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ÖZET

YENĐ 4-(2-FENOKSĐ-1,3-DĐOXO-2,3-DĐHĐDRO-1H-ĐNDEN-2ĐLOKSĐ)FTALONĐTRĐL SUBSTĐTÜENTLĐ METALLĐ FTALOSĐYANĐNLERĐN
SENTEZĐ VE KARAKTERĐZASYONU

GÜMÜŞ, Đlkay
Yüksek Lisans Tezi, Kimya Anabilim Dalı
Tez Danışmanı: Doç. Dr. M. Salih AĞIRTAŞ
Temmuz 2011,67 sayfa
Bu çalışmada, yeni bir ftalonitril türevi 3 ninhidrin ile 4-nitroftalonitril’in bir
nükleofilik yer değiştirime reaksiyonu ile hazırlandı. Yeni 4-(2-fenoksi-1, 3-diokso-2,
3-dihidro-1H-inden-2-iloksi)ftalonitril

gruplu

dört

periferalı

mono-nükleer

metalloftalosiyaninler [M: Zn(II),Co(II),Cu(II),Ni(II),Mg(II)] 4-8 ftalonitril türevinin 3’
ün siklotetramerizasyonu ile sentezlendi. Ftalosiyanin 4‘ün fonksiyonel grubu
karboksilik asit substituentli ftalosiyanine dönüştürmek için NaOH ile reaksiyona
sokuldu. Böylece, Periferal pozisyonunda siyano grupları taşıyan ftalosiyanin 4
kompleksi NaOH/HCl ortamında hidrolizi ile karboksilik asit gruplarına dönüştü. Bu
bileşik sodyum tuzları olarak suda çözünür.
Sonra, Bileşik 4-8’in termal özellikleri azot atmosferinde 30-900 οC sıcaklık
aralığında TG (Termogravimetri) ve DTA (Diferansiyel Termik Analiz) ile incelendi.
Sentezlenen bileşiklerin yapıları elemental analiz, FTIR, 1H-NMR ve UV-VIS spektral
veri ile karakterize edildi.
Anahtar kelimeler: Ftalosiyaninler, Ftalonitril türevleri, Sentez, Mononükleer,
Termal
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ABSTRACT

THE CHARACTERIZATION AND SYNTHESIS OF 4-(2-PHENOXY–1, 3DIOXO–2, 3-DIHYDRO-1H-INDEN–2-YLOXY) PHTHALONITRILE
SUBSTITUTED PHTHALOCYANINES

GÜMÜŞ, Đlkay
Msc Thesis, Chemistry Science
Supervisor: Assoc. Prof. Dr. M.Salih AĞIRTAŞ
July 2011, 67 pages

In this work, A new substituted phthalonitrile derivative 3 was prepared by a
nucleophilic displacement reaction of ninhydrin with 4-nitrophthalonitrile. Novel mononuclear metallophthalocyanines [M: Zn(II),Co(II),Cu(II),Ni(II),Mg(II)] 4-8 with four
peripheral 4-(2-phenoxy-1, 3-dioxo-2, 3-dihydro-1H-inden-2-yloxy) phthalonitrile
groups were synthesized by cyclotetramerization of phthalonitrile derivative 3.
Functional group of phthalocyanine 4 was reacted with NaOH to obtain carboxylic acid
substituted phthalocyanine. So, phthalocyanine complex 4 having terminal cyano
groups in the peripheral were changed into carboxylic acid groups by hydrolysis in
medium NaOH/HCl. This compound is soluble in water as sodium salts.
Then, thermal properties of compounds 4-8 were investigated by TG (thermal
gravimeter) and DTA (differential thermal analysis) in the temperature range of 30-900
ο

C in nitrogen atmosphere.

The structures of the synthesized compounds were

characterized by elemental analysis, FTIR, 1H-NMR and UV-VIS spectral data.
Key words: Phthalocyanines; Phthalonitrile derivatives, Synthesis, Hydrolysis,
Mono nuclear, Thermal
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1. GĐRĐŞ

Anorganik kimyanın kapsam ve içeriğinin zenginleşmesine koordinasyon
kimyasının önemli bir katkısı olmuştur. Koordinasyon kimyası Alfred Werner’ın
çalışması ile günümüze kadar anorganik kimyanın önemli bir parçası olmuş ve çok
sayıda faydalı kimyasalın elde edilmesine ve kullanılmasına sebep olmuştur. Anorganik
Kimyanın en hızlı gelişen bilim dalı olan koordinasyon kimyası, koordinasyon
bileşikleri veya kompleksler diye tanımlanan bileşiklerle ilgilenir. Koordinasyon
kimyasında bir bileşik, bir ligandın metallerle kompleks yapmasıyla oluşabilir. Bu
liganlar basit gruplar olabildiği gibi makrosiklik gruplar da olabilir. Organik bir ligandın
makrosiklik guruplar içermesi ile oluşan kompleksleri, bu tip grupları içermeyenlere
göre çok farklı özellikler gösterdiği yapılan çalışmalarla doğrulanmıştır. Koordinasyon
kimyası içinde önemli bir yere sahip ftalosiyaninler Đlk defa 1907 yılında Braun ve
Tcherniac tarafından ftalimid ve asetik asitten orto-siyano benzamidin hazırlanması
sırasında koyu, çözünür olmayan bir madde olarak varlığı anlaşılmıştır. 1927’de benzer
olarak De Diesbach ve Von der Weid, dibromo benzen ile bakır siyanürün kaynama
sıcaklığındaki piridin içerisinde reaksiyonu sırasında %23 verimle oldukça kararlı mavi
madde elde etmişlerdir. Hintsight bu yan ürünleri sırasıyla metalsiz ve bakır ftalosiyanin
olarak yorumlamıştır. (Braun ve ark., 1907)
“Phtholocyanine” sözcüğü Yunanca’da “naphtha (mineral yağı)” ve “cyanine
(koyu mavi)” anlamına gelen sözcüklerden türetilmiştir. (Moser ve Thomas, 1983).
Ftalosiyaninler ilk keşfinden ancak 27 yıl sonra yapısı aydınlatılabilmiştir. Çok
iyi mavi ve yeşil renklere sahip olmalarıyla dikkat çeken ftalosiyanin bileşikleri uzun
yıllar boyar madde olarak kullanılmıştır. O dönemlerde ftalosiyaninlerin çözünürlükleri
az olduğundan kullanım alanı da buna bağlı olarak sınırlı olmuştur. Ancak değişik
substitüe grupların bağlanması ile çözünürlük problemi aşılmaya çalışılmıştır ve
böylece kullanım alanını genişlenmiştir. Bu amaç için çok sayıda farklı substitüe grup
içeren ftalosiyanin türevi sentezlenmiştir(Leznoff, 1996).

2

1.1. Ftalosiyaninler
Ftalosiyaninler 18 π elektron sistemli düzlemsel bir makro halkadan
oluşmaktadırlar. Yapısal olarak doğada bulunmayan tamamen sentetik yollardan sentezi
gerçekleştirilen ftalosiyaninler doğal olarak bulunan klorofil ve hemoglobin (Şekil 1.1)
gibi porfirin içeren yapılara benzeyen makrosiklik yapılardır. Porfirinlerle aralarındaki
temel fark dört benzo ünitesi ve mezo konumunda bulunan dört azot atomudur. Bu
yüzden ftalosiyanin genellikle tetrabenzotetraaza porfirin olarak adlandırılır.( Ziolo ve
Extine, 1981)

Şekil 1.1. Hemoglobin (a), Klorofil (b)’nin kimyasal yapısı
Ftalosiyanin, çeşitli metal iyonlarının girmesini sağlayan uygun büyüklükte
merkezi

boşluğa

sahip

4-iminoizoindolin

ünitesinden

oluşmuş

simetrik

bir

makrosikliktir. Bu yapı daha sonra X-ışını kırınımı teknikleriyle ispatlanmıştır.
Ftalosiyaninler halka düzleminden çıkarak makro halkadaki oyuğa uyum sağlarlar. Bu

3

şekilde sağlanan yapı, ftalosiyanin halkaları arasında moleküller arası kuvvetlere sebep
olur ve polar organik çözücülerde yapının çözünürlüğünü artırır (Ziolo ve ark., 1981).

Şekil 1.2. Porfirin (a), porfirazin (b), ftalosiyanin (c)‘nin kimyasal yapısı.
Ftalosiyanin molekülünün numaralandırılması aşağıdaki şekilde yapılabilir.
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Şekil 1.3. Ftalosiyanin molekülünün numaralandırılması.
Ftalosiyaninler yaygın olarak, ftalik asit, ftalonitril, ftalik anhidrit, ftalimid,
diiminoisoindolin ve o-siyanobenzamid gibi orto-dikarboksilik asit türevlerinden elde
edilirler. Bu başlangıç maddelerinden istenilen modifikasyonda metalli ya da metalsiz
ftalosiyanin bileşikleri elde edilebilir.
1.2. Ftalosiyaninlerin Sentezi
1.2.1. Metalsiz Ftalosiyaninler
Ftalonitrilin siklotetramerizasyonu ile metalsiz ftalosiyaninler elde edilebilir. Bu
metotlardan birkaç tanesi şöyle sıralanabilir:
• Ftalonitrilin amonyakla reaksiyonu ile diiminoizoindolin oluşumu ve
diiminoizoindolinin metalsiz ftalosiyanini oluşturması,
• Ftalonitrilin hidrokinonun erime noktasındaki siklotetramerizasyonu ile
metalsiz ftalosiyanin eldesi (Gürsoy, 1999).
• Ftalonitrilin pentanol içerisinde çözünmüş Li metali çözeltisiyle geri akış
altında oluşan elektrovalent metalo ftalosiyaninlerin komplekslerinin reaksiyon
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karışımına proton verici HCl, su veya metanol gibi maddeler ilave edilerek metal
çıkarılması ile metalsiz ftalosiyanin eldesi.
• Ftalonitril ile alkali metal alkolatlar veya ftalonitrilin erime noktasında veya
pentanol çözeltisinde siklotetramerizasyon için etkili maddeler olan DBU (1,8 diaza
bisiklo[5.4..0]undek-7-ene) gibi nükleofilik engelleyici olmayan kuvvetli bazlar
arasındaki reaksiyondan metalsiz ftalosiyanin eldesi.
HN

HN

HN

diiminoizoindolin

NH3,CH3OH
NaOCH3
N
CN

N

Li , pentanol , hidrokinon
DBU ile pentanolde kaynatma
CN

ftlonitril

HN

N

N
NH

N
N

Şekil 1.4. Substitüe olmamış H2Pc ‘nin sentez şeması.

1.2.2. Metalli Ftalosiyaninler
• Ftalonitril yada diiminoizoindolin ile template etki gösteren metal iyonunun
siklotetramerizasyon reaksiyonundan
• Metalsiz ftalosiyanin, LiPc ve metal tuzu (örneğin Cu(CH3COOH)2) arasındaki
reaksiyonla metal ilavesi veya uygun şartlarda metalin başka bir metal ile yer
değiştirmesiyle
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• o-dihalojen içeren aromatik bileşikler ile metal siyanürlerin reaksiyonlarından
• Metal tuzu ve bir azot kaynağı (üre) varlığında inert çözücü içinde ftalik
anhidrit, ftalimid veya bunların sübstitüsyon ürünlerinin reaksiyonundan sentezlenebilir
(Leznoff ve ark., 1996; Clifford ve ark., 1989).
Bu sentez yöntemlerinin hepsinde reaksiyon birden çok basamakta yürümekte ve
metalsiz ftalosiyaninlerin çoğunun organik çözücülerde çözünmemesi yüksek kaynama
noktasına sahip aromatik çözücülerin kullanılmasını gerektirmektedir. Simetrik metalli
ftalosiyaninlerin genel sentez yöntemleri aşağıda verilmiştir:

Şekil 1.5. Simetrik metalli ftalosiyaninlerin genel sentez yöntemleri.

1.3. Ftalosiyaninlerin Saflaştırma Yöntemleri
Sübstitüe grup içermeyen ftalosiyanin bileşiklerinin çoğunun çözünürlüğünün az
olması kristallendirme ve kromatografik yöntemlerin kullanılmasını sınırlandırmaktadır.
ftalosiyanin bileşiklerinde geleneksel saflaştırma yöntemlerinin kullanılabilirliği ise
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ftalosiyanin bileşiğinin kuvvetli asitlere ve yüksek sıcaklıklara dayanıklılığına bağlıdır.
Sübstitüe ftalosiyaninler için kullanılabilen saflaştırma yöntemleri böylece sıralanabilir:
• Derişik sülfirik asitte çözdükten ve süzdükten sonra soğuk suda veya buzda
yeniden çöktürme
• Alümüna üzerinden kolon kromotografisi ve çözücünün uçurulması veya
yeniden kristallendirme
• Normal, vakum ya da flaş metodlarını kullanarak silika jel üzerinden kolon
kromotografisi yapıldıktan sonra çözücünün uçurulması veya yeniden
kristallendirme
• Amino sübstitüe ftalosiyaninleri derişik HCl ile suda çözünür hale getirip
organik kirlilikleri ekstrakte ettikten sonra seyreltik bazla çöktürme
• Jel geçirgen kromotografisi
• Safsızlıkları uzaklaştırıp, saflaştırılmış ftalosiyaninleri elde etmek üzere
çözünmeyen sübstitüe ftalosiyaninleri uygun çözücülerde yıkama
• Çözünmeyen

safsızlıkları

uzaklaştırmak

için

çözünen

sübstitüe

ftalosiyaninlerin çeşitli çözücülerle ekstraksiyonu ve çözücünün uçurulması
yada ekstrakte edilmiş sübstitüe ftalosiyaninlerin yeniden kristallendirilmesi
• Süblimasyon yöntemleri
• Đnce tabaka kromotografisi (TLC) ve yüksek basınçlı sıvı kromotografisi
(HPLC)

1.4.

Ftalosiyaninlerin Kullanım Alanları

1.4.1. Boya ve pigment
Ftalosiyaninlerin ilk sentezinden sonra kullanıldığı alanlardan birisi boya ve
pigmenttir. Yazıcı mürekkebi, kağıt için direkt boya ve pamuk için reaktif boya olarak,
tekstilde, plastik ve metal yüzeylerinin renklendrilmesinde kullanılırlar (Şen, 2005;
Gordon, 1983).

8

1.4.2. Kimyasal sensörler
Ftalosiyaninler ve türevleri tek ya da çoklu kristal tabakalar şeklinde sensör
cihazlarında kullanıldıklarında azotoksit (NOx, SO2, CO2) gibi gazları ve organik
çözücü buharlarını algılarlar (Bekaroğlu, ve ark., 1996 ; Ağırtaş, ve ark., 2011).
1.4.3. Nonlineer optik cihazlar
Ftalosiyaninler yüksek oranda konjuge makrohalkaların içindeki iki boyutlu
delokalize π elektronlarından kaynaklanan yüksek nonlinearite gösterirler. Nonlineer
optiklerin gelişimi elektronik bilgisayarların teorik limitlerinin aşınmasına imkan
sağlamıştır (Piechocki ve ark., 1982).
1.4.4. Sıvı kristal
Sıvı kristal ftalosiyaninlere olan ilginin sebebi bu maddelerin tek boyutlu bir
iletken olma potansiyeli taşımalarıdır (Ceyhan, 1997).
1.4.5. Optik veri depolama
Optik veri depolama optik tekniklerde bilginin depolanması ve geri
çağrılmasıdır.

Bilgiler

magnetik

olarak

hem

disketlerde

hem

de

bantlarda

depolanmaktadır. Çok iyi kimyasal kararlılıkları olan ftalosiyaninler uzun süreli optik
veri depolanmasında ilgi çekici malzemeler olmuşlardır (Moussavi ve ark., 1988).
1.4.6. Fotodinamik terapi
Foto terapi ışığa duyarlı ajanların önceden tadbik edildiği doku/tümör üzerine
spesifik dalga boyundaki ışığın gönderilmesidir (Chen ve ark., 2006). Kanser tedavisi
için bir alternatif olmaktadır. Vücuda verilen fotosensitive maddenin tüm bedene veya
belirli bölgeye yayılmasını önlemek için izotiyosiyanat grupları içeren yeni tip
fotosensitive maddeler sentezlenmiştir (Brechbiel ve ark., 1986). Ftalosiyanin bileşikleri
bu uygulamalar için ümit verici malzemelerdir.
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1.4.7. Đnfrared Absorplayıcı
Ftalosiyaninler renklendirici olarak birçok istenen niteliğe sahiptir. Örneğin en
iyi mavi ve yeşil pigmentler bakır ftalosiyaninlerdir. Ftalosiyaninlerin infrared
absorplayıcılara dönüşümü önemli bir gelişmedir ve birçok uygulama alanı vardır.
Örneğin kağıt paralarda yüksek seviyede güvenlik özelliği için, bilgisayarlarda düzlem
teknolojisinde yakın infrared radyasyonunu ısıya çevirmede, otomobil ve bina
camlarında ısınmaya neden olan radyasyon bileşenlerinin geçmesini engellemek için
güneş perdesi olarak kullanılırlar.
1.4.7. Katalizör
Özellikle redoks-aktif merkez metal iyonları bulunan ftalosiyaninlerin birçok
önemli kimyasal reaksiyonu katalizledikleri bilinmektedir. Örneğin ham petrolün içinde
bulunan ve parçalama reaksiyonu katalizörünü zehirleyebilen kokulu tiyollerin
uzaklaştırılmasında kristal demir ya da kobalt ftalosiyaninler heterojen yükseltgeyici
katalizör olarak kullanılır (Thomas, 1990).
1.4.8. Elektrokromik görüntüleme
Elektrokromizm bir elektrik alanı uygulandığında malzemenin renginin çift
yönlü işlemler için kullanılan bir kavramdır. Ftalosiyanin türevlerinin redoks özellikleri
oldukça ilginçtir. Elektrokromik bileşikler olarak adlandırılan bu tip maddeler görüntü
panolarında ve akıllı malzeme yapımında kullanılırılar.

1.5. Ftalosiyaninlerin Spektral Özellikleri
1.5.1. NMR Spektroskopisi
Ftalosiyaninlerin ¹H-NMR spektrumunda, makrosiklik π sisteminden dolayı
geniş diamanyetik halka kayması gösterdiği bilinir. Ftalosiyaninlerin aromatik
protonlarının sinyalleri düşük alanda ortaya çıkar. Đlave aksiyel bağlı ligandların
protonları yüksek alana doğru büyük bir kayma gösterir. Bu kayma uzaklığa ve
makrosiklik

protonlarının

pozisyonlarına

bağlıdır

(Lever,

1965).

Metalsiz
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ftalosiyaninlerin ¹H-NMR spektrumda göze çarpan en ilginç özellik, düzlemsel yapıdaki
18 π elektron sistemlerinin (4n+2 elektron) etkisiyle, ftalosiyanin çekirdeğindeki NH
protonlarının TMS’den daha yüksek alana kaymasıdır (Ceyhan, 1997) Ayrıca çözücü
konsantrasyonuna ve agregasyona bağlı olarak ftalosiyaninlerin ¹H-NMR spektrumunda
piklerin genişlemesi söz konusu olmaktadır (Lever, 1965).
1.5.2. IR Spektroskopisi
Ftalosiyaninlerin IR ve Far-IR spektrumlarında gözlenen band sayısındaki
fazlalık ve makrosiklik sistemin çok büyük olması nedeniyle, tüm bandların karakterize
edilmesi güçleşmektedir. Metalli ve metalsiz ftalosiyaninlerin IR spektrumları
arasındaki fark, ftalosiyaninin iç kısmındaki 3280 cm-1 de görülen NH titreşiminden
kaynaklanmaktadır. Farklı metallo ftalosiyaninlerin IR spektrumları arasında gözlenen
fark ise, aynı metallo ftalosiyaninlerin α ve β formları arasındaki farktan az olmaktadır
(Ceyhan, 1997). Ftalosiyaninler sülfonil substitüentlerinin yönelmesiyle, substitüe
olmayan ve o-substitüe olanlara göre yakın-IR’de absorbsiyon bandlarının daha uzun
dalga boylarına kaydığı görülmektedir (Merey ve Bekaroğlu, 1999).
1.5.3. Kütle Spektroskopisi
Ftalosiyaninlerin kütle spektrumlarından, molekül iyonlarının stabilitesi ve
moleküler parçalanma hakkında fikir sahibi olunabilmektedir. Genelde metallo
ftalosiyaninlerin spektrumları başlıca [M(Pc)]+ ve [M(Pc)]+2 molekül iyonlarını
gösterirler. Metal; Pt(II), Zn(II), Co(II), Fe(II), La(II), Cu(II) ve Ni(II) olduğunda
metallin ayrılması ve Pc molekülünün parçalanması esas işlem değildir. Ancak
M=Mn(II) olduğunda parçalanma söz konusudur ve [Mn(Pc)]+ ve [Mn(Pc)]+2
iyonlarının stabil olmadığı da görülmektedir. Ayrıca bazı trivalent metal [ M=Al(III),
Mn(III)] komplekslerinin kütle spektrumunda stabil moleküler iyonlar görülmektedir.
Bunlar çeşitli değerlerdeki komplekslerin stabilitelerinin metale göre değiştiğini
göstermektedir ( Ceyhan, 1997)
1.5.4. UV Spektroskopisi
Doğada bulunan porfirin halka yapısının analoğu olan ftalosiyaninler, sentetik
makrosiklik organik moleküllerdir (Sobbi ve ark., 1993). Π-Elektronlarınca zengin ve
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çok keskin renkli olan ftalosiyaninler görünür ve ultraviole bölgede karakteristik
absorpsiyon pikleri verirler (Leznoff ve ark., 1989). Metallo ftalosiyaninlerin
basitleştirilmiş enerji diagramı Şekil 1.6. da gösterilmektedir. Şekilde metal iyonunun
1s, üç adet p ve beş adet d (toplam 9 adet) orbitalleri, merkezdeki azot atomlarının 4 σ
hibrit orbitali ve makrohalkanın 40 π orbitali kullanılarak basit bir LCAO-MO modeli
oluşturmak suretiyle enerji şeması hakkında şunlar söylenebilir. Metal atomu ile azot
atomları arasında 4 kuvvetli bağ yapan σ-

orbitali ve 21 adet bağ yapan ve bağ

yapmayan π-orbitali mevcuttur. HOMO-LUMO orbitalleri arasında 1,6 eV’luk bir enerji
farkı vardır. Dikkate alınması gereken, metal iyonunun 3d-, 4s- kombinasyonundan
oluşan ve enerji seviyesi HOMO seviyesi altında olan 5 orbital daha mevcuttur.
Ftalosiyaninlerin Q ve soret bandlarındaki π→π* geçişleri çevre şartlarına (çözücü,
aksiyal koordinasyon v.s), substitüsyonlara, metal iyonlarının büyüklüğüne, oksidasyon
sayısına ve elektronik konfigürasyonuna bağlıdır ( Dabak, 1996).

Şekil 1.6. Metalloftalosiyaninlerin basitleştirilmiş enerji diagramı.

1.6. Ftalosiyaninlerde Agregasiyon Özellikleri
Kavramsal olarak bakıldığında agregasyon, çözelti içerisindeki moleküllerin
ortak ilişkisidir. Daha önce yapılan ftalosiyanin çalışmalarının birçoğunda ftalosiyanin
bileşiklerinin büyük bir kısmı iyi kristallenebilen ve çözünmeyen karakterde, az bir
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kısmı ise (örneğin lityum veya magnezyum ftalosiyanin) çözünebilen ve kristal yapıya
sahip olmayanlardır. Ftalosiyanin bileşikleri üzerine yapılan ilk molekül ağırlığı ölçümü
çalışmaları Linstead’ın laboratuarında naftalinde çözünen magnezyum ftalosiyaninin
kaynama noktası artışı deneyi olarak yapılmıştır ve bu ölçüm monomerik formdaki
magnezyum ftalosiyanin dihidrat yapısını doğrulamıştır. Çözünebilen ftalosiyanin
bileşiklerinin elde edilmesi ve ftalosiyanin bileşiklerinin spektroskopik olarak
incelenmesine kadar agregasyon olayından

bahsedilmemiştir. Đlk

çözünebilen

ftalosiyanin bileşikleri, periferal sülfonik asit sübstitüsyonuyla suda çözünebilen
ftalosiyaninlerdir. Ftalosiyaninlerin simetri, metal kompleks oluşumları ve görünür
bölgede şiddetli ve uzun dalga boyunda elektronik geçişler yapmaları gibi eşsiz
özellikleri agregasyon çalışmalarında incelenmelerine yardımcı olmuştur.
Ftalosiyaninlerin yapısı (nötral, metalli, katyonik v.b), büyüklüğü, sübstitüe grubun
pozisyonu, periferal konumdaki sübstitüentler agregasyon üzerinde çok etkilidir.
Ftalosiyaninlerin agregasyonu durumunda elektronik intermoleküler etkileşimler
fiziksel ve kimyasal özellikleri değiştirmektedir. Meydana gelen bu değişimler rengi,
fotodinamik ve katalitik aktiviteyi etkiler. Aşağıda agregasyona uğramış ve uğramamış
bir ftalosiyanin bileşiğinin bilgisayar ile çizilmiş şekli verilmiştir (Sessler, 2006).

(a)

(b)

Şekil 1.7. Agregasyona uğramamış (a) ve uğramış (b) ftalosiyanin şekli

2. KAYNAK BĐLDĐRĐŞLERĐ

Ftalosiyaninler ilk elde edildikleri tarihten günümüze kadar üzerinde çokça
çalışılmış bileşikler sınıfını oluşturmaktadır. Bu konuda birçok makale bulunmaktadır.
Ftalosiyaninler sahip oldukları özelliklerden dolayı kullanım alanı her geçen gün
artırmaktadır. Bu özelliklerin bazıları şöylece sıralanabilir:
•

Ftalosiyaninler kimyasal ve termal kararlılığa sahiptirler. Çoğunun erime

noktası yoktur. Havada 400-500 οC’ye kadar önemli bir bozunmaya uğramazlar.
Vakumda metal komplekslerinin büyük bir kısmı 900 οC’den önce dekompoze olmaz.
Kuvvetli asitler ve bazlara karşı dayanıklıdırlar. Sadece kuvvetli oksidantların (dikromat
veya seryum tuzları) etkisiyle ftalik asit veya ftalamide parçalanarak makrohalka
bozunur (Gürek, 1996)
•

Ftalosiyaninler 18 π(4n+2) elektron konjuge sistemine sahiptir (Garcia ve

ark., 1998). UV bölgesinde 18 π elektronu sisteminin π→π* geçişinden kaynaklanan
600-700 nm’de Q Bandı ve 300-350 nm’de B Bandı gösterirler (Hamuryudan ve ark.,
2003)
•

Yetmişten

fazla

farklı

metal

iyonları

ile

metalli

ftalosiyaninler

sentezlenmiştir. Değişimler makrohalka üzerinde hem farklı merkez iyonlarının girişiyle
hem de halka üzerine fonksiyonel grupların sübtitüe olmasıyla yapılabilir. Ayrıca diğer
bir heterohalkaya bir veya daha fazla izoindol biriminin uygun sübstitüsyonu
ftalosiyanin analoglarını meydana getirir (Garcia ve ark., 1998)
•

Ftalosiyaninlerin uygulamalarda kullanılabilmesi için çözünürlük çok

önemlidir. Ftalosiyaninler hem büyük hem de düzlemsel olduğu için moleküller kolayca
kümelenirler. Bu nedenle ftalosiyaninler su veya organik solventlerde zayıf çözünürler.
Ftalosiyaninlerin çözünürlüğünün düşük olması bir dezavantajdır. Ftalosiyanin
iskeletinin çevresel pozisyonlarına hacimli veya uzun zincirli gruplar ilavesiyle
çözünürlük arttırılabilir (Hamuryudan ve ark., 2003)
•

Ftalosiyaninler aromatik o-dikarboksilli asitlerden, veya bu asitlerin amid,

imid, nitril türevlerinden hazırlanabilirler. Eğer karboksil grupları doymamış aromatik
gruba direkt olarak bağlı değilse ftalosiyanin sentezi mümkün değildir. Ayrıca
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ftalosiyanin sentezi için gerekli diğer bir şart da karboksil ya da siyano gruplarını
taşıyan karbon atomları arasında çifte bağ bulunmasıdır ( Gürek, 1996).
•

Ftalosiyanin molekülü oldukça gergin bir yapıda olup, dört iminoizoindol

çekirdeğinden oluşmuştur. Metal içeren ftalosiyaninlerin eldesi sırasında ortamda
bulunan metal iyonunun template etkisi ürün veriminin yükselmesini sağlar. Bu nedenle
metalsiz ftalosiyaninlerin eldesinde ürün verimi metal içeren ftalosiyaninlere kıyasla
daha düşüktür ( Gürek, 1996).
•

Ftalosiyanin molekülünün merkezini oluşturan iminoizoindolinin hidrojen

atomları metal iyonu ile kolaylıkla yer değiştirerek metal içeren ftalosiyaninlerin
oluşumunu sağlar. Ftalosiyaninin kimyasal özellikleri büyük ölçüde merkez atomuna
bağlıdır.
•

Metallo ftalosiyaninlerin genel olarak iki tipi vardır. Birincisi yani

“elektrovalent ftalosiyaninler” genellikle alkali ve toprak alkali metallerini içerirler,
organik çözücülerde çözünmezler, vakumda yüksek sıcaklıkta süblime olamazlar,
seyreltik anorganik asitler, sulu alkol, hatta su ile muamele edildiğinde kolayca metal
iyonu molekülden ayrılır ve metalsiz ftalosiyaninler elde edilir. Đkinci tip “kovalent
ftalosiyanin”

kompleksleri

elektrovalent

olanlara

kıyasla

daha

kararlıdırlar.

Klornaftalen, kinolin gibi çözücülerde sıcakta kısmen çözünürler. Bazı türleri inert
ortamda, vakumda 400-500οC sıcaklıkta bozunmaksızın süblime olabilirler. Nitrik asit
dışındaki diğer anorganik asitlerle muamele edildiğinde yapılarında herhangi bir
değişiklik olmaz. Bunun sebebi metal ile ftalosiyanin molekülü arasındaki bağın çok
sağlam olmasıdır ( Gürek, 1996)
•

Ftalosiyaninlerin kararlılığı, ortadaki oyuk çapı ile metal iyonu çapının

uygun olmasına bağlıdır. Ftalosiyanin molekülünün oyuk çapı 1.35 °A’dur. Metalin
iyon çapı bu değerden önemli derecede büyük veya küçük olduğunda, metal
ftalosiyaninden kolayca ayrılabilir ( Gürek, 1996)
•

Ftalosiyaninlerin birçoğunun rengi kimyasal ve kristal yapısına bağlı olarak

maviden yeşile kadar çeşitlilik gösterir ( Gürek, 1996)
Ftalosiyaninlerin boyar madde ve pigment, katalizör, elektrokromik, optik veri
depolama, kimyasal sensör, fotodinamik terapi gibi önemli kulanım alanı olan bu
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bileşikler teknolojik ürünler sınıfına girmektedir. Yeni kullanım alanlarının bulunması
için yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Bu amaçlar için farklı substitüe gruplar içeren ve
farklı şekillerde literatürde yer alan çok sayıda ftalosiyanin türevi bulunmaktadır.
Bunlara bazı örnekler vermek gerekirse son zamanlarda sentezlenen bazı ilginç türler
aşağıdaki gibi sıralanabilir.
2.1.

Polimer Ftalosiyaninler
Polimer yapıdaki ftalosiyaninlerin molekül ağırlıkları diğer ftalosiyanin türlerine

kıyasla oldukça büyüktür ve polimerik tarzdaki ftalosiyaninlerin sentezi ve
özellikleriyle ilgili yayınların sayısı da diğer ftalosiyanin türlerine oranla oldukça azdır.
Şekil 2.1’de bir şiş-kebab olarak gösterilen bir polimerik ftalosiyanin verilmiştir. Bu
rota ile elde edilen makromoleküller 200’ e kadar makrosiklik birim içerebilir. Eğer
ftalosiyanin makrosiklik periferalına uygun gruplar takılırsa yüksek çözünürlük
gösterebilir (Torre ve ark., 2010).

Şekil 2.1. Polimer ftalosiyanin örneği.
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Polimerik ftalosiyaninler organik çözücülerde çözünmezler. Ancak bazen
konsantre sülfürik asitte kısmen çözünürler. Bu sebeple reaksiyona girmeyen monomer
türevlerinden, metal tuzlarından ve bazen de istenmeyen yan ürünlerden sokslet
cihazında organik çözücülerle ya da seyreltik asit çözeltileriyle muamele edilerek
saflaştırılırlar.
2.2. Dendimerik Ftalosiyaninler
Dendrimerler, bir merkez içeren, tekrarlanan birimlerden oluşan ve belli bir
molekül ağırlığı olan makromoleküllerdir ( Kobayashi, 1999 ; Brewis, ve ark., 2000 ;
Brewis, ve ark., 2003). On yıldan fazla bir sürede, yeni dendrimerlerin sentezi aktif
araştırma alanlarından biridir ve farklı fonksiyonel merkez içeren türleri, ilgi
çekmektedir. Ftalosiyanin içeren dendrimerler, şeffaf, sağlam ve camsı katılar oluşturma
kabiliyetine de sahiptirler. Katı fazdaki moleküler dizilim, ftalosiyanin halkasına bağlı
dendritik uçların büyüklüğü, sayısı ve pozisyonuyla kontrol edilir ( Brewis, ve ark.,
1998; McKeown, 1999). Aşağıda şekil 2.2’de Nishiyama ve arkadaşları tarafından
fotodinamik terapi için seçilmiş bir dendrimer ftalosiyanin bileşiği bulunmaktadır.

Şekil 2.2. Dendimerik ftalosiyanin örneği.
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2.3. Subftalosiyaninler
Subftalosiyaninler üç izoindol biriminin bor atomu ile birleşmeleri sonucu
oluşan bileşikleridir. ilk defa Meller ve Ossko tarafından 1972 yılında ftalonitril ile bor
halojenürlerin

reaksiyonundan

elde

edilmiştir.

(Zyskowski

ve

ark.

2000).

Subftalosiyaninler delokalize olmuş 14-π elektronu ihtiva eden sistemlerdir ve bu
nedenle UV-Vıs spektrumunda şiddetli pikler verirler. Bu pikler 305 ve 565 nm
civarındadır ve Soret ile Q bandına benzer absorpsiyon piklerini verirler.
Subftalosiyaninler metalli ftalosiyaninlere göre organik çözücülerde çok iyi
çözünürler. Şekil 2.3’ deki subftalosiyanin Mariana B. Spesia ve Edgardo N. Durantini
tarafından 2008 yılında sentezlenmiştir.

Şekil 2.3. Subftalosiyanin örneği.
Subftalosiyaninlerin

diğer

bir

türü

de

subnaftaftalosiyaninlerdir.

Subnaftaftalosiyaninler delokalize olmuş 20-π elektronu ihtiva eden konjuge
sistemlerdir. Subnaftaftalosiyaninler de UV-Vıs spektrumda 276 ve 651 nm’de soret ve
Q

bandı

benzeri

pikler

verirler.

Gerek

subftalosiyaninler

gerekse

de

subnaftaftalosiyaninler hem çözücü ortamında hem de katı halde parlak renkli
maddelerdir.

Subftalosiyaninlerin

kristal

yapıları

aydınlatılmış

olup

“kâse”

biçimindedir. Bu konformasyonda aksiyel konumdaki ligand kasenin açık tarafından
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merkezdeki bor atomuna doğru uzanır. Şekil 2.4’ de Rodrigo S. Iglesias tarafından 2007
yılında sentezlenen bileşik subftalosiyanin örneğidir.

Şekil 2.4. Subftalosiyanin örneği.

2.4. Multinükleer Metalloftalosiyaninler
Çok çekirdekli ftalosiyaninlere literatürlerde sıkça rastlanmaktadır. Bu tür
ftalosiyninler ilk olarak taç eterlerin ftalosiyaninlere bağlanmasıyla sentezlemişlerdir.
Bunlar taç eterli, tetraaza-makrohalka içeren, uzun zincir alkaliler, alkiltiya
substituentli, dendrimerik, supramolekular, triazin, asimetrik ve simetrik, polimerik,
dimerik yapıda sentezi içermektedir. Şekil 2.5’de Özer Bekaroğlu ve arkadaşları
tarafından 2011 yılında sentezlenen bileşik multinükleer metalloftalosiyanin örneğidir.
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Şekil 2.5. Multinükleer ftalosiyanin örneği
Şekil 2.6’ da Rao tarafından yapılan altı adet metal porfirin içeren bir başka
örnek verilmiştir. (Rao ve ark., 2011)

Şekil 2.6. Altı adet metal porfirin içeren multinükleer bir kompleks.
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Şekil 2.7. Multinükleer ftalosiyanin örneği.
Aşağıda şekil 2.8 a,b,c‘de verilen mültinükleer ftalosiyaninler için ilginç
örneklerdir (Torre ve ark.,2010). Şekil 2.8 (a)’da tek duvarlı karbon nanoboru Pc ile
kovalent şekilde işlevselleştirilmiştir. Şekil 2.8. (b)’de verilen örnek fulleren içeren dört
komponentli sistemdir.
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(a)

(b)

(c)
Şekil 2.8. (a), (b), (c)‘de verilen mültinükleer ftalosiyaninlerin örnekleri.
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2.5. Mono ve dinüklear ftalosiyaninler
Son yıllarda ilginç özelliklerine bağlı olarak ball tipi veya iki metal merkezini
ihtiva eden ftalosiyaninler sentezlenmiştir. Bu çalışmanın öncüsü Zefirov ve çalışma
arkadaşlarıdır. Şekil 2.9 (a),(b)’deki ball tipi Pc örnekleri farklı yıllarda Zefirov ve
çalışma arkadaşları tarafından sentezlenmiştir. Bunu takiben birçok değişik substitüentli
dinükleer ball tipi veya mono nüklear ftalosiyanin sentezi Bekaroğlu ve çalışma grubu
tarafından da sentezlenmiş olup, özellikleri araştırılmıştır. Şekil 2.9 (c)’ de Ağırtaş ve
arkadaşları tarafından 2011 yılında sentezlenen bileşik ball tipi ve mononükleer
ftlosiyanine örnek gösterilebilir. Yine şekil 2.9 (d-e)’de gösterilen dinükleer
ftalosiyaninlerin sentezi Bekaroğlu ve çalışm grubu tarafından gerçekleştirilmiştir.

(a)

(b)
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(c)
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(d)

(e)
Şekil 2.9. (a), (b), (c), (d), (e) ball tipi dinükleer ftlosiyanin örnekleri.
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2.6. Çözünür ftalosiyaninler
Ftalosiyanin bileşikleri için çözünürlük önemlidir. Bu bileşiklerin kullanım
alanlarını sınırlayan en etkili faktörlerden biridir. Bu sebeple ftalosiyanin çekirdeği
etrafındaki periferal konumlara uzun zincir yada büyük hacimli gruplar içermesi veya
metalli ftalosiyaninlerde merkezi metal atomunun aksiyal

ligandlar ile uygun bir

biçimde etkileşimine imkan verilmesi durumunda artırılabilir. Genelde tetrasübstitüe
ftalosiyaninlerin çözünürlüğü, oktasübstitüe anaolglarına göre daha fazladır. Bu
davranışın ana sebebi tetrasübstitüe ftalosiyaninlerin dört yapısal izomerin karışımı
halinde elde edilmesidir. Şekil 2.10’ de iyi bir çözünürlüğü olan bir ftalosiyanin örneği
verilmiştir (Ağırtaş, 2008).

O

O

N

N

N

O
O
N

M

N
O

O
N
N

N

O

Şekil 2.10. Çözünür ftalosiyanin örneği.

O
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2.7. Super ftalosiyaninler
Susuz uranyum klorurün o-disiyanobenzen ile olan reaksiyonu siklik yapıda dört
alt birimli normal ftalosiyanin kompleksi oluşumuyla sonuçlanmaz. Bunun yerine beş
tane siklik alt birim ihtiva eden bir pentakis (2-iminoizoindol) kompleksi yani
süperftalosiyanin (SPc) elde edilir. Süperftalosiyaninler 22 π-elektronuna (4n+2) sahip
konjuge makrosikliklerdir. Bu tarz ftalosiyaninler uranyum iyonunun pentagonal
bipiramidal ya da hekzagonal bipiramidal geometride ftalosiyanin çekirdeğindeki azot
atomlarıyla koordine olmasıyla oluşur Burada uranyum atomuyla azot atomu arasındaki
bağ uzunluğu 2.5-2.6 Å ya da 1.85-2.05 Å’dir. Xışını kırınım çalışmaları, uranyum
atomunun pentagonal bipiramidal geometride ortalama 0.20 Å’luk bir sapma ile
ftalosiyanin çekirdeğindeki beş azot atomu ile koordine halde bulunduğunu gösterir.
Süperftalosiyaninlerin elektronik spektrumu alındığı zaman 914 nm’de yoğun bir band,
810 nm’de bir omuz ve 420 nm’de tekrar yoğun bir band gözlenir. Bu bandlar diğer
ftalosiyanin türlerinde gözlenen soret ve Q bantlarının analoglarıdır. Süper
ftalosiyaninlerin

asitlerle,

metalliftalosiyaninlerin

ve

porfirin

koordinasyon

komplekslerinin kolayca demetalasyon(makrosiklik yapıdan metal iyonunun ayrılması)
reaksiyonu verdiği şartlarda reaksiyona sokulması beklenmedik bir şekilde ftalosiyanin
çekirdeğinin süperftalosiyaninden(beş tane iminoizoindol ihtiva eden makrosiklik yapı)
dört tane iminoizoindol birimi ihtiva eden diğer ftalosiyanin türlerine büzülmesine
neden olur. Uranyumdioksit süperftalosiyaninden uranyum iyonunun Cu+2, Co+2, Zn+2,
Ni+2 ya da Fe+3 ile yer değiştirme girişimleri benzer yapılı dört alt birimli
metalliftalosiyanin türevlerinin elde edilmesine neden olur. Ayrıca daha büyük iyon
çapına sahip Sn+2 ve Pb+2 ile yapılan denemeler de aynı sonucu vermiştir.
Süperftalosiyaninlerin, dört alt birimli Pc türevlerine büzülme eğilimi bize uranyum
iyonunun süperftalosiyaninlerin kararlılığını sağlamada ne kadar önemli bir rol
oynadığını gösterir. Süperftalosiyaninlerin ¹H-NMR spektrumları diğer ftalosiyanin
türlerine göre düzlemsellikten bir hayli uzaklaşıldığını gösterir.
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Şekil 2.11. Süper Ftalosiyanin Örneği.

2.8. Asimetrik Ftalosiyaninler
Asimetrik veya düşük simetrili ftalosiyaninler, periferal pozisyonlardaki
substitüe grupların farklı olmalarından dolayı bu şekilde adlandırılmaktadır. Aşağıdaki
metotlara göre sentezlenebilirler:
• Đki farklı substitüe grup içeren ftalonitrilin veya iminoizoindolinin farklı
oranlarda (1:3) karıştırılarak asimetrik ftalosiyaninin elde edilmesi (Leznoff, 1989).Bu
tür reaksiyonlarda en az altı adet farklı ftalosiyanin oluşmaktadır ve bunları
kromotografik yöntemlerle ayırmak zor olmaktadır.
• Fonksiyonel grup içeren herhangi bir polimer zincirine bağlanan ve ftalonitril
grubu ile diğer faklı fonksiyonel grup içeren bir ftalonitrilin kondenzasyonu ile oluşan
asimetrik ftalosiyaninlerdir.
• Ftalonitrilin bor halojenürler ile kondenzasyonu sonuca bor atomunun üç
ftalonitril ile halka oluşturmasıyla oluşan ve subftalosiyanin adı verilen bir makrosiklik
molekül kullanarak elde edilen asimetrik ftalosiyanindir. Subftalosiyanin ile birlikte
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farklı sübstitüe grup içeren bir iminoizoindolinin fazlası alınarak reaksiyona sokulması
ile asimetrik ftalosiyanin (şekil 2.12 (a)) elde edilebilir.

(a)
Bir diğer asimetrik ftalosiyanin sentez yöntemi ise herhangi bir iminoizoindolin
ile 1,2,3-triklorizoindolinin reksiyonu ile asimetrik ftalosiyanin (şekil 2.12 (b)) elde
edilebilir.
Ph

NH
Cl

N

Ph
NH

NH

+

N

Cl

Cl

N

NH

N

HN
N

Ph

(b)
Şekil 2.12. (a), (b) asimetrik ftalosiyanin örneği.

N

N
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2.9. Ninhidrin
Ninhidrin (şekil 2.13). bileşiği protein, peptitler ve aminoasitlerde birleşmemiş
olan bir amino grubunun belirlenmesi için kullanılan son derece değerli bir reaktiftir.
Onun amino asitlerle olan bu özel reaksiyonu 1910 yılında S. Ruhemann tarafından ileri
sürüldü. Ninhidrin gizli parmak izlerinin kimyasal gelişimi için en yaygın araç
olmuştur. Bununla beraber ninhidrin formulasiyonu polar olmayan çözücülerdeki düşük
çözünürlüğü ve sadece su ve alkol de çözünür olması belirli dezavantajlar oluşturur

Şekil 2.13. Ninhidrin’in kimyasal yapısı
Ninhidrin boya ve belirteç olarak ta geniş şekilde kullanılmıştır. Sahip olduğu bu
özellikler sebebi ile biyokimya çalışmaları için önemli bir reaktif olmuştur.

3. MATERYAL ve YÖNTEM

3.1. Materyal
3.1.1. Deneylerde kullanılan kimyasal maddeler
Bu çalışmada kullanılan kimyasal maddelerin bir kısmı analitik saflıkta olup
Merck, Fluka, Sigma, Aldrich ve Acros gibi firmalardan temin edilmiştir. Diğer kısmı
ise sentezlenmiştir. Özellikle kullanılan çözücülerin bazısı literatüre göre kurutulup ve
saflaştırıldıktan sonra kullanılmıştır. Bu çalışmada Ninhidrin, 4-nitroftalonitril, çeşitli
metal tuzlarının yanında N,N-dimetilformamid, Dimetilsülfoksit, Tetrahidrofuran,
kloroform, diklormetan, etil alkol, aseton, etilasetat, asetonitril, toluen, gibi çözücüler
kullanılmıştır.
3.1.2. Deneylerde kullanılan araç ve cihazlar
Deneylerde kullanılan araç ve cihazlar aşağıdaki gibidir:
•

Stuart SMP3 marka erime noktası tayin cihazı

•

Heidolph laborota 4011 digital marka evaporatör

•

Heidolph MR marka magnetik ısıtıcılar

•

Nüve FN 300 marka etüv

•

Thermo Scientific FTIR(ATR) Spektrofotometre

•

Hitachi U-2900 UV-Vis Spektrofotometre

•

Bruker 300 MHz spektrofotometre

•

Rettberg laborgerate glasapparatebau type 650 sıcak hava ufleyicisi

•

TG ve DTA

3.2. Yöntem
Yeni ftalosiyanin bileşiklerinin sentezi için öncelikle yeni bir ftalonitril ligandı
sentezlendi. Bunun için ninhidrin reaktifi 4- nitroftalonitril ile reaksiyona sokuldu. 4,4'(1,3-diokso-2,3-dihidro-1H-inden-2,2-diil)bis(oksi) diftalonitril bileşiği elde edildi. Bu
bileşikten yola çıkılarak yeni ftalosiyanin türevleri sentezlendi. 4,4'-(1,3-diokso-2,3-
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dihidro-1H-inden-2,2-diil)bis(oksi)diftalonitril maddesi çeşitli metal tuzları (ZnCl2,
Co(AcO)2, Cu(AcO)2, Ni(AcO)2 ve Mg(AcO)2) ile reaksiyona sokuldu. Optimum
reaksiyon şartlarını yakalamak için farklı denemeler yapıldı. Sonrasında farklı çözücüler
kullanılarak sentezlenen bileşikler saflaştırıldı. Spektroskopik cihazlarla bu bileşiklerin
yapısı aydınlatıldı.
3.3. Sentez Çalışmaları
3.3.1. 4,4'-(1,3-diokso-2,3-dihidro-1H-inden-2,2-diil)bis(oksi)diftalonitril 3
1.425g, 8 mmol ninhidrin ve 2.77 g, 16 mmol 4-nitroftalonitril 80 ml kuru DMF
de çözüldü azot atmosferinde 50 ºC de 15 dakika karıştırıldıktan sonra 6.62 g, 48 mmol
K2CO3 iki saat içinde porsiyonlar halinde ilave edildi. Reaksiyona aynı sıcaklıkta 55
saat devam edildi. Sonra reaksiyon durduruldu ve oda sıcaklığına geldikten sonra 200
ml buzlu suya alınarak çöktürüldü. Çöken ürün süzüldü su, etanol ve butanol ile
yıkandı. Kurutuldu. Ürün DMF, aseton, THF, DMSO da çözünmektedir. EN: 250-251
ºC.Verim:1,204 g (% 35).

Şekil

3.1.

4,4'-(1,3-diokso-2,3-dihidro-1H-inden-2,2-diil)bis(oksi)diftalonitril
sentezi

(3)
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3.3.2. 2, 10, 16, 24 – tetrakis {4- (2-fenoksi-1,3-diokso-2,3-dihidro-1 H-inden-2iloksi) ftalonitril} ftalosiyaninato çinko (II) 4
0.105 g, (0.24 mmol) 3 bileşiği ve 0.017 g, (0.125 mmol) susuz ZnCl2 alınarak
azot atmosferinde bir deney tüpünde 270 ºC de 5 dakika için karıştırılarak ısıtıldı.
Sonra oda sıcaklığına soğutuldu. DMF ilave edilerek DMF çözünenleri alındı ve
süzüldü. Ürün su ile çöktürüldü. Filtre edildi ve sıcak su, etanol ve aseton ile yıkandı.
Sonra THF çözünenleri alındı ve kurutuldu. Ürün DMF, THF ve DMSO da
çözünmektedir. Verim 0.043g (39.5 %).
CN NC

O

O
CN NC

O

O

O

O
O

O
N

N

N

Zn

N
N

N
N

N

O

O

O

O

O
O

CN

NC

O
O

CN NC

Şekil 3.2. 2,10,16,24-tetrakis{4-(2-fenoksi-1,3-diokso-2,3-dihidro-1H-inden-2-iloksi)
ftalonitril}ftalosiyaninato çinko (II) (4) kompleksi
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3.3.3. 2,10,16,24-tetrakis {4-(2-fenoksi-1,3-diokso-2,3-dihidro-1H-inden-2-iloksi)
ftalonitril} ftalosiyaninato kobalt (II) 5
0.105 g, (0.24 mmol) 3 bileşiği ve 0.015 g, (0.06 mmol) Co(AcO)2.4H2O
alınarak azot atmosferinde bir deney tüpünde 270 ºC de 5 dakika için karıştırılarak
ısıtıldı. Sonra oda sıcaklığına soğutuldu. DMF ilave edilerek DMF çözünenleri alındı ve
süzüldü. Ürün su ile çöktürüldü. Filtre edildi ve sıcak su, etanol ve THF ile yıkandı ve
kurutuldu. Ürün DMF ve DMSO da çözünmektedir. Verim 0.043g (38.8 %).
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Şekil 3.3. 2,10,16,24-tetrakis{4-(2-fenoksi-1,3-diokso-2,3-dihidro-1H-inden-2-iloksi)
ftalonitril}ftalosiyaninato kobalt (II) (5) kompleksi
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3.3.4. 2,10,16,24-tetrakis {4-(2-fenoksi-1,3-diokso-2,3-dihidro-1H-inden-2-iloksi)
ftalonitril} ftalosiyaninato bakır (II) 6
0.105 g, (0.24 mmol) 3 bileşiği ve 0.012 g, (0.06 mmol) Cu(AcO)2.H2O alınarak
azot atmosferinde bir deney tüpünde 270 ºC de 5 dakika için karıştırılarak ısıtıldı.
Sonra oda sıcaklığına soğutuldu. DMF ilave edilerek DMF çözünenleri alındı ve
süzüldü. Ürün su ile çöktürüldü. Filtre edildi ve birkaç defa sıcak su, etanol, aseton ve
THF ile yıkandı ve kurutuldu. Ürün DMF ve DMSO da çözünmektedir. Verim 0.031g
(28.7 %).
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Şekil 3.4. 2,10,16,24-tetrakis{4-(2-fenoksi-1,3-diokso-2,3-dihidro-1H-inden-2-iloksi)
ftalonitril}ftalosiyaninato bakır (II) (6) kompleksi
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3.3.5

2,10,16,24-tetrakis

{4-(2-fenoksi-1,3-diokso-2,3-dihidro-1H-inden-2-iloksi)

ftalonitril} ftalosiyaninato nikel (II) 7
0.065 g, (0.15 mmol) 3 bileşiği ve 0.015 g, (0.06 mmol) susuz Ni(AcO)2.4H2O
alınarak azot atmosferinde bir deney tüpünde 280 ºC de 6,5 dakika için karıştırılarak
ısıtıldı. Sonra oda sıcaklığına soğutuldu. DMF ilave edilerek DMF çözünenleri alındı ve
süzüldü. Ürün su ile çöktürüldü. Filtre edildi ve birkaç defa sıcak su, etanol, aseton ve
THF ile yıkandı ve kurutuldu. Ürün DMF ve DMSO da çözünmektedir. Verim 0.027g
(40 %).
CN NC
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O

O

O
O

O
N

N

N
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N
N

N
N
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Şekil 3.5. 2,10,16,24-tetrakis{4-(2-fenoksi-1,3-diokso-2,3-dihidro-1H-inden-2-iloksi)
ftalonitril}ftalosiyaninato nikel(II) (7) kompleksi
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3.3.6.

2,10,16,24-tetrakis{4-(2-fenoksi-1,3-diokso-2,3-dihidro-1H-inden-2-iloksi)

ftalonitril} ftalosiyaninato mağnezyum(II) 8
0.105 g, (0.24 mmol) 3 bileşiği ve 0.012 g, (0.085 mmol) Mg(AcO)2 alınarak
azot atmosferinde bir deney tüpünde 280 ºC de 6,5 dakika karıştırılarak ısıtıldı. Sonra
oda sıcaklığına soğutuldu. THF ilave edilerek THF çözünenleri alındı ve süzüldü. Ürün
su ile çöktürüldü. Filtre edildi ve birkaç defa sıcak su, etanol, kloroform ile yıkandı ve
kurutuldu. Ürün DMF, THF ve DMSO da çözünmektedir. Verim 0.041g (38.7 %).
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O
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O

O

O
O

O
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N
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N
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Şekil 3.6. 2,10,16,24-tetrakis{4-(2-fenoksi-1,3-diokso-2,3-dihidro-1H-inden-2-iloksi)
ftalonitril}ftalosiyaninato mağnezyum(II) (8) kompleksi
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3.3.7.

2,10,16,24-tetrakis{4-(2-fenoksi-1,3-diokso-2,3-dihidro-1H-inden-2-iloksi)

ftalonitril} ftalosiyaninato çinko(II) (4) nın hidrolizi ile (9) bileşiğinin elde edilmesi
0.040 g, (0.022 mmol) 4 bileşiği 30 ml 1 M’ lık NaOH içerisinde 100 ºC de 7
saat karıştırıldı. Reaksiyon durduruldu. 1 M’ lık HCl ile çöktürüldü ve süzüldü. Ürün
pH = 7 ulaşıncaya kadar su ile yıkandı, filtre edildi ve kurutuldu. Ürün EtOH, DMF ve
DMSO da çözünmektedir. Verim: 0,038 g (87,6%).

Şekil 3.7. 2,10,16,24-tetrakis{4-(2-fenoksi-1,3-diokso-2,3-dihidro-1H-inden-2-iloksi)
ftalonitril}ftalosiyaninato çinko(II) (4) nın hidroliz kompleksi (9)

4. BULGULAR

Bu çalışmada literatürde bulunmayan 7 yeni bileşik sentezlemiştir. Bu yeni
bileşiklerin yapılarının aydınlatılmasında deneysel kısımda verilen UV-Vis, IR, ¹HNMR ve elementel analiz sonuçları kullanılmıştır. Ayrıca bu bileşiklerin termik
analizleri yapılmış olup bileşiklerin sıcaklığa bağlı kütle kayıpları belirlenmiştir. Bu
bileşiklerin TG ve DTA eğrileri ekte verilmiştir. Ftalosiyanin için başlangıç maddesi
olan 4,4'-(1,3-diokso-2,3-dihidro-1H-inden-2,2-diil)bis(oksi)diftalonitril sıcaklığa bağlı
kütle kaybının çok fazla olduğu gözlenirken, ondan elde edilen ftalosiyaninlerin
sıcaklığa bağlı kütle kayıplarının daha az olduğu bulunmuştur. Organik madde olan
başlangıç maddesi 400 ºC de % 49,1 kütle kaybı olmasına rağmen 4 bileşiği olan
ftalosiyanin 400 ºC de % 8,3 kütle kaybı vermektedir. 3 bileşiğinin kütle kaybı 900 ºC
de % 98 olurken 4 bileşiğinin kütle kaybı 900 ºC de % 43,8 olmaktadır. Bu bileşiklerin
400- 900 ◦C deki kütle kayıpları Çizelge 1’de verilmiştir. Çalışmada sentezlenen
bileşiklerin IR spektrumları FTIR(ATR) Spektrofotometre ile alınmış olup, fonksiyonel
gruplara ait karakteristik titreşim pikleri belirlenmiştir. Yeni sentezlenen ftalosiyanin
bileşiklerinin UV-Vis spektrumları alınırken çözücü olarak DMF kullanılmış ve
spektrumda ortaya çıkan λmax değerleri saptanmış ve bu değerlere karşılık gelen log ε
değerleri hesaplanmıştır. Yeni sentezlenen bileşiklerin yapılarının aydınlatılmasında
kullanılan UV-Vis, IR, 1H- NMR spektral verileri ve elementel analiz sonuçları aşağıda
Çizelgeler halinde verilmiştir.
Çizelge 4.1. 3-8 Bileşiklerinin 400-900 ˚C deki % kütle kayıpları
Bileşik

400 ˚C deki % kütle kaybı

>900 ˚C deki % kütle kaybı

3

49.11

98

4

8.32

43.8

5

7.29

53.2

6

16.60

53.5

7

32.12

63.1

8

22.83

63.5
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Çizelge 4.2. Yeni sentezlenen bileşiklerinin (4-9) UV-vis. Spektral değerleri
Bileşik

λmax nm (log ε)

4

676(5.33 )

348( 5.25 )

5

662(5.05 )

6

674(5.04)

7

666(4.68)

8

674(5.31)

610 (4.74)

9

676(5.13)

350(4.91)

350(5.13 )

Çizelge 4.3. Yeni sentezlenen bileşiklerinin (3-9) elementel analiz değerleri
Heasplanan(Bulunan) Elementel Analiz Sonuçlar(%)
Bileşik

C

H

N

3

67.77(67.81)

2.34(2.29)

13.02(13.07)

4

67.22(67.15)

2.26(2.30)

12.54(12.60)

5

67.46(67.41)

2.26(2.29)

12.59(12.63)

6

67.29(67.35)

2.26(2.23)

12.55(12.60)

7

67.47(67.53)

2.26(2.30)

12.59(12.54)

8

68.80(68.73)

2.31(2.35)

12.84(12.79)

9

61.95(62.00)

2.50(2.47)

5.78(5.75)
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Çizelge 4.4. Yeni sentezlenen bileşiklerinin (3-9) analitik ve fiziksel değerleri
Bileşik

Renk

Erime Noktası(οC)

Verim (%)

3

Bej rengi

250-251

35

4

Koyu yeşil

> 300

39.5

5

Mavi

> 300

38.8

6

Yeşil

> 300

28.7

7

Mavi

> 300

40.0

8

Mavi

> 300

38.7

9

Yeşil

> 300

87.6

Çizelge 4.5. Yeni sentezlenen bileşiklerinin (3-9) IR Spektrum değerleri
Bileşik

(Ar-H)

C≡N

C=O

C=C

Ar-O-Ar

3

103

2233

1780

1587

1250

4

3102

2233

1723

1588

1250

5

3101

2232

1733

1587

1247

6

3101

2232

1722

1587

1247

7

-

2233

1733

1588

1250

8

3103

2233

1734

1588

1247

9

3064

-

1706

1596

1222
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Çizelge 4.6. Yeni sentezlenen bileşiklerinin (3-4, 7-9) 1H-NMR spektrum değerleri
Bileşik

H-Aromatik

3

8.21(2H,d,Ar-H),

7.93(4H,d.Ar-H),

7.72(4H,dd,Ar-H)

4

8.31(8H,d,Ar-H),

7.89(16H,d.Ar-H),

7.60(16H,dd,Ar-H)

7

8.30(8H,d,Ar-H),

7.88(16H,d.Ar-H),

7.60(16H,dd,Ar-H)

8

8.30 (8H,d,Ar-H),

7.90(16H,d.Ar-H),

7.61(16H,dd,Ar-H)

9

12.30 ( COOH protonlar ) 8.30-7.60(Ar-H)
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5. TARTIŞMA VE SONUÇ

Bu çalışmada orijinal olarak yeni 7 (yedi) tane madde sentezlenmiştir. Đlk olarak
4,4'-(1,3-diokso-2,3-dihidro-1H-inden-2,2-diil)bis(oksi)diftalonitril

(3)

maddesinin

eldesi için bazik ortamda ninhidrin 4-nitroftalonitril ile reaksiyona sokularak elde edildi.
Bu bileşiğin spektroskopik verileri bu bileşiğin yapısını desteklemektedir. Ancak verim
çok yüksek değildir. Bu ftalonitril türevi kullanılarak literatürde olmayan yeni metalli
ftalosiyanin türevleri (4-9) elde edildi. 2,10,16,24-tetrakis{4-(2-fenoksi-1,3-diokso-2,3dihidro-1H-inden-2-iloksi)ftalonitril}ftalosiyaninato çinko(II)

(4) bileşiği ftalonitril

türevinin siklotetramerizasyonu ile elde edildi. Ftalonitril türevinin ZnCl2 ile çözücüsüz
ortamda 270 ºC de azot atmosferinde 5 dakika ısıtılarak sentez edilmiştir. Burada
çözücü

kullanılmaması

ürünlerin

saflaştırılması

aşaması

içinde

bir

kolaylık

oluşturmuştur. Kısa sürede ürünün elde edilmesi ikinci bir avantaj oluşturmaktadır.
Aynı zamanda bileşiğin daha ekonomik olarak elde edilmesini sağlamaktadır. Aynı
metalin çözücü ortamda da reaksiyonu denenmiş ancak çözücüsüz ortamdan elde edilen
reaksiyon kadar güzel ürün elde edilmemiştir. Yaklaşık olarak bu metot ile Co, Cu, Ni,
Mg ftalosiyanin kompleksleri elde edilmiştir. Bütün bu bileşikler için (3) bileşiğindeki
IR spektrumlarında 2233 cm-1’deki nitril pikinin ftalosiyanin bileşiğine dönüşürken
kaybolması beklenirken bu bandın tamamen kaybolmadığı görülmüştür.Bu top tipi
olarak nitelendirilen dinükleer ftalosiyanin bileşiklerinin

oluşmadığı bunun yerine

mono nükleer ftalosiyanin bileşiklerinin meydana geldiğine işaret etmektedir. Yine bu
bileşiklerin UV-Vis spektrumları incelendiğinde hepsinin metalli ftlaosiyaninlere ait
absorpsiyon piki verdiği görülmektedir. Bilindiği gibi ftalosiyaninler Q ve B bandları
olarak adlandırılan karakteristik pikler vermektedirler. Bileşiklerin metalsiz olması
durumunda Q bandında bir yarılma meydana gelmektedir. Metal bağlanması
durumunda ise Q bandında yarılma olmamaktadır. (4-8) bileşiklerinde Q bandında
herhangi bir yarılma bulunmamaktadır. Bu ftalosiyanin bileşikleri DMF, THF ve
DMSO çözücülerinde çözünmektedir. Ftalosiyaninlerde çözünürlüğün kullanım alanları
açısında çok önemli olduğu bilinmektedir. Bu amaçla bu bileşiklerin çözünürlüğünü
artırmak için hidroliz yoluna gidildi. Bunun için (4) bileşiği NaOH ile reaksiyona
sokuldu ve uçlarda bulunan siyano grupları karboksilik asit gruplarına dönüştürülmüş
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oldu. Böylece bu bileşiğin sodyum tuzları olarak suda çözünür olması sağlanmıştır.
Böylece ftalosiyaninlerin uçlarındaki siyano gruplarının daha faydalı bileşiklere
dönüştürme yolu bulunmuş oldu ve bu grupların çözünürlüğe katkısı belirlenmiş oldu.
Ftalosiyaninlerin boyar madde, katalizör, gaz sensör, sıvı kristal, CD-ROM, DVDROM’ lerde veri depolama, foto iletken olarak fotokopi makinelerinde ve fotodinamik
terapi tedavisinde kullanılabilmektedir. Bu kullanım alanları için ftalosiyanin
bileşiklerinin çözünür olması uygulama zemini bulması için son derece önemlidir.
Burada bahsedildiği şekilde bu bileşiklerin üzerinde taşıdıkları grupların hidrolizi ile
karboksilik asit gruplarına dönüşüyor olabilmesi çözünürlüğün artırılmasında rol
oynamaktadır.
Diğer taraftan TG ve DTA analizleri ile (3-8) bileşiklerinin termal özellikleri 30900

ο

C sıcaklık aralığında meydana gelen kütle kayıpları ve azot atmosferinde

incelenmiştir. Bu bileşiklerin termal olarak karalı oldukları sıcaklıklar ve buna bağlı
kütle kayıpları tayin edilmiştir. TG ve DTA analiz sonuçları ftalosiyaninlerin organik
maddelere göre bir karşılaştırması yapılacak olursa bu bileşiklerin termal olarak kararlı
oldukları bulunmuştur.
Sonuç olarak farklı kullanım alanı bulma potansiyeli yüksek olan yeni
ftalosiyaninler sentezlenerek karakterize edilmiştir. Aynı zamanda bu yeni bileşiklerin
termal özellikleri araştırılmıştır. Literatüre de bu anlamda hem yeni ftalonitril 3 hem de
ftalosiyanin bileşikleri 4-9 kazandırılmıştır.

Şekil 5.1. (3) bileşiğinin NMR spektrumu.
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Şekil 5.2. (3) bileşiğinin TG-DTA eğrisi

45

Şekil 5.3. (3) bileşiğinin DSC eğrisi.

46

Şekil 5.4. (3) bileşiğinin IR spektrumu.

47

Şekil 5.5. (4) bileşiğinin NMR spektrumu.

48

Şekil 5.6. (4) bileşiğinin TG-DTA eğrisi.

49

Şekil 5.7. (4) bileşiğinin IR spektrumu.

50

Şekil 5.8. (9) bileşiğinin IR spektrumu.

51

Şekil 5.9. (5) bileşiğinin IR spektrumu.

52

Şekil 5.10. (5) bileşiğinin TG eğrisi.

53

54

Şekil 5.11. (5) bileşiğinin UV- vis spektrumu

55

Şekil 5.12. (4) bileşiğinin UV- vis spektrumu.

56

Şekil 5.13. (6) bileşiğinin UV- vis spektrumu.

57

Şekil 5.14. (8) bileşiğinin UV- vis spektrumu.

Şekil 5.15. (6) bileşiğinin TG-DTA eğrisi.

58

Şekil 5.16. (8) bileşiğinin TG-DTA eğrisi.

59

Şekil 5.17. (8) bileşiğinin IR spektrumu.
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61

Şekil 5.18. (7) bileşiğinin UV- vis spektrumu.

62

Şekil 5.19. (9) bileşiğinin UV- vis spektrumu

Şekil 5.20. (7) bileşiğinin TG-DTA eğrisi.
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