh3 vagy TolN3H ligandumok alakulnak ki, melyekről a 

2.1.2.1. fejezetben számolunk be. 



 10

 

 Noble és munkatársai előállították és jellemezték a [W(NC6H4CH3){S2P(OC2H5)2} 

(µ3-S)]4 komplexet [18]. A reakcióhoz kiindulási anyagaként volfrám-hexakarbonilt 

használtak, melyet különböző reakció-komponensek {TolN3, (EtO)2PS2H, Et2NH, 

(Bu3Sn)2S} hozzáadása után p-tolil-aziddal reagáltattak. Megállapították, hogy 

folyadékfázisban a négymagvú komplex egyensúlyi reakcióban kétmagvú komplexszé 

disszociál. 

 Kimutatták azt is, hogy a négy központi fématomot tartalmazó molibdén- és 

volfrámkomplexek ekvimoláris oldatában a [W2Mo2(NC6H4CH3)4{S2P(OC2H5)2}4(µ3-S)4] 

heteronukleáris komplex képződik. 

 

Vaskomplex 

 

 Ismereteink szerint mindössze egyetlen kutatócsoport számolt be a arilimido-

vaskomplex előállításáról. West és munkatársai vas(II)-salen származékokat reagáltattak 

ArN3 azidokkal [19]. A reakció során valószínűleg két egymagvú komplex egyesülése vezet 

a kétmagvú végtermékre (18).  

 
[(L)FeIV(NAr)] + [FeIIL] → [(L)FeIII(µ-NAr)FeIII(L)]            (18) 

 
A reakcióban kétmagvú, FeIII-N(Ar)-FeIII egységet tartalmazó anyagok jöttek létre, melyek 

víz jelenlétében [{Fe(L)}2O] µ-oxo-komplexre és aminra bomlottak. A szerzők valószínűnek 

tartják, hogy első lépésként azidkomplex keletkezik, melynek szerkezetét közelebbről nem 

határozták meg, és ebből alakul ki a [(L)FeIV(NAr)] nitrénkomplex (Ar = fenil, p-tolil és p-

klór-fenil; L = salen és rokon vegyületei).  

A [{Fe(salen)}2(NTol)] komplex molekulaszerkezetét röntgendiffrakciós módszerrel 

is meghatározták. Az NTol ligandum a nitrogénen keresztül hídhelyzetben kapcsolja össze a 

két fématomot. A Fe-N-Fe szög 129,6(6)°, a Fe-N kötések hossza 1,87(1) Å és 1,88(1) Å. A 

rövid Fe-N távolságok, és a nitrogénatom körüli szögek összege (359,9°) arra utal, hogy a 

vas- és a nitrogénatom közötti kötésrend egynél nagyobb. 
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Ozmiumkomplexek 

 

 Az RN3 szerves azidok reakciója a hárommagvú hidridokarbonillal [Os3(µ-

H)2(CO)10] enyhe körülmények között a [Os3(µ-H)(CO)10(HN3R)] komplexet eredményezi 

(R = Ph, Bun, CH2Ph vagy ciklo-C6H11) [20]. Az így kapott anyag 1,2-dimetoxi-etán 

refluxhőmérsékletén N2-kilépés mellett [Os3(µ-H)2(CO)9(µ3-NR)] klaszterré alakítható át: 

(19) 
[Os3(µ-H)2(CO)10] + RN3 → [Os3(µ-H)(CO)10(HN3R)] → [Os3(µ-H)2(CO)9(µ3-NR)] 
 
A szerzők feltételezik, hogy amennyiben az R jelentése helyettesített fenilcsoport, 

elektronszívó szubsztituensek elősegítik annak az aktivált komplexnek a kialakulását, 

amelyből a dinitrogénvesztés megtörténik.  

 A [Os3(µ-H)2(CO)9(µ3-NPh)] hárommagvú imidokomplex szerkezetét 

röntgendiffrakciós módszerrel határozták meg. A fématomok egyenlő szárú háromszöget 

alkotnak, melynek síkjára közel merőlegesen helyezkedik el az NPh ligandum.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 Smieja és munkatársai [21] az [Os(TTP)]2 (TTP = tetratolil-porfirin) ozmium(II)-

porfirinkomplex reakcióját vizsgálták p-nitro-fenil-aziddal. A keletkező [Os(TTP)(p-

NO2C6H4N)2] adduktumban egymáshoz viszonyítva transz-helyzetben két p-NO2C6H4N 

ligandum foglal helyet. A fématom és a nitrénligandumok nitrogénje közötti távolság 

1,822(4) Å és 1,820(4) Å. A C-N-Os szögek 144,8(3)° és 142,0(4)°. Ezek a szerkezeti adatok 

arra utalnak, hogy a fém-nitrogén kölcsönhatás erős kettős kötés jelleget mutat. 

(CO)3Os

Os(CO)3

H

H

NPh

Os(CO)3
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Réz-nitrén köztitermék 

 

 Azok az átmenetifémek, melyeket eddig nem említettem, nem képeznek stabilis 

nitrénkomplexeket. Néhány szerző említést tesz nitrén köztitermékekről, de ezek létezéséről 

kísérleti bizonyítékok általában nem állnak rendelkezésre. 

 Jacobsen és munkatársai, a tozil-azid fénybontását tanulmányozták Cu(I)-diimino 

komplex és sztirol jelenlétében. A reakcióban [Cu=NTs] imido köztitermék keletkezik, és 

ebből képződik az aziridin végtermék [22].  

 

Uránkomplexek 

 

 Amint az elmondottakból látható, számos átmenetifém komplexe lép reakcióba aril- 

és acil-azidokkal. Ezzel szemben az f-csoport fémvegyületei közül az irodalom csak néhány 

uránkomplex és szerves azid reakciójáról számol be. 

 Andersen és munkatársai [U(C5H4Me)3(THF)] reakcióját írták le fenil-aziddal, 

melynek során dinitrogénfejlődés közben [U(C5H4Me)3(NPh)] nitrénkomplex keletkezett 

[23]. A termék szerkezetében érdekesnek találták a nagyon rövid U-N kötést (2,019(6) Å), 

amely mintegy 12%-kal rövidebb, mint az U-N egyeskötésre jellemző érték. A szerzők 

kiemelik, hogy ez eddig a legrövidebb U-N kötéstávolság, amiről az irodalomban 

beszámoltak. A kötéshossz és az U-N-C kötésszög alapján (167,4°) az urán és a nitrogén 

között megközelítően hármas kötésrendet tételeznek fel. 

 A kilencvenes évek elején Burns és munkatársai arról számoltak be, hogy 

előállították az első urán(VI)nitrénkomplexet [24, 25]:  

 
         (C2H5)2O 

[Li(TMEDA)](C5Me5)2U(NC6H5)Cl + C6H5N3 → [(C5Me5)2U(NC6H5)2]      (20) 
             -N2 
 
 A (20) reakció terméke torzult tetraéderes elrendeződésű. A [23] hivatkozásban 

említett fém-nitrogén távolságnál rövidebb dU-N = 1,952(7) Å kötéshosszat határoztak meg. 

Az U-, N- és a C-atomok 177,8(6)°-os szöget zárnak be, vagyis majdnem egy egyenest 

alkotnak. Ellentétben az izoelektronos uranil (UO2
2+) ionnal, melyben az O-U-O atomok egy  
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egyenes mentén helyezkednek el, a diimidokomplexben a két nitrénligandum cisz-helyzetet 

foglal el (ϕ(N-U-N) = 98,7°). 

 Megállapították, hogy a [(C5Me5)2U(NC6H5)2] reagál molekuláris hidrogénnel, és a 

reakció eredményeként [(C5Me5)2U(NHC6H5)2] diamidoszármazék keletkezik. 

 
Egyéb nitrénkomplexek 
 

 Grützmacher és Pritzkow ónkomplexekkel foglalkoztak [26]. Bár az ón nem 

átmenetifém, az [R’2Sn:] fémorganikus vegyület reagál mezitil-aziddal, és a d-fémekhez 

hasonlóan nitrénkomplexeket eredményez. A reakcióban olyan kétmagvú származék 

képződik, melyben a nitrén hídhelyzetben kapcsolódik a két ónatom közé: 

R'2Sn SnR'2

N
M es

2R'2Sn
M esN 3

R'2Sn + R '2SnN M es
 

           (1)    (2)     (3) 

R’ = 2,4,6-(CF3)3C6H2 vagy 2,4,6-(CH3)3C6H2 
 
 A hídhelyzetű imidoligandumot tartalmazó komplex egyensúlyi reakcióban 

átrendeződik, miközben a dimerből monomer komplexek lesznek. A 3 imid reakciója egy 

újabb aziddal tetraazakomplex képződésére vezet. A (21) reakció első lépésében előállított 2 

dimer szerkezetét röntgendiffrakciós módszerrel meghatározták.  

 

2.1.1.2. Amidokomplexek 
 
 Azokban az esetekben, amikor a szerves azid átmenetifém-hidridekkel lép reakcióba, 

vagy a fémkomplex és az azid reakcióját hidrogént könnyen szolgáltató oldószerben (pl. 

alkoholban) valósítják meg, a reakció eredményeként amidokomplexek állnak elő.  

 

a) Amidokomplexek előállítása szerves azidból és átmenetifém-hidridekből 
 
Réniumkomplexek 
 
  La Monica és munkatársai rénium-hidrido-komplex reakcióját tanulmányozták 

benzoil- és 4-metil-benzoil-aziddal [27]: 

(21) 
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[Re(CO)2H(PPh3)3] + 2ArC(O)N3 → [Re(CO)2(HNC(O)Ar)(PPh3)2] + Ph3PNC(O)Ar + 2N2 
 

Az amidkomplexről megállapították, hogy a Re(I)-ion körül ötös koordináció alakul 

ki. IR-spektroszkópiai vizsgálatok szerint az ArC(O)NH ligandum mind a nitrogén-, mind az 

oxigénatomon keresztül koordinálódik. A [Re(CO)2(HNC(O)Ar)(PPh3)2] komplex a 

réniumatom koordinációs számának növekedése közben reagál szén-monoxiddal vagy n-

butil-aminnal. 

 

Ruténiumkomplexek 

 

 Japán kutatók a [Ru(Et2dtc)(PPh3)2(CO)H] komplex viselkedését tanulmányozták 

aromás szulfonil-azidokkal szemben [28]. Kimutatták, hogy a reakció során 

dinitrogénfejlődés közben [Ru(Et2dtc)(PPh3)2(CO)(HNSO2Ar)] amidvegyületek keletkeznek.  

 
[Ru(Et2dtc)(PPh3)2(CO)H] + ArSO2N3 → [Ru(Et2dtc)(PPh3)2(CO)(HNSO2Ar)] + N2   (23) 
Ar = p-CH3C6H4, p-t-BuC6H4, 2,4,6-i-Pr3C6H2 
 
A trisz(izopropilfenil)-származék esetében röntgendiffrakciós módszerrel meghatározták a 

komplex szerkezetét. Az oktaéderes elrendeződésű komplexben a Ru-N kötés 2,21(1) Å-nek 

adódott, és ez lényegesen hosszabb, mint a ruténium(II)-nitrogén(sp2) kötésnek megfelelő 

kötéshossz. Ez azt mutatja, hogy a pπ(N)-dπ(Ru) kölcsönhatás nem jelentős mértékű. Az 

aránylag rövid 1,57(1) Å-ös kén-nitrogén távolság a S-N közötti kötés kettős kötés jellegére 

utal. Ennek alapján a következő rezonanciaszerkezeteket írták fel, melyekben a nitrogén 

elektronpárja elsősorban a N-S kötésen lokalizálódik: 

 
 
 
 
 
A [Ru(Et2dtc)(PPh3)2(CO)(NHSO2Ar)] komplex sósav jelenlétében [Ru(Et2dtc)(PPh3)2(CO) 

Cl] klorokomplexszé alakul, és emellett aromás szulfonamid képződik. 

 
Ozmiumkomplexek 
 

 Churchill és munkatársai az [Os3(µ-H)2(CO)10] trimerből és tozil-azidból ozmium-

amidokomplexet állítottak elő [29].  

(22)

Ru N Ar
H

Ru N Ar
H

OO
S S

O O
δ+ δ+

δ−

δ−

δ−
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A [(µ-H)Os3(CO)10(µ-NHSO2C6H4CH3)] termék vázát a háromszögbe rendeződött Os 

atomok alkotják. Az amid-ligandum a nitrogénen keresztül szimmetrikusan ékelődik két 

fématom közé. Az Os-N kötések hossza 2,162(7) Å és 2,145(7) Å. Az Os-N-Os szög 

81,6(2)°. Hasonló szerkezetű klaszterről tettek említést Lewis és munkatársai [20], akik a 

[Os3(µ-H)2(CO)10] komplexnek benzoil-aziddal való reakcióját vizsgálták. Ebben az esetben 

az amidligandum a µ-NHC(O)C6H5-csoport volt.  

 

Platinakomplexek 

 

 A [transz-(R3P)2Pt(X)H] (R = C2H5, C6H5; X = Cl, NCO, N3, CN) hidridokomplex 

szerves azidokkal [(R3P)2Pt(X)NHR’] típusú monomert eredményez [30]. A reakciót aril-

azidokkal, valamint arénszulfonil- és benzoil-azidokkal is megvalósították. 

 
 [(R3P)2Pt(X)H] + ArN3 → [(R3P)2Pt(X)NHAr] + N2 (24)

Ar = C6H5, C6H5SO2, p-CH3CONH-C6H4SO2, p-CH3C6H4SO2, C6H5CO, p-NO2C6H4  

 
 Beck és Bauder IR-spektroszkópiai vizsgálatokból vont le következtetéseket a 

termékek szerkezetére vonatkozóan. A reakció mechanizmusával kapcsolatban feltételezték, 

hogy az azid elektrofil ágensként támad, miközben α- és γ-nitrogénjeivel a platinához 

kapcsolódik. E négytagú gyűrűs intermedieren át keletkezik a termék. Megállapították, hogy 

az azid aromás gyűrűjéhez csatlakozó elektronszívó csoportok növelik a reakciósebességet. 

 

b) Amidokomplexek előállítása szerves azidból protikus közegben 

 

Ruténium- és palládiumkomplexek 

 

 Cenini és munkatársai a [Ru(CO)3(PPh3)2] reakcióját vizsgálták furoil-aziddal. A 

[Ru(CO)2(PPh3)2(NHC(O)furil)2] terméket IR- és 1H-NMR spektroszkópiai módszerekkel 

azonosították [31]. Palládiumkomplexek reakciója p-toluol-karbonsav-aziddal és tozil-

aziddal hasonló származékokat eredményezett. Pl. a tozil-azid esetében az alábbi reakció 

játszódik le: 
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     EtOH + TsN3 

 [Pd(L-L)(dba)] → [Pd(L-L)X(NHTs)] (25)
            -dba 
 
L-L = 2,2’-bipiridil vagy o-fenantrolin; X = N3 vagy NHAr; dba = dibenzilidén-aceton 

 
 A szerzők feltételezik, hogy az amidokomplexek a reakcióelegyben nyomokban 

jelenlevő víz hatására alakultak ki. 

 

Ródiumkomplexek 

 
 Canziani és munkatársai két központi fématomot tartalmazó ródium-

karbonilkomplex kölcsönhatását tanulmányozták benzoesav-aziddal [32]. IR-spektroszkópiai 

vizsgálatokkal kimutatták, hogy a reakció elsődleges termékei benzoil-izocianát és benzoil-

izocianát-ródium-komplex. Izolálható fémkomplexnek azonban a [RhIII(CO){C6H4C(O)NH} 

Cl] amidokomplex bizonyult, melyet gyenge oldhatósága miatt elsősorban IR-

spektroszkópiai adatai alapján jellemeztek. 

A mechanizmus egyik lépéseként a szerzők négytagú gyűrűs intermedier kialakulását 

feltételezik, melyben az azid α- és a γ-nitrogénjei a ródiumatomhoz kapcsolódnak. 

Dinitrogénkilépés és az orto-hidrogén átvándorlása az imidonitrogénre eredményezi a 

végterméket. Feltételezik, hogy a fém oxidációfokának +1-ről +3-ra történő változása, 

valamint az öttagú gyűrű kialakulása fontos szerepet játszik az amidokomplex 

stabilizálódásában.  

 

Platinakomplexek 

 
 Ugo és Cenini munkatársaikkal Pt(0)komplexek aromás szulfonil-azidokkal szemben 

mutatott viselkedését tanulmányozták [33, 34]. A [Pt(PPh3)4] tozil-aziddal vagy benzol-

szulfonil-aziddal főtermékként a [(PPh3)2Pt(OH)(HNSO2Ar)] komplexet eredményezi (ahol 

Ar jelentése p-tolil- vagy fenilcsoport), ha az oldatban víz csak nyomokban van jelen. 

Melléktermékként IR spektrofotometriás módszerrel [(PPh3)2Pt(N3)(HNSO2Ar)] és 

[(PPh3)2Pt(N3)2] azido-komplexeket mutattak ki. Nagyobb mennyiségű víz jelenlétében a 

főtermék aránya nőtt, és IR- és 1H-NMR-spektroszkópia alapján [(PPh3)2Pt(HNSO2Ar)2] 

komplex jelenlétére is következtettek. 
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A szerzők feltételezik, hogy a dinitrogén kilépését ebben az esetben is megelőzi az α- és γ-

nitrogének egyidejű koordinálódása [33]. 

 Cenini és munkatársai [Pt(Ph3P)3CO] karbonil-trifenilfoszfin-komplex és tozil-azid 

reakcióját is tanulmányozták [34]. A [Pt(PPh3)2(HNTs)2] főtermék mellett sikerült 

azonosítani a [Pt(Ph3P)2N3(ArNCO2Et)] (Ar = tolil) komplexet is. 

 

2.1.1.3. Karbamidkomplexek 

 
 Karbamidszármazékok fémkomplexből és szerves azidokból történő képződését több 

közleményben említik. Minden esetben a kiindulási komplex szén-monoxidot is tartalmazott 

ligandumként, amely a reakció során a nitrénligandum és a fémion közé ékelődve 

karbamidkomplexet eredményezett. 

 Cenini és munkatársai azt tapasztalták, hogy a Ru, Rh, Ir, Pd és Pt egymagvú 

karbonilkomplexei tozil-aziddal az alábbi egyenletek szerint lépnek reakcióba [31, 34]:  

 
 [Ru(CO)3(PPh3)2] + 2TsN3 → [Ru(CO)2(PPh3)2(TsNC(O)NTs)] + 2N2 (26)

 [M(PPh3)3CO] + 2TsN3 → [M(PPh3)2(TsNC(O)NTs)] + 2N2+Ph3P (27)

M = Pd vagy Pt 
 [M(NO)(PPh3)2CO] + 2TsN3 → [M(NO)(PPh3)2(TsNC(O)NTs)] (28)

M = Ir vagy Rh 

 
 A termékek 1H-NMR spektrumaiból arra következtettek, hogy a karbamidligandum 

szimmetrikus módon kötődik a fémcentrumhoz. Megállapították, hogy a 

karbamidkomplexek sósav jelenlétében klorokomplexeket és 1,3-bisz(p-toluolszulfonil)-

karbamidot eredményeznek: 

     + 2HCl 
  [M(PPh3)2(TsNC(O)NTs)] → [M(PPh3)2Cl2] + TsNHC(O)NHTs (29)
M: Pd, Pt 
 [M(NO)(PPh3)2(TsNC(O)NTs)] → [M(NO)(PPh3)2Cl2] + TsNHC(O)NHTs (30)
M: Ir, Rh 
 
 Iqbal a vas-pentakarbonil esetében figyelte meg a diaril-karbamidra vezető reakciót 

[35]. A többlépéses átalakulásban kimutatható volta kétmagvú vas-karbamidkomplex, 

melyből ecetsavas közegben keletkezett a termék karbamid.  

 Hansert és Vahrenkamp, Iqbalhoz hasonlóan, kétmagvú vas-karbamid-komplex 

előállításáról számoltak be [36].  



 18

2.1.1.4. Izocianátkomplexek 

 

 Cenini és munkatársai megfigyelték, hogy a [Ru(CO)3(PPh3)2] komplexből és 

azidokból izocianátkomplexek állíthatók elő [31]:  

 
 [Ru(CO)3(PPh3)2] + RN3 → [Ru(CO)2(PPh3)2(RNCO)] + N2           (31) 

R = p-CH3C6H4SO2-, C6H5CO-, p-CH3C6H4CO-  

 
A termékek szerkezetére IR-spektroszkópiai adatokból a ν(CO) és a ν(S-N) rezgési sávok 

alapján következtettek. 

 

2.1.1.5. Azokomplexek 

 

 Az irodalomban csak nagyon kevés példa van arra, hogy fémkomplex és szerves azid 

reakciója során azokomplex keletkezik.  

 Beck, Cenini és munkatársai valószínűnek tartják, hogy a [RhH(dppe)2] komplex és a 

tozil-azid reakciójából a diimid hidat tartalmazó [(dppe)2Rh(TsNNTs)Rh(dppe)2] dimer-

komplex áll elő (dppe = 1,2-bisz(difenilfoszfino)-etán) [34]. 

 Hasonló köztitermék kialakulásáról és izolálásáról számol be Iqbal [35] illetve 

Hansert és Vahrenkamp is [36]. Mindkét esetben vas-karbonilkomplexeket aril-aziddal 

reagáltattak. A képződött termék kétmagvú, több lépésben alakul ki és az alábbi szerkezetet 

rendelték hozzá: 

(CO)3Fe Fe(CO)3

N N
Ph Ph

  
 
 Hansert és Vahrenkamp röntgendiffrakciós módszerrel meghatározták a 

[(CO)3Fe(PhNNPh)Fe(CO)3] azokomplex molekulaszerkezetét [36]. A vas- és a 

nitrogénatomok a tetraéder négy csúcsán helyezkednek el. A Fe-N távolságok 1,918(3) Å és 

1,893(3) Å. A N-N kötéstávolság ebben a komplexben (1,41 Å) és más vasdimerekben is 

([Fe2(CO)6(µ-N2Et2)] 1,37 Å; [Fe3(CO)9(µ3-η2-N2Et2)] 1,39 Å) lényegesen hosszabb, mint 

ami nitrogén-nitrogén kettős kötésre várható lenne. A transz-azobenzolban a N=N közötti 

távolság 1,247 Å. 
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2.1.1.6. Azidokomplexek 
 
 Fémkomplexek és szulfonil-azidok kölcsönhatása egyes esetekben nem a N-N, 

hanem a S-N kötés hasadására vezet. Bár az így előálló termékek szorosan véve nem 

tartoznak a vizsgálódási körünkbe, az érdekesség kedvéért e reakcióra is mutatunk be néhány 

példát.  

Cenini, Ugo és munkatársaik a hetvenes évek elején számoltak be azidoligandumot 

tartalmazó komplexekről [33, 34]. Tozil-azidot vagy fenil-azidot reagáltattak Pt(0)-

komplexszel etanolban és benzolban. Az oxidatív addícióval nyert termék összetétele az 

oldószer függvényében változott. Benzolban a főtermék [(PPh3)2Pt(OH)(NHSO2Ar)] (ahol 

Ar = CH3C6H4- vagy C6H5-) platinakomplex volt, melyet a 2.1.1.2. fejezetben a 

„Platinakomplexek” részben már ismertettünk. Melléktermékként a [(PPh3)2Pt(N3)2], illetve 

a [(PPh3)2Pt(N3)(NHSO2Ar)] komplexeket mutatták ki, ahol Ar fenil- vagy tolilcsoport. 

Etanolban a [trisz{trifenilfoszfin-platina(0)}] p-toluolszulfonil-aziddal főtermékként a 

[(PPh3)2Pt(N3)(NHSO2C6H4Me)] komplexet eredményezte, de mellette a 

[(PPh3)2Pt(N3)(SO2C6H4Me)] is keletkezett.  

 A platinakomplex és az ArCON3 reakciójában (Ar jelentése fenil vagy p-nitrofenil) 

az egyetlen azonosított termék a [(PPh3)2Pt(N3)2] komplex volt.  

 Az azidokomplex a karbonilezés körülményei között a [Pt(PPh3)2(NCO)2] vegyületet, 

vagy etanol jelenlétében a [Pt(PPh3)2(NCO)(CO2Ar)] izocianátoszármazékot adja.  
 

2.1.2. Dinitrogénfejlődés nélkül kialakuló komplexek 

 
 Az átmenetifém-komplexek reakciója szerves azidokkal változatos termékeket 

eredményez. Az eddigiekben azokat a vegyületeket ismertettük, amelyek úgy alakulnak ki, 

hogy az azidmolekulából a fémkomplexszel való kölcsönhatása során dinitrogén lép ki. Az 

alábbiakban olyan reakciók termékeit ismertetjük, amelyekben az azidligandum nitrogén-

nitrogén kötés hasadása nélkül épül be a komplexbe. 
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Először azokat az átalakulásokat mutatjuk be, melyek során a fém-nitrogén kötés kialakulása 

mellett az azidcsoport még egyéb ( N-N, N-C, N-P, N-H, N-O ) kötés létrehozásában is részt 

vesz. A fejezet végén olyan komplexeket veszünk sorra, melyek valódi azidkomplexeknek 

tekinthetők, azaz koordinált szerves azidmolekulát tartalmaznak. 

 

2.1.2.1. Szerves ligandumok képződéséhez vezető reakciók 

 

 Fémkomplex és szerves azid reakciója során létrejöhetnek olyan vegyületek, 

melyekben az RN3 molekula a fématomon kívül egy ligandummal is kémiai kötést létesít.  

 

a) Metalla-tetraaza- vagy tetrazénkomplexek 

 

 A tetraazakomplexekben a központi fématom és négy nitrogén együttese öttagú 

gyűrűt alkot.  

 

Cirkóniumkomplexek 

 

 Bergman és munkatársai a [Cp2Zr(N-t-Bu)(THF)] cirkónium-imidokomplex 

reakcióját vizsgálták aril-azidokkal [37]. Egy ekvivalens azid felhasználásával 

aszimmetrikus tetrazénkomplex keletkezik. Egy újabb ekvivalens aril-azid reakciója során a 

terc-butil-imido-ligandum NAr csoportra cserélődik, és szimmetrikus [Cp2Zr(N4Ar2)] 

komplex áll elő: 

 
 

 

 

 

Megállapították, hogy a (32) reakció köztiterméke mind az aril-, mind a t-butilcsoportot 

tartalmazza, és 45°C-on t-butil-azid kilépése közben [Cp2Zr(NAr)] nitrénkomplexszé alakul 

át.  

(32)Cp2Zr(THF)( t-BuN)
NN

Cp2Zr
N N

Ar

Ar

ArN3 ArN3
NN

Cp2Zr
N N

Bu

Ar

t
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Vaskomplex 

 

 Hansert és Vahrenkamp cikkét már említettük a karbamid- és az azo- 

származékoknál [36]. A divas-nonakarbonil és a fenil-azid reakciójának első lépésében, EI-

MS és IR-spektroszkópiai adatok alapján, a [(CO)3Fe(Ph2N4)] képletű tetrazénkomplex jön 

létre.  

 

Ruténiumkomplex 

 

 A [RuCl2(PPh3)3] és mezitil-azid keverékének fotolízise során, trimetil-foszfin 

jelenlétében, a [RuIICl2{N4(Mes)2}(PMe3)2] komplex keletkezik [38]. Megállapították, hogy 

a termék MN4 vázú ötös gyűrűt tartalmaz, melynek atomjai 0,09 Å eltéréssel egy síkban 

vannak. 

 

Ozmiumkomplex 

 

 Bergman és munkatársai előállították az [(η6-arén)Os{N(t-Bu)NNN(Ph)}] ozmium-

tetrazénkomplexet [39]: 

 
      PhN3 

 [(η6-arén)Os≡N-t-Bu] → [(η6-arén)Os{N(t-Bu)NNN(Ph)}]           (33) 
 
A bomlékony termék szerkezetét alacsony hőmérsékleten határozták meg röntgendiffrakciós 

módszerrel. A legérdekesebbnek azt találták, hogy a fém és a nitrogének által alkotott ötös 

gyűrű, illetve a hozzá kapcsolódó szénatomok csaknem koplanárisak. Az Os-N kötés 

rövidebb a fenilnitrén-ligandumnál, mint az N-t-Bu-csoport szomszédságában. Az N-N 

távolság a legrövidebb a nemszubsztituált nitrogénatomok között. (Os-N1 1,977(13) Å; Os-

N4 1,942(12) Å; N1-N2 1,351(17) Å; N2-N3 1,286(16) Å; N3-N4 1,365(16) Å ) 

 

Ródiumkomplex 

 

 La Monica és munkatársai különböző foszfinkomplexekből állítottak elő 

tetrazénkomplexeket [40]: 
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[M(NO)(PPh3)3] + 4TsN3 → [M(NO)(PPh3)(N4Ts2)] + 2Ph3P=NTs +3N2     (34) 

M = Rh(I) vagy Ir(I)  

 
 A (34) reakcióban képződő komplex különböző szerves és szervetlen anyagokkal 

reagál. Sósav jelenlétében a tetrazénligandum bomlása közben klorokomplex, valamint 

szerves amid és azid keletkezik: 

 

[M(NO)(PPh3)(N4Ts2)] + 2HCl → [M(NO)(PPh3)Cl2] + TsNH2 + TsN3        (35) 
 
A váratlan gyűrűhasadást úgy értelmezték, hogy oldatban egyensúly van a β-val jelölt nyílt 

láncú és az α-val jelölt gyűrűs szerkezet között. Ez utóbbi a szilárd fázisban is kialakuló 

kötésviszonyokat írja le. 

 
 
 
 
 

 
     β             α    β 
 

A szén-monoxiddal vagy trifenil-foszfinnal való reakció a fém koordinációs számának 

növekedésével jár: 

 
[M(NO)(PPh3)(N4Ts2)] + L → [M(NO)(PPh3)(L)(N4Ts2)]           (37) 

L = CO, PPh3  

 
Irídiumkomplexek 

 

 A ródiumkomplexeknél felsorolt (34-37) reakciókat La Monica és munkatársai az 

analóg irídium-komplexekkel is elvégezték. 1H-NMR spektrumok alapján megállapították, 

hogy a két tozilcsoport metilhidrogénjei szobahőmérsékleten azonos kémiai eltolódást 

mutatnak. Ezzel szemben alacsony hőmérsékleten ugyanezen atomok rezonanciái különböző 

helyeken jelennek meg. Ebből arra következtettek, hogy oldatban, alacsony hőmérsékleten a 

(36) egyenletben feltüntetett β-alak van túlsúlyban [40]. 

(36) 

Ts

Ts

NN
M

N N
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Ph3PPh3P
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N
M

N
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M
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Ph3P N N+ N
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 Hursthouse és munkatársai irídium-tetrazénkomplexet állítottak elő aril-azidok és 

[Ir(Mes)3] komplex reakciójával [38]. Szabad nitrénre utaló termékeket a reakcióelegyben 

nem tudtak kimutatni. A tetrazénvegyület termikus dinitrogénvesztéssel szemben meglepően 

stabilisnak mutatkozott, de 140 °C-on hevítve mezitil-azidot veszített. 

 

Nikkelkomplexek 

 

 A nyolcvanas évek elején Overbosch és munkatársai több közleményben 

foglalkoztak nikkel-tetrazénkomplexek előállításával és tulajdonságaival [41-45]. 

Az előállítási módszerek és a jellemző reakciók alább láthatók: 

 
 

 

 

 

 

Ar = 4-MeC6H4, 4-MeOC6H4, 4-ClC6H4 és 3,5-MeC6H3  

 
A tetrazénkomplexekre egy másik előállítási módszert is kidolgoztak, melynek az a lényege, 

hogy az Ar2N4 egység átvihető a [Ni(Ar2N4)2] adduktumról a nulla oxidációs állapotú 

platinaatomot trtalmazó komplexre: 

 
 

 

 

 

 

Ar = 4-MeC6H4 és 3,5-MeC6H3  

 
 Egykristályröntgendiffrakciós módszerrel meghatározták a [Ni0{1,4-(3,5-

Me2C6H3)2N4}2] komplex szerkezetét. A molekulában két egymástól független ArN4Ar 

ligandum van, melyek az 1-es és a 4-es nitrogéneken keresztül kapcsolódnak a fémhez, és 

alkotják a két kelátgyűrűt.  

(38)

(39)

Ni(COD)2 + ArN3(felesleg) Ni(Ar 2N4)2

ArN3

Ni(Cp)2 + ArN3(felesleg) Ni(Ar 2N4)(Cp)

Ni(Ar 2N4)2 + t-BuNC(felesleg) Ni(Ar 2N4)(t-BuNC)2

2t-BuNC

[Ni(Ar 2N4)2]

[Ni(COD)2]

[Pt(COD)2]

[Ni(Ar 2N4)2Ni(COD)] [Ni(Ar 2N4)(t-BuNC)2]
t-BuNC

t-BuNC [Ni(Ar 2N4)2Pt(t-BuNC)2] [Pt(Ar2N4)(t-BuNC)2]

t-BuNC [Ni(Ar 2N4)(t-BuNC)2]
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A két N4Ni egység atomjai külön-külön egy síkban vannak, és ezek a síkok egymásra 

merőlegesek. A N-N távolságok (1,328(3) Å-től 1,309(3) Å-ig változhat) azt mutatják, hogy 

a nitrogénatomok között többszörös kötések alakulnak ki. 

 

Platinakomplexek 

 

 Cenini és munkatársai több cikkben tesznek említést tetrazénkomplexek 

előállításáról. A [33]-as hivatkozásban különböző amidoszármazékok keletkezése mellett a 

[(PPh3)2Pt(N2Ts)2] képlettel megadott termék képződéséről számolnak be: 

 
         TsN3  

    [Pt(PPh3)4] → [(PPh3)2Pt(N2Ts)2]            (40) 
 
 IR-spektroszkópiai mérés alapján megállapították, hogy a termék valószínűleg 

tetrazénkomplex. Ugyanez a vegyület keletkezett akkor is, ha a tozil-azidot vegyes 

ligandumú [Pt(PPh3)2(C2H4)] platinakomplexszel reagáltatták [31, 33].  

Későbbi cikkeikben a szerzők a ródium- és irídium-tetrazénkomplexekhez hasonlóan a 

[(PPh3)2Pt(N2Ts)2] adduktumról is kimutatták, hogy klorokomplex keletkezése és a 

tetrazénligandum bomlása közben reagál sósavval [31, 40]: 

 
 [(PPh3)2Pt(N2Ts)2] + 2HCl → [Pt(PPh3)2Cl2] + TsNH2 + TsN3            (41) 
 
 Beck és munkatársai a [transz-(PhC≡C)2Pt(PEt3)2] komplexet 4-nitro-fenil-aziddal a 

[(PhC≡C)2(PEt3)2Pt{1,4-(4-NO2C6H4)2N4}] származékká alakították [46].  

 
      -N2 
[(PhC≡C)2Pt(PEt3)2] + 4-NO2C6H4N3 → [(PhC≡C)2(PEt3)2Pt{1,4-(4-NO2C6H4)2N4}]  (42) 
 

A tetraazakomplexeket 13C- és 31P-NMR-spektrumaikkal jellemezték, és szerkezetüket 

röntgendiffrakciós módszerrel is meghatározták. Megállapították, hogy a foszfinligandumok 

ekvivalensek, és egymáshoz képest transz-helyzetet foglalnak el. A tetrazénkomplex 

röntgendiffrakciós szerkezete alapján a négy nitrogénatom közötti kötésrendet egynél 

nagyobbnak találták (N−N(hidrazin) 1,45 Å; N=N(transz-azobenzol) 1.247 Å; 

N≡N(dinitrogén) 1,098 Å). Hasonlóan az eddig bemutatott tetrazénkomplexekhez, a Nα-Nβ 

kötések hosszabbak mint a Nβ-Nβ kötés, és az N4 atomcsoport gyakorlatilag egy síkban van. 
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b) N-C és N-fém kötések kialakulását eredményező reakciók 

 

Cirkóniumkomplex 

 

 Rheingold és munkatársai a [Cp*
2Zr(C2Ph2)] cirkóniumkomplexet reagáltatták tolil-

aziddal [47]. A reakció során az azid a terminális nitrogénjén keresztül az egyik Zr-C 

kötésbe épül be, és a fém-szén kötés felhasításával négyes gyűrűt alakít ki. 

 
 
 
 
 

 
 
 
Spektroszkópiai vizsgálatok eredményei alapján a termék azametalla-ciklobuténszármazék. 

Ezt a röntgendiffrakciós szerkezetvizsgálat is alátámasztotta. A szén- és nitrogénatomokból 

álló lánc mentén megfigyelt kötéshosszak a vegyértékelektronok nagyfokú delokalizációjára 

utalnak. 

 

Molibdénkomplexek 

 

 A Curtis és munkatársai által előállított molibdénkomplexeket már említettük a 

nitrénkomplexeknek szentelt fejezetben is (ld. (15) egyenlet), mivel terminális 

imidoligandumot is tartalmaznak [13, 48].  

Amint a (15) egyenletben látható volt, két molekula aril-aziddal olyan termék áll elő, 

melyben az egyik azidmolekula fragmentálódás nélkül épül be a komplexbe. A 

röntgenszerkezet alapján megállapították, hogy a második azid molekula szén-monoxid 

molekula segítségével, egy ötös gyűrű képződése közben kapcsolódik a komplexhez. Az 

azid terminális nitrogénatomja hídhelyzetben kötődik a két központi fématomhoz. 

(43) 

Ph

Tol

+ TolN 3 Cp*2 Zr
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Ozmiumkomplexek 

 

 Lewis és munkatársai különböző hárommagvú ozmiumkomplexek és fenil-azid 

reakcióját vizsgálták [49, 50]. Kimutatták, hogy termékként [Os3(CO)10{(O)CN3Ph}(L)] 

komplexek keletkeznek, ahol L = acetonitril vagy piridin. Az [Os3(CO)10{(O)CN3Ph} 

(NCMe)] röntgendiffrakciós úton meghatározott szerkezete azt mutatja, hogy a fenil-azid 

ugyanúgy kapcsolódik be a molekulába, amint azt a molibdénkomplexeknél korábban leírtuk 

(15). A γ-nitrogén hídként vesz részt az ozmiumatomok között, és az α-nitrogén egy CO 

ligandum szénatomjához kapcsolódva zárja az ötös gyűrűt:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

c) N-H és N-fém kötések kialakulásához vezető reakciók 

 

 Több szerző megfigyelte, hogy hidridokomplexekkel megvalósuló reakciók során az 

azidmolekula képes a fém-hidrogén kötésbe beépülni. 

 Haymore és munkatársai kimutatták, hogy a [WH(CO)2(NO)(PPh3)2] komplex 

reakciója aril-azidokkal [W(ArN3H)(CO)(NO)(PPh3)2] adduktumokra vezet, melyben az α- 

és a γ-nitrogénatomok a fémhez kapcsolódnak, és azzal egy négytagú gyűrűt alkotnak [17]. 

A kiindulási komplexben ligandumként jelenlevő hidridion a γ-nitrogénnel hoz létre kötést. 

Rénium-hidrido-komplexnél hasonló reakciót figyeltek meg. 

 Lewis és munkatársai szolgáltatták az ide tartozó anyagok másik példáját. Az [Os3(µ-

H)2(CO)10] komplexet szerves aziddal reagáltatva a [Os3(µ-H)(CO)10(HN3R)] termékeket 

kapták, ahol R = Ph, n-Bu, CH2Ph [20, 50]. Az ozmiumatomok egyenlő oldalú háromszöget 

alkotnak, melynek egyik élén levő két ozmium közé belép a fenil-azid az α- és a γ-

nitrogéneken keresztül. Fenil-azid esetén a két N-N távolság röntgendiffrakciós mérés 

alapján közel egyenlőnek adódott. Ez annak tulajdonítható, hogy a nemkötő elektronpárok az  

Os

Os

N

Os

(CO)4

(CO)3 (CO)3
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N3 egység kötésein delokalizálódnak. A γ-nitrogénhez kötött hidrogén jelenlétét 1H-NMR 

vizsgálatok alapján igazolták. A szerzők megfigyelték, hogy a bemutatott termék termikusan 

nitrénkomplexre bomlik, melyet a Nitrénkomplexek című fejezetben már bemutattunk 

(ld. (19) egyenlet). 

 

d) N-O és N-fém kötések kialakulásához vezető reakciók 

 

 Nitrogén-oxigén és nitrogén-fém kötések kialakulásával járó átalakulásról egy 

közleményben találtunk említést [51]. Zhu és Espenson metilrénium-trioxid katalizátor 

jelenlétében vizsgálták az etil-diazoacetát, valamint aril-azidok reakciót. Aril-azidok 

esetében feltételezték, hogy a reakció részlépései között szerepel az 1,3-dipoláris 

cikloaddíció, mely egy Re=O kötés részvételével az alábbi köztiterméket eredményezi: 

 

 

 

 

Újabb azid molekula részvételével a katalitikus reakció azobenzol képződésére vezet. 

 

e) N-P és N-fém kötések kialakulásához vezető reakciók 
 
Molibdénkomplexek 

 

 A [{(2,4,6-(t-Bu)3C6H2O)(HC≡CCH2)}P=MoCp(CO)2] vegyület aril-aziddal (ArN3) 

1,3-dipoláris cikloaddícióban triazolin származékokat eredményez [52]. A [{(2,4,6-(t-

Bu)3C6H2O)(HC≡CCH2)}P-N=N-N(Ar)-MoCp(CO)2] termékben foszfor-, molibdén- és 

három nitrogénatomból álló ötös gyűrű alakul ki, melyek szerkezeti adatait 

röntgendiffrakciós módszerrel meghatározták. Az α-nitrogén a fémhez, a γ-nitrogén a 

foszforatomhoz kötődik. A triazolinszármazék hőmérsékletemelkedés hatására N2 molekulát 

veszít, és az ötös gyűrűből hármas gyűrű lesz. 
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Volfrámkomplexek 
 

 Haymore és munkatársai foszfazidok tanulmányozása során megfigyelték, hogy az 

egyébként termikusan instabilis ArNNNPR’3 vegyületek komplexei előállíthatók volfram- 

vagy molibdén-foszfin-komplexek és aril-azidok reakciójával. Így a [WBr2(CO)3(PPh3)2] 

komplex reakciója aril- vagy p-toluolszulfonil-aziddal [WBr2(CO)3(ArN3PPh3)] képződésére 

vezet (Ar = CH3C6H4SO2-, CH3C6H4-, C6H5-)[17, 53]: 

 [WBr2(CO)3(PPh3)2] + ArN3 → [WBr2(CO)3(ArN3PPh3)]+ ArNPPh3 + N2    (44) 
 
Röntgendiffrakciós mérések alapján megállapították, hogy foszfazid ligandum kelátként 

koordinálódik az N1 és N3 nitrogénatomok részvételével. Az N3 egységre jellemző, hogy a 

σ kötésen kívül delokalizált elektronok is erősítik a N-atomok közötti kapcsolatot.  

 
Ruténiumkomplex 
 
 Hursthouse és munkatársai az (44) egyenletben keletkező volfrámkomplexhez 

hasonló ruténiumkomplexet állítottak elő [38]. A [RuH2Cl2(PPri
3)2] komplex mezitil-aziddal 

való reakciója során a [RuCl3(PPri
3)(MesN3PPri

3)] triazénofoszforán származék keletkezett. 

A termék, hasonlóan a bemutatott volfrám adduktumhoz, RuN3 atomokból álló négytagú 

gyűrűt tartalmaz, melyben az eredeti iPr3P ligandum a γ-nitrogénhez kötődik. 

 

 

2.1.2.2.Valódi azidkomplexek 

 

 Bár a szerves azidok fémkomplexszekkel mutatott reakcióit évtizedek óta 

tanulmányozták, és azidkomplexek képződését számos mechanizmuselképzelésben 

feltételezték, valódi azidkomplexeket megfigyelni és szerkezetileg jellemezni csak a 90-es 

évek második felében sikerült.  
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Cirkónium-irídium komplex 

 

 Bergman és munkatársai [Cp2Zr(µ-Nt-Bu)IrCp*] dimert reagáltattak fenil-aziddal, 

melynek révén az alábbi kétmagvú termékhez jutottak [54]: 

 
 

 

 

 

 

 

Röntgendiffrakciós szerkezetmeghatározás szerint az azidligandum és a Zr,- N- és Ir-

atomok egy síkban helyezkednek el. A N-N kötésekre meghatározott kötésrendek egy és 

kettő között vannak, ami azt mutatja, hogy a nitrogénatomok között elektrondelokalizáció 

jön létre. Az azidkomplex oldatának szobahőmérsékleten történő besugárzása nem 

eredményezett dinitrogénvesztést. Melegítés hatására (t > 75°C) azonban a várt reakció 

lejátszódik, és diimid komplexet szolgáltat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 15N izotóppal jelzett és a jelzetlen azidot tartalmazó dimerek együttes termolízise azt 

mutatta, hogy az azidligandumok a komplexek között nem cserélődtek ki. Az azidkomplex 

ligandumcserével szemben mutatott inertségét támasztotta alá az a kísérlet is, amikor az 

azidkomplex hőbontását egy másik azid jelenlétében valósították meg, és ebben az esetben is 

a (46) reakcioban nyert diimidokomplex keletkezett. 

 

(45)

(46)

PhN3

Cp2Zr IrCp*
N

t-Bu

Cp2Zr IrCp*
N

t-Bu

N

N
N

Ph

+ N2
Cp2Zr IrCp*

N
t-Bu

N
Ph

Cp2Zr IrCp*
N

t-Bu

N

N
N

Ph



 30

Vanádiumkomplex 

 

 Cummins és munkatársai a mezitil-azid vanádiumkomplexét állították elő a 

„Nitrénkomplexek” fejezetben ismertetett (6) reakció szerint. Azt figyelték meg, hogy a 

[V(N3Mes)(I)(NRArF)2] termék 54°C-ig termikusan stabilis, de e fölött dinitrogén-fejlődés 

közben nitrénkomplexszé alakul [6]. Meghatározták az azidkomplex szerkezetét, melyben a 

V-N kötés hossza 1,662(4) Å, és ez majdnem hármas kötésnek felel meg. Az α- és a β-

nitrogének között az 1,198(6) Å-ös távolság kettős kötésre utal. A V-N-N tengely csaknem 

lineáris, a bezárt szög 169(4)°. Az azidligandum atomjai és a mezitilgyűrű síkja 

koplanárisak.  

 

Tantálkomplex 

 

 Bergman és Proulx kimutatták, hogy a [Cp2Ta(PMe3)(CH3)] komplex reakciója fenil-

aziddal első lépésben a [Cp2Ta(N3Ph)(CH3)] azidkomplexet eredményezi [7]. Ez a termék a 

legtöbb azidkomplexhez hasonlóan hő vagy fény hatására nitrénkomplexszé alakul át, 

miközben dinitrogént veszít, ahogyan azt a (8) reakcióban bemutattuk. A szerzők 

megállapították, hogy a Ta-N kötésrend kettő és három között van, míg a N-NPh távolság 

1,267(15) Å, valamivel hosszabb mint a jellegzetes N=N kötés.  

 Az azidkomplex 70-105°C között történő hevítése, oldatban és szilárd állapotban 

egyaránt, dinitrogénkilépéshez és nitrénkomplex képződésére vezet. Az oldat fotolízise 

szintén nitrénkomplexet szolgáltat. A termikus bomlás kinetikai vizsgálata, valamint a 

komplexek átalakulásának tanulmányozása a bomlás monomolekuláris jellegét támasztották 

alá. Izotópos nyomjelzéssel megállapították, hogy a komplex és a szabad ligandum között 

csere nem játszódik le. 

 

2.1.2.3. Feltételezett azidkomplex köztitermékek 

 

 Itt foglaljuk össze azokat a közleményeket, melyekben aril-azidok fémkomplexekkel 

adott reakcióinak értelmezéséhez azidkomplexek fellépését tételezik fel. Egymagvú 

fémkomplexek esetén négytagú, két központi fématom esetén pedig öttagú gyűrűs adduktum 
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alakulhat ki, melyeket a nitrénkomplexek előfutárának tekintenek, de kialakulásukra 

közvetett kísérleti bizonyítékok nem állnak rendelkezésre. 

 

Tantálkomplex 

 

 Tantálkomplex és fenil-azid reakciója során első lépésben az 1 azidkomplex 

keletkezik, amely hő hatására dinitrogénkilépéssel nitrénkomplexszé alakul [7]. Bergman és 

munkatársai feltételezik, hogy az α-nitrogén kötést hoz létre a fémmel, majd a négytagú 

gyűrűs 2 köztitermékből N2 molekula kiszakadásával jön létre a nitrénadduktum. A  

mechanizmust vázlatosan a (47) egyenlet mutatja be: 

 
 
 

 

 

 

 

   (1)   (2)       (3) 

 

Molibdénkomplexek 

 

 Curtis és munkatársai kétmagvú molibdénkomplexeket reagáltattak aril-azidokkal a 

(15)-es reakció szerint [13, 48]. Feltételezték, hogy a reakció első lépésében kialakul a 3 

köztitermék, melyből dinitrogénmolekula lehasadásával keletkezik a 4 nitrénhidas vegyület: 
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Vaskomplex 

 

 Iqbal aromás azidból karbamidszármazékokat állított elő vas-pentakarbonil 

jelenlétében [35]. A szerző a reakció első lépésében itt is FeNNN négytagú gyűrűs 

köztitermék kialakulását feltételezi. Hasonlóan az eddig említett közleményekhez, a reakció 

dinitrogén kilépésével folytatódik, és többlépéses átalakulást követően jön létre az 

ArN(H)C(O)N(H)Ar végtermék.  

 

Ródium-, irídium-, palládium- és platinakomplexek 

 

 Canziani és munkatársai kétmagvú ródiumkomplexet reagáltattak benzoil-aziddal 

[32]. Hasonlóan a korábban leírtakhoz a szerzők feltételezik, hogy az azid egyes és hármas 

pozícióban levő nitrogénjei a fématomokhoz kapcsolódnak, és mindkét ródiumatom körül 

négy atomból álló gyűrű jön létre. A koordinált azid dinitrogénkilépés mellett koordinált 

izocianáttá alakul át. 

 Több szerző vizsgálta különböző fémek egymagvú karbonilkomplexeinek aril-

azidokkal mutatott reakcióit. Ezen átalakulások változatos termékeket eredményeznek, és 

minden esetben feltételezhetően kialakul az ábrán látható köztitermék [55, 56, 30, 33, 34]: 

 
 
 
 
 

 
M = Rh, Ir, Pd, Pt  

 
Rézkomplex 

 

 Yamamoto és munkatársai RN=C=NR karbodiimideket reagáltattak tozil-aziddal 

rézpor jelenlétében [57]. Feltételezésük szerint elképzelhető olyan mechanizmus, melynek 

egyik lépésében egy CuN3 egységből álló négytagú gyűrű jön létre. Az átalakulás a 

fentiekhez hasonlóan N2 kilépéssel folytatódik, és néhány lépés után keletkezik a guanidin 

termék. 
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2.2. FÉMKOMPLEXEK ÉS SZERVES AZIDOK REAKCIÓJÁNAK KINETIKAI 

VIZSGÁLATA 

 

 A szerkezeti vizsgálatoktól eltérően átmenetifém-komplexek és szerves azidok 

reakciójának kinetikai leírásával alig néhány közlemény foglalkozik.  

 Schwetlick és munkatársai aril-azidok szén-monoxiddal végbemenő reakcióját 

tanulmányozták síknégyzetes d8-ródiumkomplex jelenlétében [55]. Azt tapasztalták, hogy a 

CO nyomást 33 és 200 kPa közötti változtatása nem volt hatással a reakció sebességére. Az 

azid fogyása és az izocianát keletkezése ugyanolyan sebességgel és első rend szerint 

játszódott le, amit a következő egyenlettel írtak le: v = k’[azid]. A k’ sebességi állandó az 

alkalmazott katalizátor koncentrációjával arányos: k’ = k[RhCl(CO)(PPh3)2]. E sebességi 

egyenletet azonban korlátozott érvényességűnek találták. 

 
[RhCl(CO)(PPh3)2] + ArN3 → [RhCl(N2)(PPh3)2] + ArNCO           (48) 

    [RhCl(N2)(PPh3)2] + CO  → [RhCl(CO)(PPh3)2] + N2           (49) 
 
A fémhez koordinálódó ligandumok anyagi minőségének a reakciósebességre gyakorolt 

hatásából arra következtettek, hogy a reakciósebességet meghatározó lépés az azid oxidatív 

addíciója. Az aril-azid p-szubsztituenseinek a reakciósebességre gyakorolt hatását vizsgálva 

megállapították, hogy elektronszívó szubsztituensek a sebességi állandó értékét növelik 

(ρ = 2,0) 

 
 Az [IrCl(CO)(PPh3)2] (8) komplex, amely koordinációs szempontból telítetlen, 

szerves azidokkal dinitrogén-komplexet (10) és szerves izocianátot (11) eredményez [56].  
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Spektroszkópiai és kinetikai vizsgálatok a következő mechanizmust támasztják alá: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ahol L = Ph3P 

 
 A reakció első lépésében keletkező 9 köztitermék létezésére nem találtak 

bizonyítékot. Ha az oldószer vizet vagy alkoholt tartalmazott, a 10 termék izolálható volt. 

Amennyiben a reakcióelegy nem tartalmazott alkoholt, úgy az izocianát reakcióba lépett a 

dinitrogénkomplexszel, és a 12 acil-izocianát származék keletkezett.  

Az (50) reakció kinetikai vizsgálata során megállapították, hogy a másodrendű sebességi 

egyenlet 75%-os konverzióig érvényesnek tekinthető. 
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Az azid elektrofil jellegének fokozása a reakciósebességet növelte. Ugyancsak 

sebességnövelő hatást tapasztaltak, ha trifenil-foszfin helyett alkil-foszfinokat alkalmaztak 

ligandumként. Mindezen megfigyelésekből arra következtettek, hogy az aril-azid a 

sebességmeghatározó lépésben elektrofil reaktánsként vesz részt. A sebességi állandó 

hőmérsékletfüggéséből meghatározott aktiválási entrópiaváltozás az aktivált komplex 

jelentős rendezettségére engedett következtetni (∆S╪ = -34 eu). 

 
 Mint azt már említettük, az utóbbi években végzett szintetikus munkák 

eredményeként sikerült azidkomplexeket előállítani. Egyes esetekben elvégezték ezek 

bomlásának kinetikai vizsgálatát is.  
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Így Bergman és munkatársai kimutatták, hogy a [Cp2Ta(N3Ar)(CH3)] tantálkomplex 

elsőrendű kinetikai egyenlet szerint bomlik nitrénkomplexre és dinitrogénre [7, 58]. 

 
        hevítés 

    [Cp2Ta(N3Ar)(CH3)] →  [Cp2Ta(NAr)(CH3)]             (51) 
           -N2 
           13    14 
 
ahol Ar = C6H5 (a), p-Me2NC6H4 (b), p-CF3C6H4 (c) 
 

A para-szubsztituált azidok sebességi állandói között érvényesnek találták a 

Hammett összefüggést, és a ρ reakciókonstans értéke +0,66-nak adódott. Ez azt mutatja, 

hogy a reakciót az azidon található para-helyzetű elektronszívó szubsztituensek gyorsítják. 

A kapott eredményeket összhangban levőnek találták egy olyan elképzeléssel, miszerint a 

dinitrogén molekula kilépése az 13 komplexből négytagú Ta−N(Ar)−N=N triazametalla 

gyűrűt tartalmazó köztiterméken keresztül valósul meg. 

A tantálkomplexnél tapasztaltakkal ellentétben a [V(N3Mes)(I)(NRArF)2] 

vanádiumkomplex bomlásánál másodrendű kinetikai viselkedést figyeltek meg [6].  

Ugyancsak elvégezték a kétmagvú Zr-Ir-azidkomplex átalakulásának kinetikai 

vizsgálatát [54]. A kísérleti adatok ez esetben is elsőrendű kinetikai képet tártak fel. Az 

aktiválási paraméterek igen közel estek azokhoz a ∆H╪ és ∆S╪ értékekhez, amelyeket a 

tantálkomplex bomlásának vizsgálata során nyertek. A másodrendű szubsztituensek jelenléte 

ebben az esetben is sebességnövelő hatást gyakoroltak, bár a ρ érték mindössze +0,4-nek 

adódott. 

 

 

 A bemutatott irodalmi adatokból megállapíthatjuk, hogy az átmenetifém-komplexek 

aril- és acil-azidokkal igen változatos módon reagálnak. E szerves azidok fémkomplexszel 

való reakciója során leggyakrabban nitrénkomplexek keletkeznek, melyekben az 

imidocsoport általában egyeskötésnél erősebb kötéssel kapcsolódik a fématomhoz. Az M-N-

C tengely nem ritkán közel egyenest ad, jeléül az igen intenzív fém-nitrogén 

kölcsönhatásnak. Többmagvú komplexekben a nitrénligandum lehet terminális- vagy 

hídhelyzetben és az utóbbi esetben koordinálódhat kettőnél több fématomhoz is. 
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Több azidmolekula részvételével triazén- és tetrazénligandumok képződhetnek. Nem ritka az 

a reakcióút sem, amelynek során a belépő azidmolekula a fém korábbi ligandumaival 

reakcióba lépve rögzül a koordinációs szférában.  

A legújabb kutatások eredményeként sikerült több, koordinált azidot tartalmazó 

fémkomplexet szerkezetileg megismerni. Az elvégzett kinetikai vizsgálatok, valamint a 

jelzett azidokkal folytatott mechanizmusvizsgálatok bepillantást engedtek az azidcsoport 

koordinációs szférán belüli viselkedésébe. 
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3. KÍSÉRLETI RÉSZ  

3.1. AZ ALAPANYAGOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS TISZTÍTÁSA 

 

 A kísérleti munkánkhoz alapanyagként szolgáló [Pd2Cl2(µ-dppm)2] komplexet és 

szerves azidokat az irodalomból ismert közlemények alapján állítottuk elő. Az analitikai 

tisztaságú oldószereket és vegyszereket az Aldrich, a Reanal és a Fluka cégektől vásároltuk, 

és további tisztítás nélkül használtuk. 

 

3.1.1. A [Pd2Cl2(µ-dppm)2] dimer előállítása és tisztítása [59] 

 

 Mintegy 100 cm3 térfogatú, mágneses keverővel ellátott Schlenk-edénybe, nitrogén 

atmoszféra alatt, 50 cm3 dioxigénmentesített diklór-metánt öntöttünk. Az oldószerbe 0,412 g 

(1,08 mmol) [PdCl2(PhCN)2], 0,545 g (0,527 mmol) [Pd2(dba3)]⋅CHCl3 komplexeket 

(dba = dibenzilidén-aceton), valamint 0,819 g (2,13 mmol) bisz-(difenilfoszfino)-metánt 

mértünk be. Az elegyet keverés és dinitrogén-gáz átáramoltatás mellett fél óráig 

refluxhőmérsékleten termosztáltuk. Az így kapott oldatot lehűlés után üvegszűrőn leszűrtük 

és vákuumban kb. 10 cm3-re bepároltuk. 100 cm3 metanol kis részletekben történő 

hozzáadásával a terméket leválasztottuk. A narancssárga anyagot kiszűrtük és 3x10 cm3 

dietil-éterrel mostuk. Tisztítás céljából a terméket diklór-metánban feloldottuk, Celiten 

átszűrtük, és a metanolos leválasztást megismételtük. 1H- és 31P-NMR spektrumok szerint a 

komplex legfeljebb oldószernyomokat tartalmazott. A palládiumdimert fénytől elzárva 

tároltuk. 
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3.1.2. Arénszulfonil-azidok előállítása és tisztítása 

 

 Az ArSO2N3 (a-j) arénszulfonil-azidok előállításánál Liedhegener és munkatársai 

által leírt receptet követtük [60].  

 
A p-toluolszulfonil-azid előállítása: 

50 cm3-es Erlenmeyer-lombikban feloldottunk 4,5 cm3 vízben 1,612 g (24,8  mmol) nátrium-

azidot, és hozzáadtunk 9 cm3 90 tf%-os vizes etanolt. Ehhez az oldathoz keverés közben 

45°C-ra melegített 4,3 g (22,5 mmol) p-toluol-szulfonil-kloridot és 4,5 cm3 99%-os etanolt 

tartalmazó elegyet csepegtettünk. A reakcióelegyet 2,5 órán keresztül szobahőmérsékleten 

kevertük, és utána vákuumlepárlóval az oldószer nagy részét eltávolítottuk. A visszamaradt 

anyaghoz 27 cm3 vizet öntöttünk, és választótölcsérben összeráztuk. Az olajos p-toluol-

szulfonil-azidot elkülönítettük, és 2 x 25 cm3 vízzel mostuk. A termék diklór-metános oldatát 

magnézium-szulfáton szárítottuk, majd szűrés után az oldószert Rotadeszten lehajtottuk. A 

kitermelés 3,6 g, ami kb. 80%-os hozamnak felel meg. 

 
Hasonló módon eljárva további ArSO2N3 képletű szulfonil-azidokat állítottunk elő: 

Ar = 4-CH3OC6H4 (a) (hozam 67 %), C6H5 (c), 4-FC6H4 (d) (63 %), 4-AcC6H4 (e) (48 %), 

4-NO2C6H4 (f) (27 %), 2-NO2C6H4 (g) (33 %), 2,4,6-(iPr)3C6H2 (j) (80 %), C10H7 (h)  

(2-naftil-), Fc (i) (ferrocenil-) (58 %)  

 

3.2. A SZERKEZETI ÉS KINETIKAI VIZSGÁLATOKNÁL ALKALMAZOTT 

MŰSZEREK ÉS MÓDSZEREK 

 

 A reakciók nyomon követésére és az anyagok jellemzésére különböző analitikai 

módszereket használtunk. A szerkezeti adatok meghatározásához elsősorban 1H- és 31P-

NMR, valamint IR-spektroszkópiai módszereket alkalmaztunk. Az NMR spektrumokat 

CDCl3 oldószerben Varian Unity-400 spektrométeren vettük fel, referenciaként TMS (1H) és 

85%-os H3PO4 oldatot (31P) alkalmaztunk. A magas hőmérsékletű (T > 60°C) vizsgálatok 

során CDBr3 oldószert használtunk. Az IR spektrumokat a probléma jellegétől függően KBr-

ban vagy diklór-metánban, Nicolet 205 FT-IR spektrométeren vettük fel. Több arénszulfonil-
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azid, valamint nitrén- és azidkomplex szerkezetét egykristály röntgendiffrakcióval is 

meghatároztattuk. Ezeket a vizsgálatokat Enraf-Nonius CAD4 egykristály 

röntgendiffraktométeren végezték. A szerkezeti adatokat C, H, N és S elemanalitikai 

adatokkal egészítettük ki.  

 Az arénszulfonil-azidok képződésének, valamint a [Pd2Cl2(µ-dppm)2] 

palládiumdimer és a szulfonil-azidok reakcójának nyomon követésére vékonyréteg-

kromatográfiás módszereket dolgoztunk ki. Az előbbi esetben CH2Cl2-EtOAc   6:1, az 

utóbbihoz CH2Cl2-C6H6   1:1, CH2Cl2-EtOAc   20:1, CH2Cl2-EtOAc   50:1 és kloroform-

aceton   30:1 futtatószereket használtunk. Az elemzést Kieselgel 60 F254 jelzésű alumínium 

hordozós vékonyréteg lapokon végeztük. 

 

 A kinetikai vizsgálatokat diódasoros spektrofotométerekkel végeztük (Hewlett 

Packard 8452A és Hewlett Packard 8453). A kísérletekhez 1 mm-es és 1 cm-es 

kvarcküvettákat használtunk, melyeket –10 és +35°C között Grant LTD 6 típusú 

termosztáttal ± 0,1°C pontossággal termosztáltunk. 

 Néhány elemanalitikai mérésen kívül, amelyek az ELTE TTK Szerves Kémiai 

Tanszékén készültek, minden kísérlet és mérés a MTA Kémiai Kutatóközpont Kémiai 

Intézetében történt.  
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4. A KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK ISMERTETÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE 

4.1. NITRÉNKOMPLEXEK 

4.1.1. Nitrénkomplexek előállítása 

 

 Doktori munkám kiindulópontját az a korábbi megfigyelés képezte, hogy egyes 

szulfonamidszármazékok (N-klór-szulfonamidok sói, N-arilszulfonil-jód-iminek és N-

arilszulfonil-szelenil-iminek) katalitikusan arénszulfonil-izocianátokká karbonilezhetők [61-

63]. 

 
    Pd-komplex 

     [ArSO2NCl]K + CO → ArSO2NCO + KCl                        (52) 

     Pd-komplex 
     ArSO2N=XPhn + CO→ArSO2NCO + PhnX                       (53) 

 
X = I, n = 1; X = Se, n = 2 
 

Felvetődött az az elképzelés, hogy ezek a reakciók közös intermedieren, palládium-

nitrén-komplexen át játszódnak le. Ezért feltehető volt, hogy ilyen komplexek előállítása és 

reakcióik vizsgálata hozzájárul ezen reakciók mechanizmusának pontosabb megértéséhez. 

Az irodalmi összefoglalóból kitűnik, hogy palládium-nitrén-komplexeket csak elvétve 

állítottak elő. Bár számos fém esetében nitrénkomplexek előállítására megbízható 

reakcióutak állnak rendelkezésre, a palládium ezen komplexeire kidolgozott módszer 

tudtunkkal nem ismeretes. Munkánkban először kétmagvú palládium-nitrén-komplexek 

előállítását tűztük ki célul. Kísérleteink során egy új reakciót figyeltünk meg. Azt 

tapasztaltuk, hogy az ArSO2N3 általános képletű szerves azidok kölcsönhatása az 1 Pd-

dimerrel gyors reakcióra vezet, melynek termékét [Pd2Cl2(µ-dppm)2(µ-NSO2Ar)] képletű 

nitrénkomplexekként azonosítottuk: 

 
[Pd2Cl2(µ-dppm)2] + ArSO2N3  →  [Pd2Cl2(µ-dppm)2(µ-NSO2Ar)] + N2   (54) 

    (1)             (2) 
 
ahol dppm = bisz(difenil-foszfino)-metán; Ar = 4-metoxi-fenil- (a), 4-metil-fenil- (b), fenil- 

(c), 4-fluor-fenil- (d) 4-acetil-fenil- (e), 4-nitro-fenil- (f), 2-nitro-fenil- (g), 2-naftil- (h), 

ferrocenilcsoport (i). 

CH2Cl2
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A nitrénkomplexek előállítására használt recepturát a 6.1. fejezetben írtuk le.  

A nitrénkomplexszel párhuzamosan keletkező dinitrogéngáz fejlődését volumetrikus 

méréssel igazoltuk. Azt tapasztaltuk, hogy 1 mól 1 komplex reakciója során közelítőleg 

1 mól gáz fejlődik. A feleslegben adott azid változatlanul maradt vissza.  

 

4.1.2. A nitrénkomplexek szerkezetének vizsgálata 

 

 A [Pd2Cl2(µ-dppm)2] dimer arénszulfonil-azidokkal az (54) egyenlet szerint 

úgynevezett A-vázas szerkezetű nitrénkomplex keletkezése közben reagál. Ez azt jelenti, 

hogy a termékben a nitrénligandum nitrogénatomja a palládium- és a klóratomokkal egy A 

betűhöz hasonló szerkezetet alkot. A reakció következtében felszakad a Pd-Pd kötés és 

kialakul a hídhelyzetű nitrénligandumot tartalmazó 2 komplex. Az irodalomban sem az 

általunk végrehajtott reakcióra, sem pedig az előállított anyagokra nem találtunk utalást. A 

termékeket IR-, NMR-, UV-spektroszkópiai módszerekkel, illetve elemanalízissel 

jellemeztük. Néhány esetben sikerült egykristályt növeszteni, melynek révén több 

nitrénkomplex szerkezetét röntgendiffrakciós módszerrel meghatároztuk.  

A 2a-2i nitrénkomplexek főbb szerkezeti sajátságai az 1. ábrán láthatók: 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. ábra: Az (54) reakcióban képződő (2a-2i) nitrénkomplexek általános szerkezeti felépítése 
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 A 1H-NMR spektrumok alifás tartományában a nitrénkomplexek metilénhidrogénjei 

AB jelrendszert adnak. Ez annak tulajdonítható, hogy a nitrénligandumok a Pd- és P-atomok 

által meghatározott sík egyik oldalán helyezkednek el, és ezáltal a metilénhidrogének kémiai 

környezete eltérő. Az ugyanazon szénatomhoz tartozó hidrogénatomok más-más helyen 

jelennek meg a spektrumban, de az egyazon síkfélen levő hidrogénatomok, a belső 

molekuláris mozgások következtében, azonos kémiai eltolódást mutatnak. A geminális 

hidrogének csatolása a jelek dublett felhasadását eredményezi, melyre a foszforatomokkal 

történő csatolás következtében kvintett felhasadás szuperponálódik. A 2c komplex 1H-NMR 

spektrumát a 2. ábrán mutatjuk be. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ábra: A [Pd2Cl2(µ-dppm)2(µ-NSO2C6H5)] komplex 1H-NMR spektruma 

 
Szabályos dublett-kvintett felhasadás abban az esetben valósul meg, ha a 

molekulában a foszforatomok mágneses szempontból egyenértékűek. A 2c 31P-NMR 

spektrumában 7,1 ppm-nél egy szingulett látható, amely azt mutatja, hogy oldott állapotban a 

foszforatomok ekvivalensek. Valamennyi vizsgált nitrénkomplex 2c-hez hasonló szerkezetű, 

amint azt az 1. táblázatban bemutatott NMR spektroszkópiai adatokból láthatjuk. 

A [Pd2Cl2(µ-dppm)2] dimer és a 2-nitro-benzolszulfonil-azid reakciójából származó 

termékben a nitrénkomplex mellett egy változó mennyiségben megjelenő mellékterméket 
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vettünk észre, amelyet eleinte nem tudtunk azonosítani. Ezzel a problémával a disszertáció 

4.3. fejezetében fogunk foglalkozni.  

A komplexekre jellemző δH és δP kémiai eltolódásokat, valamint a JHH és a JHP 

csatolási állandókat az 1. táblázatban foglaltuk össze:  

 

1. táblázat: A szintetizált [Pd2Cl2(µ-NSO2Ar)(µ-dppm)2], 2a-2i, nitrénkomplexek 1H-NMR 

és 31P-NMR adatai 

jele Ar δH (ppm) JHH (Hz) JHP (Hz) δP (ppm) 
2a 4-CH3OC6H4 2,58 (2H, d/kvin) 

3,68 (3H, s) 
4,14 (2H, d/kvin) 
6,2-8,9 (aromás hidrogének) 

12,7 
 
12,7 
 

3,5 
 
6,1 

7,3 (s) 

2b 4-CH3C6H4 2,22 (3H, s) 
2,57 (2H, d/kvin) 
4,10 (2H, d/kvin) 
6,6-7,9 (aromás hidrogének) 

 
12,8 
12,8 

 
3,3 
6,0 

7,2 (s) 

2c C6H5 2,58 (2H, d/kvin) 
4,01 (2H, d/kvin) 
7,0-7,8 (aromás hidrogének) 

12,8 
12,8 

3,4 
5,8 

7,1 (s) 

2d 4-FC6H4 2,61 (2H, d/kvin) 
4,02 (2H, d/kvin) 
6,3-8,0 (aromás hidrogének) 

12,8 
12,8 

3,5 
5,9 

7,0 (s) 

2e 4-AcC6H4 2,45 (3H, s) 
2,61 (2H, d/kvin) 
3,97 (2H, d/kvin) 
7,0-7,9 (aromás hidrogének) 

 
12,8 
12,8 

 
3,5 
5,9 
 

6,9 (s) 

2f 4-NO2C6H4 2,66 (2H, d/kvin) 
3,89 (2H, d/kvin) 
7,0-8,0 (aromás hidrogének) 

12,8 
12,8 

3,5 
5,8 

6,5 (s) 

2g 2-NO2C6H4 2,64 (2H, d/kvin) 
4,18 (2H, d/kvin) 
6,8-8,0 (aromás hidrogének) 

12,9 
12,9 

3,3 
5,8 

6,0 (s) 

2h C10H7 
(2-naftil) 

2,53 (2H, d/kvin) 
4,13 (2H, d/kvin) 
7,0-7,8 (aromás hidrogének) 

12,7 
12,7 

3,4 
6,2 

7,1 (s) 

2i Fc 
(ferrocenil) 

2,53 (2H, d/kvin) 
3,71 (2H, m) 
4,04 (5H, s) 
4,08 (2H, m) 
4,27 (2H, d/kvin) 
7,0-8,0 (aromás hidrogének) 

12,5 
 
 
 
12,5 
 

3,3 
 
 
 
6,2 

7,6 (s) 

s-szingulett, d-dublett, m-multiplett, kvin-kvintett 
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 A 2g, 2h és a 2i komplexek esetében sikerült egykristályt növeszteni, és a molekula-

szerkezetet röntgendiffrakciós módszerrel meghatározni. A röntgendiffrakciós mérések un. 

A-vázas szerkezetet mutatnak, amelyben a dppm ligandumok transz-helyzetben vannak, és 

az alapvázat alkotó nyolc atom kádkonformációban helyezkedik el. A nitrénligandumok a 

nitrogénatomon keresztül hídhelyzetben kapcsolódnak be a palládiumatomok közé, csaknem 

merőlegesen a Pd- és P-atomok által alkotott alapvázra. A szerkezetileg jellemzett 

komplexek egyes kötéstávolságait és vegyértékszögeit a 2. táblázatban foglaltuk össze: 

 
2. táblázat: A röntgendiffrakciós módszerrel jellemzett [Pd2Cl2(µ-NSO2Ar)(µ-dppm)2] 

komplexek egyes kötéstávolságai (Å) és vegyértékszögei (°) 

 2g 2h(1) 2h(2) 2i 
                       Ar- 2-nito-fenil- 2-naftil- 2-naftil- ferrocenil- 
Pd(1)⋅⋅⋅Pd(2) 

Pd(1)-N(1) 

Pd(2)-N(1) 

N(1)-S(1) 

S(1)-O(1) 

S(1)-O(2) 

S(1)-C(3) 

 

Pd(1)-N(1)-Pd(2) 

Pd(1)-N(1)-S(1) 

Pd(2)-N(1)-S(1) 

C(3)-S(1)-N(1) 

O(1)-S(1)-O(2) 

3,281(1) 

2,019(3) 

2,029(3) 

1,541(3) 

1,444(3) 

1,446(3) 

1,801(4) 

 

108,3(2) 

125,7(2) 

122,3(2) 

108,2(2) 

115,0(2) 

3,288(1) 

2,016(4) 

2,013(4) 

1,556(4) 

1,434(4) 

1,445(4) 

1,759(6) 

 

109,4(2) 

125,5(2) 

123,8(2) 

105,7(2) 

114,5(3) 

3,231(1) 

2,007(4) 

2,019(4) 

1,562(4) 

1,422(4) 

1,450(4) 

1,790(7) 

 

106,8(2) 

125,0(2) 

124,2(2) 

108,3(2) 

116,2(3) 

3,350(1) 

2,010(2) 

2,010(2) 

1,565(3) 

1,436(2) 

1,442(2) 

1,762(3) 

 

112,8(1) 

118,5(1) 

124,7(1) 

107,5(2) 

116,2(2) 

 

 

Mivel a Pd(1)⋅⋅⋅Pd(2) távolságok (3,231 és 3,350 Å) nagyobbak mint a fématomok 

van der Waals sugarainak összege, ezért kizárható a fém-fém kötés. A Pd-N távolságok 

2,007(4) és 2,029(3) Å közötti értéknek adódtak, ami egyszeres kötésnek felel meg. A 

meghatározott röntgenszerkezetek érdekessége az 1,541(3) és 1,565(3) Å közé eső S(1)-N(1) 

távolság. Ezek a távolságok a kén- és nitrogénatomok közötti kötés kettős kötés jellegére 
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utalnak, ami dπ-pπ kölcsönhatásnak tulajdonítható. Ezzel összhangban a N-atom körüli 

vegyértékszögek összege közel 360°. A kén-nitrogén kötés kettős kötés jellegére utal a 

szulfonilcsoport vegyértékrezgéseihez rendelhető sávok helyzete is. A νas,SO2 és a νs,SO2 

rezgési sávok 60-80 cm-1 értékekkel kisebb hullámszámoknál jelennek meg, mint a 

szulfonamidok esetében. Oldott állapotban azonban a S-N kötés úgy viselkedik, mintha 

egyszeres kötés volna, és körülötte az arilszulfonilcsoport rotációja megtörténik. Ezzel 

összhangban, amint azt már korábban említettük, a komplexek 31P-NMR spektrumában 

egyetlen éles rezonancia figyelhető meg.  

 

3. ábra: A[Pd2Cl2(µ-NSO2C6H4NO2-2)(µ-dppm)2] nitrénkomplex, 2g, szerkezete 
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 A 2h komplex esetében két különböző térszerkezetű molekula található az elemi 

cellában. A 2h(1) molekula abban különbözik a 2h(2) molekulától, hogy a naftilcsoport 

180°-kal el van fordulva az S(1)-C(3) kötés körül. A naftilcsoport különböző elhelyezkedése 

azzal magyarázható, hogy a két állapot közti energiakülönbség minden bizonnyal csekély.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ábra: A 2h(1) és 2h(2) komplex szerkezete 
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5. ábra: A [Pd2Cl2(µ-NSO2Fc)(µ-dppm)2], 2i, komplex szerkezete 
 
 A 2i-ről megállapítottuk, hogy a tanulmányozott komplexek közül a leg-

szimmetrikusabb a szerkezete. Ez abban nyilvánul meg, hogy a molekulát a S-N tengely 

mentén szemlélve az oxigénatomok csaknem azonos távolságra vannak az alapvázban levő 

foszforatomoktól. 

 Az előállított komplexek szerkezetvizsgálatát elemanalitikai mérésekkel is 

kiegészítettük. Az elméleti és a kísérleti adatok a 3. táblázatban láthatók. 
 

3. táblázat: A szintetizált [Pd2Cl2(µ-NSO2Ar)(µ-dppm)2] nitrénkomplexek elemanalitikai 

adatai 

  elméleti értékek (%) mért értékek (%) 

jele Ar  C H N S C H N S 

2b 4-CH3C6H4 56,04 4,21 1,15 2,26 55,78 4,08 1,20 2,59 

2c C6H5 55,69 4,09 1,16 2,66 55,21 3,97 1,20 2,35 

2f 4-NO2C6H4 53,69 3,86 2,24 2,56 53,31 3,81 2,31 2,55 

2g 2-NO2C6H4 53,69 3,86 2,24 2,56 53,55 3,86 2,27 2,20 

2h C10H7 57,30 4,09 1,11 2,55 57,02 4,02 1,16 2,35 

2i  Fc 54,78 4,06 1,06 2,44 54,30 3,98 1,13 2,28 
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A (54) reakció termékeinek szerkezeti vizsgálata alapján megállapítható, hogy 

palládium-szulfonilnitrén-komplexek előállíthatók. E vegyületek kémiai viselkedésének 

tanulmányozása során azonban kiderült, hogy szén-monoxiddal nem lépnek reakcióba, így 

modellvegyületként való alkalmazásuk meghiúsult. Ugyanakkor a nitrénkomplexek 

képződésének vizsgálata önmagában is érdekesnek ígérkezett, mivel palládium-

szulfonilnitrén-komplexeket nem írtak le, és az 1 palládiumdimer reakcióiról is viszonylag 

kevés kinetikai adat áll rendelkezésre [64]. 

 

A továbbiakban vizsgálataink két célkitűzés köré csoportosultak: 

 

- a [Pd2Cl2(µ-dppm)2] és szulfonil-azidok reakciójának kinetikai tanulmányozása,  

- a 2-nitro-benzolszulfonil-azid esetében megfigyelhető melléktermék izolálása és jellemzé-

se. 
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4.1.3. Kinetikai vizsgálatok 

 

 Az előző fejezetben ismertetett nitrénkomplexek képződési mechanizmusának 

részletes felderítése céljából kinetikai vizsgálatokat végeztünk. A reakció az UV-látható 

tartományban 300 és 500 nm között kinetikailag jól követhető, mivel jelentős abszorbancia 

változásokkal jár (6. ábra). 

 Az UV-látható spektrumokat elsősorban a komplexek kinetikai viselkedésének 

tanulmányozására használtuk. Az 1 és 2b komplexek spektrumát 250 és 500 nm között a 6. 

ábra szemlélteti. Látható, hogy az (54) reakció lejátszódását jellegzetes spektrális változás 

kíséri, ezért ezt a kísérleti technikát az arénszulfonil-azidok és 1 dimer reakciójának kinetikai 

vizsgálatánál alkalmaztuk. Az UV-látható spektrumok jellemző adatait a 4. táblázatban 

mutatjuk be. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ábra: A [Pd2Cl2(µ-dppm)2] (1) és a [Pd2Cl2(µ-NSO2C6H4CH3-p)(µ-dppm)2] (2) 

komplexek 4,8⋅10-4 M-os oldatáról készített spektrum az UV-látható tartományban (1mm-es 

küvettában, 25°C-on, diklór-metán oldószerben).  

Wavelength (nm250 300 350 400 450

Ab
so

rb
an

ce
 (A

U
)

0

0.5

1

1.5

2

12



 50

4. táblázat: Az előállított [Pd2Cl2(µ-NSO2Ar)(µ-dppm)2] komplexek UV-látható 

abszorpciós maximumai és a moláris abszorbanciái 

jele Ar  λ (nm) ε (M-1cm-1) 

2b 4-CH3C6H4 262(sh) 

329 

42200 

19100 

2c C6H5 262(sh) 

329 

41600 

19300 

2f 4-NO2C6H4 262(sh) 

331 

43400 

21300 

2g 2-NO2C6H4 271(sh) 

331 

35400 

18700 

2h C10H7 (naftil-) 265(sh) 

328 

44500 

19900 

2I Fc (ferrocenil-) 262(sh) 

328 

44700 

19300 

 

4.1.3.1. A kinetikai mérések értékelésének módszerei 

 

 A reakciók kinetikáját UV-látható spektrofotometriás módszerrel tanulmányoztuk 

300 és 500 nm között. A mérések adatait számítógépes programok segítségével értékeltük. 

Az elsődleges számadatok kiértékelését táblázatkezelő szoftverek segítségével (Microsoft 

Excel és Quattro Pro for Windows), és a mérőműszer saját szoftverével végeztük.  

 

A sebességi állandók meghatározásának módszerei 

 

 A sebességi állandók meghatározása kétféleképpen történt. Az egyik az általánosan 

használt és ismert klasszikus módszer az A-A∞ illetve az A∞-A logaritmusának ábrázolása az 

idő függvényében. Mivel így elég nagy volt az egyes méréseknél kapott értékek közötti 

eltérés, ami valószínűleg az A∞ értékének hibájából adódott, olyan módszert választottunk, 

amellyel ez kiküszöbölhető. A Guggenheim által kidolgozott módszer olyan elsőrendű 

reakciók sebességi állandóinak meghatározásához nyújt segítséget, amelyekben a végtelen 

időkhöz tartozó abszorbancia nem, vagy csak nehezen határozható meg [58].  
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A módszer alapja az, hogy előre kiválasztott t1, t2, t3,...ti és a t1+∆, t2+∆, t3+∆,... ti+∆ 

időpontokra, ahol ∆ állandó, érvényesek a következő egyenletek: 

     (λ1 - λ∞) = (λ0 - λ∞)e-kt1              (55) 

     (λ’1 - λ∞) = (λ0 - λ∞)e-k(t1 + ∆)              (56) 

ahol λ1 és λ’1 a t1 és a (t1 + ∆) időpillanatban leolvasott fizikai tulajdonság mérőszáma. 

Hasonló egyenleteket lehet felírni bármely ti és (ti + ∆) időpontokra vonatkozóan is. 

Az (55) és a (56) egyenletek különbsége a (57) egyenletet eredményezi: 

(λ1 - λ’1) = (λ0 - λ∞)e-kt1(1-e-k∆)             (57) 

Az egyenletet logaritmikus formába átírva könnyen kifejezhető a keresett k sebességi 

állandó: 

         kt1+ln(λ1 - λ’1) = ln[(λ0 - λ∞)(1 - e-k∆)]             (58) 

= állandó 

A módszer akkor alkalmazható, ha a ∆ időkülönbség a felezési idő legalább két-

háromszorosa. 

 

Az aktiválási paraméterek meghatározási módja 

 

 Az aktiválási paraméterek meghatározásához felhasználtuk a sebességi állandók 

hőmérsékletfüggését 0 és 35°C között. A kémiai reakciók sebességére vonatkozó kísérleti 

vizsgálatokból megállapítható, hogy az egyszerű reakciók sebessége exponenciálisan nő a 

hőmérséklettel. Eyring ezt matematikailag a következő egyenlettel fejezte ki [65]: 

RTRRT ee
h

kTe
h

kT
=/=/=/

−−
==

∆H∆S∆G

k  

ahol k a Boltzman állandó, h a Planck állandó, R a gázállandó és T a hőmérséklet 

Mérésekkel meghatározható a k sebességi állandó különböző hőmérsékleteken, és 

ábrázolható a ln(k/T) az 1/T függvényében. Ezt Eyring-féle grafikus módszernek nevezik. 

Az ábrázolás során kapott egyenes meredekségének és tengelymetszetének ismeretében 

meghatározható a ∆H╪ aktiválási szabadentalpia és a ∆S╪ aktiválási entrópia, tudva azt, 

hogy: 

(59) 
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A reakció jellemzése a Hammett-összefüggéssel 

 

 A reakciómechanizmusok vizsgálatának hasznos eszköze a Hammett-összefüggés, 

amely szubsztituált benzolszármazékok esetében lineáris kapcsolatot állapít meg a hasonló 

mechanizmus szerint végbemenő reakciók sebességi állandóinak logaritmusa és a σ 

szubsztituenskonstans között. A Hammett-egyenlet szokásos alakja a következő: 

      ρσ=
H

log
k
k               (63) 

ahol kH a szubsztituenst nem tartalmazó, k pedig meta- vagy para-helyzetben szubsztituált 

benzolszármazék sebességi állandója az adott reakcióban. Az egyenlet jobb oldalán ρ a 

reakciókonstans, σ pedig a szubsztituensre jellemző állandó.  

 Nagyszámú korábbi vizsgálat alapján a σ szubsztituenskonstansok értéke az 

irodalomban ismert. Elektronvonzó szubsztituensek σ állandója pozitív a hidrogénhez képest 

(σH = 0). A ρ reakciókonstans előjele pozitív, ha a reakciót elektronvonzó szubsztituensek 

(σ > 0) gyorsítják. 

 

4.1.3.2. Sebességi állandók meghatározása 

 

 Az (54) reakció kinetikai vizsgálatát az a-g azidok esetében végeztük el. A 

reagenseket diklór-metánban oldottuk, és a mérések 1mm-es kvarcküvettában készültek. A 

reakció során bekövetkező spektrális változások az UV-látható spektroszkópiát különösen 

alkalmassá tették a reakció nyomonkövetésére (6. ábra). Az azidkomponenstől származó 

elnyelés a vizsgált hullámhossztartományban csekély, és változása elhanyagolható. A tozil-

azid esetében az 7. ábrán látható változást észleltük. 

A palládiumdimernek 348 és 418 nm-nél van maximuma (1-es görbe). A termékek 

esetében a maximumok 330 nm körül helyezkednek el (ld. 2-es görbe és a 4. táblázat). A 

(60) 

 
(61) 
 
(62) 



 53

nitrénkomplexek jellemző abszorpciós maximumait és moláris abszorbanciáit a 4.1.2. fejezet 

4. táblázatában foglaltuk össze. A diklór-metán oldószerben készített oldatainkat 25 °C-ra 

termosztáltuk. Méréseinket különböző koncentrációjú oldatokon végeztük el. Az 1 komplex 

koncentrációját 2,4⋅10-5 M-tól 9,5⋅10-4 M-ig változtattuk. Az azidot a palládiumkomplex 

koncentrációjához viszonyítva minden esetben legalább tízszeres feleslegben alkalmaztuk, és 

ezzel pszeudoelsőrendű körülményeket valósítottunk meg ([ArSO2N3] = 5,1⋅10-3 –  

8,1⋅10-2 M).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ábra: Az 1 komplex és a tozil-azid reakciója során készített spektrumsorozat 

(cdimer = 4,8⋅10-4 M, cazid = 9,6⋅10-3 M, 4000 s-os mérés, T = 25 °C) 

 
Az előre elkészített oldatokat közvetlenül a kvarcküvettába töltés előtt kevertük össze. A 

küvettát behelyeztük a spektrofotométerbe és kinetikai szoftver segítségével előre megadott 

időpontokban felvételt készítettünk az oldatról. Ily módon meghatároztuk az abszorbanciákat 

a hullámhossz és az idő függvényében. A (54) reakció minden azid esetében a 7. ábrán 

látható spektrumsorozathoz hasonló görbesereget eredményezett függetlenül az alkalmazott 

koncentrációtól. 

Az ábrán látható 1. spektrum az 1 komplexnek felel meg, mivel az azid elnyelése az 

alkalmazott koncentrációkban 300 és 500 nm között elhanyagolható. A 2-vel jelölt spektrum 

a termék elnyelését mutatja. A köztes állapotok a különböző időpontokhoz tartozó 1 

komplex és termék arányának függvénye. Az ábrán megjelenő izoszbesztikus pontok 

alátámasztották azt a feltételezésünket, miszerint a folyamatban résztvevő abszorbeáló 

kiindulási anyagok és termékek között egyetlen folyamat játszódik le. Minden anyag 

esetében kiválasztottunk három olyan hullámhosszat, amelyeknél a legnagyobb az 

abszorbancia változása a reakció során. Ezek a hullámhosszak 330, 360 és 420 (± 2) nm-nek 
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felelnek meg. Leolvastuk az adott időkhöz tartozó abszorbanciákat és a 4.1.3.1. fejezetben 

felsorolt módszerekkel meghatároztuk a k’ látszólagos sebességi állandókat. A k’ 

ismeretében az azid koncentrációjának figyelembevételével kiszámítottuk a k másodrendű 

sebességi állandókat. 

A palládiumkomplex reakcióját a legrészletesebben a tozil-aziddal vizsgáltuk. 

Munkánk során a sebességi állandók meghatározására két sorozatmérést végeztünk.  

I) Az egyik sorozatban állandó értéken tartottuk a hőmérsékletet illetve az azid 

koncentrációját, és változtattuk az 1 komplex koncentrációját: 

T = 25 °C  

[TsN3] = 2,0⋅10-2 M 

cdimer = 2,4⋅10-5 – 9,5⋅10-4 M  

II) A másik sorozatban változtattuk az azid koncentrációját, és a többi tényezőt állandó 

értéken tartottuk: 

T = 25 °C  

cdimer = 4,8⋅10-4 M 

[TsN3] = 5,1⋅10-3 – 8,1⋅10-2 M 

 

I) A k’ látszólagos sebességi állandókat oly módon határoztuk meg, hogy ábrázoltuk az 

abszorbancia különbségek logaritmusát az idő függvényében (8. ábra). 
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8. ábra: Tipikus látszólagos elsőrendű viselkedés ([TsN3] = 2⋅10-2 M, cdimer = 4,75⋅10-4 M, 

T = 25°C, λ = 360 nm) 
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Pszeudoelsőrendű körülmények között a kiválasztott hullámhosszakon minden 

kísérlet esetében logaritmikus ábrázolásban kitűnő egyeneseket kaptunk. A kapott egyenes 

számított iránytangense megegyezik a k’ látszólagos elsőrendű sebességi állandóval. A 

tipikus elsőrendű viselkedést érvényesnek találtuk a tanulmányozott koncentráció-

tartományra, és minden esetben kiszámítottuk a k’-t. Az elsőrendű sebességi állandók 

értékeit az azidkoncentráció függvényében a következő táblázatban foglaltuk össze: 

 
5. táblázat: Látszólagos elsőrendű sebességi állandók értékei változó azidkoncentrációk 

esetén (cdimer = 4,75⋅10-4 M, T = 25°C)  

[TsN3]⋅103 (M) k’⋅103 (s-1) 

81 2,24 

61 1,62 

41 1,12 

19 0,57 

9,5 0,27 

4,75 0,16 

 

Ábrázoltuk grafikusan az 5. táblázatban összefoglalt értékeket: 
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9. ábra: A látszólagos elsőrendű sebességi állandók értékei a tozil-azid koncentrációváltozá-

sának függvényében az 5. táblázatban összefoglalt adatok alapján. (cdimer = 4,75⋅10-4 M, 

T = 25 °C) 
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Megállapítható, hogy a vizsgált koncentráció-tartományban az elsőrendű sebességi 

állandó arányos az azid koncentrációjával. 

A k’ = k [TsN3] összefüggésből meghatároztuk a k másodrendű sebességi állandók 

értékeit. A tanulmányozott koncentrációknál kapott sebességi állandókat a 6. táblázatban 

foglaltuk össze: 

 

6. táblázat: A k sebességi állandók értékei változó tozil-azid koncentrációk esetén (cdimer = 

4,8⋅10-4 M, T = 25°C) 

 
[TsN3]⋅103 (M) k⋅102 (M-1s-1) 

81 2,77 

61 2,67 

41 2,73 

19 2,85 

9,5 2,69 

4,75 3,14 

átlag: kIközép = (2,80 ± 0,34)⋅10-2 M-1s-1 

 

Az egyes koncentrációknál kapott k értékeket átlagoltuk, és kiszámítottuk a tozil-azid 

és a palládiumdimer reakciójának sebességi állandóját, amelynek értéke kIközép = 

(2,80 ± 0,34)⋅10-2 M-1s-1 T = 25 °C-on. 

 

II) Hasonló módon jártunk el akkor is, amikor állandó tozil-azid koncentráció mellett a 

[Pd2Cl2(µ-dppm)2] komplex koncentrációját változtattuk. Meghatároztuk a látszólagos 

elsőrendű sebességi állandókat, és azok ismeretében kiszámítottuk a k értékeket, melyeket a 

7. táblázatban foglaltunk össze: 
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7. táblázat: Az első- és másodrendű sebességi állandók értékei változó palládiumkomplex 

koncentráció esetén ([TsN3] = 2,0⋅10-2 M, T = 25°C, 1 mm-es vagy 1 cm kvarcküvetta)  

 

[Pd2Cl2(µ-dppm)2]⋅104(M) k’⋅104 (s-1) k⋅102 (M-1s-1) 

0,24 5,32 2,66 

0,48 5,34 2,67 

0,95 5,38 2,69 

2,4 5,22 2,61 

4,8 5,68 2,84 

9,5 5,33 2,67 

átlag: kIIközép = (2,70 ± 0,14)⋅10-2 M-1s-1 

 

A táblázatban felsorolt adatok alapján megállapíthatjuk, hogy a (54) reakció 

elsőrendű a [Pd2Cl2(µ-dppm)2] komplexre nézve. A másodrendű sebességi állandók 

átlagértéke változó koncentrációjú 1 komplex és tozil-azid esetén kIIközép = (2,70 ± 0,14)⋅10-2 

M-1s-1 értéknek adódott T = 25 °C-on. 

Az I és a II méréssorozatnál kapott kIközép és a kIIközép adatok hasonló eredményhez vezettek, 

melynek átlaga 2,75⋅10-2 M-1s-1.  

Az a és c-g azidok esetében teljesen azonos módon jártunk el a sebességi állandók 

meghatározása során mint a TsN3 vizsgálatakor. Az azidok hasonló kinetikai viselkedése 

alapján az a, c-g anyagok reakcióit 4,8⋅10-3, 9,5⋅10-3 és 1,9⋅10-2 M-os oldatok esetében 

követtük. Minden mérés esetén három hullámhosszon (330, 360 és 420 nm körül) olvastuk le 

a különböző időkhöz tartozó abszorbancia értékeket, és ezekből k’-t határoztunk meg. 

Minden koncentráció esetén legkevesebb három párhuzamos mérést végeztünk az 

eredmények reprodukálhatóságának igazolására. Az így kapott eredmények mérési hibája 

±3%. 

Az egyes azidok esetében kapott látszólagos elsőrendű sebességi állandókat 

különböző azid-koncentrációk esetén a 8. táblázatban tüntettük fel: 
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8. táblázat: A vizsgált ArSO2N3 reaktánsokkal kapott látszólagos elsőrendű sebességi 

állandók különböző azidkoncentrációk esetén (cdimer = 4,8⋅10-4 M, T = 25°C) 

[ArSO2N3]  k’⋅104 (s-1) 

103(M)  a   b   c   d   e   f   g  

4,75 1,20 1,60 2,10 3,67 12,0 33,3 4,71 

9,5 2,90 2,70 4,05 8,08 21,0 65,6 9,14 

19 5,90 5,70 7,02 18,2 33,5 124,3 18,13 

 
 Grafikusan ábrázoltuk a látszólagos elsőrendű sebességi állandókat a mért a-g azidok 

koncentrációjának függvényében. Az adatok jó közelítéssel egyenest eredményeztek. 

Megállapítható, hogy az (54) reakció minden azid esetében elsőrendű  mindkét reaktánsra 

nézve. A sebességi állandók változását az azidkoncentráció függvényében a 10. ábrán 

szemléltetjük. Az ábrán a kisebb sebességi állandókat tartalmazó részletet felnagyítva 

kiemeltük. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ábra: Látszólagos elsőrendű sebességi állandók változása az azidkoncentráció 

függvényében ([ArSO2N3] = 4,8⋅10-3 - 1,9⋅10-2 M, cdimer = 4,8⋅10-4 M, T = 25°C) 
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A 8. táblázatban összefoglalt adatokból az azidkoncentrációk figyelembevételével 

kiszámítottuk a k másodrendű sebességi állandók értékeit.  

 
9. táblázat: Az a-g azidok esetében kapott másodrendű sebességi állandók értékei 

különböző azidkoncentrációk esetén (cdimer = 4,8⋅10-4 M, T = 25°C) 

[ArSO2N3]  k⋅102 (M-1s-1) 

103 (M)  a   b   c   d   e   f   g  

4,75 2,52 3,14 4,42 7,73 25,3 70,1 9,92 

9,5 3,05 2,69 4,26 8,51 22,1 69,1 9,62 

19 3,11 2,85 3,69 9,58 17,6 65,4 9,54 

 
Az így kapott adatokat minden azidra külön-külön átlagoltuk és a következő 

táblázatban foglaltuk össze: 

 
10. táblázat: A kközép sebességi állandók értékei (cdimer = 4,8⋅10-4 M, T = 25°C) 

ArSO2N3  kközép⋅102 (M-1s-1) 

a 4-CH3OC6H4SO2N3 2,89 ± 0,37 

b 4-CH3C6H4SO2N3 2,80 ± 0,34 

c C6H5SO2N3 4,11 ± 0,42 

d 4-FC6H4SO2N3 8,61 ± 0,97 

e 4-AcC6H4SO2N3 21,7 ± 4,10 

f 4-NO2C6H4SO2N3 68,2 ± 2,80 

g 2-NO2C6H4SO2N3 9,69 ± 0,23 

 
Megállapítottuk, hogy a reakció elsőrendű mindkét reaktánsra nézve, és 

reakciósebesség a tanulmányozott azidokra minden esetben a következő egyenlettel adható 

meg: 

 

v = k’[dimer] = k[dimer][azid]             (64) 
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A 10. táblázat eredményei alapján az is látható, hogy a tanulmányozott reakció 

sebessége jelentősen függ az azid aromás gyűrűjéhez kapcsolódó szubsztituens induktív és 

mezomer hatásától. Minél kisebb az aromás gyűrűn az elektronsűrűség, annál nagyobb a k 

sebességi állandó értéke. A 4-nitro-benzolszulfonil-azid csaknem 25-ször gyorsabban reagál, 

mint a para-helyzetben metoxicsoporttal helyettesített benzolszulfonil-azid. 

 Megfigyelhető, hogy az f és a g azidok sebességi állandói szembetűnően 

különböznek egymástól, bár mindkettőben nitrocsoport kapcsolódik az aromás gyűrűhöz. A 

nitrocsoportot orto-helyzetben tartalmazó reagens hétszer lassabban reagál a 

palládiumkomplexszel mint a para-szubsztituált származék. E jelenség értelmezésére a 

későbbiekben még részletesen kitérünk. 

 

4.1.3.3. Az aktiválási paraméterek meghatározása 

 

Az aktiválási paraméterek meghatározásához a már ismertetett módszerekkel mértük 

a sebességi állandókat a 0 – 35°C intervallumban. Állandó értéken tartottuk az 1 komplex és 

az azid koncentrációját (cdimer = 4,8⋅10-4 M, [ArSO2N3] = 2⋅10-2 M). A mérések és 

számítások egyszerűsítése érdekében itt is pszeudoelsőrendű körülményeket valósítottunk 

meg azáltal, hogy az azidot több mint negyvenszeres feleslegben alkalmaztuk a 

palládiumkomplexhez képest. A különböző hőmérsékleteken kapott adatokat a 4.1.3.1. 

fejezetben felsorolt módszerekkel dolgoztuk fel. A látszólagos elsőrendű sebességi 

állandókat a 4.1.3.2. fejezetben megállapított (64) egyenlet segítségével számítottuk át 

másodrendű sebességi állandókra ([azid] = 2⋅10-2 M). Az egyes azidok különböző 

hőmérsékleteken kapott másodrendű sebességi állandóit a 11. táblázat tartalmazza. 

Minden hőmérsékleten és minden azid esetében legalább három párhuzamos mérést 

végeztünk. Egy spektrumról három hullámhosszértéknél olvastunk le abszorbanciákat, ott, 

ahol a kezdeti és a végső abszorbanciák között a legnagyobb különbség mutatkozott. Így a 

táblázatban szereplő adatok legalább kilenc számérték átlagából adódtak. 
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11. táblázat: Az egyes azidok esetében kapott k másodrendű sebességi állandók a 

hőmérséklet függvényében. cdimer = 4,8⋅10-4 M, [ArSO2N3] = 2⋅10-2 M, Ar = 4-metoxi-fenil-

 (a), 4-metil-fenil- (b), fenil- (c), 4-fluor-fenil- (d) 4-acetil-fenil- (e), 4-nitro-fenil- (f), 2-

nitro-fenil- (g). Átlagos szórás ± 5% 

k (M-1s-1) T (°C) 

a b c d e f g 

35 0,0398 - - - - - - 

30 0,0366 0,0330 0,0517 0,118 0,199 - 0,123 

25 0,0289 0,0283 0,0370 0,085 0,176 0,656 0,096 

20 0,0183 0,0201 - 0,061 0,135 0,509 - 

15 0,0140 0,0161 0,0258 0,044 0,104 0,406 0,058 

10 0,0095 0,0119 - 0,032 0,0853 0,281 - 

5 - 0,0102 0,0162 - - 0,229 0,034 

0 0,0070 0,0078 0,0111 0,021 0,0445 0,205 0,023 

 
A mérések során figyelembe kellett venni, hogy a diklór-metán forráspontja 39,8 °C, 

ezért a 35 °C-nál magasabb hőmérsékleten nem dolgozhattunk. Megpróbáltuk más 

oldószerekben is (aceton, alkoholok, 1,2-diklór-etán) elvégezni a kísérleteket, azonban 

minden esetben a kiindulási anyagok bomlását tapasztaltuk. A magasabb hőmérsékleteken 

való mérés főleg a lassúbb reakcióknak kedvezett (a-c azidok esetén). A 4-NO2C6H4SO2N3 

esetében a reakció 35 °C-on már annyira gyors volt, hogy a komponensek összekeveréséből 

adódó időveszteség miatt a mérési hibák jelentősek voltak. 10 °C hőmérsékletemelkedés 

átlagosan 1,5-szeresére növelte a reakciósebességet. A hőmérséklet okozta 

sebességnövekedés nagy, és ez is az oka annak, hogy csak aránylag szűk hőmérséklet-

intervallumban megy végbe a reakció jól mérhető sebességgel. A b-g azidok esetében csak 

30 vagy 25 °C-ig végeztünk méréseket.  

Az aktiválási entalpiák és aktiválási entrópiák meghatározásához az Eyring-féle 

módszert használtuk. A 11. ábra a tozil-azid és a palládiumdimer reakciója során rögzített 

adatok alapján készült.  
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11. ábra: A ln(k/T) változása az 1/T függvényében a [Pd2Cl2(µ-dppm2)] dimer és a 4-

CH3C6H4SO2N3 reakciójában 0 és 30 °C közötti hőmérsékleteken (cdimer = 4,8⋅10-4 M, 

[TsN3] = 2⋅10-2 M).  

 
A mérési eredményekből számított ln(k/T) értékek jó közelítéssel egyenes mentén 

helyezkednek el. A legkisebb négyzetek módszerével illesztett egyenes meredekségének 

(iránytangensének) és tengelymetszetének alapján meghatároztuk az aktiválási entalpiát 

(∆H╪) és az aktiválási entrópiát (∆S╪). Az egyes azidokra vonatkozó k sebességi állandók 

értékeit és aktiválási paramétereket (∆H╪, ∆S╪, ∆G╪) a 12. táblázatban foglaltuk össze. 
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12. táblázat: Az a-g azidok 25 °C-on mért sebességi állandói és a [Pd2Cl2(µ-dppm2)] 

dimerrel mutatott reakciók aktiválási paraméterei (cdimer = 4,8⋅10-4 M, [ArSO2N3] = 2⋅10-2 M) 

 ArSO2N3  kközép⋅102 (M-1⋅s-1) ∆H╪ (kJ⋅mol-1) ∆S╪ (J⋅mol-1⋅K-1) ∆G╪ (kJ⋅mol-1) 

a 4-CH3OC6H4SO2N3 2,89 37,3 -150 82,1 

b 4-CH3C6H4SO2N3 2,80 31,6 -169 82,1 

c C6H5SO2N3 4,11 32,0 -164 81,0 

d 4-FC6H4SO2N3 8,61 38,2 -138 79,0 

e 4-AcC6H4SO2N3 21,67 32,4 -152 77,5 

f 4-NO2C6H4SO2N3 68,20 31,3 -143 74,0 

g 2-NO2C6H4SO2N3 9,69 35,1 -147 78,9 

 
Az aktiválási entalpiák különbségei viszonylag nem nagyok. A nagy negatív 

aktiválási entrópiák arra utalnak, hogy az (54) reakcióban a szabadsági fokok száma az 

átmeneti komplex képződése során csökken. Az átmeneti komplexre a reaktánsokhoz képest 

nagyfokú rendeződés jellemző, és ennek tudható be az entrópiacsökkenés.  

 
Az eredményekből kiderült, hogy összefüggés van a k sebességi állandó és az aromás 

gyűrűn levő szubsztituens elektronikus hatása között. E kapcsolat kvantitatív leírására a 

Hammett-egyenletet alkalmaztuk. 

     ρσ=
H

lg
k
k                

Hammett empirikus egyenlete lineáris összefüggést állapít meg hasonló reakciók 

relatív sebességi állandójának logaritmusa és a σ szubsztituenskonstans között. 

A p-helyzetű szubsztituensek σ értékei az irodalomban megtalálhatók [67]. Az a-f 

azidok esetében ezeket az értékeket a 13. táblázat tartalmazza, a grafikus ábrázolást a 12. 

ábrán mutatjuk be. 
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13. táblázat: A kközép, lg(k/kH) és a szubsztituens konstans értékei a kinetikailag vizsgált    p-

szubsztituált azidokra 

 ArSO2N3  kközép⋅102(M-1⋅s-1) lg(k/kH) σ 

a 4-CH3OC6H4SO2N3 2,89 -0,15 -0,27 

b 4-CH3C6H4SO2N3 2,80 -0,16 -0,17 

c C6H5SO2N3 4,11 0 0 

d 4-FC6H4SO2N3 8,61 0,32 0,15 

e 4-AcC6H4SO2N3 21,67 0,72 0,47 

f 4-NO2C6H4SO2N3 68,20 1,22 0,81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ábra: A Hammett-összefüggés a sebességi állandók hányadosa és a 

szubsztituenskonstansok között az a-f azidok esetében 

 

A mért pontokra számított lg(k/kH) értékek jól illeszkednek az egyenesre, ami arra 

utal, hogy ugyanaz a mechanizmus valósul meg mindegyik tanulmányozott azid esetében.  
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Az egyenes iránytangense megadja a ρ reakciókonstanst, amely esetünkben +1,39-nek 

adódott. A pozitív reakciókonstans alátámasztja azt a feltételezésünket, hogy az ArSO2N3 

azidok elektrofil reagensként vesznek részt a reakcióban. 

 

A kinetikai vizsgálatok eredményeiből a 13. ábrán bemutatott reakciómechanizmusra 

következtettünk: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ábra: Az (54) reakció feltételezett mechanizmusa a kinetikai viselkedés alapján 

ArSO2

N

Cl Cl
PdPd

+
.. 

N  .
.........

.

ArSO2 N
N

..
.

Cl ClPd Pd

ArSO2

N

.

N

.........

N
+

Cl ClPdPd
  
..

[Pd2Cl2(µ-dppm)2] + ArSO2N3

N2−

Ph2P

Ph2P

Ph2P

−

−

K1

(I1)

K2

(I2)

k3

Ph2P

Ph2P

Ph2P

PPh2

PPh2

PPh2

PPh2

PPh2

PPh2



 66

 

A kinetikai viselkedés és az aktiválási paraméterek bimolekuláris mechanizmusra 

utalnak. Az átmeneti állapot kialakulása viszonylag kismértékű kötéslazulással (kis ∆H╪), de 

a reaktánsok és az oldószermolekulák jelentős rendeződésével jár (∆S╪ nagy negatív érték).  

A sebességmeghatározó lépésben dinitrogén eliminációja történik.  

A (54) reakcióban a terméken kívül más komplexet nem tudtunk megfigyelni. Ez arra enged 

következtetni, hogy az átalakulás során az I1 és I2 köztitermékek csak nagyon kis 

koncentrációban jelenhetnek meg.  

A 13. ábrán feltüntetett reakciómechanizmus szemlélteti az arénszulfonil-azid 

elektrofil támadását, az ezt követő egyensúlyokat, és az I1 és az I2 köztitermékek 

kialakulását, melyet a sebességmeghatározó lépésben dinitrogénmolekula kilépése követ. E 

feltételezett mechanizmus szerint a 64. egyenletben szereplő sebességi állandó k = K1K2k3. 

Az I1 köztitermékben az azid terminális pozícióban kötődik a palládiumatomhoz. Az I2 

köztitermék a szerves kémiából ismert [2 + 3] dipoláris cikloaddícióra emlékeztet. A nagy 

negatív entrópia valószínűleg az I2 kialakulásához rendelhető. A dinitrogén kilépése 

koordinált azidból történik, ennek tulajdonítható a reakció nagy szelektivitása. A szabad azid 

az adott körülmények között nem szolgáltat szulfonil-nitrént és elemi nitrogént. Amennyiben 

a reakció során szabad nitrén képződne, ez számos jellegzetes melléktermék megjelenését 

eredményezné. 

 

4.2. ÖSSZEFÜGGÉS AZ ARÉNSZULFONIL-AZIDOK SZERKEZETE ÉS 

REAKCIÓKÉSZSÉGE KÖZÖTT 

 

 A kinetikai vizsgálataink során bebizonyosodott, hogy az (54) reakció sebessége 

számottevően függ a szulfonil-azid aromás gyűrűjén levő szubsztituens anyagi minőségétől. 

Kimutattuk, hogy a hidrogénhez képest elektronszívó szubsztituensek a reakció sebességét 

növelik, míg elektronküldő helyettesítők ellentétes hatást váltanak ki. A továbbiakban arra 

kerestünk választ, hogy vajon az arilgyűrű szubsztituensei által előidézett reakciósebesség-

változás tükröződik-e ezen szubsztrátumok valamilyen szerkezeti paraméterében, azaz az 

arénszulfonil-azidok szerkezeti adataiból levonható-e következtetés a reakciókészségre 

vonatkozóan. 
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 A szerkezeti adatok és a Hammett-féle σ-konstans kapcsolatának vizsgálata több 

évtizedes múltra tekint vissza. Lineáris összefüggés volt kimutatható többek között az 

infravörös rezgési sávok helyzete és intenzitása, valamint a σ paraméter között. Ugyancsak 

kapcsolatot találtak a helyettesítő csoport anyagi minősége valamint a szerkezeti adatok 

között számos NMR-aktív mag (1H, 13C, 19F) kémiai eltolódásának, illetve csatolási 

állandóinak tanulmányozása kapcsán is [68]. 

 Vizsgálandó szerkezeti paraméternek az arénszulfonil-azidok νas,N3 

vegyértékrezgését választottuk. A spektrumokat diklór-metánban, a kinetikai kísérletek során 

alkalmazott oldószerben vettük fel. Az egyes azidok νas,N3 rezgési sávjait és a másodrendű 

sebességi állandók értékét a 14. táblázatban gyűjtöttük össze.  

 

14. táblázat: A vizsgált arénszulfonil-azidok νas,N3 rezgési sávjai, a k sebességi állandók és 

a röntgendiffrakciós módszerrel meghatározott nitrogén-nitrogén távolságok 

Ar- 4-CH3O- 4-CH3- 4-H- 4-F- 4-Ac- 4-NO2- 2-NO2- 

 a b c d e f g 

νas,N3 (cm-1) 2123,8 2125,0 2126,9 2127,3 2128,1 2131,2 2147,7 

k⋅102 (M-1⋅s-1) 2,89 2,80 4,11 8,61 21,67 68,2 9,69 

N1-N2 (Å)      1,256(2) 1,199(2) 

N2-N3 (Å)      1,101(2) 1,062(2) 

Az N1, N2 és az N3 atomok egymáshoz viszonyított elhelyezkedése a 16. ábrán látható.  

 

 Ha ábrázoljuk az arénszulfonil-azidok νas,N3 frekvenciáihoz rendelhető értékeket a σ 

szubsztituenskonstans függvényében, azt tapasztaljuk, hogy a pontok jó közelítéssel egy 

egyenes mentén helyezkednek el. Szulfonil-azidok kissé eltérő sorozatára korábban Galperin 

és Balabanov azonos megfigyelésre jutottak [69]. 
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14. ábra: Az 4-XC6H4SO2N3 azidok νas,N3 rezgési sávjai és a lg(k/kH) értékei a σ 

szubsztituenskonstans függvényében ( o - lg(k/kH), + - ν ) 

 

A nitrogénatomok közötti kötések csak az azidionban egyenértékűek (dNN = 1,166 Å). 

Kovalens RN3 azidvegyületekben, így az arénszulfonil-azidokban is, a N-N kötések 

ekvivalenciája megszűnik, és a valós kötésviszonyokat az A és a B mezomer 

határszerkezetek között képzelik el. Amennyiben az A és a B szerkezetek azonos súllyal 

járulnak hozzá a vegyértékelektronok eloszlásához, úgy az N1-N2 kötés rendjére másfeles, 

míg az N2-N3 kötésre két és feles kötésrend adódik. 

 

 

                     A        B 

15. ábra: A p-szubsztituált arénszulfonil-azidok mezomer határszerkezetei 

 

A szulfonilcsoport erős elektronszívó sajátsága folytán mind a helyettesített 

arilcsoportot, mind az azidcsoportot polarizálja. Ha az X szubsztituens szintén elektronszívó 

sajátságú, akkor “elektronéhségét” csak kis mértékben tudja az arilcsoport irányából 

kielégíteni, és így az azidcsoportra irányuló polarizáció erősödik. Ennek következtében a 

valós kötésviszonyok kialakítására az A határszerkezet súlya megnő. Az N2 és az N3 
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nitrogének közötti kötésrend növekedése a νas,N3 sáv helyzetét a nagyobb hullámszámok 

irányába tolja el. A vegyértékelektronok eloszlásának módosulása egyben növeli az 

azidcsoport elektrofil jellegét is (az A határszerkezetben a negatív töltés az N1 

nitrogénatomon van), így a nukleofil jellegű Pd-Pd kötéssel mutatott reakció sebessége nő. 

Elektronküldő szubsztituens ezzel szemben a B határszerkezet hozzájárulását növeli, és ez, 

hasonló gondolatmenetet követve, a νas,N3 frekvencia csökkenéséhez, és az azid elektrofil 

jellegének mérséklődéséhez vezet. Ennek megfelelően ezen azidok esetében kissebb 

reakciósebességeket tapasztaltunk.  

Érdemes kiemelni, hogy a legreaktívabb és a legkevésbé reakcióképes azidok 

esetében a νas,N3 értékében beálló változás mindössze 7,4 cm-1, amit a k sebességi állandók 

majdnem 24-szeres növekedése követ. 

Amint a 14. táblázat utolsó oszlopából látható, a két nitroszármazék esetében a kapott 

IR-spektroszkópiai és kinetikai adatok ellentmondásban vannak a fenti gondolatmenettel. A 

2-nitro-benzolszulfonil-azidnál a νas,N3 ugyanis jóval nagyobb hullámszámnál (2147,7 cm-1) 

jelenik meg, mint a para-nitro-származék esetében (2131,2 cm-1). Ennek alapján azt 

várhatnánk, hogy az (54) reakció jóval gyorsabb a nitrocsoporttal o-pozícióban szubsztituált 

azid esetében, mint a p-szubsztituált származéknál. A kinetikai mérések azt mutatták, hogy 

az IR-spektrum alapján megjósolhatókkal ellentétben a 2-NO2C6H4SO2N3 (k = 0,097 M-1⋅s-1) 

hétszer lassabban reagál az 1 komplexszel, mint a 4-NO2C6H4SO2N3 (k = 0,68 M-1⋅s-1). A 2-

nitro-benzolszulfonil-azid reakciókészségével kapcsolatos anomáliára egykristály 

röntgendiffrakciós szerkezetvizsgálattal kerestünk magyarázatot (16. ábra). 

16. ábra: A 2-nitro-benzolszulfonil-azid molekulaszerkezete 
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 A 16. ábrán megfigyelhető, hogy a nitrocsoport a szulfonilcsoport közelsége miatt 

kifordul a fenilgyűrű síkjából. A koplanaritás megszűnése a nitrocsoport mezomerhatásának 

mérséklődésével kellene hogy járjon, azaz egyéb kölcsönhatások hiányában a νas,N3 

értékének csökkenése lenne várható. Ezzel ellentétben a νas,N3 vegyértékrezgés jelentős 

növekedése figyelhető meg. Ez annak tulajdonítható, hogy a nitrocsoport és a 

szulfonilcsoport elfordulása lehetővé teszi, hogy a nitro-, szulfonil- és azidcsoportok között 

egy nemkötő kölcsönhatás (non-bonded interaction) alakuljon ki, melyet jól tükröz az 

O4⋅⋅⋅S1 távolságok, valamint O4-N2 rövid volta (3,069 Å és 2,84 Å). Ez a kölcsönhatás az 

azidcsoport kötéseit jelentősen befolyásolja, és igen rövid N-N távolságokat eredményez. A 

röntgendiffrakciós vizsgálatokból nyerhető adatok azt mutatják, hogy a 2-nitro-

benzolszulfonil-azidban az N1-N2 és az N2-N3 távolságok sokkal rövidebbek mint a 4-NO2-

származék esetében (14. táblázat). 

Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a szilárd fázisban nyert adatok (kötéstávolságok), 

jól tükröződnek az oldatfázisban nyerhető szerkezeti (IR) adatokban. Ez arra enged 

következtetni, hogy a nitro-, szulfonil- és azidcsoportok szilárd fázisban megfigyelt 

kölcsönhatása jórészt érvényesül oldott állapotban is. 

Az elmondottak alapján megállapíthatjuk, hogy a krisztallográfiai adatok 

összhangban vannak az IR-színképben megjelenő νas,N3 frekvenciákkal, azonban nem adnak 

magyarázatot a 2-nitro-benzolszulfonil-azid esetében mért k sebességi állandó viszonylag kis 

értékére. Valószínűnek látszik, hogy a sebességi állandó csökkenése az orto-pozicióban levő 

nitrocsoport térigénye miatt fellépő sztérikus gátlásnak tulajdonítható. A tárgyalt elektronos 

hatásokat, melyektől a reakciósebesség növekedését várnánk, az orto-helyzetű nitrocsoport 

és a dppm ligandumok fenilgyűrűi közötti sztérikus kölcsönhatások túlkompenzálják, és a 

két effektus eredőjeként kisebb reakciósebesség valósul meg, mint ami a szerkezeti adatok 

alapján várható lenne. Ezt támasztják alá a 2,4,6-(iPr)3C6H2SO2N3 és az 1 komplex reakciója 

során tett megfigyeléseink, melyet a disszertáció következő fejezetében írunk le. 
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4.3. A [Pd2Cl2(µ-dppm)2] DIMER REAKCIÓJA ORTO-SZUBSZTITUENST 

TARTALMAZÓ ARÉNSZULFONIL-AZIDOKKAL 

 

Amint azt korábban említettük, a 2-nitro-benzolszulfonil-azidnak az 1 komplexszel 

mutatott reakciójában időnként egy mellékterméket is sikerült megfigyelnünk, mely mind a 
1H-NMR, mind a 31P-NMR spektrumban jelentkezett: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. ábra: Az 1 komplex és a 2-nitro-benzolszulfonil-azid reakciója során keletkező nyers 

termékelegyének 1H-NMR spektruma (F-főtermék-; M-melléktermék) 

 
E komponens tiszta állapotban történő kinyerésére tett próbálkozásaink nem jártak 

eredménnyel. Megfigyeltük azonban, hogy az izolált nyers termék acetonnal történő 

többszöri mosása a nitrénkomplex szelektív kioldását, és ezáltal az ismeretlen vegyület 

feldúsulását eredményezi. E dúsítási folyamat során nyert IR-spektrumokat a 18. ábrán 

mutatjuk be. 

A 18. ábra B görbéjén a nyers termék IR-spektruma látható. Ebben az állapotában az 

anyag mintegy 13% mellékterméket tartalmaz. A szulfonilcsoport rezgései közül az 1252 

cm-1 hullámszámnál megjelenő sáv könnyen azonosítható mint aszimmetrikus 

vegyértékrezgés, νas,SO2. 

A nyers termék tisztítása során sikerült a tiszta nitrénkomplexet kinyerni, melynek 

IR-spektruma az A ábrán látható. Itt már 1252 és 1110 cm-1-nél jól kivehető a 

szulfonilcsoport szimmetrikus és aszimmetrikus rezgési sávjainak helye. 

F
F 

M M 
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A C ábrán a mellékterméket 38%-ban tartalmazó elegy IR-spektruma látható. Az 

általunk melléktermékben leginkább feldúsított anyag spektrumát a D ábra mutatja (85%). 

Megfigyelhető, hogy a melléktermék dúsulásával a νSO2 sávok helyzete és intenzitása 

változik. Az első spektrumon a nitrénkomplexhez rendelhető sávok dominálnak, a B és a C 

ábrák köztes összetételt mutatnak, és végül a D-spektrumban a melléktermékhez rendelhető 

1311 és 1152 cm-1 hullámszámú sávok az uralkodók. 

Az IR spektrumsorozatból levonható legfontosabb következtetés az, hogy a főtermék 

és a melléktermék szerkezetileg rokon vegyületek. Erre engedett következtetni az a 

megfigyelés, hogy a szulfonilcsoport rezgéseit leszámítva a spektrum fő sávjai a dúsítási 

művelet során nagyrészt változatlanok maradtak. 

 
 

18. ábra: Az 1 dimer és a 2-nitro-benzolszulfonil-azid reakciójában kapott nyers termék IR-

színképének változása a tisztítási művelet során 

 
A melléktermék νs,SO2 és νas,SO2 (1152 és 1311 cm-1) rezgési sávjai kb. 50 cm-1 

hullámszámmal eltolódtak a főtermékhez sávjaihoz viszonyítva. 

1252 

1310 
1252 



 73

 

 Ebből arra következtettünk, hogy a nitrénkomplexhez viszonyítva változik a 

melléktermékben a szulfonilcsoport körüli elektroneloszlás. A jelek rövidebb hullámhosszak 

felé való eltolódása arra utal, hogy a melléktermékben a szulfonilcsoport és a hozzá 

kapcsolódó atomok közötti delokalizáció nem annyira kiterjedt, mint a nitrénkomplex 

esetében.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. ábra: A melléktermékben dúsított komplex 1H-NMR (a) és 31P-NMR (b) spektruma 

  

 

 

a 

DKM

H2O

b 
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A melléktermék 31P-NMR spektrumában megfigyelhető az AA’BB’ spinrendszerre 

utaló multiplett azt mutatja, hogy a nitrénkomplexszel ellentétben a foszforatomok mágneses 

szempontból nem ekvivalensek.  

A melléktermékben dúsított anyag elemanalízise azt jelezte, hogy az ismeretlen 

vegyület arányának növekedése a nitrogéntartalom növekedését vonja maga után. Ha a 

nitrogéntartalom számítása során azzal a feltételezéssel éltünk, hogy a melléktermék 

képződésekor a 2-nitro-benzolszulfonil-azid nem veszít dinitrogént, akkor a számított 

értékek a kísérleti adatokkal jó egyezést mutattak. Mindezen adatok alapján feltehető volt, 

hogy a melléktermék [Pd2Cl2(µ-dppm)2(2-NO2C6H4SO2N3)] összetételű azidkomplex.  

 E következtetés helyességét oly módon próbáltuk meg igazolni, hogy a feltételezett 

azidkomplexet fotolízisnek vetettük alá. Azt vártuk, hogy ennek eredményeként 

nitrénkomplexhez és dinitrogénhez jutunk el. A dúsított komplex oldatát szűrt fényű Xe-

lámpával (λ > 450 nm) megvilágítva azonban nem a nitrénkomplex UV-látható spektrumát 

sikerült megfigyelnünk, hanem az 1 dimerre jellemző spektrumot kaptuk. Ugyanakkor az 

oldat IR-spektrumában a szabad 2-nitro-benzolszulfonil-azid νas,N3 sávjait sikerült 

regisztrálni (2147,7 cm-1). Mindezek a megfigyelések megerősítették azt a feltételezésünket, 

hogy a 2-nitro-benzolszulfonil-azid és az 1 komplex reakciójának mellékterméke a 

[Pd2Cl2(µ-dppm)2(2-NO2C6H4SO2N3)] azidkomplex.  

A 2-nitro-benzolszulfonil-azid rendhagyó kinetikai viselkedésének magyarázata 

kapcsán már felvetődött az a feltételezés, hogy az orto-helyzetű nitrocsoport sztérikus 

kölcsönhatása folytán csökkenti a k reakciósebességi állandó értékét. Valószínűnek tűnik, 

hogy a melléktermék azidkomplex kialakulásában is sztérikus hatások játszanak szerepet. E 

feltételezés ellenőrzésére elvégeztük az (54) reakciót a 2,4,6-(iPr)3C6H2SO2N3 aziddal, 

melyben az aromás gyűrű orto- és para-pozícióiban a nitrocsoportnál lényegesen nagyobb 

térigényű izopropilcsoportok vannak.  

A reakció főterméke ebben az esetben már nem nitrénkomplex, hanem azidkomplex volt, 

melynek a molekulaszerkezetét röntgendiffrakciós módszerrel meghatároztuk. 
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20. ábra: A [Pd2Cl2(µ-dppm)2(µ-N3SO2C6H2(iPr)3)] komplex röntgenszerkezete. 

 
Az ábrán látható, hogy a komplexben jelen van az azidból származó mind a három 

nitrogénatom. Az azidligandum az aromás gyűrűtől távol eső γ-nitrogénen keresztül 

hídhelyzetben kapcsolódik be a palládiumatomok közé. Az így képződő komplex, a 

nitrénkomplexhez hasonlóan, A-vázas szerkezetet mutat. A spektroszkópiai adatok nagyon 

hasonlók a [Pd2Cl2(µ-dppm)2(µ-N3SO2C6H4NO2-2)] származék esetében nyert adatokhoz 

(15. táblázat). Ez arra enged következtetni, hogy a két azidkomplexben az azidligandum 

koordinációja azonos.  
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15. táblázat: Az előállított azidkomplexek jellemző fizikai adatai 

 [Pd2Cl2(µ-dppm)2(µ-N3SO2C6H4NO2-2)] [Pd2Cl2(µ-dppm)2(µ-N3SO2C6H2(iPr)3)] 

 δH (ppm) JHH 

(Hz) 

JHP 

(Hz) 

δH (ppm) JHH 

(Hz) 

JHP 

(Hz) 
1H-NMR 

(CDCl3) 

2,56 (2H, d/kvin) 

2,93 (2H, d/kvin) 

6,8-8,0(aromás 

hidrogén) 

13,6 

13,6 

3,1 

5,1 

0,72 (12H, d) 

1,30 (6H, d) 

2,46 (2H, d/kvin) 

2,84 (2H, d/kvin) 

2,92 (1H, h) 

4,05 (2H, h) 

6,9-8,0 (aromás 

hidrogén) 

6,7 

6,9 

13,4 

13,4 

6,9 

6,7 

 

 

3,0 

5,1 

δP (ppm) δP (ppm)  
31P-NMR 

(CDCl3) 
13,3-15,1(m) 

AA’BB’ típusú multiplet 

12,3-15,0(m) 

AA’BB’ típusú multiplet 

νas,SO2 (cm-1) νs,SO2 (cm-1) νas,SO2 (cm-1) νs,SO2 (cm-1) IR 

(KBr) 1311 1152 1289 1144 

λ (nm) ε (M-1⋅cm-1) λ (nm) ε (M-1⋅cm-1) 
UV-látható 

(CH2Cl2) 
329 

417 

26400 

5200 

330 

424 

24000 

5300 

Elemanalízis 85% azidkomplex+15% nitrénkomplex azidkomplex+0,5CH2Cl2+3H2O 

 C H N S C H N S 

számított (%) 52,72 3,79 4,06 2,50 54,62 5,18 2,92 2,23 

mért (%) 52,07 3,79 4,11 2,21 54,76 4,78 2,88 2,02 

d - dublett, h - heptett, kvin - kvintett 
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21. ábra: A [Pd2Cl2(µ-dppm)2(µ-N3SO2C6H2(iPr)3)] azidkomplex 4,8⋅10-4 mólos oldatának 

UV-látható spektruma diklór-metán oldószerben, 25°C-on, 1 mm-es küvettában.  

 
Amint azt már említettük, a 2,4,6-trisz(izopropil)-benzolszulfonil-aziddal 

főtermékként az azidkomplex képződik. Melléktermékként azonban nitrénkomplex is 

jelentkezik, melynek molekulaszerkezetét szintén sikerült egykristály röntgendiffrakciós 

módszerrel meghatározni: 

22. ábra: A [Pd2Cl2(µ-dppm)2(µ-NSO2C6H2(iPr)3)] nitrénkomplex molekulaszerkezete 

Wavelength (nm300 325 350 375 400 425 450
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 A nitrénkomplex 1H-NMR spektruma jól tükrözi, hogy az orto-helyzetű 

izopropilcsoportok jelenléte valóban jelentős sztérikus kölcsönhatások kialakulására vezet, 

melynek következtében számos molekulán belüli mozgás gátolttá válik. A 2a-2g komplexek 

szerkezeti leírása során már kitértünk arra, hogy a komplexek 1H-NMR spektrumában a 

metilénhidrogének páronként ekvivalensek, míg a foszforatomok egyetlen szingulett 

rezonanciát adnak. Ezzel szemben a [Pd2Cl2(µ-dppm)2(µ-NSO2C6H2(iPr)3)] komplex a 

megszokottól eltérő 1H-NMR spektrumot mutat. A lényegi különbség abban nyilvánul meg, 

hogy e komplex 1H-NMR spektrumában mind a négy metilénhidrogén jele más és más 

kémiai eltolódásnál jelentkezik. Ez abból adódik, hogy a metilénhidrogének eltérő 

környezetét gyors belső molekuláris mozgások, pl. az arilszulfonilcsoport rotációja, nem 

átlagolja ki, ezért a Pd-P sík azonos oldalán levő metilénhidrogének is inekvivalenssé 

válnak. Ez a rotációs gát nem a S-N kötésnek, hanem a nagy térigényű, orto-helyzetű 

izopropilcsoportoknak tulajdonítható. Erre az enged következtetni, hogy a 1H-NMR 

spektrumban ezen izopropilcsoportok metilcsoportjai is külön-külön jelentkeznek. A 0,21 

ppm-nél mutatkozó dublett a dppm ligandum fenilcsoportjának környezetében levő 

metilcsoportokhoz rendelhető, míg a 0,72 ppm-nél megfigyelhető dublett a komplex 

középpontja fele irányuló metilektől származik. Az 1,15 ppm-nél jelentkező éles dublett a p-

izopropilcsoport metilhidrogénjeinek rezonanciája (23. ábra ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. ábra: A [Pd2Cl2(µ-dppm)2(µ-NSO2C6H2(iPr)3-2,4,6)] komplex1H-NMR spektruma 
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 A [Pd2Cl2(µ-dppm)2(µ-NSO2C6H2(iPr)3-2,4,6)] komplex 1H-NMR spektrumának 

hőmérsékletfüggését CDBr3-ban vizsgálva azt tapasztaltuk, hogy magasabb hőmérsékleten 

ugyan a metilénhidrogének jelei kezdenek összeolvadni, azonban a rotációs gát annyira 

nagy, hogy a koaleszcencia 127°C-ig nem következik be (24. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. ábra: A [Pd2Cl2(µ-dppm)2(µ-NSO2C6H2(iPr)3-2,4,6)] nitrénkomplex 1H-NMR spektru-

ma 127 °C-on CDBr3-ban. 

 

 Az arilszulfonil csoport gátolt rotációja a foszforatomokat is inekvivalenssé teszi, 

amint azt a 31P-NMR spektrumban jelentkező multiplettből megállapíthatjuk (25. ábra). 

(Mint korábban leírtuk a 2a-2i nitrénkomplexek esetében a 31P-NMR spektrumban egy éles 

szingulett volt megfigyelhető.) Mindezen megfigyelések megerősítik azt a feltételezésünket, 

hogy az 1 dimer és az arénszulfonil-azidok reakciójában az elektronikus hatás mellett a 

sztérikus kölcsönhatások is fontos szerepet játszanak.  
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25. ábra: A [Pd2Cl2(µ-dppm)2(µ-NSO2C6H2(iPr)3-2,4,6)] komplex 31P-NMR spektruma 

 

A 31P-NMR spektrumok szimulációjára tett próbálkozásaink ez idáig sajnos nem jártak 

eredménnyel. 

 

 Az elvégzett vizsgálatok alapján az orto-szubsztituenst tartalmazó arénszulfonil-

azidok és az 1 komplex reakciója az (65) egyenlet szerint játszódik le: 

 

[Pd2Cl2(µ-dppm)2] + ArSO2N3 → x[Pd2Cl2(µ-dppm)2(µ-NSO2Ar)] +                 
 (1)     (2) 

+ (1-x)[Pd2Cl2(µ-dppm)2(µ-N3SO2Ar)] + xN2  (65) 
                 (3)  
 

Ar = 2-nitro-fenil- (g), 2,4,6-trisz-izopropil-fenilcsoport (j) 
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Azidkomplexek fotolízise 

 

Amint azt már említettük, az azidkomplexekről kezdetben azt feltételeztük, hogy 

fény hatására nitrénkomplexeket szolgáltatnak. Munkánk során azonban bebizonyosodott, 

hogy ezen átalakulás e komplexeknek a kiindulási komponensekre történő disszociációját 

eredményezi, amint azt az izopropil-származék esetében a (66) egyenlet mutatja: 

 

         hν 
 [Pd2Cl2(µ-dppm)2{µ-N3SO2C6H2(iPr)3}] → [Pd2Cl2(µ-dppm)2] + N3SO2C6H2(iPr)3 (66)
   (3j)     (1)   (j) 

 

A jelenség további vizsgálata során kiderült, hogy az azidkomplexek oldata sötétben 

meglepő stabilitást mutat. A 3j oldata 22 órán át sötétben tárolva az UV-látható spektruma 

alapján nem szenved változást. Hasonló eredményt kaptunk, ha az oldat ötszörös moláris 

feleslegben 4-CH3C6H4SO2N3 vagy 4-NO2C6H4SO2N3 azidot tartalmazott. Ez a megfigyelés 

arra engedett következtetni, hogy az azidkomplex nem áll disszociációs egyensúlyban 

komponenseivel. 

A nitrénkomplexek esetében az azidkomplexekhez hasonló bomlási jelenségeket nem 

tapasztaltunk. Úgy szilárd, mint oldott állapotban ezek az anyagok stabilak maradtak 

sötétben és fény hatására is.  

 

 A kinetikai vizsgálatok eredményeként tett reakciómechanizmus javaslatunkat a 

szerkezeti vizsgálatok alapján a 26. ábrán látható módon egészíthetjük ki.  

Az 1 komplex reakcióba lép az ArSO2N3 aziddal. Egyensúlyi reakció nyomán az I1 ikerionos 

köztitermék képződik, amely az esetek többségében a I2-vé rendeződik át. Azokban az 

esetekben azonban, amikor az azid aromás gyűrűjén orto-pozícióban szubsztituens van, 

sztérikus akadály lép fel, és ekkor a 3 azidkomplex is képződik.  

A I2-ből egy molekula dinitrogén könnyen kiszakad, és ez a 2 nitrénkomplexet eredményezi. 

A 3 komplexet besugározva egy nem egyensúlyi reakció során először a kiindulási 

reagenseket kapjuk, melyből újabb egyensúly kialakulásával ismét az I1 köztitermék 

képződhet.  
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A 3 anyag termikus stabilitása alapján valószínűnek tűnik, hogy a megfigyelt azidkomplexek 

nem köztitermékek a megfelelő nitrénkomplexek képződési reakciójában. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. ábra: A [Pd2Cl2(µ-dppm)2] komplex arénszulfonil-azidokkal adott reakciójának 

feltételezett mechanizmusa kinetikai és szerkezeti vizsgálatok alapján 
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5. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

 Palládium-nitrén komplexek előállítása és jellemzése céljából végzett kutatásaink az 

alábbi eredményekre vezettek: 

 

1. Megfigyeltünk egy új reakciót, melyben aromás szulfonil-azidok dinitrogénfejlődés 

közben reagálnak a [Pd2Cl2(µ-dppm)2] dimerrel. IR- és NMR-spektroszkópiai módszerek, 

valamint röntgendiffrakciós szerkezetmeghatározás segítségével megállapítottuk, hogy a 

reakció során A-vázas, nitrogénhidat tartalmazó, kétmagvú palládium-nitrén-komplexek 

keletkeznek: 

 

 [Pd2Cl2(µ-dppm)2] + ArSO2N3  →  [Pd2Cl2(µ-NSO2Ar)(µ-dppm)2] + N2 
   (1)     (2) 
 
ahol dppm = bisz(difenil-foszfino)-metán; Ar = 4-metoxi-fenil- (a), 4-metil-fenil- (b), fenil- 

(c), 4-fluor-fenil- (d) 4-acetil-fenil- (e), 4-nitro-fenil- (f), 2-nitro-fenil- (g), 2-naftil- (h), 

ferrocenil- (i) 2,4,6-trisz-izopropil-fenilcsoport (j). Az előállított nitrénkomplexek szén-

monoxiddal szemben inertnek mutatkoztak. 

 

2. A fenti reakció kinetikai tanulmányozása során megállapítottuk, hogy az átalakulás 

elsőrendű mindkét reaktánsra nézve, és az alábbi kinetikai egyenlettel jellemezhető: 

 
v = k’[dimer] = k[dimer][azid] 

 

3. 0 és 35°C között végzett kísérleteink felhasználásával meghatároztuk a reakció aktiválási 

paramétereit. Kiszámítottuk az aktiválási entalpia- (∆H╪), az aktiválási entrópia- (∆S╪) és 

aktiválási szabadentalpia változásokat (∆G╪). A nyert ∆H╪ értékek arra engednek 

következtetni, hogy az átmeneti komplex kialakulása a reagáló komponensek kötéseinek 

viszonylag kis mértékű átrendeződésével jár. A aktiválási entrópiaváltozások nagy negatív 

értékei ugyanakkor arra utalnak, hogy a reakció olyan aktivált komplexen keresztül játszódik 

le, amelyben jelentős rendezettség valósul meg.  
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4. A sebességi állandók tendenciózus változása alapján megállapítottuk, hogy összefüggés 

van a szulfonil-azid aromás gyűrűjén levő szubsztituens induktív és mezomer hatása, illetve 

a reakció sebessége között. Elektronszívó szubsztituensek növelik, míg elektronküldő hatású 

helyettesítők mérséklik a reakciósebességi állandó értékét. A reakciósebesség és 

szubsztituenshatás közötti összefüggés kvantitatív leírásához a para-szubsztituensek vizsgált 

körére érvényesnek találtuk a Hammett összefüggést. Megállapítottuk, hogy az összes 

vizsgált azid esetében ugyanaz a reakciómechanizmus érvényesül. A ρ reakciókonstans 

+1,39 értéke arra utal, hogy a reakcióban az azid elektrofil ágensként vesz részt.  

 

5. Kimutattuk, hogy az arilcsoport szubsztituenseinek hatása egyes szerkezeti adatokban, pl. 

νas,N3 sáv hullámszámában is tükröződik. Megállapítottuk, hogy a νas,N3 sáv 

hullámszámának változása a Hammett-féle σ konstansok függvényében szintén lineáris 

lefutást mutat. E megfigyelésünket az arénszulfonil-azidok szerkezete és reakciókészsége 

között meglévő kapcsolat összefüggéseként fogjuk fel. 

 

6. A 2-nitro-benzolszulfonil-azid szerkezetének és reakciókészségének vizsgálata kapcsán 

megállapítottuk, hogy az orto-helyzetű szubsztituens hatása kettős. A szulfonil- és 

azidcsoporttal való kölcsönhatása egyrészt növeli az azidcsoport elektrofil jellegét (így a 

szubsztrátum reakciókészségét), másrészt sztérikus kölcsönhatása (feltehetően a dppm 

ligandumok fenilcsoportjaival) a reakciósebességre mérséklő hatással van. Vizsgálataink 

szerint az adott reakcióban a sztérikus effektus szerepe a jelentősebb. 

 

7. Abban az esetben, ha az aromás szulfonil-azid orto-szubsztituenst tartalmaz, a reakcióban 

a nitrénkomplex mellett azidkomplex képződése is kimutatható volt: 

 

[Pd2Cl2(µ-dppm)2] + ArSO2N3 → x[Pd2Cl2(µ-NSO2Ar)(µ-dppm)2] +                 
 (1)     (2) 

+ (1-x)[Pd2Cl2(µ-dppm)2(µ-N3SO2Ar)] + xN2 
          (3) 
 

Feltételezésünk szerint az azidkomplex képződése az orto-helyzetű szubsztituens már 

említett sztérikus kölcsönhatásának tulajdonítható. Megfigyeltük, hogy a nitrocsoportnál 

nagyobb térigényű csoportot tartalmazó 2,4,6-trisz-(izopropil)-benzolszulfonil-azid esetében 

az azidkomplex válik a reakció főtermékévé.  
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8. Megállapítottuk, hogy az azidkomplexek fény hatására alkotó komponenseikre, 

palládiumdimerre és szulfonil-azidra bomlanak: 

 

      hν  
[Pd2Cl2(µ-dppm)2{µ-N3SO2C6H2(iPr)3}] → [Pd2Cl2(µ-dppm)2] + 2,4,6-(iPr)3C6H2SO2N3 
   (3)               (1) 
 

Vizsgálataink szerint az izolált azidkomplexek nem intermedierjei a nekik megfelelő 

nitrénkomplexeknek. 

 

9. A reakció kinetikai viselkedése, valamint az azidkomplexek termikus és fotokémiai 

sajátságai alapján javaslatot tettünk a reakció mechanizmusára. 
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6. FÜGGELÉK 

 

6.1. A [Pd2Cl2(µ-dppm)2(µ-NSO2Ar)] NITRÉNKOMPLEXEK ELŐÁLLÍTÁSA 

 

 0,21 g (0,2 mmol) 1 komplex 4 cm3 CH2Cl2-ban készült oldatához 1 cm3 CH2Cl2-ban 

oldott 0,4 mmol ArSO2N3–ot adtunk. Az elegyet lefedve szobahőmérsékleten tartottuk, amíg 

az 1 dimer el nem fogyott. A reakció előrehaladtát vékonyréteg-kromatográfiás módszerrel 

követtük (eluens: diklór-metán − etil-acetát  20 : 1). A reakció lejátszódása után az oldat 

térfogatát vákuumban kb. felére csökkentettük, és a terméket metanollal leválasztottuk. A 

mikrokristályos anyagot üvegszűrőn szűrtük, többször mostuk metanollal és végül dietil-

éterrel, hogy a feleslegben levő azidot eltávolítsuk. A reakció hozama a 2,4,6-trisz-izopropil-

benzolszulfonil-aziddal végzett átalakulás kivételével minden esetben 75 % fölött volt. 

 

6.2. A [Pd2Cl2(µ-dppm)2(µ-N3SO2Ar)] AZIDKOMPLEXEK KINYERÉSE 

 

 A szulfonilcsoporthoz képest orto-helyzetű szubsztituenst tartalmazó szulfonil-

azidok reakcióiban nitrénkomplexek mellett azidkomplexek is képződtek a (65) egyenletnek 

megfelelően. Az azidkomplexek fényérzékenysége miatt ügyelni kellett arra, hogy a 

műveleteket napfény kizárásával végezzük. Az azidkomplexek kinyerését különböző 

módszerek alkalmazásával tudtuk elérni: 

 

6.2.1. A [Pd2Cl2(µ-dppm)2(µ-N3SO2C6H4NO2-2)] kinyerése 

 

 1,05 g (1,0 mmol) [Pd2Cl2(µ-dppm)2] komplexet feloldottunk 12 cm3 CH2Cl2-ban 

majd reagáltattuk 0,5 g (2,2 mmol) 2-nitro-benzolszulfonil-azid 2 cm3 diklór-metánban 

készült oldatával. Az oldatot lezártuk és 2-3 órán keresztül sötét helyen tartottuk, miközben 

az 1 anyag teljesen elreagált. A reakciót VRK módszerrel követtük, melyhez eluensként 

CH2Cl2 − EtOAc  50:1 vagy CHCl3-aceton  30:1 elegyet használtunk. Az 1 dimer teljes 

átalakulása után az oldószer mintegy kétharmadát lepároltuk, a termékelegyet metanollal 

leválasztottuk, és a terméket üvegszűrőn szűrtük. Az így kapott anyag 1H-NMR alapján 
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85 − 90 %-ban tartalmazza a nitrén- és 10 − 15 %-ban az azidkomplexet. A nitrénkomplexet 

szelektív oldással választottuk el az azidkomplextől oly módon, hogy az üvegszűrőn levő 

szilárd terméket aceton kis részleteivel (5 cm3) elkevertük, majd a nitrénkomplexszel telített 

oldatot elszívattuk. A mosást legalább 15-ször megismételtük, a termék összetételének 

változását időnként IR-spektrum alapján ellenőriztük. Amikor az azidkomplex 

koncentrációja kb. 60 %-t elérte, a szűrőn maradt anyagot kloroformban feloldottuk, Celiten 

szűrtűk, az oldószer egy részét lepároltuk, és a komplexet metanollal leválasztottuk. Az 

ílymódon kinyert 80 − 100 mg anyag több mint 80 %-ban tartalmazta a [Pd2Cl2(µ-dppm)2(µ-

N3SO2C6H4NO2-2)] azidkomplexet, melyet fényérzékenysége miatt sötét helyen, előnyösen 

hűtőgépben, tartottunk. A tisztítás különböző szakaszait IR-spektrumokon szemléltettük 

(18. ábra). 

 

6.2.2. A [Pd2Cl2(µ-dppm)2(µ-N3SO2C6H2(iPr)3-2,4,6)] izolálása 

 

 Lezárt, sötétben tartott Schlenk-csőben szobahőmérsékleten kb. 4 napig reagáltattunk 

7 cm3 CH2Cl2-ban oldott 290 mg (0,94 mmol) 2,4,6-trisz-izopropil-benzolszulfonil-azidot és 

362 mg (0,34 mmol) 1 komplexet. Az oldatot bepároltuk, és a terméket metanollal 

leválasztottuk. A termékelegyet, mely 1H-NMR-spektruma szerint nitrén- és azidkomplex 

1:3 arányú keveréke, oszlopkromatográfiás elválasztásnak vetettük alá (Kieselgehl 60 F254, 

eluens: CH2Cl2 − EtAc  20:1). A szétválasztás után 84 mg nitrénkomplexet (2h) és 262 mg 

[Pd2Cl2(µ-dppm)2(µ-N3SO2C6H2(iPr)3-2,4,6)] képletű tiszta azidkomplexet (3h) kaptunk.  
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