
  

  

A  M I K RO H U L L Á M Ú  T E C H N I K A  
A L K A L M A Z Á S A  S Z E RV E S  K É M I A I  

S Z I N T É Z I S E K B E N  
DOKTORI ÉRTEKEZÉS 

 
 
 
 

BÁLINT  ERIKA 
 
 

 

 
T É M AV E Z E T Ő  

D R .  K E G L E V I C H  G Y Ö R G Y  
E G Y E T E M I  T A N Á R  

 

 

 

 
B U D A P E S T I  M Ű S Z A K I  É S  G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I  E G Y E T E M  

V E G Y É S Z M É R N Ö K I  É S  B I O M É R N Ö K I  K A R  O L Á H  G Y Ö R G Y  D O K T O R I  
I S K O L A  

 

 

 

 

B M E  S Z E R V E S  K É M I A  É S  T E C H N O L Ó G I A  T A N S Z É K  
B U D A P E S T ,  2 0 1 3  

 



Mindenekelőtt köszönetemet szeretném kifejezni témavezetőmnek, Dr. Keglevich 

Györgynek, aki mindvégig értékelte és támogatta munkámat. Köszönöm a rengeteg 

segítségét és hasznos tanácsait, melyekkel hozzájárult szakmai fejlődésemhez és sikeres 

munkámhoz. 

Köszönöm Jablonkai Erzsébetnek, Varga Juditnak, Takács Juditnak, Fazekas 

Eszternek, Pintér Györgynek, Tajti Ádámnak és Kovács Orsolyának, hogy kiváló 

hallgatóimként sok örömet és büszkeséget szereztek nekem közös munkánk során, és hálás 

vagyok azért a rengeteg laborban töltött időért, mellyel hozzájárultak a dolgozatban szereplő 

eredmények létrejöttéhez. 

Szeretném megköszönni a laborban dolgozó valamennyi kollégámnak, Dr. Grün 

Alajosnak, Kiss Nóra Zsuzsának, Kovács Ritának, Bagi Péternek és Török Ildikónak az 

évek során nyújtott segítségüket és a jó munkahelyi légkört, amelyben dolgozhattam. 

Köszönöm Frank Zsuzsannának a közlemények szerkesztésében nyújtott segítségét. 

Köszönet illeti Dr. Szöllősy Áront, Dr. Kolonits Pált és Kiss Erzsébetet az NMR 

spektrumok felvételéért, Dr. Czugler Mátyást és Holczbauer Tamást a röntgendiffrakciós 

mérésekért, Dr. Drahos Lászlót a nagyfelbontású tömegspektrometriás vizsgálatokért, 

valamint Dr. Körtvélyesi Tamást a kvantumkémiai számítások elvégzéséért. 

Köszönettel tartozom a Bálint Analitika Kft.-nek a gázkromatográfiás és 

tömegspektrometriai vizsgálatokban nyújtott segítségéért. 

Köszönöm Dr. Kollár Lászlónak és Pongrácz Péternek a katalitikus vizsgálatokban 

nyújtott segítségüket. 

Köszönöm továbbá Marijan Kočevar és Amadej Juranovič szlovén, valamint 

Krysztof Huben és Stefan Jankowski lengyel együttműködő partnereink munkám során 

nyújtott segítségét. 

Szeretném megköszönni Társszerzőimnek, hogy nélkülözhetetlen, magas színvonalú 

munkájukkal hozzájárultak tudományos közleményeim létrejöttéhez. 

Köszönöm a Tanszéken dolgozó valamennyi kollégám segítségét és odafigyelését. 

Hálával tartozom Dr. Mátravölgyi Bélának, dolgozatom megírása során nyújtott 

segítségéért, bíztatásáért és hasznos tanácsaiért. 

Köszönöm Családomnak, hogy mindvégig támogattak és segítettek abban, hogy 

céljaimat elérhessem. 

Végül, de nem utolsó sorban köszönöm Édesanyámnak, hogy tanulmányaim során 

mindenben támogatott és mellettem állt. Doktori értekezésemet az Ő emlékének ajánlom. 

 



2 | O l d a l  

 

Tartalomjegyzék 

1. BEVEZETÉS .....................................................................................................5 

2. JELÖLÉSEK ÉS RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE .......................................................7 

3. IRODALMI ÁTTEKINTÉS .................................................................................8 

 Alkilezési reakciók általános bemutatása ................................................................... 8 3.1.

3.1.1. Öttagú N-heterociklusos vegyületek N-alkilezése ............................................... 10 

3.1.2. Fenol- és naftol-származékok O-alkilezése ......................................................... 12 

 A foszfa-Michael-addícióról általánosságban .......................................................... 17 3.2.

3.2.1. Foszfa-Michael-addíció maleimid-származékokra .............................................. 18 

3.2.2. Foszfa-Michael-addíció acetilén-származékokra ................................................ 21 

 Foszfinátok és foszfonátok előállítási lehetőségei ................................................... 26 3.3.

3.3.1. Aciklusos és gyűrűs foszfinátok előállítása ......................................................... 26 

3.3.2. Foszfonátok előállítása ......................................................................................... 29 

 A Kabachnik-Fields (foszfa-Mannich) reakciókról általában .................................. 33 3.4.

3.4.1. Kabachnik-Fields reakciók megvalósítása ........................................................... 34 

3.4.2. Kétszeres Kabachnik-Fields reakciók .................................................................. 37 

4. KÍSÉRLETI RÉSZ .......................................................................................... 40 

 Alkilezési reakciók mikrohullámú körülmények között .......................................... 40 4.1.

4.1.1. Öttagú N-heterociklusos vegyületek N-alkilezése benzil-bromiddal .................. 40 

4.1.2. Fenol- és naftol-származékok O-alkilezése alkil-halogenidekkel, illetve 

kvaterner ammóniumsókkal ................................................................................. 42 

4.1.2.1. A 4-metilfenol O-alkilezése benzil-bromiddal hagyományos melegítéssel ....... 42 

4.1.2.2. A 4-metilfenol, 4-klórfenol és fenol O-alkilezése benzil-bromiddal MW 

körülmények között .............................................................................................. 44 

4.1.2.3. A 4-metilfenol O-alkilezése alkil-halogenidekkel ............................................... 46 

4.1.2.4. A 4-metilfenol, 4-klórfenol és fenol O-alkilezése kvaterner ónium sókkal ........ 47 

4.1.2.5.  Az 1- és 2-naftol O-alkilezése benzil-bromiddal ................................................. 51 



  Tartalomjegyzék 

3 | O l d a l  

 

4.1.2.6.  Az 1- és 2-naftol O-alkilezése alkil-halogenidekkel ............................................ 54 

4.1.3. Gyűrűs foszfinsavak alkilező észteresítése .......................................................... 56 

4.1.3.1. Az 1-hidroxi-3-metil-3-foszfolén-1-oxid alkilező észteresítése .......................... 56 

4.1.3.2. Az 1-hidroxi-3-metilfoszfolán-1-oxid alkilező észteresítése n-butil-bromiddal ... 58 

4.1.3.3. Az 1-hidroxi-3-metil-1,2,3,4,5,6-hexahidrofoszfinin-1-oxid alkilező 

észteresítése n-butil-bromiddal ............................................................................. 59 

 Foszfa-Michael-addíciós reakciók MW körülmények között .................................. 60 4.2.

4.2.1. Foszfa-Michael-addíció maleinsav-származékokra ............................................. 61 

4.2.2. Foszfa-Michael-addíció dimetil-acetiléndikarboxilátra ....................................... 64 

 Foszfonátok és foszfinátok alkoholízise mikrohullámú körülmények között .......... 69 4.3.

4.3.1. Dialkil-foszfitok alkoholízise ............................................................................... 69 

4.3.2. Az 1-etoxi-3-metil-3-foszfolén-1-oxid alkoholízise ............................................ 77 

 Kabachnik-Fields reakciók mikrohullámú körülmények között .............................. 79 4.4.

4.4.1. A 3-Amino-2H-Pirán-2-on-származékok Kabachnik-Fields reakciója .............. 79 

4.4.2. Primer aminok kétszeres Kabachnik-Fields reakciója ......................................... 81 

4.4.2.1. A bisz(>P(O)CH2)-aminok spektroszkópiás jellemzése ..................................... 83 

4.4.2.2. A termékek hasznosítása; platina- és borán-komplex képzés ............................. 84 

4.4.2.3. Platina-komplexek térszerkezete .......................................................................... 85 

4.4.2.4. Platina-komplexek katalitikus aktivitásának vizsgálata ...................................... 88 

5. A KÍSÉRLETEK RÉSZLETES LEÍRÁSA .......................................................... 91 

 Alkalmazott készülékek, analitikai és szerkezetvizsgálati leírások ......................... 91 5.1.

 Alkilezési reakciók ................................................................................................... 92 5.2.

5.2.1. Általános előirat az öttagú N-heterociklusos vegyületek alkilezésére ................ 92 

5.2.2. Általános előirat fenol- és naftol-származékok alkil-halogenidekkel végzett 

alkilezésére ............................................................................................................ 92 

5.2.3. Általános előirat fenol-származékok kvaterner ónium sókkal végzett alkilezésére ... 93 

5.2.4. Általános előirat gyűrűs foszfinsavak alkilező észteresítésére ............................ 93 



  Tartalomjegyzék 

4 | O l d a l  

 

 Foszfa-Michael-addíciók .......................................................................................... 94 5.3.

5.3.1. Általános előirat 2-(dialkoxifoszfono)-, 3-(etilfenilfoszfino)- és 3-(difenil-

foszfinoil)-borostyánkősav-imidek előállítására .................................................. 94 

5.3.2. Általános előirat 2-(dietoxifoszfono)- és 3-(difenilfoszfinoil)-borostyánkősav-

anhidrid előállítására ............................................................................................. 94 

5.3.3. Általános előirat dimetil-1-(dialkoxifoszfono)-maleátok előállítására ............... 94 

5.3.4. Általános előirat dimetil-2,3-bisz(dialkoxifoszfono)-szukcinátok előállítására . 95 

 Általános előirat foszfonátok és foszfinátok alkoholíziséhez .................................. 95 5.4.

5.4.1. Általános előirat dialkil-foszfitok alkoholíziséhez .............................................. 95 

5.4.2. Általános előirat az 1-etoxi-3-metil-3-foszfolén-1-oxid alkoholíziséhez ........... 96 

 Kabachnik-Fields reakciók általános előirata ........................................................... 96 5.5.

5.5.1. Általános előirat a dialkil-(6-metil-2-oxo-2H-pirán-3-il)amino-metilfoszfonátok 

és 3-[(difenilfoszfinoil)metilamino]-6-metil-2H-pirán-2-on-származékok 

előállítására ........................................................................................................... 96 

5.5.2. Általános előirat a bisz(>P(O)CH2)-aminok előállítására ................................... 97 

5.5.3. Általános előirat az N,N-bisz(difenilfoszfinoilmetil)-aminok előállítására ........ 97 

5.5.4. Általános előirat az N,N-bisz(difenilfoszfinoilmetil)-ciklohexil-amin borán-

komplexének (73) [12–4] előállítására ................................................................. 98 

5.5.5. Általános előirat a bisz(difenilfoszfinoilmetil)-aminok platina-komplexeinek 

előállítására ........................................................................................................... 98 

6. ÖSSZEFOGLALÁS ......................................................................................... 99 

7. TÉZISEK .................................................................................................... 102 

8. IRODALOMJEGYZÉK ................................................................................. 104 

9. KÖZLEMÉNYEK ......................................................................................... 110 

 



  Bevezetés 

5 | O l d a l  

 

1. Bevezetés 

A környezetbarát (zöld) kémia fontossága egyre inkább előtérbe kerül. A zöld kémia 

alapelveit Anastas és Warner 12 pontban foglalta össze,
1
 melyek közül a legfontosabbak a 

megfelelő kiindulási anyagok és termékekhez vezető atomhatékony reakciók kiválasztása, az 

oldószerek használatának racionalizálása, katalitikus eljárások alkalmazása,
2
 melyek 

közönséges körülmények közötti megvalósítást tesznek lehetővé. A mikrohullámú (MW) 

technika
3-9

 több szempont alapján is hozzájárul a fentiek teljesüléséhez, hiszen 

alkalmazásával a kémiai átalakítások hatékonyabbá tehetők, vagyis a reakciók gyorsabban és 

szelektívebben játszódhatnak le, illetve nagyobb termelés érhető el. Továbbá elkerülhető az 

oldószerek és katalizátorok használata. 

Kutatómunkámat a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szerves Kémia 

és Technológia Tanszék foszfororganikus és környezetbarát szintézisekkel foglalkozó 

kutatócsoportjában Dr. Keglevich György irányításával végeztem. Doktori munkám során a 

gyógyszer- és növényvédőszeripar szempontjából fontos, valamint a szintetikus szerves 

kémiát gazdagító környezetbarát szintézismódszerek kidolgozását tűztük ki célul. 

Tanulmányozni kívántuk alkilezési-, addíciós-, átészteresítési- és kondenzációs reakciók 

mikrohullámú körülmények közötti megvalósíthatóságát. Célunk volt az egyes reakciók 

során az oldószerek és a katalizátorok alkalmazásának elkerülése, illetve az optimális 

reakciókörülmények feltárása. 

Dolgozatom három fő részre tagolódik. Az Irodalmi áttekintésben a doktori munkám 

során vizsgált négy reakciótípust tárgyalom. Elsőként az alkilezési reakciókat, kitérve 

N-heterociklusos vegyületek N-alkilezésére, fenol-származékok O-alkilezésére, valamint 

gyűrűs foszfinsavak alkilező észteresítésére. A telítetlenséget tartalmazó vegyületekre 

(maleinsav- és acetilén-származékokra) történő foszfa-Michael-addíciók ismertetése után 

áttérek a foszfonátok és foszfinátok alkoholízisének bemutatására. Az irodalmi összefoglalót 

a Kabachnik-Fields (foszfa-Mannich) kondenzációs reakciók áttekintésével zárom. A 

Kísérleti részben a fentiekben említett reakciótípusok mikrohullámú technika alkalmazásával 

elért eredményeit ismertetem az adott sorrendben. A fejezetet a Kabachnik-Fields reakciók 

átmenetifém-komplex képzésre alkalmas termékeiből előállított platina-komplexek 

bemutatásával, és azok katalitikus reakcióban történő felhasználásának összegzésével zárom. 

A Kísérletek részletes leírása című fejezet, az általam elvégzett reakciók részletes leírásait, 

valamint a közleményekben nem szereplő vegyületek spektroszkópiai adatait tartalmazza. 
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Az Irodalmi áttekintésben és a Kísérleti részben a dialkil-foszfitokat (H-foszfonátokat) 

az egyszerű tárgyalás érdekében, csak abban az esetben jelöltem számmal, amennyiben azok, 

mint kiinduló vegyületek és nem reaktánsok szerepelnek (3.3.2., valamint 4.3.1. fejezetek). A 

Kísérleti részben a jobb áttekinthetőség kedvéért a vegyületek számozását újrakezdtem. 

A Függelék rész az értekezés alapját képező 13 tudományos közleményt és a dolgozat 

tárgyában közölt 3 rövid közlést tartalmazza, melyet a disszertáció mellé külön kötetként 

csatoltam. Itt jegyzem meg, hogy a rájuk történő hivatkozásokat a hivatkozásszám szögletes 

zárójelben való megadásával jelöltem. 
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2. Jelölések és rövidítések jegyzéke 

18-korona-6  1,4,7,10,13,16-hexaoxaciklooktadekán 

Aliquat 336   trikaprilmetilammónium-klorid 

[bdmim][PF6] 1-butil-2,3-dimetil-imidazólium-hexafluorofoszfát 

[bmim][PF6]  1-butil-3-metil-imidazólium-hexafluorofoszfát 

[bmim][PF4]  1-butil-3-metil-imidazólium-tetrafluorofoszfát 

[bpir][BF4]  N-butil-piridínium-tetrafluoroborát 

BrTEBA  trietilbenzilammónium-bromid  

ClTEBA  trietilbenzilammónium-klorid 

DBU   1,8-diazabiciklo[5,4,0]undek-7-én 

DMAD  dimetil-acetiléndikarboxilát 

ETPB   etiltrifenilfoszfónium-bromid 

MW   mikrohullám 

n.a.   nincs adat 

PEG   polietilén-glikol 

PT   fázistranszfer 

PTC    fázistranszfer katalízis 

TBAB   tetrabutilammónium-bromid 

TBD   1,5,7-triazabiciklo[4.4.0]dek-5-én 

TEAB   tetraetilammónium-bromid 

TEAI   tetraetilammónium-jodid 

TMAC  tetrametilammónium-klorid 
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3. Irodalmi áttekintés 

 Alkilezési reakciók általános bemutatása 3.1.

Alkilezésnek azt a reakciót nevezzük, mellyel szerves vegyületekbe – leginkább  

O-, N-, illetve C-atomokra – szubsztitúció vagy addíció útján alkil-helyettesítőt viszünk be. 

Az alkilezések a gyógyszerhatóanyagok szintézisében jelentős szerepet töltenek be. Nagyon 

sok példa ismeretes a N-, O- és C-alkilezésekre.
10-12

 

Például N-alkilezési lépés fordul elő a fentiazin-származékok (klórpromazin (1) 

(antipszichotikum), prometazin (2) (antiallergikum), levomepromazin (3) (neuroleptikum) 

stb.) és a központi idegrendszerre ható Melipramin (imipramin) (4) szintézisében, mely 

hatóanyagok gyártása során az oldalláncot bázis jelenlétében N-alkilezési lépéssel alakítják 

ki a fentiazin vázon (1. ábra). 

 

1. ábra Fentiazin-származékok 

További példaként említhető a véralvadásgátló Clopidogrel (5) intermedierjének előállítása, 

mely során N-etilezés történik, illetve a vízhajtó Furosemid (6), mely szintézisében 

N-arilezés fordul elő (2. ábra). 

 

2. ábra Clopidogrel és Furosemid 

Az O-alkilezési reakcióknak is jelentős szerepük van a gyógyszeriparban. 

O-Alkilezés történik, például a simaizom görcsoldó Papaverin és a kálcium antagonista 
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Verapamil intermedier pirokatechin (7) metilezése során, melynek eredményeképpen 

veratrolhoz (8) jutnak (3. ábra). 

 

3. ábra Pirokatechin metilezése 

Szintén O-metilezés fordul elő a nem szteroid gyulladásgátkó Naproxen (9) és Nabumeton 

(10) szintézisében (4. ábra). 

 

4. ábra Naproxen és Nabumeton 

Jó példa a csontképződést elősegítő Ipriflavon (12) előállításának zárólépése is (5. ábra). 

 

5. ábra Ipriflavon előállításának zárólépése 

További példaként említhető a vércukorszint-csökkentő Gilemal (14) 5-klór-szalicilsavból 

(13) kiinduló szintézise. A reakcióban mind a karboxil-, mind a hidroxilcsoport alkileződik 

(6. ábra). 

 

6. ábra Gilemal szintézise 
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 Öttagú N-heterociklusos vegyületek N-alkilezése 3.1.1.

A szakirodalomban rengeteg példa található öttagú N-heterociklusos vegyületek 

N-alkilezésére. Jelen irodalmi összefoglalóban a munkám során vizsgált karbazol (15), 

imidazol (16), benzimidazol (17) és indol-3-karbaldehid (18) alkilezési reakcióira 

koncentráltam (7. ábra). Az 1. táblázatban az említett vegyületek fázistranszfer (PT) 

katalizátor nélkül végzett reakcióit foglaltam össze,
13-24

 a 2. táblázatban a katalizátor 

jelenlétében megvalósított N-alkilezések találhatók.
25-36

 

Általánosságban elmondható, hogy a reakciókat oldószer jelenlétében, különféle 

alkil-halogenidekkel vagy dialkil-szulfátokkal végezték, azonban található olyan leírás is, 

ahol dialkil-oxalát volt az alkilezőszer.
18

 Bázisként legtöbbször alkálifém-

karbonátokat,
13,24,25,35

 alkálifém-hidroxidokat
14-17,29-31

 vagy azok vizes elegyét,
26-28,32,33

 

kálium-terc-butoxidot,
18,19,34

 illetve nátrium-hidridet
20

 használtak, azonban néhány esetben 

speciálisabb savmegkötőt (TlOEt,
21

 CsF-Celit,
22

 LiCN
23

) alkalmaztak. A PT katalizátor 

nélkül végzett alkilezések során acetont, dimetil-formamidot, acetonitrilt, illetve 

tetrahidrofuránt használtak oldószerként. Egy esetben ionos folyadékban hajtották végre a 

reakciót.
17

 Említésre méltó, hogy a N-alkilezés mikrohullámú (MW) körülmények között 

oldószer hozzáadása nélkül is lejátszódik.
24

 Kutatócsoportunkban a benzimidazol alkilezését 

végezték el ily módon, mely során rövid idő alatt (0,5-1 óra) jó termelést (95-100%) értek el. 

Az irodalomban számos példa található az említett vegyületek PT katalizátor 

jelenlétében végzett N-alkilezésére.
25-36 

Katalizátorként különféle ammónium sókat 

(ClTEBA,
25,26

 TBAB,
27,28,30,35,36

 TEAI
29

), polietilén-glikol-
30,31

 vagy Aliquat 

származékokat,
32

 illetve koronaétereket
33,34

 alkalmaztak. Az esetek többségében, ezeket a 

reakciókat is oldószerben (acetonitril, benzol, toluol, diklórmetán, szén-tetraklorid vagy 

dietil-éter) hajtották végre,
25-34

 azonban oldószermentes reakciókra is található néhány 

publikáció, melyek szerint az alkilezés MW besugárzás hatására játszódott le, a 

hagyományos körülményekhez képest sokkal gyorsabban (0,5-10 perc).
35,36 

A szerzők a 

megnövekedett reakciósebességet a MW és a fázistranszfer katalízis (PTC) együttes 

hatásával magyarázták. 
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7. ábra Öttagú N-heterociklusos vegyületek N-alkilezése 

1. táblázat Öttagú N-heterociklusos vegyületek N-alkilezése PT katalizátor nélkül 

Kiindulási 

vegyület 
Alkilezőszer Bázis Oldószer T,  t 

Termelés 

[%] 
Ref. 

15 ClCH2CO2Et K2CO3 száraz aceton , 13 óra 87 
13 

15 Et2SO4 NaOH aceton  75 
14

 

15 EtBr KOH aceton , 11 óra 91 15
 

17 MeI, BnBr KOH
a
 aceton 

25 °C, 

10 perc 
80-85 

16
 

17 BuBr, BnCl KOH 

[bmim][BF4], 

[bmim][BF6],   

[bpir][BF4] 

20 °C, 

3-4 óra 
93-97 

17
 

15 
ROOCCOOR 

R= Me, Et, Bn 

t
BuOK N,N-dimetil-formamid 

,           

0,5-1 óra 
86-95 

18
 

16 
MeI, EtBr, 

n
PrBr, 

n
BuBr 

t
BuOK N,N-dimetil-formamid 25 °C 72-82 

19
 

17 BnCl NaH acetonitril 25 °C, 1 óra 49 20
 

15 

MeI, EtI, 
n
PrI, 

n
BuBr, BnBr, 

CH2=CHCH2Cl 

TlOEt 
N,N-dimetil-

formamid/dietil-éter 

25 °C, 

0,5 óra 
62-97 

21
 

15-17 
BnCl, BnBr, 

i
PrI, 

CH2=CHBr, 
CsF-Celit acetonitril , 2 nap 48-94 22

 

18 

MeI, EtI, 

CH2=CHCH2Br, 

BnBr 

LiCN tetrahidrofurán 
25 °C, 4-15 

óra 
78-95 23

 

17 BnBr, BnCl 
K2CO3, 

Cs2CO3 
– 

MW
b 

60-100 °C, 

0,5-1 óra 

95-100 24
 

a
Porított KOH. 

b
A reakciókat MW reaktorban végezték. 
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2. táblázat Öttagú N-heterociklusos vegyületek N-alkilezése PT katalizátor jelenlétében 

Kiindulási 

vegyület 
Alkilezőszer Bázis PTC Oldószer T,  t 

Termelés 

[%] 
Ref. 

18 Me2SO4, Et2SO4 K2CO3 ClTEBA acetonitril 
25 °C, 

4-5 óra 
n.a. 25

 

15 

MeI, EtBr, 
n
PrBr,     

n
BuBr, BnCl, 

CH2=CHCH2Cl 

NaOH/ 

H2O  
ClTEBA benzol 

25-75 °C, 

1-2 óra 
74-92 26

 

15
a
 

Br(CH2)nBr  

n= 2-12 

NaOH/ 

H2O  
TBAB benzol 

40-75 °C, 

16-72 óra 
34-93 27

 

15 EtBr 
NaOH/ 

H2O 
TBAB toluol  16 óra 90 28

 

16 
CH3(CH2)nBr           

(n= 1-17) 
NaOH TEAI toluol  63-70 29

 

15
a BnBr, C12H25Br KOH 

PEG-Me2, 

TBAB 
toluol 

25 °C, 

1-8 óra 
50-96

  30
 

15-17 

EtBr, 
n
BuBr, 

CH2=CHCH2Br, 

BnCl 

KOH 
PEG-400-

Et2 
benzol 

30 °C, 

2-3 óra 
90-97 31

 

18 Me2SO4, BnBr 

KOH/ 

EtOH, 

NaOH/ 

H2O 

Aliquat 336
 

diklórmetán 
25 °C, 

15-30 perc 
93-98 32

 

17 MeI, 
n
BuBr 

KOH/ 

H2O 
18-korona-6 

szén-

tetraklorid 

, 5 óra, 

vagy 

25 °C, 

2 hét  

70-78 33
 

15-17 MeI 
t
BuOK 18-korona-6 dietil-éter 

25 °C,       

1 óra 
61-91 34

 

15
 

BnCl, 
i
PrBr, 

n
BuBr, C5H11Br, 

C10H21Br 

K2CO3 TBAB – 

MW
b
      

450 W,    

4-10 perc 

78-94 35
 

16, 17 
BnCl, C5H11Br, 

C10H21Cl 

K2CO3/ 

KOH 
TBAB – 

MW
b
      

300 W,  

0,5-0,75 

perc  

73-94 30 

a
A reakciókat ultrahangos besugárzással valósították meg. 

b
A reakciókat

 
háztartási MW készülékben végezték. 

 Fenol- és naftol-származékok O-alkilezése 3.1.2.

Az irodalomban széles körben tárgyalt terület a fenol-származékok (19) O-alkilezése 

(8. ábra). A tématerület bemutatásakor szűkítés céljából leginkább a MW besugárzással 

megvalósított reakciókra fókuszáltam (3. és 4. táblázatok). Számos esetben a MW és a PTC 

együttes alkalmazásáról is beszámolnak. A reakciók során általában alkil-halogenideket és 
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dialkil-szulfátot használtak alkilezőszerként, alkálifém-karbonátokat, illetve alkálifém-

hidroxidokat bázisként, és kvaterner ónium sókat katalizátorként. A leírásokból egyértelmű, 

hogy a fenolok (19) alkilezésében a MW besugárzás és a PTC együttes alkalmazása 

szinergizálja egymást.
37,38

 

A 3. táblázatban a PT katalizátor nélkül megvalósított reakciókat mutatom be, a 

4. táblázatban pedig az ónium só jelenlétében végzett alkilezések láthatók. 

Figyelemreméltó, hogy néhány O-alkilezés PT katalizátor nélkül is lejátszódott.
39-43

 

Szilárd-folyadék fázisban ez akkor volt lehetséges, amikor KOH mellett glim 

(1,2-dimetoxietán),
39

 vagy K2CO3 mellett metanol
40

 vagy aceton
41

 volt az oldószer. 

Vizsgálták továbbá az oldószerek jelenlétének és hiányának hatását a reakció 

végbemenetelére. Azt észlelték, hogy oldószermentes körülmények között kevésbé tiszta 

termék keletkezett alacsonyabb termeléssel, amit megfelelő oldószerrel el lehetett kerülni. 

Folyadék-folyadék fázisú reakcióban oldószer hozzáadása nélkül is jó termelés érhető 

el.
42

 Ide tartozik az az érdekes példa, amikor mikrohullám és ultrahang együttes 

alkalmazásával valósították meg az alkilezést.
43

 

Ismeretesek szilárd-folyadék fázisú oldószermenetes reakciók,
44-46

 amikor is a fenol-

származékok (19) O-alkilezését K2CO3,
44 

K2CO3/KOH
45

 vagy K2CO3/NaOH
46

 jelenlétében, 

ónium só (TBAB) hozzáadásával valósították meg. Az egyes esetekben az alkilezőszerek 

különböztek. A reakciókat hagyományos melegítéssel oldószerben is elvégezték, és azt 

tapasztalták, hogy MW körülmények között a reakcióidő több óráról néhány percre 

csökkent. Néhány esetben megfigyelték, hogy az alkilezés katalizátor távollétében nem 

játszódott le.
46

 A következő két példa oldószerben (toluolban) végzett PT katalitikus reakciót 

mutat be.
47,48

 Az első esetben a 2-acetil-fenol Na-sójából indultak ki, és az alkilezést bázis 

nélkül, TBAB jelenlétében végezték.
47

 A másodikban a 4-terc-butilfenol benzilezését 

folyadék-folyadék fázisú rendszerben valósították meg, mely során vizes nátrium-hidroxidot 

alkalmaztak bázisként.
48

 Az utóbbi esetben tanulmányozták különféle kvaterner ónium sók 

(TBAB, ETPB, TEAB) hatását is, valamint a reakciókat termikus körülmények között is 

elvégezték. Azt tapasztalták, hogy hagyományos melegítéssel az alkilezés lassabban, de 

katalizátor távollétében is lejátszódik, azonban MW körülmények között az ónium sók 

jobban kifejtik hatásukat, és a reakció gyorsabban végbemegy. 

A bemutatott alkilezéseket döntően háztartási MW készülékekben végezték el, 

melyekben a belső hőmérséklet nem volt kontrollálható és mérhető, így a reakciók nehezen 

reprodukálhatók. 
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8. ábra Fenol-származékok O-alkilezése MW körülmények között 

3. táblázat Fenol-származékok O-alkilezése PT katalizátor nélkül MW körülmények között 

Fázis Y Alkilezőszer Bázis Oldószer T, t 
Termelés 

[%] 
Ref. 

S-L H, CN
 

Cl(CH2)2NEt2 KOH glim 
600 W

a
   

2 perc 
92, 96 39

 

S-L CN, CHO
 

Cl(CH2)2OMe K2CO3 metanol 
140 °C

b
 

30 perc
 65-96 40

 

S-L 
H, CHO, 

OH
 Me2SO4 K2CO3 aceton 

600 W
a
  

3-15 perc 
78-94 41

 

L-L 

H, Cl, Me, 

NO2, 

COCH3
 

epiklórhidrin NaOH/H2O – 
700 W

a
   

1 perc 
65-88 42

 

L-L
c
 

H, Me, 
t
Bu, MeO, 

Cl, NO2 

BnCl NaOH/H2O – 1-2,5 perc 52-88 43
 

a
A reakciókat

 
háztartási MW készülékben végezték. 

b
A reakciókat MW reaktorban végezték. 

c
MW + ultrahang. 

4. táblázat Fenol-származékok O-alkilezése PT katalizátor jelenlétében MW körülmények között  

Fázis Y Alkilezőszer Bázis PTC Oldószer T, t 
Termelés 

[%] 
Ref. 

S-L 

4-

ftálimido-

etil 

BrCH2CO2Et, 

Br(CH2)2CN, 

CH2=CHCH2Br 

K2CO3 TBAB – 
900 W

a
   

3-20 perc 
66-90 44

 

S-L 
H, NH2, 

Cl 
BnCl, Me2SO4 K2CO3/KOH TBAB – 

300 W
a
 

0,4-1 perc 
72-89 45

  

S-L H, Me, Cl epiklórhidrin K2CO3/NaOH  TBAB – 
110 °C

b
  

5-15 perc 
68-90 46

 

S-L 

2-acetil-

fenol Na- 

sója 

BnCl – TBAB toluol 
80 °C

b
    

30 perc 
–

c 47
 

L-L 
t
Bu BnCl NaOH/H2O 

TBAB, 

ETPB, 

TEAB 

toluol 
 90 °C

b
        

1 óra 
87-95 48

 

a
A reakciókat

 
háztartási MW készülékben végezték. 

b
A reakciókat

 
MW reaktorban végezték.

c
Konverzió: 100%. 
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A naftol-származékok (21) O-alkilezésének (9. ábra) irodalmi előzményeit az 

5. táblázatban foglaltam össze. A reakciók tanulmányozása után elmondható, hogy a naftol-

származékok (21) alkilezését a fenol-származékokhoz (19) hasonlóan alkil-halogenidekkel 

valósították meg, bázisként általában alkálifém-karbonátokat vagy alkálifém-hidroxidokat 

alkalmaztak. 

Az első négy példa PT katalizátor nélkül végzett reakciókat mutat be, melyeket 

K2CO3/aceton, Cs2CO3/acetonitril vagy Al2O3/etanol jelenlétében valósítottak meg.
49-52

 

Néhány esetben tanulmányozták a PTC hatását is, így az alkilezéseket toluolban különféle 

ammónium- és foszfóniumsókkal is elvégezték.
53,54

 Az irodalomban található olyan leírás is, 

mely szerint 1-cetil-4-aza-1-azonia-biciklo[2.2.2]oktán-kloriddal módosított bentonit 

jelenlétében,
55

 vagy 10α,20α–bisz(4-nitro-fenil)-kalix[4]pirrol komplex hozzáadásával 

valósították meg naftol-származékok (21) alkilezését.
56

 Említésre méltó, hogy MW 

körülmények között oldószer nélkül is lejátszódott a reakció, mely során az egyik esetben 

Cu/CuCl2 katalizátor,
57

 a másikban pedig TBAB segítette elő az alkilezést.
58

 A következő 

két példa szerint a naftol-származékok (21) O-alkilezése ionos folyadékokban is hatékonyan 

lejátszódik.
59,60

 Végül egy speciális eljárásra is található példa, mely szerint bórtrifluorid-

éterát jelenlétében alkoholokkal szintén naftil-éterek (22) állíthatók elő.
61

 

Az említett reakciók közül néhány esetben a kívánt O-alkilezett termék (22) mellett 

C-alkilezett származék (23) is keletkezett.
52-55,59

 

 

9. ábra Naftol-származékok O-alkilezése 
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5. táblázat Naftol-származékok O-alkilezése 

Naftol Alkilezőszer Bázis PTC Oldószer T, t 
Termelés 

[%] 
Ref. 

1-naftol BnBr K2CO3 – aceton  10 óra 78 49 

2-naftol 
MeI, BnBr, 

CH2=CHCH2Br 
Cs2CO3 – acetonitril  4-5 óra 91-98 50 

2,7-dihidroxi- 

naftalin 
BnBr K2CO3 – aceton 

25 °C,  

4 óra 
39 51 

2-naftol Na- 

sója 
Me2SO4  Al2O3 – etanol 

50 °C,  

2 nap 
98 52 

2-naftol BnBr NaOH ClTEBA toluol 
90 °C,     

1 óra 
80 53 

2-naftol BnBr NaOH PTC
a
 toluol/H2O 

55 °C,   

18 óra 
33, 50 54 

2-naftol BnCl 
PT katalizátoral 

módosított bentonit
b
 

petroléter 
25 °C,   

15 óra 
36 55 

1- és 2-naftol BnBr Cs2CO3 

calix[4] 

pirrol 

származék 

acetonitril 40 °C 87, 13 56 

1- és 2-naftol 
BnCl, BnBr, 

BrCH2CH=CH2 
– Cu/CuCl2 – 

MW
c
  

1,5-2 perc 
61-90 57

 

2-naftol BnCl NaOH TBAB – 

MW
d
     

90 °C,     

3 óra 

92 58 

1-szubsztituált 

2-naftol
e
 

EtI, 
n
BuBr, MeI, 

BnBr 
KOH – 

[bmim][PF6], 

[bmim][PF4]  

20 °C,    

2-3 óra 
94-98 59 

2-naftol MeI, EtBr, BnCl NaOH – 
[bdmim][PF6], 

[bmim][PF6] 

25 °C,     

2 óra 
93-97 60 

1- és 2-naftol 

EtOH, 
n
PrOH, 

i
PrOH, 

n
BuOH, 

n
OctOH, 

i
OctOH  

BF3·OEt2 – 
80 °C,   

15 óra 
54-85 61 

a
PT katalizátor:  

b
1-Cetil-4-aza-1-azonia-biciklo[2.2.2]oktán-kloriddal módosított 

bentonit (SiO2 (65.04%), Fe2O3 (1.67%), MgO (1.87%), Al2O3 (13.61%), CaO (2.01%), TiO2 (0.19%), Na2O 

(2.26%), K2O (0.75%). 
c
A reakciókat háztartási MW készülékben végezték. 

d
A reakciókat

 
MW reaktorban 

végezték. 
e
Szubsztituens: H, Me, Et, 

n
Bu, Bn.  

Kočevar és munkatársai naftolok (21), illetve di- és tri-szubsztituált fenol-

származékok (24) O-metilezését tetrametilammónium-kloriddal (TMAC) valósították meg 

oldószer jelenlétében MW körülmények között (10. ábra).
62

 Bázisként K2CO3-ot, illetve 

Cs2CO3-ot alkalmaztak. A kísérleteket glimben vagy toluolban végezték 145 °C-on 25, 

illetve 60 perces reakcióidővel. Reaktánstól függően 54-91% közötti termeléseket értek el. 
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10. ábra Naftolok, illetve di- és triszubsztituált fenol-származékok O-metilezése MW körülmények között 

Az előbb említett szlovén kutatócsoportban a naftolok (21), illetve a di- és tri-

szubsztituált fenol-származékok (24) O-alkilezését más ammóniumsókkal, úgymint tetraetil-, 

tetrabutil-, valamint trietilbenzilammónium-kloriddal (TEAC, TBAC és ClTEBA) is 

elvégezték (11. ábra).
63

 A reakciókat hagyományos körülmények között 150-160 °C-on, 

6 órás reakcióidővel háromféleképpen valósították meg. Az „A módszerben” K2CO3-ot 

alkalmaztak bázisként és diglimet oldószerként, a második, „B módszerben” K2CO3 és 

polietilén-glikol (PEG), a „C módszerben” pedig NaOH és PEG jelenlétében hajtották végre a 

reakciót. Az eredmények alapján azt találták, hogy az „A és B módszer” között nem volt 

lényeges különbség. A „C módszert” az allil-helyettesített fenol-származékok (24) esetén 

alkalmazták, az O-alkilezés és a kettőskötés izomerizációjának szimultán megvalósítására. Az 

előállított éter-származékokat (22 és 25) 7-95%-os termeléssel izolálták. 

 

11. ábra Naftolok, illetve di- és triszubsztituált fenol-származékok O-alkilezése hagyományos melegítéssel 

 A foszfa-Michael-addícióról általánosságban 3.2.

A foszfa-Michael-addíció a Michael-addíció egy speciális esete, amikor egy 

foszfortartalmú nukleofil addícionálódik egy elektronban elszegényített kettős kötésre. Ez 

egy igen hatékony módszer P-C kötés kialakítására, mivel nagyszámú elektrofil és 

foszfortartalmú nukleofil léphet egymással reakcióba. Az addíció segítségével egyszerű 

módon juthatunk különféleképpen funkcionalizált vegyületekhez. Az alkalmazott 

foszforvegyület lehet például foszfin, foszfinit, foszfonit vagy különböző foszfitok.
64-69

 A 

>P(O)H reagensek addíciója α,β-telítetlen C=O vagy P=O vegyületekre, olyan származékok 

keletkezéséhez vezethet, melyek biológiailag aktívak,
70-72

 vagy P-ligandok prekurzorai.
73
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Az ilyen reakciókkal foglalkozó irodalmak szerint, valamilyen módon aktiválták a 

foszfortartalmú reagenst, hogy enyhe körülmények között, gyorsan lépjen reakcióba a 

telítetlenséget tartalmazó vegyülettel. E célra használták például az alkáli-hidroxidok
74,75

 

vagy a nátrium-alkoholát alkoholos oldatait,
76,77

 valamint a kálium-terc-butoxidot
78

 vagy a 

nátrium-hidridet,
79,80

 de hasonló célt értek el például trimetil-alumínium
81

 vagy guanidin-

származékok
82,83

 használatával, illetve lítiálással
84

 is. Található azonban néhány leírás, 

melyek szerint az elektronban szegény α,β-kettőskötésekre történő addíció MW 

besugárzással oldószer és bázis nélkül is végbemegy.
69,85,86

 

 Foszfa-Michael-addíció maleimid-származékokra 3.2.1.

Holland kutatók a difenilfoszfin-oxid N-fenilmaleidmire (26a) történő addícióját 

valósították meg (12. ábra).
87

 A reakcióelegy nitrogén atmoszféra alatti 8 órás toluolos forralását 

követően 73%-ban kapták a 3-(difenilfoszfinoil)-N-fenil-borostyánkősav-imidet (27a). 

 

12. ábra Difenilfoszfin-oxid addíciója N-fenilmaleimidre 

Egy szingapúri kutatócsoportban maleimid-származékok (26) és difenilfoszfin-oxid, 

illetve difenil-foszfit reakcióját vizsgálták 1,5,7-triazabiciklo[4.4.0]dek-5-én (TBD) 

jelenlétében (13. ábra).
88

 Az addíciókat oldószerben megvalósítva 70-99%-os termeléssel 

jutottak a kívánt termékekhez (27 és 28). 

 

13. ábra Difenilfoszfin-oxid és difenil-foszfit addíciója maleimid-származékokra 

Parsons és csoportja az N-fenilmaleimidre (26a) difenilfoszfin-oxid helyett 

difenilfoszfin-szulfidot addícionált szobahőmérsékleten Et3B/O2 iníciátor jelenlétében, 1,4-
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dioxánban (14. ábra).
89

 A reakcióelegy 20 órás kevertetésével 72%-os termeléssel állították 

elő a kívánt szulfid-származékot (29). 

 

14. ábra Difenilfoszfin-szulfid addíciója N-fenilmaleimidre 

Lengyel és francia kutatók közösen vizsgálták a dimetil- és a difenil-foszfit addícióját 

η
1
-N-maleimidát ligandokra (30) (15. ábra).

90
 A (η

5
-C5H5)M(CO)x(η

1
-N-maleimidát)-komplex 

(30) telítetlensége könnyen támadható nukleofilekkel, mint például tiolokkal, aminokkal és 

imidazolokkal, de akár dialkil-foszfitokkal is. A (η
5
-C5H5)M(CO)x(η

1
-N-maleimidát)-

komplexet (30) sztöchiometrikus mennyiségű 1,8-diazabiciklo[5,4,0]undek-7-én (DBU) 

jelenlétében, diklórmetánban, szobahőmérsékleten dimetil- vagy difenil-foszfittal reagáltatva a 

31 foszfonátok képződtek. 

 

15. ábra Dimetil- és difenil-foszfit addíciója N-maleimidát ligandokra 

Frolova és társai N-aril-maleimideket (26) reagáltattak bisz(pentafluorofenil)foszfin-

oxiddal (16. ábra).
91

 Az addíciókat katalizátor, illetve iniciátor jelenléte nélkül, kloroform 

forráspontján végezték 69-80%-os termeléssel jutva a kívánt termékekhez (32). 

 

16. ábra Bisz(pentafluorofenil)foszfin-oxid addíciója N-arilmaleimidekre 
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Német és japán kutatók átmeneti fém által katalizált reakciókban hajtották végre 

P-tartalmú funkcióscsoportok bevitelét N-fenilmaleimidre (26a) (17. ábra).
92

 Az addíciót, 

mely során egy szililfoszfin-származék (33) szolgáltatta a nukleofil P-speciest, két lépésben, 

1,4-dioxán, majd hidrogén-peroxid jelenlétében végezték. 

 

17. ábra Szililfoszfin-származék addíciója N-fenilmaleimidre 

Katalizátorként a 18. ábrán feltüntetett palládium-komplex (34) szolgált. 

 

18. ábra A szililfoszfin-származék addíciója során alkalmazott palládium-komplex 

Pudovik és társai foszforossav diészter monoamidot (35) addíciónáltattak 

N-fenilmaleimidre (23a), mely során két termékhez, egy iminofoszfonáthoz (36) és egy 

ilidhez (37) jutottak (19. ábra).
93

 Az ilidet (37) nedves levegőn elhidrolizálva a 

2-(dietoxifoszfonil)-N-fenil-borostyánkősav-imidet (38) kapták. 

 

19. ábra Foszforossav diészter monoamid addíciója N-fenilmaleimidre 
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 Foszfa-Michael-addíció acetilén-származékokra 3.2.2.

Kostyanovskii és csoportja a cianoacetilén (39) különböző reakcióit tanulmányozták 

(20. ábra).
94

 A számos megvalósított reakció közül foszfa-Michael-addícióra is található 

példa, mely során a cianoacetilénre (39) dialkil-foszfinokat addícionáltak -40 °C-on dietil-

éterben. Minden esetben a Z-izomer ((Z)-40) képződött közepes termeléssel. 

 

20. ábra Dialkil-foszfinok addíciója cianoacetilénre 

Gusarova és társai a fenil-cianoacetilén (41) és az oktil-foszfin reakcióját vizes KOH és 

1,4-dioxán szuszpenzióban végezték el szobahőmérsékleten. Öt napos kevertetést követően, 

70%-os termeléssel kapták az oktil(Z-1-fenil-2-cianoetenil)-foszfint ((Z)-42) (21. ábra).
95

 

 

21. ábra Oktil-foszfinok addíciója fenil-cianoacetilénre 

Larpent és munkatársai propiolsav-származékokra (43) vízoldható (szulfonált) 

foszfinokat addíciónáltattak különféle vinilfoszfónium sókat (44 és 45) szintetizálva 

(22. ábra).
96

 A reakció propiolsav-származéktól (43) függően néhány perc vagy több óra 

alatt játszódott le. Minden esetben a Z izomer ((Z)-44 vagy (Z)-45) volt a fő komponens. 

 

22. ábra Szulfonált foszfinok addíciója propiolsav-származékokra 
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Kínai kutatók munkájuk során a fenil- (46) és difenil-acetilén (47) különféle >P(O)H 

típusú vegyületekkel (difenil- és dibenzilfoszfin-oxiddal, illetve etil-fenil-H-foszfináttal) 

végzett reakcióit vizsgálták (23. ábra).
97

 Az addíciókat dimetil-szulfoxidban (DMSO) 

réz-jodid és etilén-diamin (EDA) hozzáadásával hajtották végre 60-100 °C-on 3-18 órás 

reakcióidővel, mely során 60-90%-os termeléssel regio- és sztereoszelektív módon 

E-alkenilfoszfin-oxidokat ((E)-48 és (E)-49) kaptak. 

 
23. ábra >P(O)H típusú vegyületek addíciója fenil- és difenil-acetilénre 

Trofimov és kutatócsoportja bisz(2-feniletil)foszfin-szulfidot (51) addíciónáltattak 

azaizobutironitril (AIBN) jelenlétében aril-acetilénekre (46 és 50) (24. ábra).
98

 A reakciókat 

argon atmoszféra alatt, 1,4-dioxánban végezve 60-65 °C-on, jó termeléssel (93-95%) jutottak 

a megfelelő Z-monoadduktokhoz ((Z)-52 és (Z)-53). 

 
24. ábra Bisz(2-feniletil)foszfin-szulfid addíciója aril-acetilénekre 

Az előbb említett kutatócsoportban szekunder foszfin-oxid és szulfidok addícióját is 

megvalósították 4-hidroxi-4-metil-pent-2-innitrilre (54) (25. ábra).
99

 Tetrahidrofuránban lítium-

hidroxid hozzáadásával, regio- és sztereoszelektív módon kapták a megfelelő Z-termékeket (55). 

 
25. ábra Foszfin-oxid és szulfidok addíciója 4-hidroxi-4-metil-pent-2-innitrilre 
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Francia kutatók tributil-foszfint használtak katalizátorként a dietil-foszfit, az etil-fenil-H-

foszfinát, valamint a difenilfoszfin-oxid 1-(foszfono- vagy foszfinoxido-)-2-aril-acetilénekre (56) 

történő addíciója során (26. ábra).
100

 A reakciókat az etanol forráspontján végezték 8 órán 

keresztül, 53-97%-os termeléssel jutotva az 57-es alkénekhez. Említésre méltó, hogy a >P(O)H 

reagensek a kiindulási anyagok (56) P-funkciója mellé lépnek be, és nem a másik oldalra. 

 
26. ábra >P(O)H típusú vegyületek addíciója 1-(foszfono- vagy foszfinoxido-)-2-aril-acetilénekre 

Érdekes példaként említhető Sanji és társainak munkája, akik különféle 

2-alkinilfenil-fenilfoszfin-oxidok (58) intramolekuláris gyűrűzárását valósították meg 

benzofoszfolokká (59), kálium-terc-butoxid jelenlétében (27. ábra).
101

 

 
27. ábra 2-alkinilfenil-fenilfoszfin-oxidok intramolekuláris gyűrűzárása 

Mizuta és munkatársai a difenilfoszfin-oxid és 1-oktin (60) addícióját különböző 

palládium-katalizátorok jelenlétében hajtották végre (28. ábra).
102

 A reakciókat toluolban 

40 °C-on 20 órán át végezve azt tapasztalták, hogy kizárólag a kétszeresen addíciónálódott 

termék (62) képződött, azonban az is csak gyenge konverzióval (7-36%). Az addíciót tercier 

foszfinokkal is megvalósították, ekkor rövidebb idő (1-9 óra) alatt, szinte kvantitatívan (95-

97%) képződött az 1,2-bisz(difenilfoszfinoil)-oktán (62). 

 
28. ábra Difenilfoszfin-oxid addíciója 1-oktinra 
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A difenilfoszfin-oxid kétszeres addícióját végezték el orosz kutatók keto-funkciót 

tartalmazó acetilén-származékokra (63) (29. ábra).
103,104

 A reakciókat tetrahidrofuránban, 

szobahőmérsékleten, kálium-hidroxid jelenlétében valósították meg, és 37-82%-os termeléssel 

kapták a megfelelő biszadduktokat (64). Az addíció monoaddukt fokon nem állítható meg. 

 

29. ábra Difeniloszfin-oxid kétszeres addíciója keto-funkciót tartalmazó acetilén-származékokra 

Iráni kutatók mezo-biszfoszfonátok (67 és 68) diasztereoszelektív szintézisét 

valósították meg (30. ábra),
105

 aktivált acetilén-származékokat (65 vagy 66) reagáltatva 

kétszeres feleslegben vett trialkil(aril)-foszfitokkal, 4-nitrofenol protonforrás jelenlétében. A 

reakciók diklórmetánban szobahőmérsékleten 24 óra alatt játszódtak le, melynek 

eredményeképpen 83-88%-os termeléssel jutottak a kívánt bisz-származékokhoz (67 vagy 68). 

 

30. ábra Trialkil(aril)-foszfitok kétszeres addíciója aktivált acetilén-származékokra 

Caesar és munkatársai trimetil-foszfit és dimetil-acetiléndikarboxilát (65) addícióját 

végezték el (31. ábra).
106

 A reakcióelegyet egy éjszakán át kevertették. A sárga kristályként 

kivált 70-es terméket dietil-éter és kloroform elegyében feloldották, majd ezt hidrogén-

bromiddal kezelve, a kívánt biszadduktot (67a) kapták. 

 

31. ábra Trimetil-foszfit kétszeres addíciója dimetil-acetiléndikarboxilátra 
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Burgada és munkatársai kísérleteik során 2-metoxi-1,3,2-dioxafoszfolánt (71) 

addícionáltak dimetil-acetiléndikarboxilátra (65) (32. ábra).
107

 A reakciót metanol 

hozzáadásával diklórmetánban végezték -20 °C-on nitrogén atmoszféra alatt. 

 

32. ábra A 2-metoxi-1,3,2-dioxafoszfolán addíciója dimetil-acetiléndikarboxilátra 

Mikroyannidis többek között hidroxi-biszfoszfonsavak előállítását tanulmányozta 

(33. ábra).
108

 A szintézis első lépésében dietil-foszfit addícióját végezte el dimetil-

acetiléndikarboxilátra (65), majd a keletkező mono-származékot (73) dietil-foszfittal tovább 

reagáltatta. A reakciót 70-75 °C-on végrehajtva, 100 óra után 95%-os termeléssel jutott a 

várt biszfoszfonáthoz (74), melyből savas hidrolízissel kapta meg a kívánt biszfoszfonsavat. 

 

33. ábra Dietil-foszfit kétszeres addíciója dimetil-acetiléndikarboxilátra 

Egy indiai kutatócsoportban gyűrűs foszfitok és tiofoszfitok (76) dialkil-

acetiléndikarboxilátokra (65 és 75) történő kétszeres addícióját tanulmányozták 

(34. ábra).
109

 A rakciókat szobahőmérsékleten végezve trietil-amin jelenlétében 

diklórmetánban, jó termeléseket (84-94%) értek el. 

 

34. ábra Dietil-foszfit kétszeres addíciója dimetil-acetiléndikarboxilátra 
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 Foszfinátok és foszfonátok előállítási lehetőségei 3.3.

 Aciklusos és gyűrűs foszfinátok előállítása 3.3.1.

Mivel a gyűrűs foszfinsavak alkilező észteresítésére, illetve a reakció során képződő 

foszfinátok alkoholizisére az irodalomban nem található példa, így ebben a fejezetben a 

foszfinátok egyéb előállítási módszereit kívánom bemutatni. 

Az irodalomban található aciklikus foszfinát (80) előállítások közül a leggyakrabban 

használt módszer a foszfinsav-kloridok (79) reakciója alkoholokkal (35. ábra).
110,111

 A 

legtöbb, gyakorlatban használt aciklikus foszfinát (80) előállítható ily módon. A foszfinsav-

kloridok (79) alkoholokkal való reakciója valamilyen bázis (pl. trietil-amin, piridin) 

jelenlétében, vagy bázis nélkül, enyhe vákuumban, esetenként melegítéssel hajtható végre. 

 

35. ábra Aciklusos foszfinátok előállítása foszfinsav-kloridokból 

A gyűrűs foszfinsav-kloridok (83 és 84) is lehetnek kiindulási anyagok, melyeket 

általában a megfelelő foszfinsavak (81 vagy 82) szervetlen savkloriddal végzett reakciójával 

állíthatnak elő (36. ábra).
112

 A gyűrűs foszfinsav-kloridok (83 vagy 84) reakciója alkohollal, 

valamilyen bázis jelenlétében foszfinátot (85 vagy 86) ad. 

 

36. ábra Gyűrűs foszfinátok előállítása foszfinsav-kloridokból 

Speciális esetben foszfinsav-bromid (87) is szolgálhat kiindulási anyagul 

(37. ábra).
113

 Angol kutatók a bróm-dimetilfoszfolén-oxid (87) éteres oldatához nátrium-

etilátot adtak, majd a reakcióelegyet szobahőmérsékleten kevertették egy éjszakán át, így 

66%-os termeléssel jutottak a megfelelő etoxi-dimetilfoszfolén-oxidhoz (88). 
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37. ábra Gyűrűs foszfinát előállítása foszfinsav-bromidból 

A foszfinsavak alkoholokkal nem észteresíthetőek termikus körülmények között. 

Ilyen típusú reakciók megvalósíthatóságát tanulmányozta a Keglevich-csoport MW 

besugárzás hatására (38. ábra).
114

 A H-fenilfoszfinsav (89) észterré alakítását 160-180 °C-on 

végezték zárt rendszerben (nyomás alatt), és 2-3 óra reakcióidő elteltével, a legtöbb esetben 

jó termeléssel (50-90%) jutottak a megfelelő alkiloxi-fenilfoszfinátokhoz (90). 

 

38. ábra H-Fenilfoszfinsav észterré alakítása 

A csoportunkban kidolgozott eljárás szerint MW körülmények között az öt- és hattagú 

gyűrűs foszfinsavak (91) is észterré (92) alakíthatók direkt módon alkoholokkal (39. ábra).
114,115

 

Az észteresítéseket magasabb hőmérsékleten (180-230 °C) 2-4 óra alatt valósították meg, így 

elsősorban kevésbé illékony alkoholokat alkalmaztak. A legjobb eredményt oktanollal és 

dodekanollal érték el, amikor a reakciók már 2 óra alatt kvantitatívan lejátszódtak. 

 

39. ábra Gyűrűs foszfinsavak direkt észteresítése 

Továbbiakban a gyűrűs foszfinátok előállítására néhány speciális esetet mutatok be. 

Bujard és munkatársai foszfortartalmú aciklusos diének (93) Ru-katalizált metatetikus 
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gyűrűzárásával állítottak elő öt-, hat- és héttagú P-heterociklusokat (94) (40. ábra).
116

 

Különösen érdekes, hogy a hat- és héttagú gyűrűs foszfinátokat (94) jó termeléssel 

(96 és 97%-os) sikerült szintetizálniuk. 

 

40. ábra Foszfortartalmú aciklusos diének Ru-katalizált metatetikus gyűrűzárása 

Egy másik jellegzetes előállítást bemutatva, orosz kutatók a foszforossav-észter-

dihalogenidek reakcióját vizsgálták különböző diénekkel (95) (pl. 1,3-butadiénnel) 

(41. ábra).
117

 Az említett reagensek alkoxi-halofoszfónium-dihalogenidet (96) szolgáltatnak, 

ami rögtön átalakul a megfelelő oxiddá (97). Bizonyították, hogy a foszforossav-észter-

dibromidok lényegesen könnyebben lépnek reakcióba diénekkel (95), mely során 70-75%-os 

termelés is elérhető. 

 

41. ábra Foszforossav-észter-dihalogenidek reakciója diénekkel 

Az alkoxi-foszfolén-oxidok (97) a foszfólium sók (98) alkoholízisével direkt módon 

is szintetizálhatók (42. ábra). A foszfólium sók (98) a diének (95) és a foszfor-

trihalogenidek McCormack cikloaddíciójával állíthatók elő.
118,119

 Az alkoxi-foszfolén-

oxidok (97) hidrogénezésével alkoxi-foszfolán-oxidok (99) nyerhetők.
120

 

 

42. ábra Alkoxi-foszfolén-oxidok előállítása foszfólium sók alkoholízisével 
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 Foszfonátok előállítása 3.3.2.

A szerves vegyiparban a dialkil-foszfitok (H-foszfonátok) előállítására leginkább a 

foszfor-trikloridból kiinduló eljárást alkalmazzák (43. ábra).
121,122

 A reakció során foszfor-

trikloridot reagáltatnak alkohollal bázis jelenlétében. A megfelelő trialkil-foszfit többlépéses 

folyamat eredményeként keletkezik. Amennyiben a rendszer tartalmaz szabad hidrogén-

kloridot, a reakció nem áll meg, hanem egy további lépésben a megfelelő dialkil-foszfit 

(100) keletkezik. 

 

43. ábra Dialkil-foszfitok előállítása foszfor-trikloridból 

Az irodalom szerint a foszfonátokat (100) alkoholízissel is elő lehet állítani. A 

továbbiakban erre mutatok be néhány példát. 

Fields, amerikai kutató alkoholízissel állított elő különböző dialkil-foszfitokat (100) 

(44. ábra).
123

 A reakciók során dietil-foszfitot (100a) reagáltatott n-butanollal, illetve 

izooktanollal (2-etil-hexanollal) xilol jelenlétében 140 °C-on. A képződő etanolt folyamatos 

desztillációval távolította el az elegyből. A reakciót addig végezte, míg az elméleti etanol 

mennyiségének 80-85%-a ki nem desztillált. 

 

44. ábra Dietil-foszfit alkoholízise xilolban 

Különböző alkil helyettesített dialkil-foszfitokat (101) szintetizált Kosolapoff 

(45. ábra).
124

 Az eljárás szerint dietil-foszfit (100a) és n-butanol vagy dietil-foszfit (100a) és 

pentanol elegyét 150 °C-on 1 órán keresztül melegítette egy desztilláló készülékben. A 

sztöchiometriának megfelelő etanol ledesztillálását követően, vákuumdesztillációval nyerte 

ki a megfelelő foszfitokat (101). A reakciókban nem alkalmazott katalizátort. 
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45. ábra Vegyes dialkil-foszfitok előállítása dietil-foszfit alkoholízisével 

Az alkoholízisek során bázikus katalizátor is alkalmazható. Orosz kutatók nátrium-

alkoxidokkal katalizálták a dietil-foszfit (100a) alkoholízisét (46. ábra).
125

 A reakciókat 140-

195 °C-on, 3-5 órás reakcióidővel végezve, 84-88%-ban kapták a várt dialkil-foszfitokat (100). 

 

46. ábra Dietil-foszfit alkoholízise nátrium-alkoxidok jelenlétében 

Dél-afrikai kutatók a dialkil-foszfitok (100) alkoholízisét titán-tetraalkoxidok 

jelenlétében valósították meg (47. ábra).
126

 A reakciókat 40 °C-on 3-360 óráig végezték, 

melyek során elsősorban a teljesen átésztereződött termék keletkezett (100). A vegyes észtert 

(101) kizárólag akkor tudták előállítani, amikor a teljes alkoholízis a sztérikus gátlás miatt 

nem tudott végbemenni. 

 

47. ábra Dialkil-foszfitok alkoholízise titán-tetraalkoxidok jelenlétében 

Az alkoholízis egy érdekes felhasználására világít rá Oswald, 1959-es cikkében 

(48. ábra).
127

 A kiindulási dietil-foszfitot (100a) diolokkal (102 vagy 103) reagáltatva 

ciklikus észterekhez (104 vagy 105) jutott. A reakciókat 130-140 °C-on valósította meg, az 

egyensúlyt az etanol kidesztillálásával tolta el, melyhez enyhe vákuumot alkalmazott. Ily 

módon 56-85%-os termeléssel szintetizált különféle ciklikus észtereket. 
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48. ábra Dietil-foszfit alkoholízise diolokkal 

Ha nem is dialkil-foszfitok, de foszfonsav-észterek alkoholízisét vizsgálta Singh és 

munkatársa (49. ábra).
128

 A modellreakció a dimetil-metilfoszfonát (106) és benzil-alkohol 

reakciója volt, melyben katalizátorként nitrogéntartalmú heterociklosos karbéneket 

használtak. A felhasznált molekulaszita (MS) arra szolgált, hogy megkösse a reakció során 

felszabaduló metanolt, ezzel eltolva a reakciót a termékek (107 és 108) képződése felé. A 

szükséges reakcióidő 2-8 óra, míg a termelés 32-90% között változott. 

 

49. ábra Dimetil-metilfoszfonát alkoholízise karbén típusú katalizátor jelenlétében 

Foszfonátokat más módszerekkel is képeztek. A továbbiakban a közönséges dialkil-

foszfitok másféle (érdekes) előállítási módszereit ismertetem. 

Sasaki és munkatársai inkább elméleti jelentőségű tanulmányában a P-Cl kötés enyhe 

körülmények közötti redukcióját végezték el szamárium-jodid redukálószerrel (50. ábra).
129

 

Munkájuk során dialkil-klórfoszfátból (109) állítottak elő dietil-foszfitot (100a). A reakciót 

tetrahidrofuránban 3 órán keresztül végezve, mindössze 10%-os termelést értek el. 

 

50. ábra Dietil-foszfit előállítása dialkil-klórfoszfátból 
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Orosz kutatók elemi foszfor és alkoholok reakciójával állítottak elő dialkil-foszfitokat 

(100) (51. ábra).
130

 Kutatásuk célja a foszfor-halogenidek alkalmazásának elkerülése volt. 

Olyan katalitikus körfolyamatot dolgoztak ki, melyben a foszfor oxidációját a Cu
2+

 ion 

végzi, a katalizátor regenerálása pedig hidrogén-peroxid segítségével történik. 

 

51. ábra Dialkil-foszfitok előállítása elemi foszforból 

Walsh triaril-foszfitokból (111) foszforossav segítségével diaril-foszfitokat (112) 

állított elő (52. ábra).
131

 A kiindulási foszfitokat (111) nitrogén atmoszféra alatt 

foszforossavval reagáltatta 70 ºC-on 5 órán keresztül, és 70-98%-os termeléssel kapta a várt 

termékeket (112). 

 

52. ábra Diaril-foszfitok előállítása triaril-foszfitokból 

Lengyel kutatók a vegyes dialkil-foszfitok (101) előállítását PT katalizált 

körülmények között valósították meg (53. ábra).
132

 A reakcióban tetrabutil-ammóniumsó 

szolgált katalizátorként és reagensként egyaránt. Az így előállított tetrabutil-ammónium-

alkil-hidrogén-foszfitból (114) alkil-jodid hozzáadása után 12-86%-os termeléssel kapták a 

kívánt vegyes származékokat (101). 

 

53. ábra Vegyes dialkil-foszfitok előállítása PT katalizált körülmények között I. 
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Egy hasonló eljárásban Ilia és munkatársai ugyancsak PT katalizátor segítségével 

állítottak elő aszimmetrikus foszfitokat (101) (54. ábra).
133

 

 

54. ábra Vegyes dialkil-foszfitok előállítása PT katalizált körülmények között II. 

A Keglevich csoportban egy érdekes aszimmetrikus dialkil-foszfit előállítási 

módszert dolgoztak ki (55. ábra).
134

 Munkájuk során foszfor-heterociklusok (86b és 88) UV 

fénnyel kiváltott fragmentációjával állították elő az etil-metil-foszfitot (101a). A reakció 

vizsgálata során arra a megállapításra jutottak, hogy az monometil-származék (86b) nem 

eléggé reakcióképes, így a reakció nagyon lassan megy. Azonban a dimetil-származék (88) 

esetén a reakció belátható idő alatt lejátszódik. 

 

55. ábra Az etil-metil-foszfit előállítása foszfor-heterociklusokból 

 A Kabachnik-Fields (foszfa-Mannich) reakciókról általában 3.4.

A Kabachnik-Fields, vagy más néven foszfa-Mannich reakció egy primer vagy 

szekunder amin, egy oxovegyület és egy szekunder foszfin-oxid kondenzációján alapul, 

melynek eredményeképpen α-aminofoszfonátok keletkeznek (56. ábra). 

 

56. ábra Kabachnik-Fields reakciók általános sémája 

Az α-aminofoszfonátok és származékaik az α-aminosavak strukturális 

analogonjai.
135,136

 Potenciális biológiai aktivitásuk révén intenzíven foglalkoznak e témával. 

GABA-receptor gátló és enziminhibítor hatásuknak köszönhetően felhasználhatók 

antibiotikumokként, vírus- és daganatellenes szerekként, valamint növényvédőszerekként.
137-146
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A foszfa-Mannich reakciót először 1952-ben írták le, amikor Martin I. Kabachnik és 

Ellis K. Fields kutatócsoportjai egymástól függetlenül fedezték fel ezt a fajta 

kondenzációt.
123,147

 A reakciót az α-aminofoszfonátok új, az addigiaknál hatékonyabb és 

kényelmesebb előállítási módszereként publikálták. Felfedezői tiszteletére általában 

Kabachnik-Fields reakcióként említik a szakirodalomban. 

 Kabachnik-Fields reakciók megvalósítása 3.4.1.

A foszfa-Mannich reakció lejátszódásának két lehetséges útja lehet. Fields azt 

feltételezte, hogy (a Mannich-reakcióval analóg módon) először az aldehid az aminnal lép 

kölcsönhatásba, majd a képződött α-addukt a >P(O)H vegyülettel reagál. A folyamat primer 

aminok esetén az α-aminoalkohol dehidratációja során keletkező imin intermedieren 

keresztül megy végbe,
123

 mely legegyszerűbben savakkal és bázisokkal segíthető elő. 

Pudovik és Laschat kutatócsoportjaiban bizonyították, hogy a Lewis-savak és egyes 

alkálifém-alkoxidok is katalizálják a folyamatot.
67,148

 

Az oxovegyület, az amin, és a dialkil-foszfit kondenzációját bizonyos esetekben 

egyszerűbb katalizátorok, például természetes foszfátok és nátrium-fluorid,
149

 valamint 

szintetikus foszfátok
150

 is elősegíthetik. 

A Kabachnik és munkatársai által javasolt séma szerint először a >P(O)H vegyület 

addíciónálódik a karbonilvegyület C=O kettőskötésére, majd az így keletkezett 

α-hidroxifoszfonát hidroxilcsoportja aminocsoportra cserélődik.
147

 

A pontos mechanizmus megfejtésével leginkább az elmúlt néhány évtizedben kezdtek 

foglalkozni, számos reakciókinetikai és spektroszkópiás vizsgálatot végeztek.
151-159 

Valószínűsíthető, hogy a kiindulási anyagok (amin, karbonilvegyület és >P(O)H reagens) 

kémiai szubsztanciájától függ a reakció mechanizmusa. 

A 2000-es években sorra jelentek meg cikkek, melyekben a Kabachnik-Fields 

reakció végrehajtásához nagyrészt egzotikus, különleges katalizátorokat kerestek. Matveeva 

és munkatársai kísérleteiben például tetra-terc-butil-szubsztituált ftalocianin alumínium-

komplexének jelenléte segítette elő a kondenzációt.
160

 

Számos olyan közleményt publikáltak, melyekben a használt Lewis savak valamilyen 

ritka, nehezen hozzáférhető, ezért drága fémet tartalmaztak. Példaként említhetőek a különböző 

lantanoid-triflátok (Yb, Sm, Sc, La),
161

 a gallium(III)-jodid,
162

 a szamárium(III)-jodid,
163

 és a 

cérium-ammónium-nitrát.
164

 A reakciók jelentős részéhez nagy mennyiségű oldószert (főleg 

halogénezett szénhidrogéneket) használtak, melyek szintén terhelik a környezetet. 
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Az előzőeknél zöldebb, de szintén költséges módszer során Yadav ionos 

folyadékokat alkalmazott a Kabachnik-Fields reakció elősegítéséhez, itt az ionos folyadék 

oldószerként és katalizátorként is szolgált.
165

 

Mindezen publikációk annak ellenére jelentek meg, hogy Ranu és Hajra 

kutatócsoportjában már 2002-ben alkalmaztak oldószer- és katalizátormentes eljárást 

(57. ábra).
166

 Reakcióik során primer amin, aldehid és dietil-foszfit keverékét melegítették 

75-80 °C-ra, és viszonylag rövid reakcióidő után 82-94%-os termelést értek el. 

 

57. ábra Primer aminok Kabachnik-Fields reakciója oldószer és katalizátor nélkül 

Több olyan közlemény is született, melyekben a manapság egyre szélesebb körben 

elterjedő MW technikával oldják meg az α-aminofoszfonátok és α-aminofoszfin-oxidok 

előállítását. A hagyományos 0,5-10 órás reakcióidők MW körülmények között akár néhány 

percesre is csökkenthetők. Zahouilynak és munkatársainak például már 1-3 perces MW 

besugárzással sikerült 74-97%-os termelést elérni katalizátor és oldószer hozzáadása 

nélkül,
167

 Kabachnik kutatócsoportjában pedig különböző ketonokat – köztük természetes 

porfirinvázas származékokat is – ily módon foszfa-Mannich reakcióba tudtak vinni.
168

 

Kutatócsoportunkban is tanulmányozták a Kabachnik-Fields reakció 

megvalósíthatóságát oldószer és katalizátor nélkül, MW körülmények között (58. ábra).
169

 A 

kondenzációkat a legáltalánosabb kiindulási anyagok különböző kombinációiból kiindulva 

100 °C-on, 15-40 perces reakcióidővel 80-94%-os termeléssel sikerült megvalósítaniuk. 

Bizonyították, hogy oldószermentes MW körülmények között nincs szükség katalizátorra. 

 

58. ábra Primer aminok Kabachnik-Fields reakciója MW körülmények között 
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Mu és munkatársai anilin, benzaldehid és dimetil-foszfit kondenzációját vizsgálták, 

mely az általuk választott etanol oldószerben nem a kívánt terméket (116) szolgáltatta.
170

 

Később különböző hőmérsékleteken és más oldószerekkel is kísérleteztek, de a várt eredményt 

csak oldószermentes körülmények között sikerült elérniük (59. ábra). Megfigyelhető, hogy 

MW körülmények között drasztikusan csökkent a reakcióidő, és míg hagyományos melegítés 

mellett 76-85%-os termelést értek el, addig MW besugárzással 98%-ot. 

 

59. ábra Benzil-amin Kabachnik-Fields reakciója termikus és MW körülmények között 

Kutatócsoportunkban heterociklusos aminok Kabachnik-Fields reakcióját is sikeresen 

hajtották végre oldószer és katalizátor nélkül MW körülmények között (60. ábra).
171

 

 

60. ábra Heterociklusos aminok Kabachnik-Fields reakciója MW körülmények között 

Az előző reakciót 1,3,2-dioxafoszforin-oxiddal (120) is elvégezték, a heterociklusos 

aminok mellett dietil- és dipropil-aminnal is, melyek eredményeképpen „kettős” 

heterociklusos, illetve szekunder amin-származékokat (121) állítottak elő (61. ábra).
172

 A 

reakciók hatékony megvalósításához oldószer hozzáadására volt szükség. 

 

61. ábra Heterociklusos és szekunder aminok Kabachnik-Fields reakciója MW körülmények között 
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 Kétszeres Kabachnik-Fields reakciók 3.4.2.

A kétszeres Kabachnik-Fields (bisz(foszfa-Mannich)) reakció esetében a keletkező 

α-aminofoszfonát tovább reagál a feleslegben lévő aldehiddel és dialkil-foszfittal, amikor is 

ún. bisz(foszfonometil)-aminok és származékaik keletkeznek (62. ábra). Ezt a reakciótípust 

az elmúlt években kezdték intenzíven vizsgálni. 

 

62. ábra Kétszeres Kabachnik-Fields reakciók általános sémája 

Cherkasov és munkatársai lipofil szénláncot tartalmazó (CH2P(O)<)2NR típusú 

vegyületek előállítását kétszeres Kabachnik-Fields reakcióval valósították meg.
173

 Céljuk a 

keletkezett termékek sav-bázis és membrántranszport tulajdonságának tanulmányozása volt. 

Munkájuk során a vegyületcsalád számos tagját előállították, közülük néhány egyszerűbb 

molekula (124 és 125) látható a 63. ábrán. A reakciók körülményeit (oldószer, katalizátor, 

hőmérséklet) a reagensek típusai alapján változtatták. A reakcióidő csökkentése érdekében a 

kísérleteket MW körülmények között is elvégezték, ekkor az aminofoszfonátokat (124 és 

125) csaknem 100%-os tisztasággal kapták. 

 

63. ábra Lipofil szénláncot tartalmazó vegyületek előállítása kétszeres Kabachnik-Fields reakcióval 

Prishchenko és munkatársai primer aminok kétszeres Kabachnik-Fields reakcióját 

hajtották végre 2 ekvivalens feleslegben vett paraformaldehiddel és dietil-foszfittal 

(64. ábra).
174

 A reakciót először 100 °C-on 2 óráig végezték, majd a reakcióelegyhez 

K2CO3-ot, valamint dietil-étert adtak, és még 2 órán keresztül refluxáltatták. A várt 

bisz(dietoxifoszfonometil)-aminokat (126) 78-84%-os termeléssel kapták. 
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64. ábra Primer aminok kétszeres Kabachnik-Fields reakciója 

Érdekes példaként említhető, hogy P-reagensként foszforossav is alkalmazható. 

Prishchenko csoportjában biszfoszfonsavakat (127) állítottak elő ily módon (65. ábra).
174

 A 

reakciók során primer aminokat reagáltattak kétszeres feleslegben vett paraformaldehiddel és 

foszforossavval sósav jelenlétében 100 °C-on, 2 órán keresztül. 

 
65. ábra Biszfoszfonsavak előállítása 

Lengyel és német kutatók szintén tanulmányozták biszfoszfonsavak (128) előállítását 

(66. ábra).
175

 Munkájuk során a P-funkciók bevitelére alkil- vagy aril-diklórfoszfint, 

valamint foszforossavat alkalmaztak, és 32-66%-os termeléssel jutottak a kívánt 

biszfoszfonsav-származékokhoz (128). 

 

66. ábra Biszfoszfonsav-származékok előállítása 

Feladatom előzményeként csoportunkban is tanulmányozták kétszeres Kabachnik-Fields 

reakciók megvalósítását (67. ábra).
176

 Az előkísérletek során n-propil-, valamint n-butil-amint 

reagáltattak 2 ekvivalens formaldehiddel és 2 ekvivalens dialkil-foszfittal vagy 
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1,3,2-dioxafoszforinnal (120), illetve dibenzo[c,e][1,2]oxafoszforin-2-oxiddal (129). A 

kondenzációkat oldószer és katalizátor hozzáadása nélkül MW körülmények között valósították 

meg 100 °C-on 1 órás reakcióidővel, és 79-94%-os termeléssel állítottak elő bisz(foszfonometil)- 

és bisz(foszfinoilmetil)-alkil-aminokat (130 és 131). 

 

67. ábra Primer aminok kétszeres Kabachnik-Fields reakciója MW körülmények között 

A reakciót difenilfoszfin-oxiddal végezve bisz(difenilfoszfinoilmetil)-aminokat 

kaptak (132 és 133), melyekből fenilszilános deoxigénezés után platina-komplexeket 

képeztek (134 és 135) (68. ábra).
176

 

 

68. ábra Platina-komplexek előállítása a kétszeres Kabachnik-Fields reakciók termékeiből 
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4. Kísérleti rész
*
 

 Alkilezési reakciók mikrohullámú körülmények között 4.1.

Kutatómunkám során öttagú N-hetrociklusos vegyületek N-alkilezését, fenol-, illetve 

naftol-származékok, valamit gyűrűs foszfinsavak O-alkilezését kívántuk tanulmányozni MW 

besugárzás és PTC alkalmazása mellett. Célunk a reakciók lejátszódásának tisztázása, az 

eredmények befolyásolhatóságának vizsgálata és ezzel összefüggésben az optimális 

körülmények felderítése volt. Lehetőség szerint oldószer nélkül kívántuk megvalósítani az 

alkilezéseket. 

A vizsgált reakciók optimalizálását a szelektivitás szempontjából megfelelő 

reakciókörülmények feltárásával végeztük el. Tanulmányoztuk, hogy a hőmérséklet, a 

reakcióidő és a reakció komponenseinek (bázis, fázistranszfer katalizátor, oldószer) 

változtatásával hogyan befolyásolható a konverzió, illetve a reakcióban keletkező termékek 

és melléktermékek mennyisége. 

A fejezetben említett legtöbb eredmény 2-3 független kísérlet átlaga, melyek szórása ≤ 

5% volt. 

Az egyes reakciók előrehaladását gázkromatográfiás (GC) vizsgálatokkal ellenőriztük. 

A keletkezett termékek azonosítását a reakcióelegyek GC-MS analízisével, illetve 

foszforvegyületek esetén 
31

P NMR spektroszkópiás módszerrel végeztük. Néhány kis 

mennyiségben képződő melléktermék szerkezetét MS molekulakönyvtárak segítségével 

állapítottuk meg. Az új vegyületek jellemzését 
1
H és 

13
C NMR, valamint nagyfelbontású 

tömegspektrometriás (HRMS) vizsgálatok alapján végeztük. 

 Öttagú N-heterociklusos vegyületek N-alkilezése benzil-bromiddal 4.1.1.

Célul tűztük ki karbazol (1a), imidazol (1b), benzimidazol (1c) és az indol-3-

karbaldehid (1d) szilárd-folyadék fázisú N-alkilezésének vizsgálatát (69. ábra) [1]. A 

reakciók során alkilezőszerként 1,1 ekvivalens benzil-bromidot, bázisként pedig 

1,2 ekvivalens K2CO3-ot vagy Cs2CO3-ot alkalmaztunk. Heterogén fázisú rendszerről lévén 

szó az alkilezéseket szükség esetén 10 mol% PT katalizátor (ClTEBA) hozzáadásával is 

végrehajtottuk. A kísérleteket oldószer nélkül MW besugárzással végeztük el. A 

6. táblázatban az egyes heterociklusokkal elért legjobb eredményeket foglaltam össze. 

                                                 
*
A vegyületek számozását a Kísérleti rész című fejezetben újrakezdtem. 
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A karbazol (1a) benzil-bromiddal végzett reakciójában a Cs2CO3 bázis bizonyult 

hatékonyabbnak. Az alkilezést 135 °C-on 3 órán keresztül végezve 72%-os konverzióval 

kaptuk a várt 9-benzil-karbazolt (2a), azonban 10 mol% ClTEBA hozzáadásával a reakció 

közel kvatitatívan lejátszódott (6. táblázat/1. és 2. kísérletek). 

Az imidazol (1b) benzilezése, reakcióképességének köszönhetően már 100 °C-on 

25 perc után 100%-os konverziót eredményezett, melyhez még ónium só hozzáadására sem 

volt szükség (6. táblázat/3. kísérlet). 

A benzimidazol (1c) szilárd-folyadék fázisú alkilezésének megvalósításához sem volt 

szükség katalizátor alkalmazására. A reakció K2CO3-tal 100 °C-on 45 perc alatt, Cs2CO3-tal 

pedig már 30 perc alatt teljesen végbement (6. táblázat/4. és 5. kísérletek). 

Végül az indol-3-karbaldehid (1d) benzilezését hajtottuk végre. A legjobb eredményt 

Cs2CO3-tal 100 °C-on 45 perc után kaptuk, ekkor 95%-os termeléssel állítottuk elő az 

1-benzil-1H-indol-3-karbaldehidet (2d) (6. táblázat/6. kísérlet). 

 

69. ábra Öttagú N-heterociklusos vegyületek alkilezése benzil-bromiddal 

6. táblázat Öttagú N-heretociklusos vegyületek N-alkilezése MW körülmények között 

Kísérlet Kiindulási anyag 
M2CO3 

1,2 ekv. 
ClTEBA 

[mol%] 
T 

[°C] 
t  

[perc] 
Konverzió  

[%]
a 

Termelés  
[%]

b 

1 karbazol (1a) Cs2CO3 – 135 180 72 
 

2 karbazol (1a) Cs2CO3 10 135 180 ~100 86 (2a) 

3 imidazol (1b) Cs2CO3 – 100 25 100 90 (2b) 

4 benzimidazol (1c) K2CO3 – 100 45 100 98 (2c) 

5 benzimidazol (1c) Cs2CO3  100 30 100 95 (2c) 

6 indol-3-karbaldehid (1d) Cs2CO3 – 100 45 100 95 (2d) 

a
GC alapján. 

b
Oszlopkromatográfiás tisztítás után. 

A fenti reakciókat Dr. Milen Mátyás (EGIS) is tanulmányozta, aki 

szobahőmérsékleten különféle oldószerekben (N,N-dimetil-formamid vagy acetonitril) 



  Kísérleti rész 

42 | O l d a l  

 

végzett kísérleteket. Az alkilezések így is jó konverzióval játszódtak le, azonban általában 

hosszabb reakcióidőre (0,75-13 óra) volt szükség, mint MW körülmények között. 

Az eredmények alapján elmondható, hogy a MW technika alkalmazásával a vizsgált 

öttagú N-heterociklusos vegyületek (1a-d) benzilezése során nincs szükség oldószerre, 

csökkenthető a reakcióidő és a legtöbb esetben PTC nélkül is teljes konverzió érhető el. 

 Fenol- és naftol-származékok O-alkilezése alkil-halogenidekkel, illetve kvaterner 4.1.2.

ammóniumsókkal 

A következőkben a fenol-származékok O-alkilezésének eredményeiről számolok be. 

Munkám során a 4-metilfenol (p-krezol) (3a), a 4-klórfenol (3b) és a fenol (8), illetve az 1- és 

2-naftol (18 és 23) szolgáltak kiindulási anyagként. A reakciókat kis feleslegben vett (1,2 ekv.) 

benzil-bromiddal, etil-jodiddal, valamint n-propil-, izopropil- és n-butil-bromiddal valósítottuk 

meg szilárd-folyadék kétfázisú rendszerben. Bázisként ekvivalens mennyiségű K2CO3-ot vagy 

Cs2CO3-ot alkalmaztunk. Vizsgáltuk az ónium só jelenlétének, illetve hiányának hatását a 

reakció szelektivitására és a keletkezett termékek arányára. Ennek megfelelően katalitikus 

mennyiségű (5 mol%) ClTEBA hozzáadásával is végeztünk kísérleteket. 

A fenol-származékok alkilezését 1,2 ekvivalens ClTEBA-val, BrTEBA-val, valamint 

TBAB-val is megkíséreltük. 

A reakciókat mind alkil-halogenidekkel, mind pedig kvaterner ónium sókkal 

oldószermentes MW körülmények között valósítottuk meg, de összehasonlításképpen 

néhány reakciót oldószerben is végrehajtottunk. A MW és a hagyományos melegítés 

összevetésére termikus kontroll kísérleteket is végeztünk. 

4.1.2.1. A 4-metilfenol O-alkilezése benzil-bromiddal hagyományos melegítéssel 

Először a 4-metilfenol (3a) benzil-bromiddal végzett O-alkilezését hajtottuk végre 

hagyományos melegítéssel (70. ábra, 7. táblázat) [2]. Elsőként azt tanulmányoztuk, mi 

történik, ha a két reagenst csupán önmagában mérjük össze. A reakciót 100 °C-on 45 percig 

végeztük, és azt tapasztaltuk, hogy viszonylag sok (78%) kiindulási anyag (3a) maradt a 

reakcióelegyben és a 4-metilfenol C-alkilezett származéka, a 2-benzil-4-metilfenol (5a) 

keletkezett. Ezen körülmények között a benzilezés lassan, de C-szelektív módon játszódott le 

(7. táblázat/1. kísérlet). K2CO3 jelenlétében már 52%-ban keletkezett a várt O-benzilezett 

termék (4a) és feleannyi (26%) C-alkilezett vegyület képződött (5a) (7. táblázat/2. kísérlet). 

Amikor még 5 mol% ClTEBA-t is bemértünk, a 4a és 5a relatív mennyisége 84% és 4% 
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volt, vagyis a benzil-4-metilfenil-éter (4a) mennyisége nőtt, a 2-benzil-4-metil-fenolé (5a) 

pedig csökkent (7. táblázat/3. kísérlet). Az utóbbi két esetben kevés kiindulási anyag (3a) 

maradt az elegyben, ami további melegítés hatására sem tűnt el. Elmondhatjuk tehát, hogy a 

reakció lefékeződött. A GC-MS felvételek alapján majdnem mindegyik esetben keletkeztek 

kétszeresen benzil-szubsztituált-származékok (6a és 7a) is kisebb mennyiségben. 

Megállapítható tehát, hogy a PT katalizátor nagy hatással volt a szelektivitására, ugyanis 

jelenlétében sokkal nagyobb mennyiségben keletkezett a benzil-4-metilfenil-éter (4a). A 

reakció lefékeződése azonban hátrányt jelent. 

Az alkilezést K2CO3 jelenlétében szobahőmérsékleten is elvégeztük. 2,5 napos 

kevertetés után azt tapasztaltuk, hogy nem maradt kiindulási anyag a reakcióelegyben és 

nagyrészt (91%-ban) a várt éter keletkezett (7. táblázat/4. kísérlet). Ebben az esetben az 

alkilezés O-szelektíven, de nagyon lassan játszódott le. 

Összehasonlításképpen a benzilezést oldószerben is megvalósítottuk. Oldószerként 

minden esetben acetonitrilt alkalmaztunk, mely magasabb forrásponttal (82 °C) rendelkezik, 

mint az ilyen reakcióknál általában használt aceton (56 °C). A reakciókat az acetonitril 

forráspontján, K2CO3 jelenlétében ónium só nélkül és 5 mol% ClTEBA bemérésével is 

végrehajtottuk (7. táblázat/5. és 6. kísérletek). A kapott eredmények alapján elmondható, 

hogy az alkilezések oldószerben szelektíven játszódtak le, azonban sokkal hosszabb 

reakcióidőre volt szükség. A reakcióidő ClTEBA hozzáadásával némileg csökkent. 

 

70. ábra 4-Metilfenol O-alkilezése benzil-bromiddal termikus körülmények között 

7. táblázat 4-Metilfenol O-alkilezése benzil-bromiddal termikus körülmények között 

Kísérlet K2CO3 
ClTEBA  
[mol%] 

Oldószer 
T 

[°C] 
t 

3a 4a 5a 6a 7a 

[%]
a 

1 – – – 100 45 perc 78 1 16 0 0
b
 

2 1 ekv. – – 100 60 perc 10
c
 52 26 6 6 

3 1 ekv. 5 – 100 60 perc 8
c
 84 4 4 0 

4 1 ekv. – – 25 2,5 nap 0 91 2 7 0 

5 1 ekv. – acetonitril 82 4 óra 0 100 0 0 0 

6 1 ekv. 5 acetonitril 82 2,5 óra 0 100 0 0 0 

a
GC alapján. 

b
5%-ban egyéb melléktermékek is képződtek. 

c
További melegítés hatására sem változott. 
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4.1.2.2. A 4-metilfenol, 4-klórfenol és fenol O-alkilezése benzil-bromiddal MW 

körülmények között 

A termikus kísérletek után a reakciókat MW körülmények között is megvalósítottuk 

(71. ábra, 8. táblázat) [2,3]. Először a 4-metilfenolt (3a) benzil-bromiddal reagáltattuk 

100 °C-on 35 percig, ekkor sok kiindulási anyag maradt az elegyben és a reakció C-alkilezés 

tekintetében volt szelektív (8. táblázat/1. kísérlet). A benzilezést K2CO3 jelenlétében 

végrehajtva, az O-alkilezett termék (4a) 52%-ban képződött, azonban mellette 27, illetve 

12%-ban C- és dialkilezett származékok (5a-7a) is keletkeztek (8. táblázat/2. kísérlet). Az 

5 mol% ClTEBA bemérése drámai változást eredményezett, ugyanis már 96%-ban 

keletkezett a várt benzil-4-metilfenil-éter (4a) (8. táblázat/3. kísérlet). A reakciót 

acetonitrilben végezve, az alkilezés ebben az esetben is O-szelektív volt, azonban 1 óra után 

sem ment végbe teljesen (8. táblázat/4. kísérlet).  

Végeztünk néhány kísérletet, melyekben a K2CO3-nál „organofilebb” bázis, a 

Cs2CO3 hatását vizsgáltuk. Ez a bázis hatékonyabbnak bizonyult, ugyanis a konverzió szinte 

kvantitatív volt, az O-szelektivitás pedig ≥79%-ra nőtt (8. táblázat/5-7. kísérletek). Ónium só 

jelenlétében az alkilezés mindkét bázis esetén hasonlóan ment végbe (8. táblázat/3. és 

6. kísérletek).  

Tanulmányoztuk a 4-klórfenol (3b) O-alkilezését is. Az eredmények alapján 

elmondható, hogy a reakciók a 4-metilfenollal (3a) végzett kísérletekhez hasonlóan 

játszódtak le, azzal a különbséggel, hogy itt 110-120 °C-ra volt szükség 

(8. táblázat/8-11. kísérletek). A legjobb eredményt ebben az esetben is bázis és ClTEBA 

együttes jelenlétében értük el, ekkor az alkilezés teljesen és O-szelektíven végbement 

(8. táblázat/9. és 11. kísérletek). 

 

71. ábra 4-Metil- és 4-klórfenol O-alkilezése benzil-bromiddal MW körülmények között 
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8. táblázat 4-Metil- és 4-klórfenol O-alkilezése benzil-bromiddal MW körülmények között 

Kísérlet Y 
M2CO3 
1 ekv.  

ClTEBA 
[mol%] 

Oldószer 
T 

[°C] 
t 

[perc] 

3 4 5 6 7 

[%]
a
 

1 Me – – – 100 35 58 0 32 0 7 

2 Me K2CO3 – – 100 40 9 52 27 6 6 

3 Me K2CO3 5 – 100 35 0 96 0 4 0 

4 Me K2CO3 – acetonitril 100 60 8 92
b
 0 0 0 

5 Me Cs2CO3 – – 100 40 4 79 5 10 1 

6 Me Cs2CO3 5 – 100 35 0 97 0 3 0 

7 Me Cs2CO3 – acetonitril 100 30 0 100
c 

0 0 0 

8 Cl K2CO3 – – 120 35 0 73 14 10 3 

9 Cl K2CO3 5 – 120 35 0 96 0 4 0 

10 Cl Cs2CO3 – – 110 35 8 84 0 8 0 

11 Cl Cs2CO3 5 – 110 35 0 96 1 3 0 

a
GC alapján. 

b
Nem változott további besugárzás hatására. 

c
Termelés 92%. 

A fenol (8) O-alkilezése a 4-es helyzetű szubsztituens hiánya miatt az előzőekhez 

képest némiképp bonyolultabb, ugyanis többféle termék képződésére volt lehetőség 

(72. ábra). Összesen hét termék (9-15) keletkezett, melyek közül három mono- (9-11) négy 

pedig dibenzilezett-származék (12-15). A legjobb eredményt ennél a reakciónál is PT 

katalizátor jelenlétében kaptuk, amikor is 100 °C-on 40 perc alatt a reakció teljesen 

lejátszódott, és 89%-ban keletkezett a várt benzil-fenil-éter (9) (9. táblázat/2. kísérlet). 

 

72. ábra Fenol O-alkilezése benzil-bromiddal MW körülmények között 

9. táblázat Fenol O-alkilezése benzil-bromiddal MW körülmények között 

Kísérlet 
ClTEBA  
[mol%] 

8 9 10 11 12 13 14 15 

[%]
a
 

1 – 6
b
 69 13 0 5 4 2 1 

2 5 0 89 3 1 2 5 0 0 

a
GC alapján. 

b
Nem változott további besugárzás hatására. 

A fentiek alapján megállapítható, hogy az alkilezési reakciók során a bázis és ónium 

só megfelelő alkalmazásával finomhangolható a kemoszelektivítás. Szilárd-folyadék 

fázisban és oldószermentes körülmények között a fenol-származékok bázis és PT katalizátor 

távollétében végzett reakcióira C-szelektivitás volt jellemző, viszont a konverzió nem volt 
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teljes. Bázis jelenlétében O- és C-alkilezés is történt, azonban bázis és katalizátor együttes 

jelenlétében – MW körülmények között – O-szelektivitás és teljes konverzió jellemezte a 

reakciókat. 

Elmondható tehát, hogy a MW besugárzás gyorsabb reakciót és teljes konverziót tett 

lehetővé, szemben a hagyományos melegítéssel. A tapasztalatok alapján általánosságban 

megállapítható, hogy a MW besugárzás alapvetően meggyorsítja és teljessé teszi a 

reakciókat, a PT katalizátor pedig szelektívebbé, ezért együttes hatásuk még kedvezőbb. 

4.1.2.3. A 4-metilfenol O-alkilezése alkil-halogenidekkel 

A 4-metilfenol (3a) alkilezését etil-jodiddal, n-propil-, izopropil- és n-butil-bromiddal 

is végrehajtottuk (73. ábra) [3]. A 10. táblázatban mindegyik alkilezőszer esetén csak a 

legjobb eredményt tüntettem fel, melyeket Cs2CO3-tal ónium só nélkül értük el, 140 °C-on 

90 perc alatt. Etil-jodiddal az alkilezés teljesen végbement és szelektíven csak az O-alkilezett 

termék keletkezett (16a) (10. táblázat/1. kísérlet). A n-propil-, az izopropil- és a n-butil-

bromid használatakor az O-alkilezett termék (16b-d) mellett kisebb mennyiségben C-alkilezett 

származék (17b-d) is keletkezett. (10. táblázat/2-4. kísérletek). Az izopropil-bromiddal végzett 

reakció kivételével a konverzió minden esetben 96% felett volt. 

 

73. ábra 4-Metilfenol O-alkilezése alkil-halogenidekkel MW körülmények között 

10. táblázat 4-Metilfenol O-alkilezése alkil-halogenidekkel MW körülmények között 

a
GC alapján. 

Kísérlet Alkilezőszer 
3a 16 17 

[%]
a
 

1 EtI 0 100 0 

2 
n
PrBr 0 97 3 

3 
i
PrBr 9 87 4 

4 
n
BuBr 2 96 2 
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4.1.2.4. A 4-metilfenol, 4-klórfenol és fenol O-alkilezése kvaterner ónium sókkal
 

A fenol-származékok (3a, 3b és 8) O-alkilezését kvaterner ammóniumsókkal, 

úgymint ClTEBA-val, BrTEBA-val, illetve TBAB-val is megkíséreltük [4]. A reakciókat 

döntően oldószer nélkül valósítottuk meg, de néhány kísérletet acetonitrilben is elvégeztünk. 

Összehasonlításképpen az alkilezéseket hagyományos melegítéssel is végrehajtottuk. 

Először a 4-metilfenol (3a) és ClTEBA reakcióját tanulmányoztuk oldószer hozzáadása 

nélkül (74. ábra, 11. táblázat). Általánosságban elmondható, hogy az ónium sókkal végzett 

alkilezések O-szelektíven játszódtak le. Néhány esetben etil-4-metilfenil-éter (16a) is képződött, 

azonban csak kis mennyiségben. Bázisként K2CO3-ot, illetve Cs2CO3-ot alkalmaztunk, de azt 

tapasztaltuk, hogy a reakciók K2CO3-tal 125, illetve 150 °C-on is nehezen mentek. A 

legnagyobb konverzió csupán 26% volt (11. táblázat/1. és 2. kísérletek). A reakciókat 

Cs2CO3-tal végezve, már 110 °C-on is jobb eredményt (73%) értünk el (11. táblázat/4. kísérlet), 

amit a hőmérséklet emelésével tovább tudtunk növelni. A maximális konverzió 89% volt, amit 

150 °C-on 5 perc után kaptunk (11. táblázat/8. kísérlet). Az eredmények alapján jól 

megfigyelhető a hagyományos és a MW fűtés közötti különbség, amely a hőmérséklet 

növelésével csökken (11. táblázat/3. és 4., 5. és 6., illetve 7. és 8. kísérletek). 

 

74. ábra 4-Metilfenol O-alkilezése ClTEBA-val 

11. táblázat 4-Metilfenol O-alkilezése ClTEBA-val 

Kísérlet 
M2CO3 

1 ekv. 
Hőközlési 

mód 

T 

[°C] 
t 

[perc] 

3a 4a 16a 

[%]
a 

1 K2CO3 MW 125 10 83
b 

17 0 

2 K2CO3 MW 150 <5 74
b 

26 0 

3 Cs2CO3  110 20 51 48 1 

4 Cs2CO3 MW 110 20 26
b 

73 1 

5 Cs2CO3  125 20 31 68 1 

6 Cs2CO3 MW 125 15 14
b 

83 3 

7 Cs2CO3  150 10 20 79 1 

8 Cs2CO3 MW 150 5 9
b 

89
c,d

 1 

a
GC alapján. 

b
Nem változott további besugárzás hatására. 

c
A reakcióelegy <1%-ban 2-benzil-4-metilfenil-

benzil-étert (12a) is tartalmazott. 
d
Termelés: 74%. 
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A 4-metilfenol (3a) O-alkilezését BrTEBA-val és TBAB-val is megvalósítottuk 

(75. ábra). A fenti tapasztalatok alapján, bázisként Cs2CO3-ot használtunk. Az eredményeket a 

12. táblázatban foglaltam össze. Az alkilezést BrTEBA-val végezve – a 150 °C-os reakciót 

kivéve – még jobban megfigyelhető a MW besugárzás hatása, mint korábban. 110 °C-on 

például 37%-kal több O-alkilezett termék (4a) keletkezett, szemben a hagyományos 

melegítéssel (12. táblázat/1. és 2. kísérletek). A legjobb eredményt 125 °C-on 10 perc után 

kaptuk, ekkor 82%-ban képződött a várt benzil-4-metilfenil-éter (4a) (12. táblázat/4. kísérlet). 

Ezután a 4-metilfenolt (3a) TBAB-val reagáltattuk (12. táblázat/7-10. kísérletek). A 

reakciók a korábbiakhoz képest lassabban mentek, ezért hosszabb reakcióidőre (20 perc) volt 

szükség, azonban a MW jótékony hatása itt is megfigyelhető, főleg a 150 °C-on végzett 

reakció esetén, amikor 29%-ról 87%-ra nőtt a butil-4-metilfenil-éter (16d) mennyisége 

(12. táblázat/9. és 10. kísérletek). 

 

75. ábra 4-Metilfenol O-alkilezése BrTEBA-val és TBAB-val 

12. táblázat 4-Metilfenol O-alkilezése BrTEBA-val és TBAB-val 

Kísérlet Alkilezőszer 
Hőközlési 

mód 

T 
 [°C] 

t 
[perc] 

3a 4a/16d 16a 

[%]
a 

1 BnEt3N

 Br


  110 20 56 40 4 

2 BnEt3N

 Br


 MW 110 10 18

b 
77 5

c
 

3 BnEt3N

 Br


  125 20 39 58 3 

4 BnEt3N

 Br


 MW 125 10 14

b 
82 3

c
 

5 BnEt3N

 Br


  150 10 19 80 1 

6 BnEt3N

 Br


 MW 150 5 12

b 
84 3

c
 

7 Bu4N

 Br


  125 20 89 11 

 
8 Bu4N


 Br


 MW 125 20 69 31 

 
9 Bu4N


 Br


  150 20 71 29 

 
10 Bu4N


 Br


 MW 150 20 13 87

d
   

a
GC alapján. 

b
Nem változott további besugárzás hatására. 

c
A reakcióelegy <1%-ban 2-benzil-4-metilfenil-

benzil-étert (12a) is tartalmazott. 
d
Termelés: 47%. 

Megvalósítottuk a 4-klórfenol (3b) és a fenol (8) O-alkilezését is ClTEBA-val 

(76. ábra, 13. táblázat). A reakciókat a 4-metilfenol (3b) benzilezése során optimálisnak talált 
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körülmények között hajtottuk végre. Ily módon 150 °C-on 5 perc után 78, illetve 90%-os 

konverzióval jutottunk a várt benzil-éterekhez (4b és 9) (13. táblázat/1. és 2. kísérletek). 

 

76. ábra 4-Klórfenol és fenol O-alkilezése ClTEBA-val 

13. táblázat 4-Klórfenol és fenol O-alkilezése ClTEBA-val 

Kísérlet Y 
4-YC6H4OH 4-YC6H4OBn 

[%]
a 

1 Cl 20 78
b,c 

2 H 9 90
b,d 

a
GC alapján. 

b
A reakcióelegy 1-2%-ban 16a-t is tartalmazott. 

c
Termelés: 63%. 

d
Termelés: 75%. 

A fentiek alapján látható, hogy a vizsgált ammóniumsókkal végzett O-alkilezések 

Cs2CO3 jelenlétében MW besugárzással gyorsabban és hatékonyabban játszódtak le, mint 

hagyományos körülmények között. 

Külön tanulmányoztuk az ónium sók MW körülmények közötti hőelnyelő képességét 

oldószer jelenlétében. A különféle ammóniumsókból acetonitril hozzáadásával 0,37 mol/l-es 

oldatokat készítettünk, melyeket azután 5, 8 és 10 W teljesítménnyel sugároztunk be. 

Felvettük az acetonitril és a sókat tartalmazó oldatok hőmérséklet-idő függését 

(1-3. diagramok). Az 1. diagramon látható, hogy 5 W teljesítmény mellett a tiszta acetonitril 

70 °C-ra melegíthető fel, míg a ClTEBA-t, a BrTEBA-t és a TBAB-t tartalmazó oldatok 110, 

107, illetve 112 °C-ra. Ebben az esetben a TBAB volt a leghatékonyabb. A melegítést 

8 W-on végezve (2. diagram), az acetonitril 86 °C-ra melegedett, míg az ammóniumsókat 

tartalmazó oldatok kb. 130 °C-ra. Tovább növelve a teljesítményt, 10 W-on már nem volt 

lényeges különbség a tiszta acetonitril és az egyes oldatok között (3. diagram). Elmondható 

tehát, hogy alacsonyabb energiájú besugárzás esetén az ónium sók jelenléte elősegíti az 

acetonitril hőelnyelését. 
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                1. diagram Az acetonitril és az acetonitril/ónium só oldatok hőelnyelése 5 W teljesítmény mellett 

 

               2. diagram Az acetonitril és az acetonitril/ónium só oldatok hőelnyelése 8 W teljesítmény mellett 

 

              3. diagram Az acetonitril és az acetonitril/ónium só oldatok hőelnyelése 10 W teljesítmény mellett 
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Ezek után a 4-metilfenol (3a) és ClTEBA reakcióját acetonitrilben is elvégeztük 

(77. ábra). Az összehasonlíthatóság érdekében a 14. táblázatban az oldószermentes reakciók 

eredményeit is feltüntettem (14. táblázat/1-9. kísérletek). Látható, hogy a benzilezés 

oldószerben – a bázis fajtájától függetlenül – sokkal lassabban játszódott le, azonban 

K2CO3-tal acetonitrilben jobb eredményt értünk el, mint oldószer nélkül (14. táblázat/1. és 

2., illetve 6. és 7. kísérletek). Cs2CO3-tal viszont az oldószermenetes reakciók során kapott 

eredményeket, acetonitrilben csak jóval hosszabb reakcióidő után tudtuk megközelíteni 

(14. táblázat/3. és 5., illetve 8. és 9. kísérletek). 

 

77. ábra 4-Metilfenol O-alkilezése ClTEBA-val oldószer jelenlétében 

14. táblázat 4-Metilfenol O-alkilezése ClTEBA-val oldószer nélkül és acetonitrilben 

Kísérlet 
M2CO3 

1 ekv. 
Oldószer 

T 

 [°C] 
t  

[perc] 

3a 4a 

[%]
a
 

1 K2CO3 – 110 20 84
b 

16 

2 K2CO3 acetonitril 110 60 72
 

28 

3 Cs2CO3 – 110 20 26
b 

73 

4 Cs2CO3 acetonitril 110 20 68 32 

5 Cs2CO3 acetonitril 110 45 25 75 

6 K2CO3 – 125 10 83
b 

17 

7 K2CO3 acetonitril 125 45 54 46 

8 Cs2CO3 – 125 15 14
b 

83
c
 

9 Cs2CO3 acetonitril 125 45 28 70
c
 

a
GC alapján. 

b
Nem változott további besugárzás hatására. 

c
A reakcióelegy 2-3%-ban 16a-t is tartalmazott. 

A fentiek alapján elmondható, hogy az ónium sók alkalmas alkilezőszerek lehetnek 

MW és oldószermentes körülmények között. 

4.1.2.5. Az 1- és 2-naftol O-alkilezése benzil-bromiddal 

Kíváncsiak voltunk, hogy az O-alkilezés hogyan játszódik le 1- és 2-naftolok (18 és 

23) esetében [5]. Elsőként az 1-naftol (18) szilárd-folyadék fázisú reakcióját vizsgáltuk 

benzil-bromiddal (78. ábra, 15. táblázat). 
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A korábbiakhoz hasonlóan, először csak a két reagenst önmagában mértük össze. A 

reakciót MW besugárzással 125 °C-on 1 órán át végeztük, és azt tapasztaltuk, hogy az O-

alkiezett termék (19a) helyett, az 1-naftol C-alkilezett származékai, a 4-benzil-1-naftol (20a) 

és a 2-benzil-1-naftol (21a), illetve dialkilezett származékok (22a) keletkeztek 

(15. táblázat/1. kísérlet). Ezen körülmények között – hasonlóan a 4-metilfenol (3a) 

reakciójához – az alkilezés lassan, de C-szelektív módon ment végbe. Oldószer nélkül 

K2CO3 jelenlétében végezve a reakciót, szintén a C- és dialkilezett származékok (20a-22a) 

domináltak (78%) és csupán 3%-ban keletkezett a kívánt O-alkilezett termék (19a) 

(15. táblázat/2. kísérlet). Amikor 5 mol% ClTEBA-t is hozzáadtunk a reakcióelegyhez – 

érdekes módon – csak C- és dibenzilezett vegyületek (20a-22a) keletkeztek, az benzil-1-

naftil-éter (19a) egyáltalán nem képződött (15. táblázat/3. kísérlet). Az utóbbi két esetben 

sok (19, illetve 24%) 1-naftol (18) maradt az elegyben, ami további reagáltatásra sem fogyott 

el. Tanulmányoztuk a K2CO3-nál „organofilebb” Cs2CO3 hatását is. Az eredmények 

nagymértékű változást mutattak, ugyanis az alkilezések Cs2CO3-t jelenlétében jobban és 

szelektívebben játszódtak le. Ónium só nélkül a várt termék (19a) már 62%-ban keletkezett, 

amit a ClTEBA jelenléte csak kis mértékben javított (68%) (15. táblázat/4. és 5. kísérletek). 

Az alkilezést K2CO3 jelenlétében, acetonitrilben is végrehajtottuk. Ekkor a reakció már 

20 perc alatt teljesen és O-szelektíven lejátszódott: 98%-ban keletkezett a várt 

benzil-1-naftil-éter (19a) (15. táblázat/6. kísérlet). 

Összehasonlításképpen néhány kísérletet hagyományos körülmények között is 

elvégeztünk (15. táblázat/7-10. kísérletek), melyek eredményei alapján elmondható, hogy az 

alkilezések mindkét esetben hasonlóan, azonban MW besugárzással rövidebb idő alatt 

játszódtak le. 

Az 1-naftol (18) benzil-bromiddal végzett alkilezése csak oldószer jelenlétében volt 

teljes és szelektív, az így elérhető maximális O-szelektivitás 98%-os volt. Míg ezt az 

eredményt hagyományos melegítés mellett 90 perc után kaptuk, addig MW körülmények 

között mindössze 20 percre volt szükség (15. táblázat/6. és 10. kísérletek). 

Az eredmények alapján azt is megállapíthatjuk, hogy oldószermentes körülmények 

között az 1-naftol (18) benzilezése a bázistól függően kemoszelektív: K2CO3 esetében 

C-szelektív, míg Cs2CO3 használatakor O-szelektív. 
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78. ábra 1-Naftol O-alkilezése benzil-bromiddal 

15. táblázat 1-Naftol O-alkilezése benzil-bromiddal MW és hagyományos körülmények között 

Kísérlet 
Hőközlési 

mód 

M2CO3 
1 ekv. 

ClTEBA 
[mol%] 

Oldószer 
T        

[°C] 
t    

[perc] 

18 19a 20a 21a 22a
a 

[%]
b
 

1 MW – – – 125 60 13 0 28 26 33 

2 MW K2CO3 – – 125 60 19
c 

3 61 2 15 

3 MW K2CO3 5 – 125 60 24
c 

0 40 14 22 

4 MW Cs2CO3 – – 125 60
 

9
c 

62 16 0 13 

5 MW Cs2CO3 5 – 125 60 11
c 

68 5 3 13 

6 MW K2CO3 – acetonitril 125 20 0 98
d 

0 0 2 

7 Δ K2CO3 – – 125 90 20
c 

12 47 2 19 

8 Δ K2CO3 5 – 125 90 16
c 

0 34 19 31 

9 Δ Cs2CO3 – – 125 90 9
c 

63 11 0 17 

10 Δ K2CO3 5 acetonitril 82 90 0 98 0 0 2 

a
Dialkilezett származékok (22a). 

b
GC alapján. 

c
Nem változott további besugárzás/melegítés hatására.    

d
Termelés: 91%. 

A 2-naftol (23) benzilezését is megvalósítottuk MW körülmények között (79. ábra, 

16. táblázat). A reakciót oldószer nélkül, K2CO3-tal végezve, csupán 8%-ban képződött a 

várt termék (24a), mely mellett 51%-ban 1-benzil-2-naftol (25a) és 35%-ban dibenzilezett 

származékok (26a) keletkeztek (16. táblázat/1. kísérlet). Az alkilezést 5 mol% ClTEBA-val 

végrehajtva, érdekes eredményre jutottunk, ugyanis a kvaterner ónium só a 2-naftol (23) 

esetében még inkább a C-benzilezett (25a) származék átalakulását segítette elő, O-alkilezett 

termék (24a) egyáltalán nem képződött (3. táblázat/2. kísérlet). K2CO3 helyett Cs2CO3-ot 

alkalmazva a benzil-2-naftil-éter (24a) mennyisége jelentősen megnőtt (25%), de a reakció 

nem lett O-szelektív (16. táblázat/4. kísérlet). PT katalizátorral a szelektivítás az 

O-alkilezésre vonatkozóan 25%-ról 45%-ra emelkedett (3. táblázat/4. kísérlet). A benzilezést 

K2CO3 és acetonitril jelenlétében végezve 20 perc alatt 89%-ban kaptuk a kívánt terméket 

(24a) (16. táblázat/5. kísérlet). 

Összehasonlítva az 1- és 2-naftollal (18 és 23) végzett reakciók eredményeit, 

elmondható, hogy a 2-naftol (18) alkilezése kevésbé volt O-szelektív. A legjobb eredményt 

mindkét vegyület (18 és 23) esetén oldószerben értük el. 
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79. ábra 2-Naftol O-alkilezése benzil-bromiddal MW körülmények között 

16. táblázat 2-Naftol O-alkilezése benzil-bromiddal MW körülmények között 

Kísérlet 
M2CO3 
1 ekv. 

ClTEBA 
[mol%] 

Oldószer 
t 

[perc] 

23 24a 25a 26a
a 

[%]
b
 

1 K2CO3 – – 60 6
c 

8 51 35 

2 K2CO3 5 – 60 11
c 

0 80
d 

9 

3 Cs2CO3 – – 60
 

6
c 

25 30 39 

4 Cs2CO3 5 – 60 4
c 

45 13 38 

5 K2CO3 – acetonitril 20 0 89
e 

0 11 

a
Dialkilezett származékok (26a). 

b
GC alapján. 

c
Nem változott további besugárzás hatására. 

d
Termelés: 70%. 

e
Termelés: 81%. 

4.1.2.6. Az 1- és 2-naftol O-alkilezése alkil-halogenidekkel 

A naftol-származékok (18 és 23) O-alkilezését etil-jodiddal, n-butil-bromiddal és 

izopropil-bromiddal is megvalósítottuk (80. és 81. ábrák, 17. és 18. táblázatok) [5]. 

Elsőként az 1-naftol (18) etil-jodiddal végzett reakcióját vizsgáltuk (80. ábra, 

17. táblázat). Oldószermentes körülmények között, az eddigiekkel ellentétben mind 

K2CO3-tal, mind pedig Cs2CO3-tal a várt O-alkilezett termék (19b) dominált (76, illetve 

86%), melynek mennyiségét ClTEBA bemérésével 94, illetve 95%-ra tudtuk növelni 

(17. táblázat/1-4. kísérletek). Az utóbbi eredményt már 30 perc alatt sikerült elérnünk. 

Oldószerben a reakció a korábbiakhoz hasonlóan teljesen és szelektíven ment végbe 

(17. táblázat/5. kísérlet). 

Az alkilezés n-butil-bromiddal is hasonlóképpen játszódott le. Bázis és ónium só 

együttes alkalmazásával 90-91%-ban képződött a várt butil-1-naftil-éter (19c) 

(17. táblázat/6. és 7. kísérlet). 

Az 1-naftol (18) alkilezését végül izopropil-bromiddal végeztük el. A legjobb 

eredményt acetonitrilben 2 óra után kaptuk, ekkor 87%-ban keletkezett az izopropil-1-naftil-

éter (19d) (17. táblázat/9. kísérlet). A reakcióidő növelésével nem változott a konverzió, 

megállapítható tehát, hogy a reakció lefékeződött. Egyértelmű, hogy a nagyobb térkitöltésű 

csoportot tartalmazó alkilezőszerrel, a sztérikus gátlás miatt nehezebben megy végbe a 

reakció. 
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80. ábra 1-Naftol O-alkilezése alkil-halogenidekkel MW körülmények között 

17. táblázat 1-Naftol O-alkilezése alkil-halogenidekkel MW körülmények között 

a
Dialkilezett származékok (22). 

b
GC alapján. 

c
Termelés: 90%. 

d
Termelés: 93%.

 e
Nem változott további 

besugárzás hatására. 
f
Termelés: 81%. 

A 2-naftol (23) alkilezése etil-jodiddal és n-butil-bromiddal (81. ábra) szintén 

O-szelektíven játszódott le, azonban az 1-naftol (18) reakcióihoz képest kevésbé szelektíven. 

Ónium só jelenlétében mindkét alkilezőszerrel jó eredményt értünk el (18. táblázat/1., 2. és 

4. kísérletek). Acetonitrilben az alkilezések teljes lejátszódásához a 2-naftol (23) esetén 

hosszabb (1 órás) reakcióidőre volt szükség, mint az 1-naftol (18) reakciói során 

(18. táblázat/3. és 5. kísérletek, illetve 17. táblázat/5. és 8. kísérletek). 

 

81. ábra 2-Naftol O-alkilezése alkil-halogenidekkel MW körülmények között 

 

 

Kísérlet RX 
M2CO3 
1 ekv. 

ClTEBA  
[mol%] 

Oldószer 
t 

[perc] 

18 19 20 22
a 

[%]
b
 

1 EtI K2CO3 – – 60 0 76 17 7 

2 EtI K2CO3 5 – 60 0 94 3 3 

3 EtI Cs2CO3 – – 60
 

0 86 0 14 

4 EtI Cs2CO3 5 – 30 0 95 0 5 

5 EtI K2CO3 – acetonitril 30 0 100
c 

0 0 

6 
n
BuBr K2CO3 5 – 60 2 91 0 7 

7 
n
BuBr Cs2CO3 5 – 60 3 90 0 7 

8 
n
BuBr K2CO3 – acetonitril 30 1 99

d 
0 0 

9 
i
PrBr K2CO3 – acetonitril 120 13

e 
87

f 
0 0 
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18. táblázat 2-Naftol O-alkilezése alkil-halogenidekkel MW körülmények között 

Kísérlet RX 
M2CO3 
1 ekv. 

ClTEBA 
[mol%] 

Oldószer 
23 24 25 26

a 

[%]
b
 

1 EtI K2CO3 5 – 0 90 0 10 

2 EtI Cs2CO3 5 – 0 92 0 8 

3 EtI K2CO3 – acetonitril 0 97
c 

0 3 

4 
n
BuBr K2CO3 5 – 4

 
84 4 8 

5 
n
BuBr K2CO3 – acetonitril 0 100

d 
0 0 

a
dialkilezett származékok (26). 

b
GC alapján. 

c
Termelés: 90%. 

d
Termelés: 95%. 

A naftol-származékok (18 és 23) O-alkilezéséről elmondható, hogy MW 

besugárzással gyorsabb reakció érhető el, mint hagyományos körülmények között. Az 

általunk használt alkilezőszerek közül benzil-bromiddal teljes O-szelektivítást csak 

oldószerben tudtunk elérni, azonban etil-jodiddal és n-butil-bromiddal ónium só jelenlétében 

oldószer nélkül is jó eredményeket kaptunk. Izopropil-bromiddal a reakciók még 

acetonitrilben sem játszódtak le teljesen, lefékeződtek. 

  Gyűrűs foszfinsavak alkilező észteresítése 4.1.3.

Munkám során öt és hattagú P-heterociklusok, úgymint az 1-hidroxi-3-metil-3-

foszfolén-1-oxid (27) és az 1-hidroxi-3-metilfoszfolán-1-oxid (30), valamint az 1-hidroxi-3-

metil-1,2,3,4,5,6-hexahidrofoszfinin-1-oxid (32) alkilező észteresítését tanulmányoztuk [6,7]. 

A reakciókat a korábbiakhoz hasonlóan oldószermentes körülmények között szilárd-folyadék 

kétfázisú rendszerben MW besugárzással valósítottuk meg. Kontroll kísérletként az 

alkilezések egy részét hagyományos melegítéssel is végrehajtottuk. 

4.1.3.1. Az 1-hidroxi-3-metil-3-foszfolén-1-oxid alkilező észteresítése 

Első modellreakciónkban az 1-hidroxi-3-metil-3-foszfolén-1-oxidot (27) 

1,2 ekvivalens etil-jodiddal, n-propil-, izopropil-, n-butil- és benzil-bromiddal reagáltattuk 

100 °C-on 1-1,5 órás reakcióidővel (82. ábra). Savmegkötőként 1 ekvivalens K2CO3-ot, 

illetve néhány esetben Cs2CO3-ot, PT katalizátorként pedig 5 mol% ClTEBA-t 

alkalmaztunk. Az eredményeket a 19. táblázatban foglaltam össze. 

A reakciókat 100 °C-on MW körülmények között etil-jodiddal, n-propil-, n-butil- és 

benzil-bromiddal végezve, 80, 73, 69 és 92%-ban keletkeztek a megfelelő foszfinsav-észterek 

(28a-e) (19. táblázat/1., 3., 7. és 9. kísérletek). Az alkilezéseket ónium só hozzáadásával 

megismételve már 90, 94, 96, illetve 94%-os termelést értünk el (19.  táblázat/2., 4., 8. és -10. 

kísérletek). Izopropil-bromidot al, mind ClTEBA jelenlétében, mind pedig a nélkül, közepes 
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termeléssel kaptuk a várt foszfinátot (28c) (19. táblázat/5. és 6. kísérletek). 

Összehasonlításképpen butil- és benzil-bromiddal termikus kísérletek is végeztünk. Az 

eredmények alapján látható, hogy a MW besugárzás minden esetben hatékonyabbnak 

bizonyult (19.  táblázat/7. és 11., 8. és 12., 9. és 13., illetve 10. és 14. kísérletek). 

 

82. ábra 1-Hidroxi-3-metil-3-foszfolén-1-oxid alkilező észteresítése 

19. táblázat 1-Hidroxi-3-metil-3-foszfolén-1-oxid alkilező észteresítése 

Kísérlet RX 
ClTEBA  
[mol%] 

Hőközlési mód 
t 

[óra] 
Termelés 

[%]
a 

1 EtI – MW 1
b
 80 (28a) 

2 EtI 5 MW 1
c
 90 (28a) 

3 
n
PrBr – MW 1

b
 73 (28b) 

4 
n
PrBr 5 MW 1

c
 94 (28b) 

5 
i
PrBr – MW 1,5

d
 42 (28c) 

6 
i
PrBr 5 MW 1

b
 65 (28c) 

7 
n
BuBr – MW 1

b
 69 (28d) 

8 
n
BuBr 5 MW 1

c
 96 (28d) 

9 BnBr – MW 1
c
 92 (28e) 

10 BnBr 5 MW 1
c
 94 (28e) 

11 
n
BuBr –  1

b
 64 (28d) 

12 
n
BuBr 5  1

c
 89 (28d) 

13 BnBr –  1
c
 85 (28e) 

14 BnBr 5  1
c
 87 (28e) 

a
Szilikagélen való átszűrés után. 

b
Besugárzási/melegítési idő.

 c
Reakcióidő.

d
A konverzió további besugárzás 

hatására nem változott. 

Az alkilezéseket néhány esetben Cs2CO3-tal is elvégeztük, és azt tapasztaltuk, hogy a 

főtermék (28) mellett 7-24%-ban a 83. ábrán látható izomerizálódott termék (29) is keletkezett. 

 

83. ábra 1-Hidroxi-3-metil-2-foszfolén-1-oxid 
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Munkánk során tanulmányoztuk a hőmérséklet hatását is, így az 1-hidroxi-3-metil-3-

foszfolén-1-oxid (27) alkilező észteresítését n-butil-bromiddal 80, illetve 120 °C-on is 

végrehajtottuk. A reakciók 80 °C-on gyenge konverzióval játszódtak le, 120 °C-on viszont 

már katalizátor nélkül is kvantitatívan végbementek. Az utóbbi esetben azonban a főtermék 

(28d) mellett kis mennyiségben (1-2%-ban) a 29d izomerizálódott származék is megjelent. 

Összességében elmondható, hogy a vizsgált foszfinsav (27) fokozott reakcióképességű 

alkilezőszerekkel (etil-jodid, benzil-bromid) végzett reakciói ónium só nélkül is jó termeléssel 

játszódtak le, amit a ClTEBA bemérése csak kismértékben javított. Azonban n-propil- és n-butil-

bromid esetén csak PT katalizátorral értünk el jó eredményt. Izopropil-bromiddal katalizátor 

jelenlétében is csak közepes termeléssel kaptuk a várt terméket (28c). Megállapítható tehát, hogy 

az ónium só a normál reakcióképességű alkil-halogenidek (n-propil- és n-butil-bromid) esetén 

növelte a hatékonyságot, a MW besugárzás pedig teljesebb reakciót tett lehetővé. 

4.1.3.2. Az 1-hidroxi-3-metilfoszfolán-1-oxid alkilező észteresítése n-butil-bromiddal 

Az előző vegyület telített származékának (30) alkilező észteresítését a fentiekhez 

hasonlóan hajtottuk végre n-butil-bromiddal. A megfelelő butil-foszfinátot (31) két 

diasztereomer 1:1 arányú keverékeként kaptuk (84. ábra). Az alkilezést ClTEBA 

jelenlétében 100 °C-on 1,5 órán keresztül végezve, 95%-os termelést értünk el, amit ónium 

só távollétében még a reakcióidő növelésével sem tudtunk megközelíteni (20. táblázat/1. és 

2. kísérletek). Magasabb hőmérsékleten (120 °C) 2 óra után hasonló eredményt kaptunk, 

mint ClTEBA jelenlétében 1 óra után (20. táblázat/4. és 5. kísérletek). 

Kontroll kísérleteket végezve 100 °C-on, a termelés 2 óra után is mindössze 22% 

volt, ami 55%-kal elmarad a MW reakciók eredményétől (20. táblázat/1. és 6. kísérletek). Az 

ónium só jótékony hatása itt is megfigyelhető, ugyanis katalizátor jelenlétében a termelés 

22%-ról 80%-ra nőtt (20. táblázat/6. és 7. kísérletek). Elmondhatjuk tehát, hogy a MW 

besugárzás és a PTC egyértelműen javították a termelést, azonban együttes alkalmazásuk 

eredményezett igazán hatékony átalakulást. 

 

84. ábra 1-Hidroxi-3-metilfoszfolán-1-oxid alkilező észteresítése n-butil-bromiddal 
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20. táblázat 1-Hidroxi-3-metilfoszfolán-1-oxid alkilező észteresítése n-butil-bromiddal 

Kísérlet ClTEBA Hőközlési mód 
T  

[°C] 
t  

[óra] 

Termelés (31)  

[%]
a
 

1 – MW 100 2
b
 77 

2 5% MW 100 1,5
c
 95 

3 – MW 120 1
b
 75 

4 – MW 120 2
c
 95 

5 5% MW 120 1
c
 94 

6 –  100 2
b,d

 22 

7 5%  100 2
b
 80 

a
Szilikagélen való átszűrés után. 

b
Besugárzási/melegítési idő.

 c
Reakcióidő. 

d
A konverzió hosszabb reakcióidő 

után nem változott. 

4.1.3.3. Az 1-hidroxi-3-metil-1,2,3,4,5,6-hexahidrofoszfinin-1-oxid alkilező 

észteresítése n-butil-bromiddal 

Érdekes modellvegyületnek találtuk a hidroxi-hexahidrofoszfinin-oxidot (32) is 

(85. ábra). Vizsgálni kívántuk, hogy milyen reaktivitásbeli különbséget jelent a gyűrű 

tagszámának növekedése az öttagú telített származékhoz képest. A megfelelő foszfinátot 

(33) két diasztereomer 55:45 arányú elegyeként kaptuk. Az elért eredményeket a 

21. táblázatban foglaltam össze, melyek alapján megállapíthatjuk, hogy a MW besugárzás e 

modellreakció esetén is előnyösebb volt (21. táblázat/1. és 5., illetve 2. és 6. kísérletek). Az 

ónium só termikus és MW körülmények között is lehetővé tette a hatékonyabb átalakulást 

(21. táblázat/2., 4. és 6. kísérletek). A legjobb eredményt (81%) ClTEBA jelenlétében 

120 °C on 1 óra után kaptuk. Ezen reakciók során nem sikerült olyan jó termelést elérnünk, 

mint az öttagú analógok (27 és 30) esetén. 

 

85. ábra 1-Hidroxi-3-metil-1,2,3,4,5,6-hexahidrofoszfinin-1-oxid alkilező észteresítése n-butil-bromiddal 
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21. táblázat 1-Hidroxi-3-metil-1,2,3,4,5,6-hexahidrofoszfinin-1-oxid alkilező észteresítése n-butil-bromiddal 

Kísérlet ClTEBA Hőközlési mód 
T  

[°C] 
t  

[óra] 
Termelés (33) [%]

a
 

1 – MW 100 3
b
 64 

2 5% MW 100 1
c
 73 

3 – MW 120 1
d
 70 

4 5% MW 120 1
c
 81 

5 –  100 1
b
 41 

6 5%  100 1
b
 66 

a
Szilikagélen való átszűrés után. 

b
Besugárzási/melegítési idő.

 c
Reakcióidő. 

d
A konverzió hosszabb reakcióidő 

után nem változott. 

Munkám során a kiindulási öttagú telítetlen foszfinsav (27) a kutatócsoportunkban 

rendelkezésünkre állt, azonban a telített (30), valamint a hattagú származékot (32) mi állítottuk 

először elő [7]. Az említett foszfinsavak (27, 30 és 32) alkilező észteresítését oldószermentes 

MW körülmények között, ónium só jelenlétében hatékonyan valósítottuk meg. Összesen hét 

foszfinsav-észtert (28a-e, 31 és 33) állítottunk elő, melyek közül kettő (31 és 33) új vegyület. 

 Foszfa-Michael-addíciós reakciók MW körülmények között 4.2.

Kutatómunkám során foszfa-Michael-addíciós reakciókat is tanulmányoztunk, mely 

széleskörben alkalmazott módszer a P-C kötés kialakítására. Az Irodalmi áttekintés 

2.2. fejezetében bemutattam, hogy ezen reakciókat általában bázis vagy katalizátor 

jelenlétében valósítják meg. Abban az esetben azonban, amikor aktivált szubsztrátumra 

történik az addíció, a reakció MW besugárzás hatására is könnyen lejátszódhat, és nincs 

szükség bázis vagy katalizátor alkalmazására. Ebből kifolyólag különféle >P(O)H típusú 

vegyületek (dialkil-foszfitok, difenilfoszfin-oxid, etil-fenil-H-foszfinát) addícióját kívántuk 

megvalósítani maleinsav-származékokra (N-fenil- és N-metilmaleimidre, valamint 

maleinsavanhidridre) és dimetil-acetiléndikarboxilátra bázis, katalizátor, sőt oldószer 

hozzáadása nélkül, MW körülmények között [8,9]. Összehasonlításképpen a reakciókat 

hagyományos melegítéssel is végrehajtottuk. 

Az optimális reakciókörülmények feltárása érdekében tanulmányoztuk a hőmérséklet, 

a reakcióidő, illetve egyes esetekben a mólarány konverzióra gyakorolt hatását. 

Az egyes reakciók lejátszódását GC vizsgálatokkal ellenőriztük. A keletkezett 

termékek azonosítását GC-MS analízissel, illetve preparálás utáni NMR spektroszkópiás és 

HRMS jellemzéssel végeztük. 
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 Foszfa-Michael-addíció maleinsav-származékokra 4.2.1.

Első modellreakcióinkban dietil-foszfitot addícionáltunk N-fenil- (34) és 

N-metilmaleimidre (35) (86. ábra) [8]. A kísérletek eredményeit a 22. táblázatban foglaltam 

össze. Az N-fenilmaleimidre (34) történő addíciót bázis, illetve katalizátor, valamint 

oldószer hozzáadása nélkül MW körülmények között különféle hőmérsékleten és 

reakcióidővel is végrehajtottuk, melyek közül a 175 °C-on végzett 2,5 órás reakció tűnt 

optimálisnak (22. táblázat/1-4. kísérletek). Az addíció N-metilmaleimid (35) esetén 3 óra 

alatt játszódott le teljesen (22. táblázat/5. kísérlet). Elmondható tehát, hogy az 

N-fenilmaleimid (34) némiképp reakcióképesebb. További kísérleteink során az itt 

optimálisnak talált reakciókörülményeket alkalmaztuk. Az addíciót dietil- és dimetil-

foszfittal végezve –oszlopkromatográfiás tisztítás után – 71-95%-os termeléssel kaptuk az 

N-fenil- és N-metil-borostyánkősav-imid-származékokat (36a és 36b, valamint 37a és 37b) 

(22. táblázat/4-7. kísérletek). Etil-fenil-H-foszfináttal (36c) 92 és 80%-os termeléssel 

jutottunk a megfelelő 3-P(O)PhEtO-borostyánkősav-imidekhez (36c és 37c), melyek a 

reagensben lévő P-kiralitás centrum és a maleimidekben (34 és 35) található prokirális 

centrum miatt két diasztereomer ~1:1 arányú elegyeiként képződtek (22. táblázat/8. és 

9. kísérletek). Az addíció difenilfoszfin-oxiddal már 120 °C-on is teljesen végbement. A 

homogenitás biztosítása érdekében a reakciót ebben az estben acetonitrilben végeztük 

(22. táblázat/10. és 11. kísérletek). 

 

86. ábra Foszfa-Michael-addíció N-fenil- és N-metil-maleimidre 
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22. táblázat Foszfa-Michael-addíció N-fenil- és N-metil-maleimidre MW körülmények között 

Kísérlet Y R
1 

R
2 T  

[°C] 
t  

[óra] 
Konverzió 

[%]
a
 

Termelés 

[%]
b
 

1 Ph EtO EtO 100 1 0  

2 Ph EtO EtO 150 1 18  

3 Ph EtO EtO 150 4 63  

4 Ph EtO EtO 175 2,5 ~100 83 (36a) 

5 Me EtO EtO 175 3 100 95 (37a) 

6 Ph MeO MeO 175 2,5 ~100 81 (36b) 

7 Me MeO MeO 175 3 90 71 (37b) 

8 Ph EtO Ph 175 2,5 100 92 (36c)
c 

9 Me EtO Ph 175 3 ~100 80 (37c)
c 

10
d 

Ph Ph Ph 120 3 100 97 (36d) 

11
d 

Me Ph Ph 120 3 100 98 (37d) 

a
GC alapján. 

b
Oszlopkromatográfiás tisztítás után. 

c
Két diasztereomer 1:1 arányú elegye. 

d
A reakciót 

acetonitrilben végeztük. 

A MW besugárzás és a hagyományos melegítés összevetésére termikus 

összehasonlító kísérleteket is végeztünk (23. táblázat). A reakciókat oldószerben és a nélkül 

is megvalósítottuk. A dietil-foszfit és az N-fenilmaleimid (34) reakcióját először toluolban 

végeztük el. A reakcióelegyet 24 órán keresztül refluxáltattuk, azonban nem tapasztaltunk 

termékképződést (23. táblázat/1. kísérlet). Toluol helyett o-xilolban forralva, 12 óra után 

32%-os konverziót értünk el (23. táblázat/2. kísérlet). Mivel a MW reaktorban a 175 °C-os 

hőmérséklet bizonyult optimálisnak, így a továbbiakban, bombacsőben, oldószer nélkül 

hajtottuk végre a reakciókat. Azt tapasztaltuk, hogy míg MW körülmények között a teljes 

lejátszódáshoz 2,5 órára volt szükség, addig hagyományos melegítés esetén 3,5 óra után is 

csak 84%-os volt a konverzió (22. táblázat/4. kísérlet és 23. táblázat/3. kísérlet). A 

reakcióidő növelése az addíció lefékeződése miatt nem vezetett eredményre. Az 

N-metilmaleimid (35) és a dietil-foszfit Michael-reakciója során sem sikerült megközelíteni 

a MW reaktorban elért eredményt, a reakció ebben az esetben is lefékeződött 

(22. táblázat/5. kísérlet és 23. táblázat/4. kísérlet). Míg az N-fenilmaleimid (34) és a 

difenilfoszfin-oxid reakciója MW besugárzás hatására acetonitrilben, 120 °C-on 3 óra alatt 

100%-os konverzióval játszódott le, addig toluolban refluxáltatva csak 8 óra után értünk el 

hasonló eredményt (22. táblázat/10. kísérlet és 23. táblázat/5. kísérlet). Elmondható tehát, 

hogy a vizsgált addíciók MW körülmények között gyorsabban és teljesen lejátszódtak, 

szemben a hagyományos melegítéssel, amikor is a reakciók lefékeződtek. 

Az előállított adduktok közül a 2-(dietoxifoszfono)- (36a) és a 3-(difenilfoszfinoil)-

N-fenil-borostyánkősav-imid (36d) az irodalomban ismertek,
87,88,93

 azonban az előbbi 
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vegyület (36a) még nem volt teljesen jellemezve. Termékeinket minden esetben 
31

P, 
13

C és 

1
H NMR spektroszkpiával, valamint HRMS-sel azonosítottuk. A 36a,b és 37a,b termékek 

13
C és 

1
H NMR, valamint 37d vegyület 

13
C NMR spektrumában a C3-as sztereogén centrum 

következtében a P-szubsztituensek diasztereotópiája figyelhető meg. 

23. táblázat Foszfa-Michael-addíció N-fenil- és N-metil-maleimidre hagyományos melegítéssel 

Kísérlet Y R
1 

R
2 

Oldószer 
T  

[°C] 
t  

[óra] 
Konverzió 

[%]
a
 

Termelés 

[%]
b
 

1 Ph EtO EtO toluol 110 24 0   

2 Ph EtO EtO o-xilol 144 12 32   

3 Ph EtO EtO – 175 3,5 84
c
 72 

4 Me EtO EtO – 175 4 69
c
  

5 Ph Ph Ph toluol 110 8 100
 

93 

a
GC alapján. 

b
Oszlopkromatográfiás tisztítás után.

c
 További melegítés hatására sem változott. 

A foszfa-Michael-addíciót maleinsavanhidridre (38) is megvalósítottuk (87. ábra, 24. 

táblázat). Dietil-foszfitot, illetve difenilfoszfin-oxidot (36d) addícionáltunk az említett 

vegyületre (38). A reakciókat különféle hőmérsékleten és reakcióidővel is elvégeztük, azonban a 

legjobb eredményt mindkét esetben 120 °C-on, 3 óra után kaptuk. Ekkor 49 és 66%-os 

termeléssel keletkezett a 2-(dietoxifoszfono)- és a 3-(difenilfoszfinoil)-borostyánkősav-anhidrid 

(39a és 39d) (24. táblázat/1. és 2. kísérletek). A termékeket (39a és 39d) ebben az esetben is 

teljesen jellemeztük. A maleimid-származékoknál (36a,b és 37a,b, valamint 37d) említett 

diasztereotópia e vegyületek (39a és 39d) 
13

C NMR spektrumában is megfigyelhető volt. 

 

87. ábra Foszfa-Michael-addíció maleinsavanhidridre MW körülmények között 

24. táblázat Foszfa-Michael-addíció maleinsavanhidridre MW körülmények között 

Kísérlet R
1
= R

2 Termelés 

[%]
a
 

1 EtO 49 (39a) 

2
b 

Ph 66 (39d)
 

a
Oszlopkromatográfiás tisztítás után. 

b
A reakciót acetonitrilben végeztük. 

Az Irodalmi áttekintés 3.2.1. fejezetében látható, hogy az általunk szintetizált 

vegyületek közül kettőt (36a és 36d) korábban már eltérő módszerekkel előállítottak. Pudovik 
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és társai a 2-(dietoxifoszfono)-N-fenil-borostyánkősav-imidet (36a) két lépés után kapták meg 

(19. ábra).
93

 Ehhez képest az általunk kidolgozott eljárás egylépéses reakció. 

A másik, irodalomban ismert vegyület, a 3-(difenilfoszfinoil)-N-fenil-

borostyánkősav-imid (36d), melynek előállítására már több módszer is ismert. Az egyik 

szerint egy Pd-komplex által katalizált reakcióban az N-fenilmaleimidet (34) két lépésben, 

1,4-dioxán, majd hidogén-peroxid jelenlétében szililfoszfinnnal reagáltatták, és 18 óra után 

81%-os termeléssel jutottak a fent említett termékhez (36d) (17. ábra).
92

 Egy másik esetben 

N-fenilmaleimidet (34) és difenilfoszfin-oxidot tolulban refluxáltattak 8 órán keresztül, mely 

során 73%-os termeléssel kapták a 3-(difenilfoszfinoil)-N-fenil-borostyánkősav-imidet (36d) 

(12. ábra).
87

 Ugyanezen kiindulási anyagokból szobahőmérsékleten TBD jelenlétében, 

toluolban 5 perc alatt sikerült előállítani a 36d vegyületet (13. ábra).
88

 Az említett 

módszerekhez képest, nekünk MW körülmények között egy lépésben, bázis és katalizátor 

nélkül 3 óra alatt, 97%-os termeléssel sikerült megvalósítanunk az addíciót. 

Elmondható tehát, hogy az említett vegyületek előállítására a MW technika hatékony 

módszernek bizonyult. Összesen tíz vegyületet szintetizáltunk, melyek közül kilenc új. 

 Foszfa-Michael-addíció dimetil-acetiléndikarboxilátra 4.2.2.

Munkánk során a dialkil-foszfitok, illetve difenilfoszfin-oxid addícióját dimetil-

acetiléndikarboxilátra (DMAD) (40) is elvégeztük (88. ábra) [9]. A reakciókat a fentiekhez 

hasonlóan oldószer, bázis, illetve katalizátor nélkül MW körülmények között valósítottuk meg. 

Vizsgáltuk a hőmérséklet, a reakcióidő, valamint a reaktánsok mólarányának hatását a 

termékösszetételre. Az alkalmazott körülményeket és az elért eredményeket a 25. táblázatban 

foglaltam össze. 

Az addíciót először dimetil- és dietil-foszfittal hajtottuk végre 1:1-es mólarányt 

alkalmazva, 90 °C-on, ekkor mindkét esetben mono- (41a,b) és biszadduktok (42a,b) is 

keletkezetek. A dimetil-foszfittal végzett reakcióban a biszaddukt (42) dominált (a 41a és 

42a aránya 35:65 volt), dietil-foszfittal pedig a két termék (41b és 42b) aránya már 

összemérhetőbb volt (46:54) (25. táblázat/1. és 4. kísérletek). Ezután a mólarányt 0,5-re 

változtattuk, ugyanis vissza szerettük volna szorítani a biszaddukt keletkezését. Az addíciót 

0,5 ekvivalens dimetil-foszfittal két lépésben hajtottuk végre, először 90 °C-on 3,5 órás, 

majd 100 °C-on 2 órás reakcióidővel. A második lépés után a reakcióelegy 55% 

monoadduktot (41a) és 45% biszadduktot (42a) tartalmazott (25. táblázat/2. kísérlet). 

Hasonló eredményeket értünk el dietil-, dibutil- és dibenzil-foszfittal végzett addíciókban is, 
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51, 50 és 43% monoadduktot (41b-d) tartalmazó reakcióelegyekhez jutva. (25. táblázat/5., 7. 

és 9. kísérletek). Az eredményekből látható, hogy a biszadduktok (42b-d) keletkezése 

elkerülhetetlen. Oszlopkromatográfiás tisztítás után 39-46%-os termeléssel kaptuk a 

megfelelő mono-származékokat (41b-d). Kétszeres feleslegben vett dimetil-foszfitottal 

100 °C-on, 3,5 óra után 95% dimetil-2,3-bisz(dimetoxifoszfono)-1,4-szukcinát (42a) 

keletkezett (25. táblázat/3. kísérlet). A reakciót hasonló körülmények között dietil-, dibutil-, 

valamint dibenzil-foszfittal is megvalósítottuk, és 93, 94, illetve 100%-os aránnyal kaptuk a 

várt biszadduktokat (41b-d) (25. táblázat/6. 8. és 10. kísérletek). Kromatográfiás tisztítás 

után a bisz-származékok (41b-d) preparatív termelése 87-96% között változott. 

Az addíciót difenilfoszfin-oxiddal is tanulmányoztuk. A difenilfoszfin-oxid nagyobb 

reakcióképességének köszönhetően, a reakciók lejátszódásához alacsonyabb hőmérsékletre 

és rövidebb reakcióidőre volt szükség. A monoadduktot (41e) 1:2 mólarányt alkalmazva, 

szobahőmérsékleten 15 perc alatt, a bisz-származékot (42e) pedig 2:1-es mólarány mellett 

80 °C-on 45 perc alatt állítottuk elő. A két termék (41e és 42e) izolált termelése 53 és 94% 

volt (25. táblázat/11. és 12. kísérletek). 

 

88. ábra Foszfa-Michael-addíció dimetil-acetiléndikarboxilátra MW körülmények között 

25. táblázat Foszfa-Michael-addíció dimetil-acetiléndikarboxilátra MW körülmények között 

Kísérlet R
 

n
R2P(O)H T  

[°C] 
t  

[óra] 

Termékösszetétel [%]
a 

Termelés 

[%]
b
 n

DMAD (40) 41 42 

1 MeO 1 90 4,5 35 65 
 

2 MeO 0,5 90 (100)
c 

3,5 (2)
c 

55 45 45 (41a) 

3 MeO 2 100 3,5 5 95 90 (42a) 

4 EtO 1 90 4 46 54  

5 EtO 0,5 90 (100)
c
 3,5 (2)

c 
51 49 46 (41b)

 

6 EtO 2 100 3,5 7 93 87 (42b)
 

7
 BuO 0,5 90 (100)

c
 3,5 (2)

c
 50 50 44 (41c) 

8
 BuO 2 100 3,5 6 94 90 (42c) 

9 BnO 0,5 90 (100)
c
 3,5 (0,5)

c
 43 57 39 (41d) 

10 BnO 2 100 3,5 0 100 96 (42d) 

11 Ph 0,5 26
d 

0,25 58 42 53 (41e) 

12 Ph 2 80 0,75 4 96 94 (42e) 

a 31
P NMR intenzitások alapján. 

b
Oszlopkromatográfiás tisztítás után. 

c
A második lépés körülményei. 

d
A 

reakciót szobahőmérsékleten végeztük. 
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A MW technika hatékonyságának vizsgálatára, néhány termikus kísérletet is 

végeztünk. Az összehasonlíthatóság kedvéért a 26. táblázatban a MW reakciók eredményeit 

is feltüntettem, melyek alapján látható, hogy dietil-foszfittal az addíciók MW besugárzás 

hatására gyorsabban és szelektívebben játszódtak le, szemben a hagyományos melegítéssel 

(26. táblázat/1. és 2., illetve 3. és 4. kísérletek). Difenilfoszfin-oxid esetében pedig mindkét 

fűtési módszer egyaránt hatékonynak bizonyult (26. táblázat/5. és 6. kísérletek). 

26. táblázat Foszfa-Michael-addíció dimetil-acetiléndikarboxilátra termikus és MW körülmények között 

Kísérlet R
 

n
R2P(O)H Hőközlési 

mód 

T  

[°C] 
t  

[óra] 

Termékösszetétel [%]
a
 

n
DMAD (40) 41 42 

1 EtO 0,5 MW 90 (100)
b
 3,5 (2)

b 
51 49 

2 EtO 0,5 Δ 90 (100)
b
 3,5 (2)

b 
36 36

c 

3 EtO 2 MW 100 3,5 7 93 

4 EtO 2 Δ 100 3,5 40 60 

5 Ph 2 MW 80 0,75 4 96 

6 Ph 2 Δ 80 0,75 6 94 

a 31
P NMR intenzitások alapján. 

b
A második lépés körülményei. 

c
A reakcióelegy 28% dietil-foszfitot is tartalmazott. 

A mono- (41) és a biszadduktok (42) szerkezetét 
31

P, 
13

C és 
1
H NMR, valamint 

HRMS vizsgálatokkal igazoltuk. Utóbbi vegyületek (42) (melyek bizonyos értelemben a 

borkősav példájára emlékeztetnek) NMR spektrumait lengyel kutatókkal (S. Jankowski és 

K. Houben) együttműködésben fejtettük meg. A bisz(dialkiloxifoszfono)-szukcinátokban 

(42a-d) lévő két sztereogén centrum miatt, a vegyületek 
31

P NMR spektrumán két jel látható, 

melyek aránya 4:1. Érdekes azonban, hogy a bisz(difenilfoszfinoil)-szukcinát (42e) egy 

izomerként jelenik meg. A két jel a mezo és racém formákra utal, melyek C2, illetve sík 

szimmetriával rendelkeznek. Az említett bisz-származékok (42a-d) 
13

C NMR spektrumán a 

CH csoportok jelei öt vonalból álló multiplettként jelennek meg, ami a három mágnesesen 

aktív atom (
31

P–
12

CH–
13

CH–
31

P) csatolásának a következménye. (Két 
13

C atom egy kötésen 

keresztüli kapcsolódásának valószínűsége nagyon kicsi.) Az említett CH csoportok jelei 

AX’X spinrendszert alkotnak, feltételezve, hogy a 
31

P kémiai eltolódásának izotóp effektusa 

elhanyagolható.
177,178

 Korábban már leírtak hasonló rendszereket öt vonalból álló 

multiplettként, azonban pontos jellemzésüket nem adták meg.
105

 Lengyel együttműködő 

partnereink számítógépes szimulációt végeztek, mely alapján látható, hogy a mezo és racém 

izomerek CH jelei a 
13

C NMR spektrumban AX’X spinrendszert alkotnak (89. ábra). 
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89. ábra A 42a biszaddukt CH jeleinek elméleti és kísérleti 
13

C NMR spektrum részlete  

A 89. ábrán látható A, B és C spektrumrészletek számítógépes szimulációval készültek. Az 

A és B szimulációs spektrumokon a 42a biszaddukt tiszta izomerjeinek jelei láthatók.  

A C spektrumrészlet pedig az A és B spektrumokat a kísérleti eredmény (D spektrum) 

arányának megfelelően ábrázolja (ΣJ= JAX + JA’X + JXX’ = 
1
JCP + 

2
JCP + 

3
JPP). Az öt vonalból 

álló multiplett középső jelét a 
31

P-
31

P csatolás jelentősen befolyásolja (A és B 

spektrumrészletek). A csatolás növekedésével a középső jel intezitása is nagymértékben nő. 

A csatolási állandókat (
1
JCP, 

2
JCP, 

3
JPP) mind a 42a-d vegyületek konformerjeire, mind 

pedig a 42e egyetlen izomerjére meghatározták. Az egy kötésen keresztüli 
13

C–
31

P csatolási 

állandók (
1
JCP) a 42a-d vegyületek esetén 132-135 Hz, a 42e során pedig 61 Hz. A kisebb 

csatolás annak a következménye, hogy a foszforatomon lévő alkoxi- és az fenilcsoportok 

különböző elektronikus hatással rendelkeznek. A két kötésen keresztüli csatolások (
2
JCP) 

sokkal kisebbek, sőt negatívak voltak (–5 – –12,5).
179

 A Ph2P(O)-csoport elektronszívó 

hatása ebben az esetben kisebb mértékben befolyásolta 
2
JCP csatolást. 

A szukcinátok (42) sztereokémiai analízise során a három kötésen keresztüli 
31

P–
31

P 

csatolási állandók (
3
JPP) voltak döntőek. Ezek ugyanis viszonylag nagy különbséget mutattak 

a szukcinátok (42a-d) major (66-64 Hz), illetve minor (21-18 Hz) izomerjeire. A Karplus 

összefüggés
180

 alapján a biszfoszfonátok 
3
JPP csatolási állandójának minimuma a diéderes 

szög 90° körüli értékénél található, így nagyobb csatolási állandó várható a mezo vegyületre 

– ahol a foszforatomok ellentétes (anti) elhelyezkedésűek – és kisebb a racém izomerekre. A 
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fentieknek megfelelően megállapítható, hogy a major izomere mért 66-64 Hz és a minor 

izomerre meghatározott 21-18 Hz 
3
JPP csatolások alapján a major izomer a mezo forma, míg 

a minor komponens a racemát. Ezt irodalmi adatok – a biszfoszfonátok röntgen 

krisztallográfiás analízise – is alátámasztják, hogy míg a mezo formában a P–C–C–P’ torziós 

szög megközelítőleg 180°, addig ez a racém formában mindössze 77,4°.
109

 A 42e vegyület 

esetében megfigyelt 28 Hz-es 
3
JPP csatolás értelmezése nem olyan egyszerű, mint a többi 

vegyületre, mivel ekkor csak egyetlen izomer képződött. Annak ellenére, hogy a három 

kötésen keresztüli 
31

P–
31

P csatolást mind elektronikus, mind pedig sztérikus tényezők 

befolyásolják, összességében megállapítható, hogy az itt tapasztalt 28 Hz-es csatolás főként 

a diéderes szög, nem pedig a P=O szubsztituensek (alkoxi- vagy fenilcsoport) különböző 

elektronikus tulajdonságának a következménye. Ezek alapján feltételezhető, hogy az általunk 

előállított 42e vegyület racemát. Következtetéseink összhangban vannak egy, az 

irodalomban leírt analóg példával, ahol a transz helyzetű foszforatomok 
3
JPP csatolási 

állandója 64,7 Hz-nek adódott.
179

 

Az Irodalmi áttekintés 3.2.2. fejezetében megtalálható, hogy az általunk előállított 

biszvegyületek közül kettőt (42a és 42b) korábban már leírtak. Iráni kutatók trimetil- és 

trietil-foszfitot addícionáltak DMAD-ra (40) 4-nitrofenol protonforrás jelenlétében 

(30. ábra).
105

 A reakciót diklórmetánban, szobahőmérsékleten, 24 órán keresztül végezték, 

és 83, illetve 88%-os termeléssel jutottak a 42a és 42b vegyületekhez. Egy angol 

kutatócsoportban a dimetil-2,3-bisz(dimetoxifoszfono)-1,4-szukcinátot (42a) szintén 

trimetil-foszfit és DMAD (40) reakciójával állították elő, azoban ebben az esetben két 

lépésben (31. ábra).
106

 A reakcióelegyet először inert atmoszféra alatt, dietil-értben, egy 

éjszakán át kevertették, majd kloroformban hidrogén-bromiddal kezelve, jó hozammal 

(94%) kapták meg a kívánt biszadduktot (42a). A dimetil-2,3-bisz(dietoxifoszfono)-1,4-

szukcinátot (42b) Mikroyannidis is szintetizálta (33. ábra).
108

 A reakcióban dietil-foszfitot 

addíciónált DMAD-ra (40) két lépésben, 70-75 °C-on, 100 órás reakcióidővel. 

Az említett módszerekhez képest, nekünk MW körülmények között egy lépésben, 

oldószer és egyéb segédanyag nélkül, 100 °C-on, 3,5 óra alatt 90, illetve 87%-os termeléssel 

sikerült előállítanunk a kívánt 42a és 42b vegyületet. 

Összességében elmondható, hogy sikeresen valósítottuk meg különféle >P(O)H 

reagensek foszfa-Michael-addícióját DMAD-ra MW körülmények között. A reakciókat bázis, 

katalizátor és a legtöbb esetben oldószer nélkül hajtottuk végre. Azt találtuk, hogy a mono- és 

biszadduktok keletkezésének aránya a reaktánsok mólarányával és a reakció körülményeivel 

befolyásolható. Munkánk során öt mono- (41a-e) és öt bisz-származékot (42a-e) szintetizáltunk, 



  Kísérleti rész 

69 | O l d a l  

 

melyek közül nyolc új vegyület. A bisz(dialkiloxifoszfonil)-szukcinátok (41a-d) mezo és racém 

izomerek elegyeként képződtek, melyek CH jeleit számítógépes NMR szimulációval igazoltuk. 

 Foszfonátok és foszfinátok alkoholízise mikrohullámú körülmények között 4.3.

A dialkil-foszfitok (H-foszfonátok) alapvető építőelemek a foszfororganikus kémiában. 

Legfontosabb felhasználási területeik, többek között karbonil- vagy imino-csoportra történő 

addíciójuk, amikor α-hidroxi- vagy α-aminofoszfonátok keletkeznek.
137,181

 Foszfa-Michael-

addíciókban kettős vagy hármas kötésre is beépíthetők, mint ahogy azt az Irodalmi áttekintés 

3.2. és a Kísérleti rész 4.2. fejezeteiben bemutattam. A Hirao-reakcióban aril-halogenidekkel 

P-C kötés kialakítására alkalmasak.
182

 A Kabachnik-Fields (foszfa-Mannich) reakciók során 

pedig az oxo-komponens és az amin mellett dialkil-foszfitokat is használnak 

α-aminofoszfonátok előállítására.
121

 Ezen reakciókra az Irodalmi áttekintés 3.4. és a Kísérleti 

rész 4.4. fejezeteiben található példa. A vegyes dialkil-foszfitok segítségével optikailag aktív 

vegyületek előállítására nyílik lehetőség az említett átalakításokban. 

Kutatómunkám során dialkil-foszfitok (H-foszfonátok) és foszfinsav-észterek 

(foszfinátok) alkoholízisének tanulmányozását tűztük ki célul. Az Irodalmi áttekintés 

3.3.2. fejezetében ismertettem a dialkil-foszfitok előállítási lehetőségeit, melyek között 

megtalálható az alkoholízissel történő előállításuk is. Az irodalom szerint a reakciókat bázikus 

katalizátor jelenlétében vagy a képződő alkohol folyamatos kidesztillálásával valósítják meg. 

Reakcióink során dietil-foszfit (DEP) és dimetil-foszfit (DMP), illetve 1-etoxi-3-metil-3-

foszfolén-1-oxid szolgáltak kiindulási anyagként. A reakciókat feleslegben vett alkoholokkal, 

bázis katalízis alkalmazása nélkül, MW körülmények között valósítottuk meg [10]. Vizsgáltuk 

a hőmérséklet, a reakcióidő és a reagensek arányának hatását a konverzióra, valamint 

törekedtünk a célvegyületek szempontjából legmegfelelőbb paramétereket meghatározására. 

A reakciókat GC mérésekkel követtük, a keletkezett termékek azonosítását GC-MS 

analízissel, az új vegyületek jellemzését pedig NMR és HRMS vizsgálatokkal végeztük. 

Az eredmények mindegyike 2-3 független kísérlet átlaga, melyek szórása minden 

esetben 5% alatt maradt. 

 Dialkil-foszfitok alkoholízise 4.3.1.

Az első modellreakciónkban a DEP (43) metanollal végzett alkoholízisét 

tanulmányoztuk (90. ábra), mely során először az egyik, majd egy következő lépésben a 

második etoxi-csoport is lecserélődik. 
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A kísérletek során három paraméter hatását vizsgáltuk a végső összetételre nézve. 

Változtattuk az alkohol mennyiségét (5-50 ekv.), a reakció hőmérsékletét (100-175 ºC), 

valamint a besugárzás idejét (40-120 perc). A hagyományos és MW fűtés közötti különbségek 

demonstrálásához bombacsövekben termikus összehasonlító kísérleteket is végeztünk. A 

kapott eredményeket a 27. táblázatban foglaltam össze. Az első kísérletben a DEP-hoz (43) 

5 ekvivalens metanolt mértünk be, majd a reagenseket 100 ºC-on 2 órán át reagáltattuk. Ekkor 

a reakcióelegy 63% DEP-ot (43), 31% etil-metil-foszfitot (EMP) (44) és 6% DMP-ot (45) 

tartalmazott (27. táblázat/1. kísérlet). A metanol feleslegét 25 ekvivalensre növelve, 125 ºC-on 

2 óra, valamint 150 ºC-on 1,5 óra alatt a konverzió 51, illetve 93%-ra nőtt, amelyből mindkét 

elegyben 38% volt a vegyes foszfit (44) mennyisége (27. táblázat/2. és 3. kísérletek). A 

kísérleteket 50 ekvivalens metanollal folytatva 125 ºC-on 1 óra alatt, 40% EMP (44) és 12% 

DMP (45) képződött. Az alkoholízist hosszabb reakcióidővel végezve, nem változott a 

konverzió (27. táblázat/4. kísérlet). Az eredmények alapján látható, hogy a metanol 

feleslegének növelése 125 ºC-on nem okozott számottevő változást a végtermék összetételében 

(27. táblázat/2. és 4. kísérletek). A termikus összehasonlító kísérlet már alacsony konverziónál 

(19%) lefékeződött (27. táblázat/5. kísérlet). A kiindulási elegyet 150 ºC-on besugározva, az 

alkoholízis már egy óra után közel kvantitatívan lejátszódott, a DMP (45) mennyisége pedig 

80%-ra nőtt (27. táblázat/6. kísérlet). Megfigyelhető, hogy a hőmérséklet növelése drámai 

változást eredményezett. Hagyományos melegítéssel, a reakció mindössze 48%-os 

konverzióval játszódott le (27. táblázat/7. kísérlet). Az alkoholízist 175 ºC-on végezve, a 

termékösszetétel 79% DMP (45), valamint 21% EMP (43) volt, azonban ugyan ezen 

hőmérsékleten, termikus körülmények között a reakcióelegy mindössze 46% DMP-ot (45), 

illetve 41% EMP-ot (44) tartalmazott (27. táblázat/8. és 9. kísérletek). Az eredmények alapján 

elmondható, hogy az alacsonyabb hőmérséklet a vegyes származék (44), a magasabb pedig a 

teljesen átésztereződött termék (45) képződésének kedvez. MW körülmények között, a 

hagyományos melegítéssel szemben, a reakció teljessé tehető. Az elérhető maximális EMP 

(44) arány 40% volt. 

 

90. ábra Dietil-foszfit alkoholízise metanollal 
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27. táblázat Dietil-foszfit alkoholízise metanollal 

Kísérlet 
Hőközlési 

mód 

Alkohol 

mennyiség 

[ekv.] 

T  

[°C] 
t  

[perc]
 

p  
[bar]

 

Összetétel [%]
a 

43 44 45 

1 MW 5 100 120 6 63 31 6 

2 MW 25 125 120 8 49 38 13 

3 MW 25 150 90 15 7 38 55 

4 MW 50 125 60
b 

8 48
 

40 12 

5 Δ 50 125 60
b 

n.a.
c 

81
 

17 2 

6 MW 50 150 60 15 1 19 80 

7
 Δ 50 150 60

b 
n.a.

c 
52

 
36 12 

8 MW 50 175 40 19 0 21 79 

9
 Δ 50 175 60

b 
n.a.

c 
13

 
41 46 

a
GC alapján. 

b
További besugárzás/melegítés nem okozott változást. 

c
Bombacsőben végzett reakció. 

A következő reakció az előző modell fordítottja, a DMP (45) alkoholízise volt etanollal 

(91. ábra, 28. táblázat). A DMP (45) az alkoholízis során sokkal reakcióképesebbnek 

bizonyult, mint a DEP (43), ugyanis 5 ekvivalens etanolt alkalmazva 100 ºC-on 2 óra alatt a 

reakcióelegyben mindössze 29% reagálatlan DMP (45) maradt, valamint 56% EMP (44) és 

15% DEP (43) keletkezett (28. táblázat/1. kísérlet). Az etanol mennyiségét 25 ekvivalensre 

növelve, 100 ºC-on 2 óra alatt alig változott a végtermék összetétele, azonban a konverzió 7%-

kal nőtt (78%) (28. táblázat/2. kísérlet). Amennyiben a reakcióidőt 3 órára növeltük, kis 

mértékben javult a konverzió (88%) (28. táblázat/3. kísérlet). A termikus reakció azonos 

körülmények között 72%-os konverzióval játszódott le, amely azonban további melegítés 

hatására sem változott (28. táblázat/4. kísérlet). Az elegyet 125 ºC-on 1 órán át reagáltatva, a 

végtermék 4% DMP-ot (45), 44% EMP-ot (44) és 52% DEP-ot (43) tartalmazott (28. 

táblázat/5. kísérlet). 150 ºC-on a DMP (45) teljesen elreagált, és 8% EMP (44), illetve 92% 

DEP (43) képződött (28. táblázat/6. kísérlet). A hőmérséklet jótékony hatása itt is 

megfigyelhető. Folytatva az etanol mennyiségének növelését, 125 ºC-on 50 ekvivalens 

etanollal a reakció 37% EMP-ot (44) és 61% DEP-ot (43) szolgáltatott (28. táblázat/7. 

kísérlet). A termikus reakció konverziója szintén magas volt (91%), azonban a DEP (43) 

aránya 20%-kal elmaradt a MW körülmények között végzett kísérlettől (28. táblázat/7. és 8. 

kísérletek). A hőmérsékletet 150 ºC-ra emelve, az alkoholízis mindkét esetben kvantitatívan 

lejátszódott. A termékek arányait tekintve a DEP (43) vált dominánssá (89, illetve 75%) 

(28. táblázat/9. és 10. kísérletek). Az alkoholízis 175 ºC-on 40 perc alatt gyakorlatilag teljesen 

végbement, 96% DEP (43) képződött (28. táblázat/11. kísérlet). Az elérhető maximális EMP 

(44) arány ezen modellreakció esetén 56% volt. 
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91. ábra Dimetil-foszfit alkoholízise etanollal 

28. táblázat Dimetil-foszfit alkoholízise etanollal 

Kísérlet 
Hőközlési 

mód 

Alkohol 

mennyiség 

[ekv.] 

T  

[°C] 
t  

[perc]
 

p  
[bar]

 

Összetétel [%]
a 

45 44 43 

1 MW 5 100 120 3 29 56 15 

2 MW 25 100 120 3 22 56 22 

3 MW 25 100 180 3 12 54 34 

4 Δ 25 100 180
b 

n.a.
c 

28 56 16 

5 MW 25 125 60 6 4 44 52 

6 MW 25 150 60 10 0 8 92 

7
 MW 50 125 60 6 2 37 61 

8 Δ 50 125 60
b 

n.a.
c 

9 50 41 

9 MW 50 150 60 10 0 11 89 

10 Δ 50 150 60
b 

n.a.
c 

0 25 75 

11
 MW 50 175 40 15 0 4 96 

a
GC alapján. 

b
További besugárzás/melegítés nem okozott változást. 

c
Bombacsőben végzett reakció. 

Az előző két reakció (90. és 91. ábrák) közös intermedierje az EMP (44). E vegyület 

előállítása szempontjából azok a reakciók jöhetnek számításba, amelyekben az EMP (44) 

aránya a legnagyobb. A DEP (43)/ MeOH páros esetén egyszer sem dominált az EMP (44), 

míg a DMP (45)/ EtOH reakcióban több esetben is 50% feletti arányban keletkezett 

(91. táblázat/1-4. kísérletek). Ezek alapján az utóbbi reakció alkalmasabb a vegyes észter 

(44) szintézisére. 

A következő reakció a DEP (43) alkoholízise volt n-butanollal (92. ábra), melynek 

kísérleti eredményeit a 29. táblázat tartalmazza. A DEP-ot (43) 25 ekvivalens n-butanollal 

reagáltatva 125 ºC-on 1 órán át, 75%-os konverzió mellett a butil-etil-foszfit (BEP) (46) volt a fő 

komponens (54%) (29. táblázat/1. kísérlet). 150 ºC-ra emelve a hőmérsékletet, már a dibutil-

foszfit (DBP) (47) dominált (66%), és a reakció szinte teljesen lejátszódott (29 táblázat/2. 

kísérlet). A n-butanol feleslegét 50 ekvivalensre növelve, 125 ºC-on 1 óra után a BEP (46) 

keletkezett túlnyomó többségben (53%), míg 150 ºC-on 79%-ban DBP (47) volt a főtermék (29. 

táblázat/3. és 4. kísérletek). A termikus reakció, hasonló körülmények között nem játszódott le 

teljesen (29. táblázat/5. kísérlet). Az elegyet 175 ºC-on besugározva már 40 perc alatt teljes 

konverziót értünk el, és szinte kizárólag DBP (47) keletkezett (29. táblázat/6. kísérlet). 
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92. ábra Dietil-foszfit alkoholízise n-butanollal 

29. táblázat Dietil-foszfit alkoholízise n-butanollal 

Kísérlet 
Hőközlési 

mód 

Alkohol 

mennyiség 

[ekv.] 

T  

[°C] 
t  

[perc]
 

p  
[bar]

 

Összetétel [%]
a 

43 46 47 

1 MW 25 125 60 3 25 54 21 

2 MW 25 150 60 5 3 31 66 

3 MW 50 125 60 4 21 53 26 

4 MW 50 150 60
b 

6 0 21 79 

5 Δ 50 150 60
b 

n.a.
c
 10 48 42 

6 MW 50 175 40 9 0 2 98 

a
GC alapján. 

b
További besugárzás/melegítés nem okozott változást. 

c
Bombacsőben végzett reakció. 

A DEP (43) után, a DMP (45) n-butanollal történő alkoholízisét vizsgáltuk (93. ábra 

és 30. táblázat). Az eddigi eredmények alapján (27. és 28. táblázatok), a DMP (45) 

reakcióképesebbnek mutatkozott a DEP-nál (43), ezért azonos körülmények között 

n-butanollal is magasabb konverziókat vártunk. Ennek megfelelően, már 125 ºC-on 1 óra 

után 25 ekvivalens butanollal is 100%-os konverzióval játszódott le a reakció, melyben 60%-

ban DBP (47) képződött (30. táblázat/1. kísérlet). 150 ºC-ra emelve a hőmérsékletet, 

csaknem a teljes DEP (43) mennyiség DBP-tá (47) alakult át (30. táblázat/2. kísérlet). 

Azonos körülmények esetén, de az alkohol mennyiségét növelve, csak kis mértékben 

változott a végtermék összetétele (30. táblázat/1. és 3., illetve 2. és 4. kísérletek). Az 

alkoholízist 25, illetve 50 ekvivalens n-butanollal végezve, 125 ºC-on, 1 óra alatt mindössze 

40 és 32% butil-metil-foszfit (BMP) (48) keletkezett (30. táblázat/1. és 3. kísérletek). 

Összehasonlításképpen, ez az eredmény jóval alacsonyabb, mint az ugyanezen körülmények 

között elvégzett DEP (43)/BuOH reakció esetén elért 54% és 53% (29. táblázat/1. és 3. 

kísérletek). Az alkoholízist 150 ºC-on végrehajtva, mind a termikus, mind pedig a MW 

reakció meglehetősen hatékonynak bizonyult (konverzió 100%), azonban az utóbbi esetben 

90 perc után kizárólag DBP (47) képződött (30. táblázat/5. és 6. kísérletek). Hagyományos 

hőközléssel, további melegítés hatására sem sikerült növelni a DBP (47) arányát (84%). 
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93. ábra Dimetil-foszfit alkoholízise n-butanollal 

30. táblázat Dimetil-foszfit alkoholízise n-butanollal 

Kísérlet 
Hőközlési 

mód 

Alkohol 

mennyiség 

[ekv.] 

T  

[°C] 
t  

[perc]
 

p  
[bar]

 

Összetétel [%]
a 

45 48 47 

1 MW 25 125 60 3 0 40 60 

2 MW 25 150 60 5 0 7 93 

3 MW 50 125 60 4 0 32 68 

4 MW 50 150 60 6 0 4 96 

5 MW 50 150 90 6 0 0 100 

6 Δ 50 150 60
b 

n.a.
c
 0 16 84 

a
GC alapján. 

b
További melegítés nem okozott változást. 

c
Bombacsőben végzett reakció 

A következő modell a DEP (43) és az izopropil-alkohol (IPA) reakciója volt (94. ábra, 

31. táblázat). Az IPA-t 25 ekvivalens mennyiségben alkalmazva 125 ºC-on, 57%-ban az etil-

izopropil-foszfit (EiPrP) (49) képződött (31. táblázat/1. kísérlet). A hőmérsékletet 150 ºC-ra 

emelve, a diizopropil-foszfit (DiPrP) (50) keletkezett túlnyomó többségben (79%) (31. 

táblázat/2. kísérlet). Az alkohol mennyiségét 50 ekvivalensnyire növelve, 125 ºC-on, 1 óra 

után, a főtermék az EiPrP (49) (60%) volt (31. táblázat/ 3. kísérlet). A hőmérséklet emelésének 

hatására (150 ºC, majd 175 ºC) a DiPrP (50) aránya fokozatosan emelkedett (84% és 94%), 

ezzel szemben az EiPrP (49) aránya lecsökkent (16% és 6%) (31. táblázat/4. és 5. kísérletek). 

 
94. ábra Dietil-foszfit alkoholízise izopropil-alkohollal MW körülmények között 

31. táblázat Dietil-foszfit alkoholízise izopropil-alkohollal MW körülmények között 

Kísérlet 

Alkohol 

mennyiség 

[ekv.] 

T  

[°C] 
t  

[perc]
 

p  
[bar]

 

Összetétel [%]
a 

43 49 50 

1 25 125 60 6 26 57 17 

2 25 150 60 10 1 20 79 

3 50 125 60 6 15 60 25 

4 50 150 60 10 0 16 84 

5 50 175 40 15 0 6 94 

a
GC alapján. 
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A DEP (43) alkoholízisét n-pentanollal is elvégeztük (95. ábra és 32 táblázat). Mind 

10 ekvivalens alkoholt használva 125 ºC-on 1,5 órás reakcióidővel, mind pedig 25 ekvivalens 

alkohollal 125 ºC-on 1 óra után, az etil-pentil-foszfit (EPeP) (51) volt a fő komponens (46% és 

52%) (32. táblázat/1. és 2. kísérletek). A nagyobb alkohol felesleg nem növelte jelentősen a 

konverziót. Az alkoholízist magasabb hőmérsékleteken (150 és 175 ºC-on) végezve, a dipentil-

foszfit (DPeP) (52) aránya került túlsúlyba (91% és 92%) (32. táblázat/3. és 4. kísérletek). 

 
95. ábra Dietil-foszfit alkoholízise n-pentanollal MW körülmények között 

32. táblázat Dietil-foszfit alkoholízise n-pentanollal MW körülmények között 

Kísérlet 

Alkohol 

mennyiség 

[ekv.] 

T  

[°C] 
t  

[perc]
 

p  
[bar]

 

Összetétel [%]
a 

43 51 52 

1 10 125 90 2 15 46 39 

2 25 125 60 2 3 52 45 

3 25 150 60 3 0 9 91 

4 25 175 40 5 0 8 92 

a
GC alapján. 

A DEP (43) alkoholízisét n-oktanollal és izooktanollal (2-etilhexanollal) is 

megvalósítottuk (96. ábra). A reakciók során kizárólag a vegyes foszfitok (53 és 55) 

előállítása volt a célunk. Azokat a paramétereket alkalmaztuk, melyeknél a korábbi reakciók 

során leginkább a vegyes termék keletkezett. Ennek értelmében az alkoholíziseket 

25 ekvivalens alkohollal, 125 ºC-on 1 órán keresztül végeztük. Az eredmények a 

33. táblázatban találhatók. Az n-oktanol esetében a reakció 77%-os konverzióval játszódott le. 

A termékösszetételt tekintve, 61% etil-oktil-foszfit (EOP) (53) keletkezett 16% dioktil-foszfit 

(DOP) (54) mellett (33. táblázat/1. kísérlet). Az izooktanollal végzett kísérlet során 92%-os 

konverziót értünk el, ekkor a végtermék 63% etil-izooktil-foszfitot (EiOP) (55) és 29% 

diizooktil-foszfitot (DiOP) (56) tartalmazott (33. táblázat/2. kísérlet). Megfelelő körülmények 

között, mindkét esetben 60% feletti vegyes észter arányt érhető el. 

 
96. ábra Dietil-foszfit alkoholízise n-oktanollal és izooktanollal MW körülmények között 
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33. táblázat Dietil-foszfit alkoholízise n-oktanollal és izooktanollal MW körülmények között 

Kísérlet R 
Összetétel [%]

a 

43 53 54 

1 n-oktil 23 61 16 

  43 55 56 

2 2-etilhexil (izooktil) 8 63 29 

a
GC alapján.

 

Azon reakciók esetén, amelyek a vegyes foszfitokat tartalmazták legnagyobb arányban, 

a nyers termékelegyet oszlopkromatográfiával szétválasztottuk. A kiindulási dialkil-foszfit, a 

vegyes észter, valamint a kétszeresen átészterezett származék kémiailag nagyon hasonlóak, 

ezért elválasztásuk nem könnyű. A vegyes foszfitok közül az EMP (44) elválasztása volt a 

legnehezebb, ugyanis a kiindulási DMP-tól (45) és a kétszeresen átészterezett DEP-tól (43) 

alig különbözik. Az alkillánc növekedésével egyre nőtt a vegyületek közötti különbség, így az 

elválasztás is egyszerűsödött. A kipreparált vegyes származékokat a 34. táblázatban foglaltam 

össze, melyek az EMP (44), EiPrP (49) és a BEP (46) kivételével mind ismeretlen vegyületek. 

A dialkil-foszfitok fontos jellemzője a 690 Hz körüli 
1
JPH csatolás, amely a vizsgált vegyületek 

esetén, mind a H-csatolt 
31

P NMR, mind pedig a 
1
H NMR spektrumokból megállapítható volt. 

Természetesen mindkét spektrumból ugyanazokat az értékeket kaptuk. 

34. táblázat Az előállított vegyes dialkil-foszfitok 
31

P NMR és termelési adatai 

a
CDCl3-ban. 

b
GC alapján. 

c
28. táblázat/1. kísérlet. 

d
29. táblázat/1. kísérlet. 

e
30. táblázat/1. kísérlet. 

f
31. táblázat/3. 

kísérlet. 
g
32. táblázat/2. kísérlet. 

h
33. táblázat/1. kísérlet. 

i
33. táblázat/2. kísérlet.

 j
Oszlopkromatográfiás 

elválasztás után. 

A fentiek alapján elmondható, hogy a megfelelő paraméterek alkalmazásával 

valamennyi modellreakció a kívánt termékek keletkezésének irányába hangolható. A 

szimmetrikus dialkil-foszfitok jellemzően erélyesebb körülmények között, az adott esetben 

célvegyület vegyes származékok pedig alacsonyabb hőmérsékleten állíthatók elő. A dialkil-

foszfitok alkoholízisének vizsgálata során nyolc modellreakciót tanulmányoztunk, melyeket 

mind a vegyes, mind pedig a teljesen átészterezett származékok előállítására optimalizáltunk. 

Összesen hét vegyes észtert szintetizáltunk, melyek közül négy (48, 51, 53 és 55) az 

Vegyes dialkil 

foszfitok 
EMP (44) BEP (46) BMP (48) EiPrP (49) EPeP (51) EOP (53) EiOP (55) 

δP
a
 

(
1
JPH) 

9,0 

(698,8) 

7,6 

(693,0) 

9,3 

(695,0) 

8,8 

(691,7) 

7,7 

(692,1) 

7,6 

(692,7) 

7,9 

(692,3) 

δP
irodalmi

 

(
1
JPH) 

9,0
134

 
6,6 (CCl4)

132
 

(684) 
 

6,9 (CCl4)
132

 

(678) 
   

Részarányok
b 

56%
c 

54%
d 

40%
e 

57%
f 

52%
g 

61%
h 

63%
i 

Termelés
j 

52% 50% 36% 52% 49% 58% 60% 
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irodalomban nem ismert vegyület, háromról (44, 46 és 49) pedig csak részleges jellemzés 

(
31

P és 
1
H NMR) található. 

A vegyes dialkil-foszfitok – mint ahogy a fejezet bevezetőjében említettem – értékes 

építőelemek lehetnek különféle szintézisekben. A kereskedelemben kapható vegyes foszfitok 

meglehetősen drágák. Azonban az általunk kidolgozott eljárással bázis katalízis alkalmazása 

nélkül, 125 °C-on, 1 óra alatt hatékonyan juthatunk a kívánt vegyes származékokhoz. 

 Az 1-etoxi-3-metil-3-foszfolén-1-oxid alkoholízise 4.3.2.

Munkánk folytatásaként, a reakciókat az 1-etoxi-3-metil-3-foszfolén-1-oxid (28a) 

alkoholízisére is kiterjesztettük. Több előkísérletet végeztünk, melyek eredményei arra 

engednek következtetni, hogy a dialkil-foszfitok esetében alkalmazott paramétereknél 

erélyesebb körülmények szükségesek. A kísérletek során kiderült, hogy az észteresítések 

200 ºC felett játszódnak le hatékonyabban, ezért a reakciókat magasabb forráspontú 

(138-195 ºC) alkoholokkal hajtottuk végre. Első modellreakciónkban az 1-etoxi-3-metil-3-

foszfolén-1-oxid (28a) alkoholízisét izooktanollal tanulmányoztuk (97. ábra és 35. táblázat). 

A reakciót először 50 ekvivalens alkohollal, 220 ºC-on 2 órán keresztül végeztük MW 

körülmények között, 44%-ban kapva az 1-izooktiloxi-3-metil-3-foszfolén-oxidot (57) 

(35. táblázat/1. kísérlet). Az alkohol mennyiségét csökkentve (25 ekv.) 59% foszfinát (57) 

keletkezett (35. táblázat/2. kísérlet), melynek részarányát hosszabb reakcióidővel növelni 

tudtuk (35. táblázat/3. és 5. kísérletek). A legjobb eredményt 5 óra után értük el, ekkor 

86%-ban képződött a kívánt termék (57) (35. táblázat/5. kísérlet). A termikus összehasonlító 

kísérletek alapján látható, hogy a reakciók eredményei 17, illetve 28%-kal elmaradnak az 

azonos paraméterekkel MW körölmények között végzett alkoholízisektől (35. táblázat/3. és 

4., illetve 5. és 6. kísérletek). Tovább csökkentve az alkohol feleslegét, a magas hőmérséklet 

(220 °C) miatt a 3-foszfolén-oxid (57) részben 2-foszfolén-oxiddá (58) izomerizálódott, ami 

a 3-foszfolén-oxidok esetében nem meglepő (35. táblázat/7. kísérlet). A reakciót 2 

ekvivalens alkohollal végezve, a kiindulási vegyület (26a) szinte teljesen elreagált, és még 

több izooktiloxi-2-foszfolén-oxid (58) képződött (35. táblázat/8. kísérlet). 

 
97. ábra 1-Etoxi-3-metil-3-foszfolén-1-oxid alkoholízise izooktanollal 
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35. táblázat 1-Etoxi-3-metil-3-foszfolén-1-oxid alkoholízise izooktanollal 

Kísérlet 
Hőközlési 

mód 

Alkohol 

mennyiség 

[ekv.] 

t  
[óra]

 

Összetétel [%]
a 

28a 57 58 

1 MW 50 2 56 44 0 

2 MW 25 2 41 59 0 

3 MW 25 3,5 24 76 0 

4 Δ 25 3,5 52 48 1 

5 MW 25 5 14 86 0 

6 Δ 25 5 31 69 0 

7 MW 5 2 10 80 10 

8 MW 2 2 3 73 24 

a
GC alapján. 

Az alkoholízist egy rövidebb szénláncú alkohollal, n-pentanollal is tanulmányoztuk 

(98. ábra). A kísérleteket 200 ºC-on végeztük, 2 órás reakcióidővel. 

 

98. ábra 1-Etoxi-3-metil-3-foszfolén-1-oxid alkoholízise n-pentanollal MW körülmények között 

Az eredmények alapján (36. táblázat) látható, hogy az alkoholízis 200 ºC-on 

alacsonyabb konverzióval játszódott le, azonban az is megfigyelhető, hogy ebben az esetben 

is kisebb alkoholfelesleggel sikerült jobb eredményt elérnünk. A legjobb konverzió 27% volt 

(36. táblázat/3. kísérlet). Említésre méltó, hogy míg 220 ºC-on a főtermék mellett az 

izomerizálódott termék is képződött, addig 200 °C-on nem tapasztaltunk izomerizációt. 

36. táblázat 1-Etoxi-3-metil-3-foszfolén-1-oxid alkoholízise n-pentanollal MW körülmények között 

Kísérlet 
Alkohol mennyiség 

[ekv.] 

Összetétel [%]
a 

28a 59 

1 50 95 5 

2 25 87 13 

3 5 73 27 

a
GC alapján. 

Elmondható, hogy a vizsgált foszfinsav-észter (28a) alkoholízisét izooktanollal és 

n-pentanollal is sikerült katalizátor nélkül megvalósítanunk, bár ezek hatékonysága elmaradt 

a foszfonátok reakcióitól. 
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 Kabachnik-Fields reakciók mikrohullámú körülmények között 4.4.

Munkám során Kabachnik-Fields (foszfa-Mannich) kondenzációkat, illetve ennek 

kiterjesztett változatát a kétszeres Kabachnik-Fields (bisz(foszfa-Mannich)) reakciókat is 

tanulmányoztam MW körülmények között. 

A Kabachnik-Fileds reakciók esetén 2H-pirán-2-on-származékok (3-amino-6-metil-, 

5-acetil-3-amino-6-metil- és 3-amino-5-benzoil-6-metil-2H-pirán-2-on), paraformaldehid, 

valamint >P(O)H csoportot tartalmazó reagensek (dialkil-foszfitok és difenilfoszfin-oxid) 

szolgáltak kiindulási anyagként [11]. A kettős Kabachnik-Fields kondenzációk során primer 

aminokat (ciklohexil-, benzil, és aril-aminokat) reagáltattunk kétszeres feleslegben vett 

paraformaldehiddel és különféle >P(O)H vegyületekkel (dialkil-foszfitokkal, etil-fenil-H-

foszfináttal vagy diefnilfoszfin-oxiddal) [12,13].
 

Fontos szempontnak tartottuk a „zöld kémiát”, ezért kísérleteink során környezetbarát 

reakciókörülmények alkalmazására törekedtünk, igyekeztünk kerülni az oldószerek és 

katalizátorok használatát. A keletkezett vegyületek azonosítását 
31

P, 
1
H és 

13
C NMR-rel, 

illetve HRMS méréssel végeztük. 

A kétszeres Kabachnik-Fields reakciók során vizsgáltuk a képződő termékek 

felhasználhatóságát P-ligandumokként, ezért az N,N-bisz(difenilfoszfinoilmetil)-aminokból 

kétszeres deoxigénezés után borán- és platina-komplexeket képeztünk. Az utóbbi vegyületek 

kristályszerkezetét röntgendiffrakciós mérésekkel, az egyik komplex térszerkezetét pedig 

kvantumkémiai számításokkal is igazoltuk. 

A fejezetet az előállított átmenetifém-komplexek hidroformilezésben mutatott 

katalitikus aktivitásának bemutatásával zárom. 

 A 3-Amino-2H-Pirán-2-on-származékok Kabachnik-Fields reakciója 4.4.1.

Kutatómunkám ezen részét M. Kočevar kutatócsoportjával együttműködve végeztük. 

A reakciókhoz szükséges kiindulási 3-amino-2H-pirán-2-on-származékokat M. Kočevar és 

munkatársai állították elő.
183,184

 

Először a 3-amino-6-metil-2H-pirán-2-ont (60) reagáltattuk ekvivalens mennyiségű 

paraformaldehiddel és dietil-, illetve dibutil-foszfittal (99. ábra, 37. táblázat) [11]. A 

reakciókat MW körülmények között oldószer hozzáadása nélkül valósítottuk meg, 120 °C-on, 

2,5 órás reakcióidővel. Ekkor 74 és 88%-ban kaptuk a várt dialkil-(6-metil-2-oxo-2H-pirán-3-

il)-amino-metilfoszfonátokat (61a,b) (37. táblázat/1. és 2. kísérletek). A kondenzációt ezután 

difenilfoszfin-oxiddal is elvégeztük, a homogenitás biztosítása érdekében acetonitrilben. 
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Ebben az esetben a szekunder foszfin-oxidok fokozott reakcióképességének köszönhetően, a 

reakció már alacsonyabb hőmérsékleten (100 °C-on) is hatékonyan lejátszódott, 98%-os 

termeléssel szolgáltatva a kívánt terméket (61c) (37. táblázat/3. kísérlet). 

 
99. ábra 3-amino-6-metil-2H-pirán-2-on Kabachnik-Fields reakciója 

37. táblázat 3-amino-6-metil-2H-pirán-2-on Kabachnik-Fields reakciója 

Kísérlet R 
T  

[°C] 
t  

[óra] 
Termelés 

[%]
a
 

1 EtO 120 2,5 74 (61a) 

2 BuO 120 2,5 88 (61b) 

3
b 

Ph 100 3 98 (61c) 

a
Oszlopkromatográfiás tisztítás után. 

b
Acetonitrilben. 

A foszfa-Mannich reakciót 5-acil-szubsztituált 3-amino-2H-pirán-2-on-származékokra 

(62 és 63) is kiterjesztettük (100. ábra, 38. táblázat). A kondenzációkat az előzőekhez 

hasonlóan, dialkil-foszfitokkal oldószer nélkül 120 °C-on, difenilfoszfin-oxiddal pedig 

acetonitrilben 100 °C-on hajtottuk végre. Oszlopkromatográfiás tisztítás után 61-98%-os 

termeléssel kaptuk a megfelelő N-(2H-piranonil)-α-aminofoszfonátokat (64a-c és 65b) 

és -α-aminofoszfin-oxidokat (64d és 65d) (38. táblázat/1-6. kísérletek). 

 

100. ábra 5-keto-3-amino-6-metil-2H-pirán-2-on-származékok Kabachnik-Fields reakciója 

38. táblázat 5-keto-3-amino-6-metil-2H-pirán-2-on-származékok Kabachnik-Fields reakciója 

Kísérlet R
1 

R
2 T  

[°C] 
t  

[óra] 
Termelés 

[%]
a
 

1 Me MeO 120 1,5 90 (64a) 

2 Me EtO 120 2 74 (64b) 

3
 Me BuO 120 2 91 (64c) 

4
b 

Me Ph 100 2 98 (64d) 

5 Ph EtO 120 4 61 (65b) 

6
b 

Ph Ph 100 2 97 (65d) 

a
Oszlopkromatográfiás tisztítás után. 

b
Acetonitrilben. 
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Megállapíthatjuk, hogy a legjobb eredményeket az 5-acetil-3-amino-6-metil-2H-

pirán-2-onnal (62) értük el. 

A MW besugárzás hatásának vizsgálatára, néhány esetben termikus kísérleteket is 

végeztünk. Az összehasonlíthatóság kedvéért a 39. táblázatban a MW körülmények között 

elért eredményeket is feltüntettem. A kísérleteket minden esetben a MW reakciók során 

alkalmazott hőmérsékleten és reakcióidővel végeztük el. A kapott eredmények alapján 

látható, hogy hagyományos melegítéssel 23-25%-kal alacsonyabb termelés érhető el. 

Elmondható tehát, hogy a MW technika a 3-amino-2H-pirán-2-on-származékok (60, 62 és 

63) Kabachnik-Fields reakciói során is hatékonynak bizonyult. 

39. táblázat 3-amino-2H-pirán-2-on -származékok Kabachnik-Fields reakciója termikus és MW körülmények között 

Kísérlet R
1 

R
2 Hőközlési 

mód 

T  

[°C] 
t  

[óra] 
Termelés 

[%]
a
 

1 – EtO Δ 120 2,5 49 (61a) 

2 – EtO MW 120 2,5 74 (61a) 

3 Me EtO Δ 120 2 51 (64b) 

4 Me EtO MW 120 2 74 (64b) 

5 Ph EtO Δ 120 4 38 (65b) 

6 Ph EtO MW 120 4 61 (65b) 

a
Oszlopkromatográfiás tisztítás után. 

Munkánk során sikeresen valósítottuk meg 3-amino-2H-pirán-2-on-származékok  

(60, 62 és 63) Kabachnik-Fields reakcióit katalizátor és a legtöbb esetben oldószer 

hozzáadása nélkül, melynek eredményeképpen kilenc új N-(2H-piranonil)-α-

aminofoszfonátot (61a,b, 64a-c és 65b), illetve -α-aminofoszfin-oxidot (61c, 64d és 65d) 

állítottunk elő. 

 Primer aminok kétszeres Kabachnik-Fields reakciója 4.4.2.

Az Irodalmi áttekintés 3.4.2. fejezetében említettem, hogy kutatócsoportunkban 

korábban már eredményesen tanulmányozták n-propil- és n-butil-amin kettős Kabachnik-Fields 

reakcióját MW körülmények között.
176

 Munkánk során a reakciókörülmények megválasztásánál 

ezen kutatások eredményeiből indultunk ki. A legjobb eredményeket 100 °C-on 1 órás 

reakcióidővel kapták, így kísérleteinket ezek figyelembevételével végeztük. 

Első modellreakcióinkban ciklohexil- és benzil-amint, illetve 4-metoxi-anilint 

reagáltattunk 2 ekvivalens paraformaldehiddel és 2 ekvivalens dialkil-foszfittal (dietil-, 

dimetil-, dibutil-, valamint dibenzil-foszfittal) vagy etil-fenil-H-foszfináttal oldószermentes 

körülmények között, 100 °C-on, MW besugárzás közben (101. ábra) [12]. A kondenzációk 
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1 óra alatt 56-98% közötti termeléssekkel játszódtak le (40. táblázat). Az etil-fenil-H-

foszfináttal végzett reakciókban az N,N-bisz(etoxi-fenilfoszfinometil)-aminok (66e és 67e) 

diasztereomerek 1:1 arányú keverékeként képződtek. A legjobb eredményeket benzil-aminnal 

értük el, ami feltehetően a benzil-amin megnövekedett reakcióképességének köszönhető. 

 

101. ábra Primer aminok kétszeres Kabachnik-Fields reakciója dialkil-foszfitokkal és etil-fenil-H-foszfináttal 

40. táblázat Primer aminok kétszeres Kabachnik-Fields reakciója dialkil-foszfitokkal és etil-fenil-H-foszfináttal 

R
2 

R
3 

Termelés [%]
a 

R
1
= 

c
Hex R

1
= Bn R

1
= 4-MeOPh 

MeO MeO 65 (66a) 82 (67a) 85 (68a) 

EtO EtO 86 (66b) 98 (67b) 89 (68b) 

BuO BuO
 

96 (66c) 98 (67c) 85 (68c) 

BnO BnO
 

76 (66d) 91 (67d) 81 (68d) 

EtO Ph 56 (1:1) (66e) 97 (1:1) (67e) – 

a
Oszlopkromatográfiás tisztítás után. 

A szilárd halmazállapotú difenilfoszfin-oxiddal a heterogenitás elkerülése miatt 

kénytelenek voltunk acetonitrilt használni (102. ábra). A kondenzációt a ciklohexil- és a benzil-

amin, valamint a 4-metoxianilin mellett anilinnel és 4-metilanilinnel is végrehajtottuk 100 °C-on 

1,5-2 órás reakcióidővel. Oszlopkromatográfiás tisztítás után 55-95%-os termeléssel jutottunk a 

megfelelő bisz(difenilfoszfinoilmetil)-aminokhoz (69) (41. táblázat). 

 

102. ábra Primer aminok kétszeres Kabachnik-Fields reakciója difenilfoszfin-oxiddal 
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41. táblázat Primer aminok kétszeres Kabachnik-Fields reakciója difenilfoszfin-oxiddal 

R
 t  

[óra] 
Termelés  

[%]
a 

c
Hex 2 90 (69a) 

Bn 1,5 95 (69b) 

4-MeOPh 1,5 94 (69c) 

Ph 1,5 55 (69d) 

4-MePh 1,5 89 (69e) 

a
Oszlopkromatográfiás tisztítás után. 

Az anilinnel végzett reakcióban a várt termék (69d) mellett ~15%-ban a 103. ábrán 

látható 70-es melléktermék képződését tapasztaltuk. 

 
103. ábra Az anilinnel végzett reakcióban keletkezett melléktermék 

4.4.2.1. A bisz(>P(O)CH2)-aminok spektroszkópiás jellemzése 

Mivel az előállított molekulák nagy része új vegyület, pontos szerkezetigazolásra volt 

szükség. A rutin 
31

P, 
1
H és 

13
C NMR mérések mellett 

31
P-lecsatolt 

1
H és 2 dimenziós 

(COSY, HMQC és HMBC) spektrumokat is készítettünk. 

A 
31

P lecsatolásnak köszönhetően a nagymértékben egyszerűsödött 
1
H spektrum 

megfejtésekor egy érdekes jelenségre lettünk figyelmesek. Bár az 

N,N-bisz(dietoxifoszfonometil)- (66b-68b), a N,N-bisz(dibutoxifoszfonometil)- (66c-68c) és a 

N,N-bisz(dibenziloxifoszfonometil)-aminok (66d-68d) nem tartalmaznak kiralitáscentrumot, 

spektrumaikban az OCH2 jelek diasztereotóp-szerű viszonyt mutatnak. 

A „bisz” struktúra következményeként néhány 
13

C jel nem várt multiplicitással 

jelentkezett. Ebből a megfigyelésből arra következtettünk, hogy a 
13

C jel egy AXX’ 

spinrendszer „A” része, azaz a molekulákban található két foszforatom mágnesesen nem 

ekvivalens, csatolásaik nem azonosak. 

Az N,N-bisz(etoxi-fenilfoszfinometil)-aminok (66e és 67e) előállításakor az 

asszimetrikusan szubsztituált foszforatom miatt diasztereomerek 1:1 arányú keveréke 

képződött. Mivel a 
31

P spektrumban a két izomer jele jól elkülönült, a protonspektrum 

jeleinek hozzárendelését egy 
1
H–

31
P heteronukleáris korrelációs HMBC spektrum alapján 
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kezdtük el (104. ábra), majd további kétdimenziós spektrumok (COSY és HMQC) 

segítségével sikerült az izomerek 
1
H és 

13
C jeleit elkülöníteni. 

 

104 ábra: 
1
H–

31
P HMBC felvétel részlete az N,N-bisz(etoxi-fenilfoszfinometil)-ciklohexil-aminról 

4.4.2.2. A termékek hasznosítása; platina- és borán-komplex képzés 

Csoportunkban korábban sikerrel állítottak elő heterociklusos P-ligandot tartalmazó 

átmenetifém-komplexeket, melyek hatékonynak bizonyultak sztirol-származékok 

regioszelektív hidroformilezésében.
185,186

 Az előállított N,N-bisz(difenilfoszfinoilmetil)-

aminokból (69a-e) mi is megkíséreltünk platina-komplexeket előállítani [12,13]. 

A platina- és borán-komplexek szintézise során először az 

N,N-bisz(difenilfoszfinoilmetil)-aminokat (69a-e) kétszeresen deoxigéneztük (105. ábra). A 

deoxigénezést minden esetben 3 ekvivalens fenil-szilánnal végeztük 80 °C-on 3 napig inert 

atmoszféra alatt. Az így képződött foszfin-származékok (71a-e) levegőre rendkívül 

érzékenyek, könnyen oxidálódnak. Ennek elkerülése érdekében azonnal tovább alakítottuk, 

azaz platina- (72) vagy borán-komplex (73) formájában stabilizáltuk (105. és 106. ábrák). 

A platina-komplexek (72a-e) szintézisekor a deoxigénezéssel nyert foszfinok (71a-e) 

elegyéhez inert atmoszféra alatt 1,05 ekvivalens diklór-dibenzonitril-platinát adtunk, és a 

reakciót szobahőmérsékleten kevertettük. Egy nap után a cisz-kelát-platina-komplexek 

(72a-e) fehér kristályként váltak ki. A reakciókat benzolban és toluolban is elvégeztük, 

azonban azt tapasztaltuk, hogy a kívánt komplexek (72a-e) csak benzolból váltak ki. Az 

előállított platina-komplexek (72a-e) hozama a 42. táblázatban látható. 
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105. ábra: Cisz-kelát-platina-komplexek előállítása 

42. táblázat Cisz-kelát-platina-komplexek előállítása során elért eredmények  

R
 Termelés 

[%]
a 

c
Hex 49 (72a) 

Bn 60 (72b) 

4-MeOPh 50 (72c) 

Ph 45 (72d) 

4-MePh 60 (72e) 

a
Oszlopkromatográfiás tisztítás után. 

A foszfinok levegőre nagyon érzékenyek, könnyen oxidálódnak. Ennek egy 

lehetséges elkerülési módja, hogy borán-komplex formájában stabilizáljuk, amiből az adott 

foszfin szükség esetén szekunder aminokkal melegítve könnyen felszabadítható és 

továbbalakítható.
187

 

Az N,N-bisz(difenilfoszfinoilmetil)-ciklohexil-aminból (69a) deoxigénezés után 

foszfin-borán-komplexet (73) képeztünk (106. ábra). A reakciót inert atmoszférában, 

szobahőmérsékleten, dimetil-szulfid borán-komplex (BH3∙SMe2) 2M-os tetrahidrofurános 

oldatának hozzáadásával hajtottuk végre, és 26%-os termeléssel kaptuk a 73-as komplexet. 

 

106. ábra: N,N-Bisz(difenilfoszfinoilmetil)-ciklohexil-amin borán-komplexének előállítása 

4.4.2.3. Platina-komplexek térszerkezete 

Az előállított platina-komplexek (72a-c és 72e) térszerkezetét röntgenkrisztallográfiával, 

az N,N-bisz(difenilfoszfinoilmetil)-ciklohexil-amin platina komplexének (72a) szerkezetét pedig 

kvantumkémiai számításokkal is igazoltuk. 
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A kvantumkémia számításokat Dr. Körtvélyesi Tamás (SZTE) végezte. A 72a platina-

komplex térszerkezetét B3LYP/6-31G
**

 LANL2DZ típusú kvantumkémiai számításokkal 

modellezte gázfázisban. A 107. ábrán látható, hogy a platinaatomot is magában foglaló hattagú 

heterociklus deformált szék konformációjú, a fenilgyűrűk pedig torzult T alakot vesznek fel. 

                 

107. ábra: A 72a platina-komplex szerkezete B3LYP/6-31G
**

 LANL2DZ típusú kvantumkémiai számítás alapján 

A röntgenkrisztallográfiai vizsgálatokat Dr. Czugler Mátyás és Holczbauer Tamás 

(MTA-TTK) segítségével végeztük. A 72a komplex esetén DMSO oldószerből sikerült 

egykristályt növesztenünk, melynek elemi cellájában (108. ábra) két komplex molekula 

(72a) és egy DMSO molekula található. 

 

108. ábra A 72a platina-komplex szerkezete ORTEP
188

 diagramon ábrázolva 

A kristályrácsban a komplex molekula két egymástól kissé különböző konformációban 

van jelen, melyek között az eltérést valószínűleg a DMSO jelenléte okozhatta. A 109. ábrán a 

két konformációt egymásra vetítettük, így a kisebb eltérések jól megfigyelhetők. 

 
109. ábra A 72a platina-komplex két konformációjának egymásra vetített képe 
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A röntgendiffrakciós vizsgálat két konformációját a kvantumkémiai számítással 

kapott modellel is összehasonlítottuk. Az 110. ábrán jól kivehető, hogy a középső hattagú 

metallo-heterociklus majdnem teljesen illeszkedik, a fenilgyűrűk elfordulása pedig a P-C 

kötés körüli rotációval magyarázható. 

             

110. ábra A 72a platina-komplex két konformációjának összehasonlítása a kvantumkémiai modellel 

További három platina-komplexből is sikerült egykristályt növesztenünk, melyek 

molekulaszerkezetét a 111-113. ábrák szemléltetik. 

 
111. ábra A 72b platina-komplex szerkezete ORTEP

188
 diagramon ábrázolva 

 

112. ábra A 72c platina-komplex szerkezete ORTEP
188

 diagramon ábrázolva 
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113. ábra A 72e platina-komplex szerkezete ORTEP

188
 diagramon ábrázolva 

4.4.2.4. Platina-komplexek katalitikus aktivitásának vizsgálata 

A katalitikus vizsgálatok elvégzésében Dr. Kollár László és Pongrácz Péter (PTE) 

nyújtottak segítséget. A platina-komplex katalitikus aktivitását sztirol (74) hirdoformilezési 

reakciójában tanulmányoztuk [13]. 

 

114. ábra Platina-komplexek katalitikus aktivitásának vizsgálata sztirol hidroformilezésében 

A katalizátor-prekurzort ón(II)-kloriddal (SnCl2) kombinálva jön létre a reakcióban 

részt vevő katalitikus komplex. Az irodalom szerint a legtöbb esetben a SnCl2/Pt arány 1/2 

vagy 1/5,
189

 ugyanis ennél kisebb arány esetén csökkenhet a katalizátor aktivitása. Az 

általunk előállított platina-komplexek (72a-e) aktivitásának vizsgálatai során kiderült, hogy a 

komplexeinkben lévő szabad nitrogénatom nem SnCl2 akceptorként, hanem HCl 

akceptorként működik, így az SnCl2 még 1/1, illetve ennél kisebb arány mellett is képes 

betölteni kokatalizátor szerepét. 

Az egyes platina-komplexekkel elért legjobb eredményeket és az alkalmazott 

körülményket a 43. táblázatban foglaltam össze, és a 4. diagramon szemléltetem. 
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43. táblázat Platina-komplexek katalitikus aktivitásának vizsgálata során elért eredmények 

R
 T  

[°C] 
t  

[óra] 

Konverzió
a
 

[%] 

Skemo
b
 

[%] 

Sregio
c
 

[%]
 

c
Hex 60 20 >99,8 78 74 

Bn 60 5 87 76 77 

4-MeOPh 40 20 92 80 79 

4-MePh 100 1 96 73 70 

a
75+76+77. 

b
Kemoszelektivitás: [(75+76)/(75+76+77]×100. 

c
Regioszelektivitás: [75/(75+76)]×100. 

     4. diagram: Platina-komplexek katalitikus aktivitásának vizsgálata során elért eredmények  

 

Az eredmények alapján elmondható, hogy a legtöbb esetben elért csaknem teljes 

konverzió vetekszik a legjobb platina-difoszfin-ón-klorid katalizátor-rendszerek eredményeivel. 

A várt 2- és 3- fenilpropanal (75 és 76) mellett etil-benzol (77) melléktermék is keletkezett, tehát 

a kemoszelektivitás nem volt teljes. A két főtermék közül az elágazó láncú aldehid (75) 

képződött nagyobb arányban, annak ellenére, hogy a platina-katalizátorok regioszelektivitása 

általában az egyenes láncú terméknek (76) kedvez. Az elágazó láncú aldehideket (75) a jóval 

drágább ródium-tartalmú katalizátorokkal állítják elő, melyek esetleges kiváltásával 

komplexeinknek akár gyógyszeripari jelentősége is lehet. 

Munkánk során eredményesen valósítottuk meg primer aminok kétszeres Kabachnik-

Fields reakcióját MW körülmények között, katalizátor és túlnyomórészt oldószer nélkül. 

Különböző kiindulási anyagokat alkalmazva 19 bisz(aminofoszfonátot) (66a-e, 67a-

e, 68a-e), illetve aminofoszfin-oxidot (69a-e), öt platina- (72a-e) és egy borán-komplexet 

(73) szintetizáltunk, melyek közül 24 új vegyület (66a, 66c-e, 67a-e, 68a-e, 69a-e, 72a-e és 

73). A kivételt képző N,N-bisz(dietoxifoszfonilmetil)ciklohexil-amint (66b) az irodalomban 
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leírtnál (64. ábra)
174

 rövidebb idő alatt, nagyobb termeléssel és „zöldebb” 

reakciókörülmények között sikerült előállítanunk. 

A platina-komplexek katalitikus aktivitását sztriol (74) hidroformilezési reakciójában 

vizsgáltuk, mely során rendkívül jó konverziót, magas szelektivitást és a megszokottól eltérő 

regioszelektivitást tapasztaltunk. 

A Kabachnik-Fields reakciók során bizonyítottuk, hogy az irodalomban ajánlott – sok 

esetben a környezetet terhelő – katalizátorok és oldószerek a MW technika alkalmazásával 

elhagyhatók. 
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5. A kísérletek részletes leírása 

 Alkalmazott készülékek, analitikai és szerkezetvizsgálati leírások 5.1.

A mikrohullámú besugárzással végzett reakciókat 300 W-os CEM Discover típusú, 

nyomásfeltéttel ellátott mikrohullámú reaktorban hajtottuk végre. 

A reakcióelegyek tisztítására oszlop-, vagy flash-kromatográfiát (CombiFlash Rf), 

alkalmaztunk. Az oszlopkromatográfiás elválasztások szilikagél adszorbensen történtek. 

Az egyes reakciók lejátszódását, a reakcióelegyek feldolgozása után gázkromatográfiás 

vizsgálatokkal ellenőriztük. A méréseket HP 5890 típusú 2-es szériájú, FID detektorral 

felszerelt készülék segítségével végeztük el. A gázkromatográf egy 15 m × 0,18 mm-es 

Restek, Rtx-5 típusú 0,20 µm filmvastagságú kolonnát tartalmaz. A kolonna hőmérséklete 

1 percig 40 °C, majd a hőmérsékletprogram percenként 25 °C-ot emelkedik, amíg el nem éri a 

300 °C-ot, és ezt a hőmérsékletet 10 percen keresztül állandó értéken tartja. Az injektor 

hőmérséklete 290 °C. A FID detektoré pedig 300 °C. A vivőgáz N2. 

A termékeket GC-MS és/vagy HRMS mérésekkel azonosítottuk. A GC-MS felvételeket 

Agilent 6890 N-GC-5973 N-MSD típusú készülékkel vettük fel. A készülék egy 

30 m × 0.25 mm Restek, Rtx-5SILMS típusú kolonnát tartalmaz, melyen 0,25 µm vastagságú 

filmréteg van. A kolonna hőmérséklete 1 percig 45 °C, majd a hőmérséklet program percenként 

10 °C-ot emelkedik, míg el nem éri a 310 °C-ot és 17 percen keresztül tartja ezt a hőmérsékletet. 

Az injektor hőmérséklete 250 °C. He a vivőgáz. A mérések Splitless üzemmódban mentek. A 

HRMS felvételek ZAB-2SEQ típusú készüléken, illetve Q-TOF Premier tömegspektrométeren 

(Waters Corporation, USA) pozitív elektrospray módban készültek. 

Az előállított vegyületek szerkezetét 
31

P, 
13

C és 
1
H NMR spektroszkópiával igazoltuk. 

A platina-komplexek szerkezetét egykristály röntgendiffrakciós mérésekkel (X-Ray) és 

kvantumkémiai számításokkal is bizonyítottuk. A 
13

C és 
1
H NMR spektrumok Bruker 

DRX-500 típusú spektrométerrel 125,7, illetve 500 MHz-en készültek, referenciaanyagként 

TMS szolgált. A 
31

P NMR felvételek pedig Bruker AV-300 típusú készüléken 121,5 MHz-en 

készítették, a kémiai eltolódásokat 85%-os foszforsavhoz viszonyították. Az egykristály 

röntgendiffrakciós felvételek Rigaku R-AXIS RAPID Image Plate diffraktométeren készültek 

(monokromátor: grafit, röntgensugárzás: (Cu-KvagyMo-K). Az elméleti kémiai számítások 

B3LYP/6-31G
*
 és LANL2DZ módszerekkel történtek. 
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Az egyes kísérletek részletes leírását követően csak a közleményekben nem szereplő 

vegyületek analitikai jellemzőit adom meg. A közleményekben megtalálható származékokat a 

megfelelő publikációra történő hivatkozással jelölöm. Például a 9-benzil-karbazol (2a) jelölése 

[1-2c]. Ennek jelentése, hogy ez a vegyület a [1] publikációban 2c számmal található. 

 Alkilezési reakciók 5.2.

 Általános előirat az öttagú N-heterociklusos vegyületek alkilezésére 5.2.1.

1,5 mmol N-Heterociklusos vegyületet (0,25 g karbazolt (1a), 0,10 g imidazolt (1b), 

0,18 g benzimidazolt (1c) vagy 0,22 g indol-3-karbaldehidet (1d)), 1,8 mmol bázist (0,25 g 

K2CO3-ot vagy 0,59 g Cs2CO3-ot), 0,20 ml (1,8 mmol) benzil-bromidot és szükség esetén 

0,034 g (0,15 mmol) ClTEBA-t mértünk össze. A reakcióelegyeket MW reaktorban 

40-60 W-on adott hőmérsékleten, meghatározott ideig melegítettük. A reakcióelegyek 

feldolgozását a következőképpen végeztük: 25 ml etil-acetáttal „felszuszpendáltuk” az 

elegyet, szűrtük, majd a szűrletet bepároltuk. Ezután a kapott nyersterméket 3% metanol 

tartalmú kloroform eluenssel 2-3 cm szilikagélen átszűrtük, majd újra bepároltuk. Az 

oszlopkromatográfiás tisztításokat az említett eluenssel szilikagél adszorbensen végeztük. A 

termékeket fehér kristályos anyagként kaptuk. 

9-Benzil-karbazol (2a) [1–2c]. 

1-Benzil-1H-imidazol (2b) [1–4c]. 

1-Benzil-1H-benzimidazol (2c) [1–6c]. 

1-Benzil-1H-indol-3-karbaldehid (2d) [1–8c]. 

 Általános előirat fenol- és naftol-származékok alkil-halogenidekkel végzett 5.2.2.

alkilezésére 

1,0 mmol Fenol- vagy naftol-származékot (0,11 g 4-metilfenolt (3a), 0,13 g 

4-klórfenolt (3b), 0,09 g fenolt (8), 0,14 g 1- vagy 2-naftolt (18, 23)), 1,0 mmol bázist (0,14 g 

K2CO3-ot vagy 0,33 g Cs2CO3-ot), 11,4 mg (0,050 mmol) ClTEBA-t és 1,2 mmol alkil-

halogenidet (0,14 ml benzil-bromidot, 0,10 ml etil-jodidot, 0,11 ml n-propil-bromidot, 0,11 ml 

izopropil-bromidot vagy 0,12 ml n-butil-bromidot) mértünk össze. Néhány esetben az említett 

komponensek mellett 3 ml acetonitrilt is bemértünk. A reakciókat nyomás alatt MW 

reaktorban 20-40 W-on, adott hőmérsékleten és reakcióidővel valósítottuk meg. A 4-metil-

fenol (3a) és az 1-naftol (18) benzilezését hagyományos körülmények között is végrehajtottuk. 

A bemérés a MW kísérletekkel analóg módon történt. Az oldószermentes reakciók 

feldolgozása során 25 ml etil-acetáttal „felszuszpendáltuk” az elegyet, szűrtük, majd a szűrletet 

bepároltuk, és a kapott nyersterméket 3% metanol tartalmú diklórmetán eluenssel 2-3 cm 

szilikagélen átszűrtük, majd újra bepároltuk. Az oldószer jelenlétében végzett reakciók esetén 

a kapott reakcióelegyet acetonitril hozzáadásával szűrtük, majd a feldolgozást az előzőekhez 

hasonlóan folytattuk. Az oszlopkromatográfiás tisztításokat az említett eluenssel szilikagél 

adszorbensen végeztük. A következő termékeket olajos formában kaptuk: 
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Benzil-4-metilfenil-éter (4a) [4–2]. 

Benzil-4-klórfenil-éter (4b) [4–9b]. 

Benzil-fenil-éter (9) [4–9a]. 

Etil-4-metilfenil-éter (16a) [3–6d]. 

Propil-4-metilfenil-éter (16b) [3–6e]. 

Izopropil-4-metilfenil-éter (16c) [3–6f]. 

Butil-4-metilfenil-éter (16d) [4–7]. 

Benzil-1-naftil-éter (19a) [5–2]. 

4-Benzil-1-naftol (20a) [5–3]. 

Benzil-2-naftil-éter (24a) [5–7]. 

1-Benzil-2-naftol (25a) [5–8]. 

Etil-1-naftil-éter (19b) [5–10a]. 

Butil-1-naftil-éter (19c) [5–10b]. 

Izopropil-1-naftil-éter (19d) [5–10c]. 

Etil-2-naftil-éter (24b) [5–13a]. 

Butil-2-naftil-éter (24c) [5–13b]. 

 Általános előirat fenol-származékok kvaterner ónium sókkal végzett alkilezésére 5.2.3.

1,0 mmol Fenol-származékot (0,11 g 4-metilfenolt (3a), 0,13 g 4-klórfenolt (3b) vagy 

0,09 g fenolt (8)), 1,0 mmol bázist (0,14 g K2CO3-ot vagy 0,33 g Cs2CO3-ot) és 1,2 mmol 

kvaterner ónium sót (273 mg ClTEBA-t, 327 mg BrTEBA-t vagy 387 mg TBAB-ot) mértünk 

össze. A reakciókat nyomásfeltéttel ellátott MW reaktorban 5-15 W-on, adott hőmérsékleten 

és reakcióidővel valósítottuk meg. Néhány esetben az említett komponensek mellett 3 ml 

acetonitrilt is bemértünk. Az alkilezéseket hagyományos körülmények között is 

végrehajtottuk. A bemérés a MW kísérletekkel analóg módon történt. A reakcióelegyek 

feldolgozását és tisztítását az előzőekhez (5.2.2. fejezet) hasonlóan végeztük el. A termékeket 

olajos formában kaptuk. 

 Általános előirat gyűrűs foszfinsavak alkilező észteresítésére 5.2.4.

0,76 mmol Foszfinsavat (0,10 g 1-hidroxi-3-metil-3-foszfolén-1-oxidot (27), 0,10 g 

1-hidroxi-3-metilfoszfolán-1-oxidot (30) vagy 0,11 g 1-hidroxi-3-metil-1,2,3,4,5,6-

hexahidrofoszfinin-1-oxidot (32)), 0,76 mmol bázist (0,10 g K2CO3-ot vagy 0,25 g Cs2CO3-ot) 

– bizonyos esetekben – 0,038 mmol (10 mg) ClTEBA-t és 0,91 mmol alkil-halogenidet 

(0,10 ml etil-jodidot, 0,08 ml n-propil-bromidot, 0,09 ml izopropil-bromidot, 0,10 ml n-butil-

bromidot vagy 0,11 ml benzil-bromidot) mértünk össze egy lezárható kémcsőbe. A 

reakcióelegyet nyomás alatt MW reaktorban 10-25 W-on adott hőmérsékleten, adott ideig 

melegítettük. n-Butil-bromiddal termikus kísérleteket is végeztünk. A reakciók feldolgozása 

során 50 ml etil-acetáttal „felszuszpendáltuk” az elegyet, szűrtük, majd a szűrletet bepároltuk, 

és a kapott nyersterméket 3% metanol tartalmú diklórmetán eluenssel 3-4 cm szilikagélen 

átszűrtük, majd újra bepároltuk. A termékeket olajos formában kaptuk. 

1-Etoxi-3-metil-3-foszfolén-1-oxid (28a) [6–6a]. 

1-n-Propiloxi-3-metil-3-foszfolén-1-oxid (28b) [6–6b]. 

1-Izopropiloxi-3-metil-3-foszfolén-1-oxid (28c) [6–6c]. 

1-n-Butoxi-3-metil-3-foszfolén-1-oxid (28d) [6–6d]. 

1-Benziloxi-3-metil-3-foszfolén-1-oxid (28e) [6–6e]. 

1-n-Butoxi-3-metilfoszfolán-1-oxid (31) [7–23]. 

1-n-Butoxi-3-metil-1,2,3,4,5,6-hexahidrofoszfinin-1-oxid (33) [7–25]. 
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 Foszfa-Michael-addíciók 5.3.

 Általános előirat 2-(dialkoxifoszfono)-, 3-(etilfenilfoszfino)- és 3-(difenil-5.3.1.

foszfinoil)-borostyánkősav-imidek előállítására  

2,0 mmol Maleimid (0,35 g N-fenilmaleimid (34) vagy 0,22 g N-metilmaleimid (35)) 

és 2,0 mmol >P(O)H reagens (0,28 ml dietil-foszfit, 0,18 ml dimetil-foszfit, 0,30 ml etil-fenil-

H-foszfinát vagy 0.40 g difenilfoszfin-oxid) keverékét 120-175 °C-on 2,5-3 órán keresztül 

MW készülékben melegítettük. A difenilfoszfin-oxiddal végzett addíciót 3 ml acetonitrilben 

hajtottuk végre. Néhány reakciót hagyományos körülmények között, toluolban vagy o-xilolban 

refluxáltatva, illetve oldószer nélkül bombacsőben is elvégeztünk. A nyerstermékek 

oszlopkromatográfiás tisztítása után (szilikagél, eluens: 3% metanolt tartalmazó diklórmetán), 

a végtermékeket olaj vagy fehér kristályos formában kaptuk. 

2-(Dietoxifoszfono)-N-fenil-borostyánkősav-imid (36a) [8–1a]. 

2-(Dimetoxifoszfono)-N-fenil-borostyánkősav-imid (36b) [8–1b]. 

2-(Dietoxifoszfono)-N-metil-borostyánkősav-imid (37a) [8–2a]. 

2-(Dimetoxifoszfono)-N-metil-borostyánkősav-imid (37b) [8–2b]. 

3-(Etilfenilfoszfino)-N-fenil-borostyánkősav-imid (36c) [8–3]. 

3-(Etilfenilfoszfino)-N-metil-borostyánkősav-imid (37c) [8–4]. 

3-(Difenilfoszfinoil)-N-fenil-borostyánkősav-imid (36d) [8–5]. 

3-(Difenilfoszfinoil)-N-metil-borostyánkősav-imid (37d) [8–6]. 

 Általános előirat 2-(dietoxifoszfono)- és 3-(difenilfoszfinoil)-borostyánkősav-5.3.2.

anhidrid előállítására 

6,0 mmol (0,60 g) Maleinsavanhidrid (38) és 6,0 mmol >P(O)H reagens (0,78 ml 

dietil-foszfit vagy 1,2 g difenilfoszfin-oxid) elegyét – az utóbbi esetben – 3 ml acetonitrilben 

120  °C-on 3 órán át MW reaktorban melegítettük. A feldolgozás az előzőekhez (5.3.1. és 

5.3.2. fejezetek) hasonlóan történt. A termékeket olaj, illetve fehér kristályos formában kaptuk. 

2-(Dietoxifoszfono)-borostyánkősav-anhidrid (39a) [8–7]. 

3-(Difenilfoszfinoil)-borostyánkősav-anhidrid (39a) [8–8]. 

 Általános előirat dimetil-1-(dialkoxifoszfono)-maleátok előállítására 5.3.3.

2,0 mmol (0,24 ml) Dimetil-acetiléndikarboxilát (40) és 1,0 mmol >P(O)H reagens 

(0,14 ml dietil-foszfit, 0,09 ml dimetil-foszfit, 0,20 ml dibutil-foszfit vagy 0,22 dibenzil-

foszfit) elegyét először 90 °C-on 3,5 órán keresztül, majd 100 °C-on további 0,5-2,5 órán át 

melegítettük egy nyomásfeltéttel ellátott MW készülékben. Dietil-foszfittal termikus 

körülmények között is végeztünk kísérletet. A nyerstermékek oszlopkromatográfiás tisztítása 

után (szilikagél, eluens: 3% metanolt tartalmazó diklórmetán), a végtermékeket olaj 

formájában kaptuk. Ily módon a következő termékeket állítottuk elő: 

Dimetil-1-(dimetoxifoszfono)-maleát (41a) [9–1a]. 
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Dimetil-1-(dietoxifoszfono)-maleát (41b) [9–1b]. 

Dimetil-1-(dibutoxifoszfono)-maleát (41c) [9–1c]. 

Dimetil-1-(dibenziloxifoszfono)-maleát (41d) [9–1d]. 

Dimetil-1-(difenilfoszfinoil)-maleát (41e) [9–1e]. 

2,0 mmol (0,24 ml) Dimetil-acetiléndikarboxilát (40) és 1,0 mmol (0,20 g) 

difenilfoszfin-oxid keverékét szobahőmérsékleten 15 percig kevertettük. A feldolgozás a 

fentiekhez hasonlóan történt. A terméket fehér kristályos formában kaptuk. 

 Általános előirat dimetil-2,3-bisz(dialkoxifoszfono)-szukcinátok előállítására 5.3.4.

1,0 mmol (0,12 ml) Dimetil-acetiléndikarboxilát (40) és 2,0 mmol >P(O)H reagens 

(0,28 ml dietil-foszfit, 0,18 ml dimetil-foszfit, 0,39 ml dibutil-foszfit vagy 0,44 dibenzil-

foszfit) keverékét 100 °C-on 3,5 órán keresztül MW reaktorban melegítettük. Néhány esetben 

termikus összehasonlító kísérleteket is végeztünk. A feldolgozás az előzőekhez (5.3.4. fejezet) 

hasonlóan történt. A terméket olaj formájában kaptuk. 

Dimetil-2,3-bisz(dimetoxifoszfono)-1,4-szukcinát (42a) [9–2a]. 

Dimetil-2,3-bisz(dietoxifoszfono)-1,4-szukcinát (42b) [9–2b]. 

Dimetil-2,3-bisz(dibutoxifoszfono)-1,4-szukcinát (42c) [9–2c]. 

Dimetil-2,3-bisz(dibenziloxifoszfono)-1,4-szukcinát (42d) [9–2d]. 

Dimetil-2,3-bisz(difenilfoszfinoil)-1,4-szukcinát (42e) [9–2e]. 

1,0 mmol (0,12 ml) Dimetil-acetiléndikarboxilát (40) és 2,0 mmol (0,40 g) 

difenilfoszfin-oxid keverékét MW készülékben 100 °C-on 45 percig kevertettük. A 

feldolgozás a fentiekhez hasonlóan történt. A terméket fehér kristályos formában kaptuk. 

 Általános előirat foszfonátok és foszfinátok alkoholíziséhez 5.4.

 Általános előirat dialkil-foszfitok alkoholíziséhez 5.4.1.

0,5 mmol Dialkil-foszfit (0,046 ml dimetil-foszfit vagy 0,064 ml dietil-foszfit), 

25 ekvivalens, 12,5 mmol alkohol (0,51 ml metanol, 0,73 ml etanol, 0,96 ml izopropil-

alkohol, 1,14 ml n-butanol, 1,35 ml n-pentanol, 1,96 ml oktanol vagy 1,96 mol 2-etil-

hexanol), vagy 50 ekvivalens, 25 mmol alkohol (1,0 ml metanol, 1,5 ml etanol, 1,9 ml 

izopropil-alkohol, 2,3 ml n-butanol, 2,7 ml n-pentanol) elegyét MW körülmények között 

reagáltattuk nyomás alatt, 100-175 ºC-on, 40-120 percig. A termikus összehasonlító 

kísérleteket bombacsövekben végeztük. A bemérés a MW kísérletekkel analóg módon 

történt. Az olajos termékeket vákuumbepárlással vagy vákuumdesztillációval nyertük ki. 

Azon reakciók esetén, melyek a vegyes foszfitokat tartalmazták legnagyobb arányban, a 

nyers termékelegyet oszlopkromatográfiával szétválasztottuk (szilikagél, eluens: etil-acetát). 

Etil-metil-foszfit (EMP) (44) [10–EMP]. 

Butil-etil-foszfit (BEP) (46) [10–BEP]. 

Butil-metil-foszfit (BMP) (48) [10–BMP]. 

Etil-izopropil-foszfit (EiPrP) (49) [10–EiPrP]. 
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Etil-pentil-foszfit (EPeP) (51) [10–EPeP]. 

Etil-oktil-foszfit (EOP) (53) [10–EOP]. 

Etil-izooktil-foszfit (EiOP) (55) [10–EiOP]. 

 Általános előirat az 1-etoxi-3-metil-3-foszfolén-1-oxid alkoholíziséhez 5.4.2.

0,5 mmol 1-Etoxi-3-metil-3-foszfolén-oxid (28a) (0,08 g) és 50 ekvivalens, 25 mmol 

alkohol (2,7 ml n-pentanol, 3,9 ml 2-etil-hexanol), 25 ekvivalens, 12,5 mmol alkohol (1,4 ml 

n-pentanol, 2,0 ml 2-etil-hexanol), 5 ekvivalens, 2,5 mmol alkohol (0,3 ml pentanol 0,4 ml 

2-etil-hexanol) vagy 2 ekvivalens, 1 mmol (0,2 ml) 2-etil-hexanol elegyét sugároztuk be 

MW reaktorban, nyomás alatt 200-220 ºC-on 2-5 órán keresztül. A pentanollal végzett 

reakcióknál vákuumbepárlással, a 2-etil-hexanol esetében pedig vákuumdesztillációval nyertük 

ki az olajos termékeket. A termikus összehasonlító kísérleteket bombacsövekben végeztük.  

1-Izooktiloxi-3-metil-3-foszfolén-1-oxid (57)
190

 
31

P NMR (CDCl3) : 74,1. 

1-Pentiloxi-3-metil-3-foszfolén-1-oxid (59)
190

 
31

P NMR (CDCl3) : 73,0. 

 Kabachnik-Fields reakciók általános előirata 5.5.

 Általános előirat a dialkil-(6-metil-2-oxo-2H-pirán-3-il)amino-metilfoszfonátok és 5.5.1.

3-[(difenilfoszfinoil)metilamino]-6-metil-2H-pirán-2-on-származékok előállítására 

0,25 mmol Pirán-2-on (0,031 g 3-amino-6-metil-2H-pirán-2-on (60), 0,042 g 5-acetil-3-

amino-6-metil-2H-pirán-2-on (62) vagy 0,057 g 3-amino-5-benzoil-6-metil-2H-pirán-2-on 

(63)), 0,25 mmol (0,0075 g) paraformaldehid és 0,25 mmol >P(O)H reagens (0,023 ml 

dimetil-foszfit, 0,0325 ml dietil-foszfit, 0,0488 ml dibutil-foszfit vagy 0,05 g difenilfoszfin-

oxid) elegyét 100-120 °C-on 1,5-4 órán át kevertettük nyomástartó feltéttel ellátott MW 

reaktorban. A difenilfoszfin-oxiddal végzett reakciót 1,5 ml acetonitrilben hajtottuk végre. A 

képződött vizet vákuumban eltávolítottuk, majd az így kapott nyersterméket 

oszlopkromatográfiával (szilikagél, eluens: 3% metanol tartalmú diklórmetán) tisztítottuk. Az 

alábbi olaj halmazállapotú termékekhez jutottunk: 

Dietil-(6-metil-2-oxo-2H-pirán-3-il)amino-metilfoszfonát (61a) [11–2a]. 

Dibutil-(6-metil-2-oxo-2H-pirán-3-il)amino-metilfoszfonát (61b) [11–2b]. 

3-[(Difenilfoszfinoil)metilamino]-6-metil-2H-pirán-2-on (61c) [11–2c]. 

Dimetil-(5-acetil-6-metil-2-oxo-2H-pirán-3-il)amino-metilfoszfonát (64a) [11–5a]. 

Dietil-(5-acetil-6-metil-2-oxo-2H-pirán-3-il)amino-metilfoszfonát (64b) [11–5b]. 

Dibutil-(5-acetil-6-metil-2-oxo-2H-pirán-3-il)amino-metilfoszfonát (64c) [11–5c]. 

5-Acetil-3-[(difenilfoszfinoil)metilamino]-6-metil-2H-pirán-2-on (64d) [11–5d]. 

Dietil-(5-benzoil-6-metil-2-oxo-2H-pirán-3-il)amino-metilfoszfonát (65b) [11–6a]. 

5-Benzoil-3-[(difenilfoszfinoil)metilamino]-6-metil-2H-pirán-2-on (65d) [11–6d]. 
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 Általános előirat a bisz(>P(O)CH2)-aminok előállítására 5.5.2.

1,7 mmol amin (0,20 ml ciklohexil-amin, 0,19 ml benzil-amin vagy 0,21 g 

4-metoxianilin), 3,4 mmol (0,10 g) paraformaldehid és 3,4 mmol >P(O)H reagens (0,31 ml 

dimetil-foszfit, 0,44 ml dietil-foszfit, 0,67 ml dibutil-foszfit vagy 0,75 ml dibenzil-foszfit) 

elegyét nyomástartó feltéttel ellátott MW reaktorban 100 °C-on 1 óráig kevertettük. A 

képződött vizet vákuumban eltávolítottuk, majd az így kapott nyersterméket 

oszlopkromatográfiával (szilikagél, eluens: 3% metanol tartalmú diklórmetán) tisztítottuk. 

Az alábbi olaj halmazállapotú termékekhez jutottunk: 

N,N-Bisz(dimetoxifoszfonometil)-ciklohexil-amin (66a) [12–1b]. 

N,N-Bisz(dietoxifoszfonometil)-ciklohexil-amin (66b) [12–1a]. 

N,N-Bisz(dibutoxifoszfonometil)-ciklohexil-amin (66c).  

Termelés: 96%; 
31

P NMR (CDCl3)  25,7; 
13

C NMR (CDCl3)  13,8 (s, CH2CH3), 18,9 (s, 

CH2CH3), 25,9 (C3), 26,3 (C4), 28,8 (C2), 32,8 (t,
 3

JCP = 3,0, OCH2CH2),  46,8 (dd, 
1
JCP = 

162,7, 
3
JCP = 8,4, CH2P), 61,1 (t, 

3
JCP = 6,8, C1), 65,8 (t, 

2
JCP = 3,6, OCH2); 

1
H NMR 

(CDCl3)   0,89 (t, 
3
JHH = 7,3, 12H, CH2CH3), 0,97-1,24 (m, 5H, C3H, C4H), 1,38 (m, 8H, 

CH2CH3), 1,62 (m, 8H, OCH2CH2), 1,71-1,82 (m, 4H, C2H) 2,92 (t, 
3
JHH = 11,5, 1H, C1H), 

3,07 (d, 
2
JPH = 9,6, 4H, CH2P), 4,03 (m, 8H, OCH2); [M+H]

+
mért = 512,3247, a 

C24H52NO6P2-re számított 512,3270. 

N,N-Bisz(dibenziloxifoszfonometil)-ciklohexil-amin (66d) [12–1c]. 

N,N-Bisz(etoxi-fenilfoszfinometil)-ciklohexil-amin (66e) [12–1d]. 

N,N-Bisz(dimetoxifoszfonometil)-benzil-amin (67a) [13–1a]. 

N,N-Bisz(dietoxifoszfonometil)-benzil-amin (67b) [13–1b]. 

N,N-Bisz(dibutoxifoszfonometil)-benzil-amin (67c) [13–1c]. 

N,N-Bisz(dibenziloxifoszfonometil)-benzil-amin (67d) [13–1d]. 

N,N-Bisz(etoxi-fenilfoszfinometil)-benzil-amin (67e) [13–1e]. 

N,N-Bisz(dimetoxifoszfonometil)-4-metoxianilin (68a) [13–2a]. 

N,N-Bisz(dietoxifoszfonometil)-4-metoxianilin (68b) [13–2b]. 

N,N-Bisz(dibutoxifoszfonometil)-4-metoxianilin (68c) [13–2c]. 

N,N-Bisz(dibenziloxifoszfonometil)-4-metoxianilin (68d) [13–2d]. 

 Általános előirat az N,N-bisz(difenilfoszfinoilmetil)-aminok előállítására 5.5.3.

0,85 mmol Amin (0,1 ml ciklohexil-amin, 0,09 ml benzil-amin, 0,105 g 4-metoxianilin, 

0,08 ml anilin vagy 0,09 ml 4-metilanilin), 1,7 mmol (0,05 g) paraformaldehid, 1,7 mmol 

(0,34 g) difenilfoszfin-oxid és 3 ml acetonitril elegyét 100 °C-on 2 óráig kevertettük zárt 

rendszerben mikrohullámú reaktorban. A képződött vizet és az oldószert vákuumban 

eltávolítottuk, majd az így kapott nyerstermékeket oszlopkromatográfiával (szilikagél, eluens: 

3% metanol tartalmú diklórmetán) tisztítottuk. Fehér kristályos termékekhez jutottunk. 

N,N-Bisz(difenilfoszfinoilmetil)-ciklohexil-amin (69a) [12–1e]. 

N,N-Bisz(difenilfoszfinoilmetil)-benzil-amin (69b) [13–3a]. 

N,N-Bisz(difenilfoszfinoilmetil)-4-metoxianilin (69c) [13–3b]. 
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N,N-Bisz(difenilfoszfinoilmetil)-anilin (69d) [13–3c]. 

N,N-Bisz(difenilfoszfinoilmetil)-4-metilanilin (69e) [13–3d]. 

 Általános előirat az N,N-bisz(difenilfoszfinoilmetil)-ciklohexil-amin borán-5.5.4.

komplexének (73) [12–4] előállítására 

0,15 g (0,28 mmol) Bisz(difenilfoszfinoilmetil)ciklohexil-amint 2 ml inertizált 

toluolban/benzolban feloldottunk és nitrogén atmoszféra alatt hozzáadtunk 0,11 ml 

(0,85 mmol) fenilszilánt. Az elegyet 3 napig 80 °C-on kevertettük, majd 0,56 ml (1,12 mmol) 

2M-os THF-es BH3∙SMe2 oldatot adtunk hozzá, és szobahőmérsékleten, nitrogén alatt még 

1 napig kevertettük. A borán feleslegét 3 ml desztillált víz lassú becsepegtetésével bontottuk 

el. Tíz perc kevertetés után a kivált szilárd bórsavat szűréssel eltávolítottuk, és a fázisokat 

elválasztottuk. A vizes fázist háromszor kiráztuk toluollal, majd az egyesített szerves fázist 

Na2SO4-on szárítottuk. Az oldószert vákuumban eltávolítottuk, majd a nyersterméket 

oszlopkromatográfiával tisztítottuk (szilikagél, eluens: 3% metanol tartalmú diklórmetán). 

 Általános előirat a bisz(difenilfoszfinoilmetil)-aminok platina-komplexeinek 5.5.5.

előállítására 

0,36 mmol bisz(difenilfoszfinoilmetil)-amint 69a-e (69a: 0,19g, 69b: 0,19g, 69c: 

0,20 g, 69d: 0,19 g, 69e: 0,19g) 1 ml inertizált toluolban/benzolban feloldottunk, és nitrogén 

atmoszféra alatt hozzáadtunk 0,135 ml (1,07 mmol) fenilszilánt. Az elegyet 3 napig 80 °C on 

kevertettük, majd a foszfin oldatához 2 ml inertizált toluolban/benzolban feloldott 0,18 g 

(0,37 mmol) diklórodibenzonitril-platinát adtuk, és a reakcióelegyet még 1 napig 

szobahőmérsékleten kevertettük. Az oldatból kivált fehér, szilárd platina-komplexeket 

szűréssel választottuk el. 

N,N-Bisz(difenilfoszfinoilmetil)-ciklohexil-amin platina-komplexe (72a) [12–3]. 

N,N-Bisz(difenilfoszfinoilmetil)-benzil-amin platina-komplexe (72b) [13–6a]. 

N,N-Bisz(difenilfoszfinoilmetil)-4-metoxianilin platina-komplexe (72c) [13–6b]. 

N,N-Bisz(difenilfoszfinoilmetil)-anilin platina-komplexe (72d) [13–6c]. 

N,N-Bisz(difenilfoszfinoilmetil)-4-metilanilin platina-komplexe (72e) [13–6d]. 
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6. Összefoglalás 

Doktori munkám célja a gyógyszer- és növényvédőszeripar szempontjából fontos, 

valamint a szintetikus szerves kémiát gazdagító környezetbarát szintézismódszerek 

kidolgozása volt. Négyféle reakciótípust tanulmányoztunk, úgymint alkilezési-, addíciós-, 

átészteresítési- és kondenzációs reakciókat, melyeket MW körülmények között valósítottunk 

meg. Célunk volt az említett reakciók esetén az oldószerek és a katalizátorok 

alkalmazásának elkerülése, illetve az optimális körülmények feltárása. 

Az alkilezések során öttagú N-heterociklusos vegyületek (1a-d) N-alkilezését, fenol- 

(3a,b és 8) és naftol-származékok (18 és 23) O-alkilezését, valamint gyűrűs foszfinsavak 

(27, 30 és 32) alkilező észteresítését végeztük el szilárd-folyadék fázisban MW besugárzás, 

illetve PTC alkalmazása mellett. Behatóan tanulmányoztuk a modellreakciókat és 

felderítettük az N-, illetve O-alkilezés szempontjából optimálisnak mondható 

reakciókörülményeket. 

Az N-alkilezések eredményei alapján elmondható, hogy MW technika alkalmazásával a 

vizsgált öttagú N-heterociklusok (1a-d) benzilezése a hagyományos körülményekhez képest 

rövidebb idő alatt, valamint oldószer és a legtöbb esetben PT katalizátor nélkül is teljesen 

lejátszódik. 

A fenol-származékok (3a,b és 8) benzilezése során megállapítottuk, hogy a bázis és 

ónium só megfelelő kiválasztásával finomhangolható a kemoszelektivítás. Szilárd-folyadék 

fázisban, oldószermentes MW körülmények között, bázis és PT katalizátor távollétében 

C-szelektivitás volt jellemző, viszont a konverzió nem volt teljes. Bázis jelenlétében O- és 

C-alkilezés is történt, azonban bázis és katalizátor együttes jelenlétében O-szelektivitás és 

teljes konverzió jellemezte a reakciókat. Alkil-halogenidekkel a legnagyobb O-szelektivitást 

Cs2CO3 jelenlétében, PT katalizátor nélkül értük el. 

A fenol-származékok (3a,b és 8) O-alkilezését kvaterner ammóniumsókkal is 

végrehajtottuk, és azt tapasztaltuk, hogy az alkil-halogenidekkel végzett reakciókhoz képest, 

az ónium sók speciális MW elnyelő képességének köszönhetően, a reakciók rövidebb idő 

alatt játszódtak le, és szelektíven csak az O-alkilezett termékek keletkeztek. 

Megállapítottuk, hogy az 1- és 2-naftol (18 és 23) benzil-bromiddal végzett alkilezése 

oldószermentes körülmények között a bázistól függően kemoszelektív: K2CO3 esetében 

C-szelektív, míg Cs2CO3 használatakor O-szelektív, azonban a konverzió egyik esetben sem 

volt teljes. A legjobb eredményeket oldószerben értük el. Ezen reakciókban a 
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leghatékonyabb alkilezőszernek az alkil-halogenidek bizonyultak, ugyanis alkalmazásukkal 

bázis és PT katalizátor jelenlétében, oldószermentes körülmények között is mindig az 

O-alkilezett termék volt a domináns. Az izopropil-bromiddal – a sztérikus gátlás miatt –

oldószerben sem értünk el teljes konverziót. 

A gyűrűs foszfinsavak (27, 30 és 32) alkilező észteresítését is sikerült MW körülmények 

között oldószer nélkül jó eredménnyekkel végrehajtanunk. Elmondható, hogy az 1-hidroxi-

3-metil-3-foszfolén-1-oxid (27) fokozott reakcióképességű alkilezőszerekkel (etil-jodiddal 

és benzil-bromiddal) végzett reakciói ónium só nélkül is jó termeléssel játszódtak le, amit a 

ClTEBA jelenléte csak kismértékben javított. A n-propil- és n-butil-bromid használata 

esetén viszont csak PT katalizátor alkalmazásával kaptunk jó eredményeket. A sztérikus 

gátlás miatt kevéssé reakcióképes alkilezőszerrel (izopropil-bromiddal) katalizátor 

jelenlétében is csak közepes termeléssel jutottunk a várt észterhez. A telített öt- és hattagú 

származékok n-butil-bromiddal végzett alkilezése során is ónium só hozzáaádásával értünk 

el magas hozamot. Összesen hét foszfinsav-észtert (28a-e, 31 és 33) állítottunk elő, melyek 

közül kettő (31 és 33) új. 

A tapasztalatok alapján általánosságban megállapítható, hogy a hagyományos 

melegítéssel szemben, a MW besugárzás alapvetően meggyorsítja és teljessé teszi a 

reakciókat, a PT katalizátor pedig szelektívebbé, ezért együttes hatásuk még kedvezőbb. 

Az addíciós reakciók körében eredményesen hajtottuk végre dialkil-foszfitok, etil-fenil-

H-foszfinát és difenilfoszfin-oxid foszfa-Michael-addícióját maleinsav-származékokra (34, 

35 és 38) és dimetil-acetiléndikarboxilátra (40) MW körülmények között bázis, katalizátor és 

– a legtöbb esetben – oldószer hozzáadása nélkül. A maleinsav-származékok (34, 35 és 38) 

esetén tíz vegyületet szintetizáltunk 49-98% közötti termeléssel, melyek közül kilenc (36a-c, 

37a-d, 39a és 39d) új. A dimetil-acetiléndikarboxilátra (40) történő addíció során pedig öt 

mono- (41a-e) és öt bisz-származékot (42a-e) állítottunk elő 39-53%, illetve 87-96%-os 

termelésekkel, melyek közül nyolc (41a-e és 42c-e) új vegyület. 

A dialkil-foszfitok (H-foszfonátok) (43 és 45) alkoholzisét is hatékonyan valósítottuk 

meg MW technikával, bázis katalízis nélkül. A vizsgálatok alapján elmondható, hogy 

megfelelő körülmények kiválasztásával valamennyi modellreakció a kívánt termékek 

keletkezésének irányába hangolható. A szimmetrikus dialkil-foszfitok erélyesebb 

körülmények között (150-175 °C-on), míg – az adott esetben célvegyület – vegyes 

származékok alacsonyabb hőmérsékleten (100-125 °C-on) állíthatók elő. Összesen nyolc 

modellreakciót tanulmányoztunk, melyeket mind a vegyes észterek, mind pedig a teljesen 

átészterezett származékok előállítására optimalizáltunk. A reakciók során hét vegyes észtert 
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szintetizáltunk 36-60%-os hozammal, melyek közül négy új (48, 51, 53 és 55), három (44, 

46 és 49) pedig csak részlegesen jellemzett. 

A vizsgált foszfinsav-észter (foszfinát) (28a) alkoholízisét i-oktanollal és n-pentanollal 

is sikerült katalizátor nélkül megvalósítanunk, bár ezek eredményessége elmaradt a 

foszfonátok reakcióitól. 

Végül kondenzációs reakciókat tanulmányoztunk, melyek során eredményesen végeztük 

el 3-amino-2H-pirán-2-on-származékok (60, 62 és 63) egyszeres és primer aminok kétszeres 

Kabachnik-Fields reakcióit MW körülmények között, katalizátor és túlnyomórészt oldószer 

nélkül. Az előbbi esetben kilenc új vegyületet (61a-c, 64a-d, 65b és 65d) állítottunk elő 

61-98% közötti termelésekkel, míg az utóbbiban összesen 19 bisz(aminofoszfonátot) (66a-e, 

67a-e, 68a-e), illetve aminofoszfin-oxidot (69a-e), öt platina- (72a-e) és egy 

borán-komplexet (73) szintetizáltunk, melyek közül 24 új vegyület (66a, 66c-e, 67a-e, 68a-e, 

69a-e, 72a-e és 73). Az előállított átmenetifém-komplexek katalitikus aktivitását sztriol 

hidroformilezési reakciójában vizsgáltuk, mely során meglehetősen jó konverziót és magas 

szelektivitást tapasztaltunk. 

A foszfa-Michael-addíciók, az alkoholízisek, valamint a Kabachnik-Fields reakciók 

során bizonyítottuk, hogy az irodalomban leírt – sok esetben a környezetet terhelő – 

katalizátorok és oldószerek MW körülmények között elhagyhatók. 

Munkám során négyféle modellreakcióban bizonyítást nyert a MW technika 

eredményessége, amely gyorsabb, hatékonyabb és környezetbarát szintézisek kidolgozását 

tette lehetővé. A reakciók során több mint 80 vegyületet állítottunk elő és jellemeztünk, 

melyek nagy része az irodalomban nem ismert, új vegyület. 

 



  Tézisek 

102 | O l d a l  

 

7. Tézisek 

1. Karbazol, imidazol, benzimidazol és az indol-3-karbadehid N-alkilezésekor MW 

körülmények között, a hagyományos melegítéshez képest rövidebb idő alatt, oldószer 

és – a karbazol kivételével – PT katalizátor nélkül is teljes konverziót értünk el [1]. 

 

2. Megállapítottuk, hogy a fenol-származékok benzilezése során a kemoszelektivítás – a 

bázis és ónium só megfelelő kiválasztásával – irányítható. Oldószermentes 

körülmények között, K2CO3 és PT katalizátor távollétében C-szelektivitás, együttes 

alkalmazásukkal O-szelektivitás és – MW körülmények között – teljes konverzió 

érhető el. A reakció alkil-halogenidekkel Cs2CO3 jelenlétében katalizátor nélkül is 

teljesen végbement [2,3]. 

 

3. Kimutattuk, hogy a fenol-származékok kvaterner ammóniumsókkal végezett 

O-alkilezése rövid idő alatt és O-szelektíven lejátszódik. Ezt a hatást az ónium sók 

hőelnyelő képességének mérésével modelleztük [4]. 

 

4. Naftolok benzilezése oldószermentes MW körülmények között a bázistól függően 

kemoszelektív: K2CO3 esetében C-szelektív, míg Cs2CO3 használatakor O-szelektív, 

azonban a konverzió egyik esetben sem volt teljes. A reakciók csak oldószerben 

játszódtak le teljesen. Alkil-halogenidekkel azonban, K2CO3 és PT katalizátor 

jelenlétében, oldószer nélkül is O-szelektivitás és teljes konverzió érhető el [5]. 

 

5. Bizonyítást nyert, hogy a normál reakcióképességű alkil-halogenidekkel végzett 

oldószermentes észteresítésekben az óniumsó és a MW együttes alkalmazása előnyös. 

Fokozott reakcióképességű alkilezőszerekkel azonban PT katalizátor nélkül is 

lejátszódik a reakció [6,7]. 

 

6. Kimutattuk, hogy MW körülmények között nincs szükség katalizátorra és – az esetek 

többségében – oldószerre a dialkil-foszfitok, etil-fenil-H-foszfinát és difenilfoszfin-

oxid maleinsav-származékokra történő foszfa-Michael-addíciójában. A módszerrel 

kilenc új borostyánkősav-imidet és anhidridet állítottunk elő [8]. 
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7. Azt találtuk, hogy a dimetil-acetiléndikarboxilát és a dialkil-foszfitok vagy 

difenilfoszfin-oxid foszfa-Michael-reakciójában a körülmények (MW/Δ, mólarány, 

hőmérséklet, reakcióidő) megfelelő megválasztásával mono-, illetve biszadduktok 

keletkeznek. Az addíciókat katalizátor és oldószer nélkül végezve öt maleát- és öt 

szukcinát-származékot állítottunk elő, melyek közül nyolc új vegyület. A 

bisz(dialkiloxifoszfono)-szukcinátok mezo és racém izomerek elegyeként képződtek, 

melyeket magasabb rendű NMR spektrumaik alapján azonosítottunk [9]. 

 

8. MW körülmények között lehetőség nyílt a dialkil-foszfitok (H-foszfonátok) katalizátor 

nélküli átészteresítésére (alkoholízisére). Azt találtuk, hogy a paraméterek (alkohol 

mennyiség, reakcióidő) megfelelő megválasztásával, magasabb hőmérsékleten inkább 

szimmetrikus foszfitok, alacsonyabb hőfokon pedig vegyes észterek keletkeztek. 

Összesen hét vegyes foszfitot állítottunk elő, melyek értékes építőelemek különféle 

királis származékok szintézisében [10]. 

 

9. Módszert dolgoztunk ki a dialkil-foszfitok vagy difenilfoszfin-oxid és 3-amino-2H-pirán-

2-on-származékok, katalizátor- valamint – az esetek többségében – oldószermentes 

mikrohullámmal elősegített Kabachnik-Fields (foszfa-Mannich) kondenzációjára, amellyel 

kilenc új N-(2H-piranonil)-α-aminofoszfonátot, illetve α-aminofoszfin-oxidot állítottunk 

elő [11]. 

 

10. A körülmények megfelelő megválasztásával kétszeres Kabachnik-Fields reakciókat 

valósítottuk meg. Primer aminok, valamint dialkil-foszfitok, etil-fenil-H-foszfinát, 

illetve difenilfoszfin-oxid katalizátor- és – a legtöbb esetben – oldószermentes 

reakciójával 18 új biszfoszfonátot szintetizáltunk [12,13]. 

 

11. Néhány bisz(difenilfoszfinoilmetil)-amin kétszeres deoxigénezésével biszfoszfinokat – 

mint értékes kétfogú P-ligandokat – készítettünk. Ezek gyűrűs platina-komplexei 

sztirol hidroformilezésében jó aktivitást, kemoszelektivitást és a megszokottól eltérő 

regioszelektivitást mutattak [13]. 
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