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ÖZET 

Bu çalışma kapsamında süperkritik karbondioksit depozisyon tekniğinde 
kullanılabilir nitelikte yeni β-diketon türevi ligand ve Pd(II) kompleksleri hazırlanarak 
SBA-15 temelli silika üzerine Pd depozisyonunda öncül olarak kullanılmıştır. Bu 
amaçla β-diketon bileşiklerinin en küçük üyesi olan asetilaseton bileşiğinin aktif 
metilen grubuna çeşitli zincir uzunluğuna sahip florlu ve florsuz alkil grupları 
bağlanmış ve elde edilen ligandların Pd(II) kompleksleri hazırlanmıştır. 
Sentezlenen ligand ve metal komplekslerin yapıları FT-IR, 1H,19F NMR, elementel 
analiz, kütle spektroskopisi, manyetik duyarlılık, UV-Vis gibi analitik yöntemlerle 
aydınlatılmıştır. Bu komplekslerin süperkritik CO2 depozisyon tekniğine 
uygunluğunu araştırmak amacıyla deney şartlarındaki çözünürlükleri test edilmiştir. 
Ardından sentezlenen Pd öncülleri kullanılarak süperkritik CO2 depozisyon 
tekniğiyle hidrojen gazı ile kimyasal indirgeme yöntemi yapılarak Pd/SBA-15 
nanopartikülleri hazırlanmıştır. Hazırlanan metalik nanopartiküllerin yüzey özellikleri 
HR-TEM, BET, XRD ve metal içeriği ICP-OES ile analiz edilmiştir. Buna göre 
katalizörlerin % 3.5-5.0 Pd içerdiği ve 10-20 nm boyutlarına sahip olduğu 
belirlenmiştir. Hazırlanan Pd/SBA-15 nanokatalizörleri Suzuki-Miyaura çapraz 
eşleşme tepkimelerinde katalitik etkinlikleri farklı çözücü ve sıcaklıklarda 
incelenmiştir. Nanokatalizörleri hazırlarken kullanılan öncüllerin molekül 
özelliklerinin katalizörlerin aktivitesine etki ettiği sonucu elde edilmiştir.  
Anahtar Kelimeler: ScCO2, öncül, depozisyon, β-diketonat, nanokatalizör, Suzuki-

Miyaura tepkimesi. 
 
ABSTRACT 

In this work, new β-diketone derivative ligand and Pd (II) complexes have 
been prepared and used as a precursor in the Pd deposition on SBA-15-based 
silica in supercritical carbon dioxide deposition technique.  For this purpose, the 
fluorine and fluorine-free alkyl groups of various chain lengths are coupled to the 
active methylene group of the acetylacetone compound, the smallest member of 
the β-diketone compounds, and the Pd (II) complexes of the resulting ligands are 
prepared. The structures of ligand and metal complexes synthesized were 
elucidated by analytical methods such as FT-IR, 1H, 19F NMR, elemental analysis, 
mass spectroscopy, magnetic susceptibility, UV-Vis. The solubilities of these 
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complexes were tested in order to investigate their suitability for the supercritical 
CO2 deposition technique. Subsequently, Pd/SBA-15 nanoparticles were prepared 
by chemical reduction with hydrogen gas by supercritical CO2 deprotonation using 
synthesized Pd precursors. The surface properties of the prepared metallic 
nanoparticles were analyzed by HR-TEM, BET, XRD and metal content ICP-OES. 
Accordingly, it was determined that the catalysts contained 3.5-5.0% Pd and had 
dimensions of 10-20 nm. The prepared Pd / SBA-15 nanocatalysts have been 
investigated for their catalytic activities in Suzuki-Miyaura cross-match reactions at 
different solvents and temperatures. It has been found that the molecular 
properties of the precursors used in preparing the nanocatalysts influence the 
activity of the catalysts. 
Keywords:  ScCO2, precursor, deposition, β-diketonate, nanocatalyst, Suzuki-

Miyaura reaction 
 
Giriş 

Organik sentezde katalizörlerin geniş kullanım alanı bulması nedeniyle 
katalizör geliştirmeye yönelik çalışmalar hızla devem etmektedir. Özellikle homojen 
katalizörler kadar etkinliği ve seçiciliği yüksek, heterojen katalizörler gibi tekrar 
kullanılabilir ve ortamdan kolay ayrılabilir nitelikte katalizörler geliştirme çabaları 
bilim insanlarını katı destek yüzeyine nano boyutta tutturulmuş metalik 
nanokatalizörlere yönlendirmektedir. Bu katalizörleri hazırlamak için birçok yöntem 
mevcut olup bu yöntemlerden çevre dostu ve uygulanabilirliği kolay olan süperkritik 
akışkan ortamında depozisyon tekniği dikkat çekmektedir. Bu yöntemde öncül 
olarak adlandırılan metal kompleksi süperkritik akışkan içerisinde çözülerek veya 
homojen bir karışımı hazırlanarak destek malzemesi üzerine adsorplanması 
sağlanır. Ardından ligandlar metalden ayrılarak metal öncül, destek malzemesi 
üzerine indirgenerek nanokatalizör elde edilir. İndirgenme amacıyla çeşitli 
yöntemler mevcut olup bu yöntemler termal ve kimyasal indirgenme olarak 
sınıflandırılır. Kimyasal indirgenmede, adsorplanma sonrasında hidrojen veya alkol 
gibi bir indirgen yardımıyla metalik öncül yüzeye indirgenir. Literatürler 
incelendiğinde, kimyasal indirgeme kullanılan sıcaklığın yaklaşık olarak 100-200°C 
aralığında olduğu görülmektedir.  

Bu çalışmada temel olarak, süperkritik CO2 çözücü ortamında çözünebilir 
ve mevcut öncüllerden daha düşük sıcaklık ve basınçta indirgenebilir nitelikte 
öncüllerin sentezi hedeflenmiştir. ScCO2 ortamında depozisyon işleminde en çok 
kullanılan öncüllerin başında β-diketonat türevi kompleksler gelmektedir. Bu 
bileşiklerin scCO2 ortamında çözünürlüğünü artırmak ve oluşan kompleksteki şelat 
halkasında meydana gelen elektron rezonansı nedeniyle yapıdaki kararlılığı 
azaltmak amacıyla alkilleme yapılmıştır. Bu şekilde öncülün indirgenebilmesi veya 
bozunabilmesi amacıyla gerekli olan deney şartları daha ılımlı hale getirilebilir. Bu 
şekilde, hidrojen gazı gibi bir indirgenin kullanıldığı kimyasal indirgenme 
yönteminde daha küçük boyutlu ve homojen dağılmış metal nanopartiküllerinin 
daha düşük sıcaklık ve basınçta scCO2 ortamında hazırlanması sağlanabilir.  
Materyal ve Metod 
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Materyal 
Çalışma kapsamında kullanılan tüm kimyasallar analitik saflıkta olup 

herhangi bir saflaştırma işlemi uygulanmadan deneylerde kullanılmıştır. 
Kimyasallar   
 
Araç ve Gereçler 
Elementel Analiz; (Thermo Scientific Flash 2000, CHNS elementel analyses) 
FT-IR Spektroskopisi; (Thermo FT-IR spectrophotometer; Smart ITR diamond 
attenuated total reflection (ATR); 4000-400cm-1) 
Kütle Spektrometresi; Bruker microflex LT MALDI-TOF MS 
1H-19F NMR; Jeol Marka 500 MHz ECZ500R  
XRD; Rigaku Miniflex CuKα , λ=0.154nm 
UV-görünür bölge spektrometre; Termo Scientific, Genesys 10S  
GC; Agilent Technologies, 6850 Network GC System 
Pencereli yüksek basınç rektörü (50mL); Autoclave Engineers 
Şırınga tipi yüksek basınç pompası; Teledyne ISCO 9001, 260D  
TEM; Geçirimli Elektron Mikroskobu, Jeol 2100F HRTEM 
XRD; Rigaku Miniflex, CuKα, λ=0.154 nm 
ICP-OES;  Perkin Elmer 2100 DV 
 
Metod 

Deneysel çalışma genel olarak 5 ana başlıkta toplanabilir. Buna göre 
deney aşamaları şu şekilde sıralanabilir;  

 
1- 2,4-pentandion bileşiğinin 3. Karbonundan çeşitli uzunluktaki düz 

zincirli florsuz ve florlu alkillerle alkillenmesi 
2- 2,4-pentandion bileşiği ve alkil türevlerinin paladyum (II) 

komplekslerinin sentezi 
3- Hazırlanan öncüllerin çeşitli basınçlarda ve 80°C sıcaklıkta scCO2 

ortamında çözünürlüklerinin belirlenmesi 
4- Paladyumun scCO2 depozisyonu ile Pd/SBA-15 hazırlanması  
5- Elde edilen katalizörlerin Suzuki-Miyaura reaksiyonlarında katalitik 

aktivitelerinin belirlenmesi 
 

2,4-pentandionun Alkillenmesi ile Ligandların Sentezi 
Asetilasetonun alkillenmesi amacıyla öncelikle çözücü olarak kullanılan 

asetonun içerdiği su, susuz Na2CO3 ile ayrıldı. 5 mmol asetil aseton 25 mL susuz 
aseton içerisinde çözülerek üzerine 5 mmol ufalanmış NaOH eklendiğinde bir katı 
oluştu. Bu karışım iyice karıştırılarak üzerine son olarak 5.3 mmol alkil iyodür ilave 
edilerek azot atmosferinde geri soğutucu altında 2 gün kaynatıldı. Renk 
başlangıçta şeffaf iken 2 gün sonunda kahverengi bir çözelti oluştu. Ardından 
evaporatörde aseton ayrıldı ve kahverengi bir katı elde edildi. Katı içerisindeki 
ligand dietil eter ile özütlenerek ayrıldı. Son olarak eter evaporatörde ayrıldığında 
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kahverengi yoğun bir sıvı kaldı. Oluşan ürün 1:1 etil asetat-hekzan yürütücü 
karışımı kullanılarak silikajel kolandan saflaştırıldı.  

Şekil 1. 
Asetilasetonun alkillenmesi tepkimesi 
 
Paladyum Kompleksleri Sentezi 

Hazırlanan asetilaseton türevi ligandların paladyum (II) kompleksleri 
sentezi amacıyla 1.5 mmol PdCl2 200 mL aseton içerisinde bir miktar çözünecek 
şekilde karıştırıldı.  Üzerine sırasıyla 4 mmol üre ve 3.5 mmol asetilaseton türevi 
ligand eklenerek karıştırıldı. Beyaz renkli üre 2 saat kaynatma sırasında tamamen 
çözülerek sarı bir çözelti oluştu. Bu çözelti geri soğutucu altında 50-60 °C’de 1 gün 
boyunca kaynatıldı. Bu süre sonunda sarı bir çözelti ve dipte beyaz çökelek oluştu. 
Oluşan çökelek süzülerek, aseton ile hiç kompleks kalmayana kadar yıkandı. 
Aseton tamamen buharlaştırılarak oluşan sarı katıdaki tepkimeye girmeden kalan 
ligand ve ürenin fazlası eter ile yıkanarak ayrıldı. Elde edilen katı kompleks vakum 
desikatöründe kurutuldu.  

 
Şekil 2. Pd(II) kompleksleri sentezi 
 
SBA-15 üzerine Pd nanopariküllerin scCO2 ortamında oluşturulması 

Bu çalışma kapsamında hazırlanan Pd(II) kompleksleri scCO2 
depozisyonunda öncül olarak kullanılmıştır. Öncül ilk olarak scCO2 ortamında 
çözülerek SBA-15 yüzeyine adsorplanmış ve H2 gazı ile kimyasal indirgenme 
gerçekleştirilmiştir. SBA-15 yüzeyinde Pd nanopartiküllerinin depozisyon işlemi 
Şekil 3’de akım diyagramı verilen 100 mL hacme sahip pencereli yüksek basınç 
reaktöründe takip eden yöntem uyarınca gerçekleştirilmiştir.  Buna göre, hazırlanan 
öncül ve destek olarak kullanılan SBA-15 oda sıcaklığında katı halde reaktör 
içerisine yerleştirilip reaktör kapatıldıktan sonra reaktör sıcaklığı 80 °C’ye getirildi. 
Sistem basıncı sıcaklıkla eşdeğer sürede 1500 psi CO2 gazı basıldıktan sonra 1 
saat karıştırılarak 150 Psi H2 (0.034M) ve 2500 PSi toplam basınç olacak şekilde 
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CO2 gazı pompa yardımıyla reaktöre basıldı. Bu şartlar altında 12 saat 
bekletildikten sonra sistem oda sıcaklığına getirildi. İçerisindeki gaz yavaşça 
boşaltılarak elde edilen ürün etanol ve aseton ile yıkanarak kurutuldu. Elde edilen 
Pd/SBA-15 nanopartikülleri ICP-OES, XRD, BET ve HR-TEM ile analiz edildi.  

 

 
Şekil 3. Depozisyon işlemlerinin gerçekleşitildiği yüksek basınç reaktörü akış 

diyagramı 
 
Pd/SBA-15 Nanaopartiküllerinin Suzuki-Miyaura Eşleşme Reaksiyonunda 
Katalitik Olarak İncelenmesi 

Bir deney tüpü içerisine 1.2 mmol fenilboronik asit, 1.0 mmol 
bromobenzen, 1.2 mmol K2CO3, 2 mL etanol, 2 mL su ve son olarak 0.005 mmol 
Pd içerecek şekilde Pd/SBA-15 katalizörü eklenerek bir manyetik karıştırıcıda eşit 
şartlarda karıştırıldı. Deney ortamından deneyin bütününe etki etmeyecek şekilde 
küçük homojen örnekler alınarak diklormetan (DCM) ile ekstrakte edildi. DCM fazı 
ayrılarak çözelti silika ve Na2SO4 içeren kolondan geçirilerek analize hazır duruma 
getirildi. Ürün dönüşümü bromobenzene karşı oluşan bifenilin yüzde dönüşümü 
şeklinde hesaplandı. 
 
Araştırma Bulguları ve Tartışma 

Süperkritik karbondioksit ortamında depozisyonda yeni asetilaseton türevi 
öncüller kullanılarak hazırlanan Pd/SAB-15 katalizörlerinin HR-TEM ve XRD gibi 
cihazlarla yüzey analizleri yapılarak Suzuki tepkimelerindeki aktiviteleri 
incelenmiştir. 
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Şekil 4. Sentezlenen öncüllerin scCO2 ortamında çözünürlükleri  
 

Şekil 4’de verilmiş olan süperkritik karbon dioksit içerisindeki çözünürlük 
grafikleri incelendiğinde, öncüllerin beklendiği gibi alkil zincirindeki karbon sayısının 
artışıyla birlikte çözünürlüğün artığı ve flor atomunun sayısının artışıyla birlikte 
çözünürlüklerin arttığı görülmektedir.  

 
Şekil 5. Hazırlanan Pd/SBA-15 katalizörlerinin XRD spektrumları 
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Hazırlanan Pd/SBA-15 katalizörlerine ait XRD spektrumları Şekil 5’de 
verilmiştir. Bütün XRD spektrumlarında elde edilen ve 22-24 derecede oluşan 
yayvan pik destek malzemesi olan SBA-15’ten ileri gelen SiO2 pikidir. Elde edilen 
tüm Pd/SBA-15 nanopartikülleri incelendiğinde genel olarak benzer pikler oluştuğu 
görülmektedir. Bu pikler incelendiğinde;  destek malzemesine ait SiO2 piki ve 
paladyuma ait 40, Pd(111); 47, Pd(200); 68, Pd(220); 82, Pd(311); 87, Pd(222) 
pikleri gözlenmiştir. 

 

 

 
Şekil 6. Hazırlanan Pd/SBA-15 katalizörlerinin HR-TEM görüntüleri 
 

Süperkritik CO2 ortamında depozisyon tekniği ile elde edilen SBA-15 
destekli Pd(0) nanaopartiküllerinin morfolojik ve kristal özelliklerinin incelenmesi 
amacıyla HR-TEM analizleri yapılmıştır. Elde edilen görüntülerden malzemenin 
tanecik boyutu, kristal örgüsü, metal-destek arasındaki ilişki ve taneciklerin 
dağılımları hakkında bilgi elde edilmiştir. Literatürlerle benzer şekilde, Pd 
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nanopartiküllerinin SBA-15 destek malzemesine tutturulduğunda, metallerin 
destekte 3 şekilde yerleştiği görülmektedir. (I) Metaller SBA-15 gözeneklerinin 
içinde birikebilir, (II) metaller kanalların arasına yerleşebilir, (III) metaller küresel 
nanopartiküller şeklinde SBA-15 yüzeyine tutunabilir. Özellikle de gözeneklere 
biriken nanopartiküller, gözenekleri tıkayarak katalitik reaksiyonlarda daha az aktif 
katalizörler oluşmasına neden olur. SBA-15 destekli metal nanokatalizör eldesinde 
amaç; gözenekler tıkanmadan katalizör elde edilmesidir. Şekil 6’da verilen HR-
TEM görüntülerden yola çıkarak metallerin SBA-15 yüzeyinde 3 şekilde de 
tutunduğu ayrıca gözenekleri tıkamadığı söylenebilir.  

 
Şekil 7. Katalizörlerin 30°C’de etanol içinde K2CO3 varlığında Suzuki 

tepkimelerindeki dönüşümleri (K1:Pd(AcAc)2, K2:Pd(MAcAc)2, 
K3:Pd(BAcAc)2, K4:Pd(OAcAc)2, K5:Pd(DDAcAc)2, K6:Pd(FBAcAc)2, 
K7:Pd(FOAcAc)2, K8: Pd(FDAcAc)2) 

 
Şekil 7’de verilen katalizörlere ait aktivite sonuçlarına göre genellikle 

florsuz olan alkillerle hazırlanan öncüllerin kullanılmasıyla elde edilen katalizörlerin 
aktiviteleri yüksek iken florlu olanlarla hazırlanan öncüllerden elde edilen 
katalizörlerin aktiviteleri düşüktür. 

 
Sonuçlar 

Bu çalışma kapsamında süperkritik akışkan depozisyon tekniğinde daha 
ılıman koşullarda kullanılabilir nitelikte, daha düşük sıcaklık ve basınçta 
indirgenebilir yeni β-diketonat türevi öncüller hazırlanmış, scCO2 çözünürlükleri, 
destek materyali olarak seçilen SBA-15 üzerine impregnasyonları ve kimyasal 
indirgeme (hidrojen) yoluyla indirgenerek SBA-15 destekli metalik nano katalizörler 
hazırlanmıştır. Hazırlanan nano katalizörlerin katalitik etkinlikleri Suzuki-Miyaura C-
C eşleşme tepkimeleri üzerinde incelenmiştir. Yapılan bu çalışma süresince 
sentezlenen ligand ve metal komplekslerin karakterizasyonları, hazırlanan 
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heterojen katalizörün morfolojisi ve katalitik etkinlik çalışmalarına ilişkin veriler 
özetlenecek olursa; 

 
1- Farklı öncüllerle yapılan çözünürlük sonuçları sıralandığında;  

3-florlualkil-2,4-pentandionatlar > 3-alkil-2,4-pentandionatlar şeklinde bir 
genelleme yapılabilir. 

2- 2500 psi ve 80°C’de kütlece %5 Pd içerecek şekilde depozisyon 
gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak %4.5-5 Pd içeren SBA-15 destekli Pd 
nanopartikülleri elde edilmiştir.  

3- Florsuz alkillenme ürünlerinde, zincirdeki karbon sayısı arttıkça 
çözünürlüğün artış gösterdiği, çözünürlüğe paralel olarak tanecik 
boyutunun da artış gösterdiği görülmektedir. Bunun nedeni, alkil 
gruplarının zincirindeki karbon sayısının apolar özelliği artırarak apolar 
çözücü olarak davranan scCO2 içerisindeki çözünürlüğü artırmasıdır. Yine 
alkil gruplarının elektron sağlayıcı olması nedeniyle zincirdeki karbon 
sayısının artmasıyla şelat halkasına sağlanan elektronun artması ve 
paladyumun daha kolay indirgenmesidir. Florlu alkillenme ürünlerinde ise, 
zincirdeki karbon sayısı ve flor sayısının artmasıyla birlikte çözünürlük 
artmasına karşın florun şelat halkasından elektron çekmesi nedeniyle 
paladyumun indirgenmesinin zorlaşmasıdır. 

4- Hazırlanan SBA-15 destekli Pd nanopartiküllerinin XRD spektrumlarına 
göre tüm nanopartiküllerin 40, Pd(111); 47, Pd(200); 68, Pd(220); 82, 
Pd(311); 87, Pd(222) pikleri elde edilmiştir. Bu piklere göre kübik sistemde 
kristaller oluşmuştur. Tüm öncüllerde temel pik Pd(111)’dir.  

5- XRD verilerinden alkil halojenürlerle alkillenmiş AcAc türevlerinde 
zincirdeki karbon sayısının artışıyla birlikte (111) yüzeylerinde (200) ve 
(220) yüzeylerine oranla artış olduğu sonucuna varılmıştır. Yine (200) 
yüzeyinde (220) yüzeyine oranla artış olduğu söylenebilir. Buna göre, Pd 
yüzdeleri aynı olmasına karşın florlu olan öncüllerden elde edilen Pd 
nanopartiküllerinin (111) yüzeylerinde (200) ve (220) yüzeylerine oranla 
artış olduğu görülmektedir. Ancak (200) ve (220) yüzeyleri 
karşılaştırıldığında, (111) yüzeylerinin aksine yapıya flor girmesinin 
(200)/(220) oranında azalışa neden olduğu sonucuna varılmıştır 
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