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1. Bevezetés
Az

α-aminofoszfonát-származékok

kiemelt

szerepet

töltenek

be

a

szerves

foszforvegyületek között.1 Az α-aminosavak foszfor-analógjaiként többféle hatásterületen is
potenciális biológiai aktivitással rendelkeznek, mely új származékok szintézisét, illetve az
előállítási

lehetőségeik

folyamatos

fejlesztését

teszi

indokolttá.

Munkám

során

α-aminofoszfonátok és rokon vegyületetik szintézisét tanulmányoztam.
Kutatómunkámat a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szerves Kémia és
Technológia Tanszék Foszfororganikus és Környezetbarát szintézisekkel foglalkozó
kutatócsoportjában Dr. Keglevich György és Dr. Bálint Erika irányításával végeztem. Doktori
munkám során új α-aminofoszfonát-származékok előállítását tűztük ki célul. A reakciókat
katalizátor és lehetőség szerint  oldószer alkalmazása nélkül, mikrohullámú (MW)
besugárzás hatására kívántunk megvalósítani. Emellett célunk volt az alapanyagként szolgáló
dialkil-foszfitok előállítása alkoholízissel, illetve a reakciók tanulmányozása folyamatos MW
reaktorban.
Dolgozatom három fő részre tagolódik. Az Irodalmi áttekintésben a doktori munkám során
vizsgált reakciótípusokat mutatom be. Elsőként az α-aminofoszfonátok előállítási lehetőségeit,
a KabachnikFields-kondenzációt, illetve az aza-Pudovik-reakciót ismertetem, majd rátérek az
aminometilén-biszfoszfonátok háromkomponensű kondenzációval történő szintézisére. Ezután
a dialkil-foszfitok előállítási lehetőségeit tárgyalom. Az irodalmi összefoglalót a folyamatos
MW technika bemutatásával zárom. Az Eredmények bemutatása fejezetben az elért
eredményeimet ismertetem. Először az α-aminofoszfonát-származékok és dialkil-foszfitok
szakaszos, majd folyamatos előállításáról számolok be. A fejezetet az aminometilénbiszfoszfin-oxidok és az aminometilén-biszfoszfonátok szintézisének bemutatásával zárom.
Az egyszerűbb tárgyalás érdekében, az Irodalmi áttekintésben és az Eredmények
bemutatásában a kiindulási anyagokat nem jelöltem számmal. A dialkil-foszfitokat csak az
alkoholízisek tárgyalásánál számoztam. Az Eredmények bemutatása részben a jobb
áttekinthetőség kedvéért a vegyületek számozását újrakezdtem.
A Függelék az értekezés alapját képező 10 tudományos közleményt és a dolgozat tárgyában
közölt két rövid közlést tartalmazza, melyet a disszertáció mellé külön kötetként csatoltam. A
rájuk történő hivatkozásokat a hivatkozásszám szögletes zárójelben való megadásával jelöltem.
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2. Irodalmi áttekintés
2.1. α-Aminofoszfonát-származékok
2.1.1. Az α-Aminofoszfonát-származékok jelentősége
Az α-aminofoszfonátok (1) az α-aminosavak (2) szerkezeti foszfor-analógjai:
alapvázukban a karbonsav-funkciót (C(O)OH) egy foszfonát egység (P(O)(OR)2)
helyettesíti (1. ábra).1 A szerkezeti hasonlóságból adódóan széleskörű biológiai aktivitással
rendelkezhetnek.2 Származékaikat antibiotikumként,3 vírusellenes-4 és rákellenes szerként,5
illetve enziminhibitorként is alkalmazhatják.6 Gyógyászati felhasználásuk mellett, fontos
gyomirtó és gombaölő készítmények hatóanyagaként is szolgálhatnak.7-9 Különleges
α-aminofoszfonátoknak

tekinthetők

N,N-bisz(foszfonometil)aminok

(3),

a

két

melyek

foszfonát-funkciót

ugyancsak

potenciális

tartalmazó
bioaktivitással

rendelkeznek.1

1. ábra Az α-aminofoszfonátok (1), az α-aminosavak (2) és a bisz(foszfonometil)aminok (3) általános képlete

A foszforatomon alkil és/vagy aril helyettesítőket tartalmazó α-aminofoszfin-oxidok (4)
és N,N-bisz(foszfinoilmetil)aminok (5) szintén fontos származékok, melyek deoxigénezés után
ligandumként

hasznosíthatók

átmenetifém,

mint

például platina- vagy palládium-

komplexekben (6) (2. ábra).10-12 Az így előállított koordinációs vegyületek (6) többféle
reakcióban is alkalmazhatók katalizátorként.13

2. ábra α-Aminofoszfin-oxid (4), bisz(foszfinoilmetil)amin (5), illetve biszfoszfin-átmenetifém-komplex (6)

Az élő szervezetekben a kémiai kapcsolatok kialakításában kulcsfontosságú a megfelelő
sztereokémia.14 A természetes α-aminosavak meghatározott (L) térállásban vannak jelen,15
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ebből adódóan az α-aminofoszfonát-származékok kiralitása szintén fontos lehet különféle
kölcsönhatásokban (3. ábra). Példaként említhető az (R)-foszfoleucin (7), amely sokkal jobb
inhibitora a leucin aminopeptidáz enzimnek, mint az (S)-enantiomer.16 Egy racém CMV
(cucumber mosaic vírus)-ellenes szer (R)-izomere (8) is sokkal hatékonyabbnak bizonyult, mint
az (S)-enantiomer.17 Több kiralitáscentrum esetén az egyes diasztereomerek biológiai hatása is
eltérő lehet. Az (S,R)-alafoszfalin (9) nagyobb antibakteriális hatást mutatott a Gram-negatív és
a Gram-pozitív baktériumok ellen, mint a többi diasztereomer.18

3. ábra Biológiai aktivitással rendelkező optikailag aktív α-aminofoszfonát-származékok

A reaktív végcsoportot tartalmazó α-aminofoszfonát- és α-aminofoszfin-oxidszármazékok speciális tulajdonságokkal rendelkeznek az alapvegyületekhez képest: tovább
funkcionalizálhatók vagy  bizonyos esetekben  polimer hordozóhoz rögzíthetők.19,20 Az
α-aminofoszfonátokon, valamint rokon vegyületeiken többféle reaktív csoport is kialakítható a
kiindulási anyagok alkalmas megválasztásával (4. ábra). Az egyik lehetséges reaktív funkció a
láncvégi hidroxicsoport (10 és 11), amely alkilezhető, acilezhető, vagy akár foszforilezhető.21
Egy további lehetőség, ha láncvégi karboxilcsoportot alakítunk ki a molekulavázon (12 és
13),22,23 melyet észteresíthetünk vagy peptidkémiai szintézisekkel alakíthatunk tovább.24
Funkcionalizálható vegyületeknek tekinthetjük a halogénezett aromás gyűrűt tartalmazó
α-aminofoszfonátokat (14) is, melyeken a reaktív aromás halogénfunkció többek közt
keresztkapcsolási reakciókban vehet részt.25

4. ábra Funkcionalizálható csoportot tartalmazó α-aminofoszfonátok
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2.1.2. α-Aminofoszfonát-származékok előállítása KabachnikFields-reakcióval
2.1.2.1. A KabachnikFields-reakcióról általánosságban, környezetbarát aspektusok
A KabachnikFields-reakció vagy másnéven foszfa-Mannich-reakció egy primer vagy
szekunder amin, egy oxovegyület (aldehid vagy keton) és egy >P(O)H reagens „one-pot”
kondenzációja (5. ábra).26-28

5. ábra A KabachnikFields-reakció általános sémája

A folyamat két úton játszódhat le (6. ábra).29,30 Az egyik út (A), melyben az oxovegyület
először az aminnal reagálva imint képez, majd a C=N kettőskötésre történik a >P(O)H reagens
addíciója. A másik lehetőség (B) szerint első lépésben egy α-hidroxifoszfonát képződik, amely
azután az aminnal szubsztitúciós reakcióban eredményezi a terméket.

6. ábra A KabachnikFields-reakció lejátszódási lehetőségei

Szekunder aminok esetében az A úton először az aminból és az oxovegyületből egy imínium
kation képződik, majd ez reagál tovább a >P(O)H reagenssel.

7. ábra Szekunder aminok KabachnikFields-reakciójának egy lehetséges lejátszódása

A KabachnikFields-reakciókat leggyakrabban valamilyen adalék (oldószer és/vagy
katalizátor) jelenlétében hajtják végre, figyelmen kívül hagyva a környezetbarát
megvalósítást.28,31 Katalizátorként valamilyen Brönsted-savat32 vagy bázist alkalmaztak,33 más
esetekben kadmium-34 vagy lítium-perklorát,35 bór-trifluorid,36 itterbium-perflouorooktanoát,37
titán-dioxid,38 cirkónium-klorid,39 antimon-triklorid,40 fém-triflátok,41,42 réz-komplexek,43
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illetve organokatalizátorok44,45 jelenlétében hajtották végre a reakciókat. Oldószerként
diklórmetánt,46 tetrahidrofuránt,42 acetonitrilt,47 toluolt vagy etanolt45 használtak, melyekre
sokszor épp a katalizátor jelenléte miatt volt szükség. Néhány esetben a szerves oldószereket
ionos oldószerre cserélték,48,49 vagy fázistranszfer katalízist alkalmaztak.50 Az egyik
leghatékonyabb, egyben leginkább környezetbarát eljárás a katalizátor- és oldószermentes
megvalósítás,10,11,51-53 melyhez segítséget nyújt a szerves kémiában és a foszforkémiában
egyaránt hatékonyan alkalmazható MW technika.54
A dimetil-foszfit, aminok és aldehidek kondenzációját 80 °C-on 2 percig végezték MW
körülmények között (8. ábra).55 Az α-aminofoszfonátokat (15) változó (40-98%) termeléssel
kapták, melyben a szokatlanul rövid reakcióidő is szerepet játszhatott.

8. ábra Dimetil-α-aminofoszfonátok (15) szintézise MW reaktorban

Csoportunkban is vizsgálták az oldószer- és katalizátormentes KabachnikFieldsreakciót MW besugárzás hatására (9. ábra).51 Benzilamin vagy anilin, aldehidek vagy ketonok
és dialkil-foszfitok vagy difenilfoszfin-oxid kondenzációja során 80-94%-os termeléssel
állították elő a kívánt termékeket (16).

9. ábra Oldószer- és katalizátormentes KabachnikFields-reakciók MW reaktorban

Egy primer amin és két ekvivalens oxovegyület, illetve két ekvivalens >P(O)H reagens
kondenzációjával kétszeres KabachnikFields-reakciókat valósíthatunk meg (10. ábra).31 Az
irodalmi példák alapján a legtöbb hasonló reakciót ugyancsak valamilyen segédanyag
(oldószer, katalizátor) jelenlétében végezték el, azonban egyre inkább a zöldkémiai szempontok
kerülnek előtérbe.
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10. ábra A kétszeres KabachnikFields-reakció általános sémája

A MW körülmények között oldószer és katalizátor nélkül végzett kétszeres
KabachnikFields-reakciót ugyancsak vizsgálták kutatócsoportunkban, különféle alifás és
aromás

primer

aminokból,

paraformaldehidből

és

dialkil-foszfitokból

vagy

alkil-fenil-H-foszfinátokból kiindulva (11. ábra).10,52,53

11. ábra Kétszeres KabachnikFields-kondenzációk dialkil-foszfitokkal és alkil-fenil-H-foszfinátokkal MW
reaktorban

Szekunder foszfin-oxidok hasonló reakciójában N,N-bisz(foszfinoilmetil)aminokhoz (18)
jutottak. A termékeket (18) 55-98%-os termeléssel kapták 100 °C-on 1 óra után (12. ábra).10-12

12. ábra N,N-Bisz(foszfinoilmetil)aminok (18) szintézise kétszeres KabachnikFields-reakcióval

A bisz(foszfinoilmetil)aminokat (19) fenil-szilánnal redukálták katalizátor- és oldószer
nélkül, MW körülmények között, így kétfogú foszfin-ligandumokhoz (20) jutottak (13. ábra). A
biszfoszfinokat (20) platina-komplexek (21) szintézisében hasznosították, melyek hatékony
katalizátornak bizonyultak sztirol hidroformilezése során.10-12
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13. ábra Biszfoszfinok (20) előállítása deoxigénezéssel, majd hasznosításuk ligandumként platina-komplexben (21)

2.1.2.2. KabachnikFields-reakciók aminoalkoholokkal
Aminoalkoholok, oxovegyületek és P-reagensek KabachnikFields-reakciójával hidroxivégcsoportot tartalmazó α-aminofoszfonát-származékok állíthatók elő. Az irodalmi példákban
egy kivételtől eltekintve kizárólag dialkil-foszfitokat alkalmaztak >P(O)H reagensként.
Orosz kémikusok etanolamin reakcióját tanulmányozták paraformaldehiddel és dimetilfoszfittal (14. ábra).56 A kondenzációt 80-85 °C-on 1 órán keresztül végezték oldószer nélkül.
A dimetil-2-hidroxietilaminometilfoszfonátot (22) 95%-os termeléssel izolálták.

14. ábra Etanolamin kondenzációja paraformaldehiddel és dimetil-foszfittal

Etanolamin, benzaldehid és dialkil-foszfitok reakcióját 70 °C-on 30 perc alatt valósították
meg oldószer nélkül (15. ábra).57 A termékekhez (23) 77-83%-os termeléssel jutottak.

15. ábra Etanolamin KabachnikFields-reakciója paraformaldehiddel és dimetil-foszfittal

A reakciót acetonnal is elvégezték 60 °C-on 1 órás reakcióidővel (16. ábra).56 Az aceton
egyben a reagens és az oldószer szerepét is betöltötte. A várt 2-hidroxietil-α-aminofoszfonáthoz
(24) 92%-os hozammal jutottak.
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16. ábra 2-Hidroxietil-α-aminofoszfonát (24) szintézise etanolaminból, acetonból és dimetil-foszfitból kiindulva

Etanolamin, különböző aldehidek és dietil-foszfit kondenzációját konyhai MW sütőben
is vizsgálták, alumínium-oxid katalizátor jelenlétében (17. ábra).58 A nem professzionális MW
reaktorban végrehajtott reakciók a paraméterek mérése és szabályzása nélkül nem
reprodukálhatók.59 Az α-aminofoszfonát etil-észterekhez (25) 3-6 perces besugárzás után
80-95%-os kihozatallal jutottak.

17. ábra Etanolamin KabachnikFields-reakciója konyhai MW sütőben

A 3-aminopropanol, különféle benzaldehid-származékok és dietil-foszfit kondenzációját
toluol oldószerben tanulmányozták (18. ábra).60 A reakciókat 100 °C-on 8 órán keresztül
végezték, és a kívánt termékeket (26) 72-75%-os termeléssel izolálták.

18. ábra Dietil-3-hidroxipropil-α-aminofoszfonátok (26) előállítása

Francia kutatók az N-metil-etanolamin, paraformaldehid és bisz(tetradecil)-foszfit reakcióját
70 °C-on 18 órás reakcióidővel valósították meg tetrahidrofurán/víz oldószerkeverékben
(19. ábra).61 A hosszú reakcióidő ellenére mindössze 27%-os termelést értek el.

19. ábra N-metil-etanolamin, paraformaldehid és bisz(tetradecil)-foszfit kondenzációja
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Az N-benzil-etanolamin, paraformaldehid és dietil-foszfit reakcióját is vizsgálták
acetonitril oldószerben (20. ábra).62 A kondenzáció 60 °C-on két nap alatt játszódott le. A
paraformaldehidet és a foszfitot igen nagy (5 ekvivalens) feleslegben alkalmazták.

20. ábra KabachnikFields-reakció N-benzil-etanolaminból kiindulva

Egy speciálisabb aminoalkohol, a 2-amino-2-metilpropán-1-ol, acetaldehid és dietilfoszfit kondenzációját oldószer nélkül, szobahőmérsékleten, 40 órás reakcióidővel hajtották
végre (21. ábra).63

21. ábra 2-Amino-2-metilpropán-1-ol, acetaldehid és dietil-foszfit kondenzációja

Indiai kutatók egy királis aminoalkohol, az (R)-2-fenilglicinol KabachnikFieldskondenzációját tanulmányozták (22. ábra).64 A kiindulási aminoalkoholt alifás aldehidekkel és
dimetil-foszfittal reagáltatták -15 °C-on 30 percig, lítium-perklorát jelenlétében, dietil-éterben.
A szintézis során 76-82%-os diasztereomerfelesleget (de) értek el.

22. ábra Optikailag aktív aminoalkoholból kiinduló KabachnikFields-reakció
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A 3-aminopropanol kétszeres KabachnikFields-reakcióját 70 °C-on 12 órán át végezve,
oszlopkromatográfiás tisztítás után 95%-os termeléssel jutottak a láncvégi hidroxicsoportot
tartalmazó N,N-bisz(dimetilfoszfonometil)aminhoz (32) (23. ábra).65

23. ábra Láncvégi hidroxicsoportot tartalmazó bisz(foszfonometil)amin (32) szintézise

Aminoalkoholok, oxovegyületek és szekunder foszfin-oxidok KabachnikFieldsreakciójára csupán egyetlen irodalmi példa található.66 Cherkasov és csoportja N-hexiletanolamin, paraformaldehid és bisz(dodecil)foszfin-oxid kondenzációját tanulmányozták
hagyományos és MW melegítéssel (24. ábra). A kondenzáció MW besugárzás hatására
rövidebb idő alatt játszódott le (20 perc), azonban megjegyzendő, hogy konyhai MW sütőben
végezték a reakciót.

24. ábra N-hexil-etanolamin, paraformaldehid és bisz(dodecil)foszfin-oxid reakciója

2.1.2.3. Optikailag aktív α-aminofoszfonát-származékok előállítása KabachnikFieldsreakcióval
Az α-aminofoszfonát-származékok alapváza három szerkezeti egységre tagolható: az
N-egységre (nitrogén és szubsztituensei), a C-egységre (központi szénatom és a hozzá
kapcsolódó csoportok), illetve a P-egységre (foszforatom és helyettesítői) (25. ábra).

25. ábra Az α-aminofoszfonát-származékok három szerkezeti egysége
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Mindhárom egységen lehetőség van kiralitáscentrum kialakítására, azonban az egyes részeken
különböző megfontolásokra van szükség.
A nitrogénatom alacsony inverziós gátja miatt – általában – önmaga nem lehet
kiralitáscentrum.67 Ebből fakadóan ahhoz, hogy az N-egységen optikailag aktív terméket
kapjunk, optikailag aktív aminból (aminocsoportot tartalmazó vegyületből) kell kiindulnunk.
Az egyetlen esetben, ahol a „hagyományos” KabachnikFields-reakcióval állítottak elő
ilyen származékot, egy optikailag aktív β-aminosav, paraformaldehid és dimetil-foszfit
kondenzációját végezték el trietilamin jelenlétében metanolban (26. ábra).68 A hosszú
reakcióidő (9 óra) ellenére a termékhez (34) csupán 38%-os termeléssel jutottak.

26. ábra Optikailag aktív α-aminosavból kiinduló KabachnikFields-reakció

Linzaga és kutatócsoportja egy „kétlépéses” KabachikFields-reakcióval állítottak elő
optikailag aktív α-aminofoszfonátot (35) (27. ábra).69 A kiindulási N-benzil-(S)-fenilglicinolt
először formaldehiddel reagáltatták toluolban. Ezután a második lépésben a képződött
addukthoz dietil-foszfitot adagoltak, majd 80 °C-on 4 óra alatt kapták a kívánt
α-aminofoszfonátot (35).

27. ábra Optikailag aktív α-aminofoszfonát (35) szintézise „kétlépéses” KabachnikFields-reakcióval

Indiai kutatók hasonló optikailag aktív fenilglicinol-származékból, aldehidekből és dimetilfoszfitból kiindulva diasztereomerek elegyéhez jutottak (2.1.2.2. fejezet, 22. ábra).64
Egy optikailag aktív α-aminofoszfin-oxid (37) szintézisét is megvalósították
(R)-α-feniletilaminból kiindulva (28. ábra).70 Első lépésben az aminból és paraformaldehidből
egy triazin-gyűrűs trimert (36) képeztek, majd ehhez adtak difenilfoszfin-oxidot toluolban.
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28. ábra Optikailag aktív α-aminofoszfin-oxid (37) előállítása (R)-feniletilaminból kiindulva

Francia kutatók β-aminoalkoholokból kiindulva állítottak elő optikailag aktív
α-aminofoszfonátokat (39) (29. ábra).71 Az aminoalkoholok és formaldehid reakciójával első
lépésben oxazolidin-származékokhoz (38) jutottak, majd 38 vegyületek és dietil-foszfit
reakciójával kapták a termékeket (39).

29. ábra Optikailag aktív α-aminofoszfonátok (39) előállítása oxazolidin intermedieren keresztül

A C-egységen kiralitáscentrumot tartalmazó optikailag aktív származékok előállítása
KabachnikFields-reakcióval, prokirális oxovegyületekből történhet valamilyen királis
iniciátor jelenlétében.
Thorat egy királis organokatalizátort alkalmazó eljárást írt le az α-aminofoszfonátok (40)
aszimmetrikus szintézisére (30. ábra).72 A reakciókat szobahőmérsékleten, (S)-1-acetil-Ntozilpirrolidin-2-karboxamid katalizátor jelenlétében végezte, és a termékeket (40) jó
termeléssel (71-90%), illetve enantiomerfelesleggel (ee) (73-92%) kapta.

30. ábra α-Aminofoszfonátok (40) aszimmetrikus szintézise királis organokatalizátor jelenlétében
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Egy japán kutatócsoport királis cink(II)-komplexekkel katalizált enantioszelektív
KabachnikFields reakciókról számolt be (31. ábra).73 A kondenzációt különféle aldehidekből
kiindulva

hajtották

végre

bisz(imidazolil)piridin

típusú

α-aminofoszfonátokhoz

(41)

cink-(bisz-trifluorometilszulfonil-imid)hez
komplexek
jó

jelenlétében,

termeléssel

(85-99%)

kapcsolt

-50

°C-on.

A

várt

és

változó

(31-90%)

enantiomerfelesleggel (ee) jutottak.

31. ábra Királis cink(II)-komplexekkel katalizált enantioszelektív KabachnikFields-reakció

A P-egységen maga a foszforatom is lehet királis, illetve a hozzá kapcsolódó
szubsztituensek is tartalmazhatnak aszimmetriacentrumot. Legjobb tudomásunk szerint, a
P-egységen kiralitáscentrumot tartalmazó α-aminofoszfonát-szármzékokat KabachnikFieldsreakcióval eddig csak racém formában állítottak elő. Optikailag aktív származékok előállítására
optikailag aktív >P(O)H reagensek alkalmazása, vagy a racemát termékek rezolválása jelenthet
megoldást.
2.1.3. α-Aminofoszfonátok előállítása Pudovik-reakcióval
A Pudovik (aza-Pudovik)-reakció során >P(O)H vegyületek addíciója játszódik le iminek
(Schiff-bázisok) amik tulajdonképpen a KabachnikFields-reakció lehetséges intermedierjei
(l. 2.1.2. fejezet)  C=N kettőskötésére (32. ábra).74

32. ábra A Pudovik-reakció általános sémája

A Pudovik-reakcióban leggyakrabban α-aril- vagy α-hetaril-iminek szolgálnak kiindulási
anyagként. α-Helyzetben alkilcsoportot tartalmazó α-aminofoszfonátok Pudovik-reakcióval
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történő előállítására jóval kevesebb példa található.31 A >P(O)H reagens szerepét a legtöbb
esetben dialkil-foszfitok töltik be, azonban néhány alkil-fenil-H-foszfinátból vagy szekunder
foszfin-oxidból kiinduló szintézist is leírtak.
Az addíciókat a legtöbb esetben valamilyen katalizátor jelenlétében valósították meg,
oldószerben.

Katalizátorként

hangyasavat,75

bázisokat

(nátrium-hidroxidot76

vagy

1,8-diazabiciklo[5.4.0]undec-7-ént77), p-toluolszulfonil-kloridot,78 kadmium-jodidot79 vagy
tetrametilguanidint80,81 használtak.
Az irodalomban található katalizátor- és oldószermentes Pudovik-reakciók esetében
legtöbbször α-fenil vagy α-helyzetben szubsztituált fenilgyűrűt tartalmazó iminekből indultak
ki (33. ábra és 1. táblázat). N-Benzilidén-alkilaminok és dietil-foszfit reakciója során 70 °C-on
3,5 órára volt szükség a teljes átalakuláshoz,82 míg N-benzilidén-anilinból kiindulva 100 °C-on,
1,5-8 óra alatt játszódott le az addíció.83 A nitrogénatomon ciklopropilcsoportot tartalmazó
iminek esetén 80 °C-on 4 óra alatt jutottak a megfelelő α-aminofoszfonátokhoz (42).84 Az
N-benzilidén-benzilamin-származékok és dialkil-foszfitok Pudovik-reakciója 0,5-8 óra alatt
játszódott le.85 A dietil-foszfit addíciója benzhidrilaminból és benzaldehid-származékokból
előállított iminekre 100 °C-on 4-6 óra alatt ment végbe.86 Fluorozott helyettesítőket tartalmazó
aromás iminek és dietil-foszfit reakciójához 100-120 °C-ra és 2-10 órára volt szükség.87

33. ábra α-Aril-iminek Pudovik-reakciója dialkil-foszfitokkal
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1. táblázat α-Aril-iminek Pudovik-reakciója dialkil-foszfitokkal
Y

R1

R2

T
[°C]

t
[óra]

Termelés
[%]

Ref.

Me, Et, Pr

H

Et

70

3,5

65-67

82

Ph

H

Et, Oct

100

1,5-8

74-90

83

H, 4-Me, 2-Cl, 2-Br,
4-Br

Me

80

4

81-88

84

Me, Et, nPr,
Pr, nBu, tBu,
s
Bu, Pe

25-80

0,5-8

83-96

85

c

Pr

i

Bn

4-MeO, 4-Cl

Ph2CH

H, 4-iPr,
4-Me2N

Et

100

4-6

63-88

86

H, 2-F-C6H4,
3-F-C6H4,
4-F-C6H4,
3-CF3-C6H4

H, 2-F, 3-F, 4-F,
3,4-diF, 4-CF3

Et

100-120

2-10

75-95

87

Néhány esetben α-helyzetben heteroaromás csoportot tartalmazó iminek oldószer- és
katalizátormentes Pudovik-reakcióját is tanulmányozták.
A furán-3-karbaldehidből és propargilaminból képzett imin és dimetil-foszfit
kemoszelektív reakciója 60 °C-on 8 óra alatt ment végbe (34. ábra).88

34. ábra N-propargil-csoportot tartalmazó imin reakciója dimetil-foszfittal

Egy szubsztituált pirazolgyűrűt tartalmazó imin és különféle dialkil-foszfitok
reakciójának lejátszódásához 100 °C-on 4-6 órára volt szükség (35. ábra). A kívánt termékeket
(44) 70-75%-os termeléssel izolálták.89
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35. ábra Szubsztituált pirazolgyűrűt tartalmazó imin Pudovik-reakciója

Általánosságban elmondható, hogy a katalizátor- és oldószermentes Pudovik-reakciók
hagyományos melegítés hatására, az aromás gyűrűn és a nitrogénen található szubsztituensektől
függetlenül, hosszú reakcióidő alatt mennek végbe.
Az addíciókat két esetben MW besugárzás hatására is elvégezték, melyeket konyhai MW
sütőben hajtottak végre. Az egyik példában kadmium-jodid jelenlétében, oldószer nélkül,90 míg
a másikban egy királis katalizátor segítségével, toluolban valósították meg az addíciókat.91
A szekunder foszfin-oxidok Pudovik-reakciója egy sokkal kevésbé vizsgált terület.
Csupán néhány példa található az irodalomban, melyek során különféle oldószerekben
(éterben,92 tetrahidrofuránban,93 illetve toluolban94) végrehajtott reakciókról számoltak be. Az
egyetlen oldószer- és katalizátormentes eljárásban (R)-[(-)-mentil)(fenil)foszfin]-oxid és
aromás iminek Pudovik-reakcióját vizsgálták (37. ábra).95 Az addíciók lejátszódásához
80 °C-ra és 9 órára volt szükség.

36. ábra α-Aril-iminek Pudovik-reakciója (R)-[(-)-mentil)(fenil)foszfin]-oxiddal

2.2. Aminometilén-biszfoszfonát-származékok
2.2.1. Az aminometilén-biszfoszfonát-származékok jelentősége
Az aminometilén-biszfoszfonátok (47) olyan foszfororganikus vegyületek, ahol egy
központi szénatomon egy amin-funkció és két foszfonátcsoport található (37. ábra).96 A
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természetes aminosavak (2) foszfor-, valmint a hidroximetilén-biszfoszfonátok (dronátok) (48)
amino-analógjaiként potenciálisan biológiailag aktív vegyületek.97

37. ábra Az aminometilén-biszfoszfonátok (47) és a velük rokonságban álló vegyületek (2 és 48)

Az aminometilén-biszfoszfonátok a biszfoszfonátok népes családjának tagjai, melyek a
legfontosabb vegyületek közé tartoznak a csontbetegségek kezelésében.98,99 A csontfaló sejtek
által okozott megbetegedések, mint a csontritkulás, a hiperkalcémia vagy a Paget-kór
kezelésében egyaránt eredményesen alkalmazhatók.100,101 Ezen kívül parazitaellenes102,103 és
baktériumellenes104,105

hatást

is

mutathatnak,

továbbá

növényvédőszerként106,107

is

alkalmazhatók. Emellett igazolták enziminhibiáló108,109 és rákellenes hatásukat is.110
A legjelentősebb aminometilén-biszfoszfonátok közé tartozik a csontritkulás elleni
szerként alkalmazott Incadronate® (49) (38. ábra).111 További fontos származékok a
csontrákellenes 5-fuoruracil-helyettesített aminometilén-biszfoszfonát (50),112 illetve a
gyökfogóként alkalmazható N-oxid-funkciót tartalmazó gyűrűs származék (51).96

38. ábra Jelentős aminometilén-biszfoszfonát-származékok

2.2.2. Aminometilén-biszfoszfonát-származékok előállítása
2.2.2.1. Aminometilén-biszfoszfonátok előállítása
Az aminometilén-biszfoszfonátokat leggyakrabban egy amin, egy trialkil-ortoformiát és
két molekula dialkil-foszfit kondenzációjával állítják elő (39. ábra).96

39. ábra Aminometilén-biszfoszfonátok szintézise háromkomponensű kondenzációval
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A reakció lejátszódását Krutikov és Kafarski vizsgálták (40. ábra).113,114 A kondenzáció
az amin és az ortoformiát reakciójával kezdődik, amelyből az A úton egy amidin (I), míg a B
úton egy imidát (II) keletkezhet. A következő lépés a dietil-foszfit nukleofil addíciója, amely a
III-as és IV-es vegyületeket eredményezi. Ezt követően egy amin (A) vagy egy alkohol (B)
kilépése után keletkezik  egy iminofoszfonát-típusú intermedieren (V) keresztül  a termék
(VI). Megfigyelhető, hogy amennyiben az amin van túlsúlyban a dialkil-foszfithoz képest, az
A folyamat érvényesül, míg ha a dialkil-foszfit van feleslegben, inkább a B út kerül előtérbe.

40. ábra A háromkomponensű kondenzáció lehetséges mechanizmusai
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A kondenzációt cink-oxid,115 alumínium-oxid116 vagy ioncserélő gyanta jelenlétében,117
illetve ionos folyadékban,118,119 toluol,120 diklóretán121 vagy dimetil-formamid122 oldószerben
is tanulmányozták, azonban a leggyakoribb az oldószer és katalizátormentes megvalósítás.
Orosz kutatók különféle aril- és hetarilaminokkal vizsgálták a reakciót (41. ábra).114 Az
elegyet 2 órán át forralták, miközben desztillációval távolították el a kilépő alkoholt. A
termékeket (52) 15-77%-os termeléssel kapták.

41. ábra Aril- vagy hetatilaminok, ortoformiátok és dialkil-foszfitok reakciója

A p-nitroanilin, trietil-ortoformiát és dietil-foszfit keverékét 12 órán keresztül forralva,
oszlopkromatográfiás tisztítás után 56%-os termeléssel jutottak a kívánt aminometilénbiszfoszfonáthoz (53) (42. ábra).113

42. ábra Aminometilén-biszfoszfonát (53) előállítása p-nitroanilinből kiindulva

Tauro és munkatársai szubsztituált anilinekből kiindulva tanulmányozták a kondenzációt
(43. ábra).123 A reakciókat 1,2 ekvivalens trietil-ortoformiáttal és 4 ekvivalens dietil-foszfittal
160 °C-on 3-4 órás reakcióidővel valósították meg, és a megfelelő termékeket (54) 32-89%-os
termeléssel izolálták.

43. ábra Anilin-származékok, trietil-ortoformiát és dietil-foszfit kondenzációja
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Cikloalkilaminok, trietil-ortoformiát és dietil-foszfit kondenzációja feleslegben vett (1,2,
illetve 4 ekvivalens) reagensekkel 150 °C-on 1,5 óra alatt játszódott le, mely során az
aminometilén-biszfoszfonátokat (55) 36-82%-os termeléssel kapták (44. ábra).124

44. ábra Aminometilén-biszfoszfonátok (55) szintézise cikloalkilaminokból

N-Metil-benzilaminból kiindulva, 1,2 ekvivalens trietil-ortoformiáttal és 3 ekvivalens
dietil-foszfittal 4 óra alatt ment végbe a kondenzáció (45. ábra).125

45. ábra Az N-metil-benzilamin, trietil-ortoformiát és dietil-foszfit kondenzációja

Dibenzilamin hasonló reakciója során, 150 °C-on 5 órás reakcióidő után, 52%-os
termeléssel izolálták a dibenzilaminometilén-biszfoszfonátot (57) (46. ábra).126

46. ábra A dibenzilaminometil-biszfoszfonát (57) szintézise háromkomponensű kondenzációval

Kaboudin és munkatársai anilin-származékok reakcióját trietil-ortoformiáttal és dietilfoszfittal MW busugárzás hatására vizsgálták (47. ábra).127 A reakciókat 120 °C-on
30-80 percig végezték, és a várt termékekhez (58) 55-82%-os hozammal jutottak.
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47. ábra N-Aril-aminometilén-biszfoszfonátok (58) előállítása MW reaktorban

Orosz kutatók háztartási MW sütőben állítottak elő adamantil-egységet tartalmazó
aminometilén-biszfoszfonátokat (59) (48. ábra).128 A reakciókat 150 °C-on 35-45 percig
végezték.

48. ábra Adamantilcsoportot tartalmazó amin, trietil-ortoformiát és dietil-foszfit kondenzációja

Az aminometilén-biszfoszfonátok más reakciótípusokkal is előállíthatók, melyek
irodalma jóval kevesebb cikket ölel fel, mint a háromkomponensű kondenzációé. A
szóbanforgó származékokhoz juthatunk dietoximetil-dimetilamin129 vagy amidok130 és dialkilfoszfit reakciójával, illetve izonitrilekből131 vagy brómmetilén-dimetilimínium-bromidból132 és
trialkil-foszfitból kiindulva. További lehetőségek az amidok, trietil-foszfit és foszfor-oxiklorid
kondenzációja,133 valamint a difoszfonodiazometán-származékok reakciója aminokkal.134
2.2.2.2. Aminometilén-biszfoszfin-oxidok előállítása
Az aminometilén-biszfoszfin-oxidok egy sokkal kevésbé vizsgált vegyületcsalád.
Háromkomponensű kondenzációval történő előállításukra nem található példa az irodalomban.
Néhány egyéb úton azonban megvalósították a szintézisüket.
Orosz kutatók dietoximetil-dimetilamin és difenilfoszfin-oxid reakcióját tanulmányozták,
mely során aminometilén-biszfoszfin-oxidhoz (60) jutottak (49. ábra).129
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49. ábra Aminometilén-biszfoszfin-oxid (60) előállítása dimetilformamid-dimetilacetál és difenilfoszfin-oxid
reakciójával

Morgalyuk és munkatársai α-klór-α-amino-difenilfoszfin-oxidokból kiindulva állítottak
elő aminometilén-biszfoszfin-oxidokat (61) (50. ábra).135 A kísérleteket 5 °C-on 18 órán át,
kloroformban végezték. A termékek (61) a kiindulási anyagból in situ képződő [Ph2PO] anion
és egy további α-klór-α-amino-difenilfoszfin-oxid reakciója során alakultak ki.

50. ábra Aminometilén-biszfoszfin-oxidok (61) előállítása dialkilamino-difenilfoszforil-klórmetánból kiindulva

Japán kutatók izonitril és difenilfoszfin-oxid ciklooktadién-ródium-klorid [Rh(cod)Cl]2
által katalizált reakcióján keresztül szintetizáltak aminometilén-biszfoszfin-oxidot (62)
(51. ábra).136

51. ábra Izonitril és difenilfoszfin-oxid reakciója [Rh(cod)Cl]2 jelenlétében
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2.3. Dialkil-foszfitok előállítása
A dialkil-foszfitok (A) fontos szerves foszforvegyületek,137 melyek kiindulási anyagként
szolgálhatnak az α-aminofoszfonátok előállítása során a KabachnikFields- (l. 2.1.2. fejezet) és
aza-Pudovik-reakciókban (l. 2.1.3. fejezet), illetve az aminometilén-biszfoszfonátok
szintézisére szolgáló háromkomponensű kondenzációban (l. 2.2.2. fejezet). Emellett kiemelt
szerepük van többek között az α-hidroxifoszfonátok138 és a P-C-kapcsolással nyerhető
foszfonátok139 szintézisében is.
A dialkil-foszfitok (A) ipari előállítása foszfor-triklorid és alkoholok reakciójával történik
(52. ábra).140-145 A reakció alkalmas a nagy méretben történő megvalósításra, de ilyenkor
gondoskodni kell a sósav megkötéséről. Összességében nem egy atomhatékony eljárás.
Emellett a szóbanforgó módszer nem alkalmas a foszforatomon különböző helyettesítőket
tartalmazó („vegyes”) foszfitok (B) előállítására.

52. ábra Dialkil-foszfitok (A) szintézise foszfor-triklorid és alkohol reakciójával

A dialkil-foszfitok szintézisének egy speciális módszere az alkoholízis, mely során egy
dialkil-foszfit és egy alkohol reagál (53. ábra).27,146-152 A folyamat egyetlen mellékterméke a
kilépő alkohol. Az alkoholízisben a H-foszfonsav-észter egyik vagy mindkét alkoxicsoportja is
lecserélődhet, így a reakció egyszeresen (B) és kétszeresen (A) átészterezett származékokat
eredményezhet.

53. ábra Dialkil-foszfitok (A és B) előállítása alkoholízissel

A foszforatomon különböző alkoxicsoportokat tartalmazó foszfitok (B) értékes
intermedierek, felhasználásukkal a foszforon kiralitáscentrumot tartalmazó vegyületek
állíthatók elő. Szintézisükre kevés irodalmi példa található (54-56. ábrák).
A részleges alkoholízissel nyerhető vegyes foszfitok (B) előállításához a paraméterek
optimalizálása és pontos szabályozása szükséges, hogy elkerüljük a teljes átészteresítést
(54. ábra).147,148
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54. ábra A foszforatomon különböző helyettesítőket tartalmazó dialkil-foszfitok (B) előállítása alkoholízissel

Egy további lehetőség a dialkil-foszfitok (A) C-O-kötésének szelektív hasítása, majd a
foszfonát anion oxigénjének alkilező észeresítése alkil-jodidokkal,153,154 vagy piridin és az
aktiváló ágensként alkalmazott pivaloil-klorid jelenlétében alkoholokkal,155 mely módszerek
nem atomhatékonyak (55. ábra).

55. ábra Vegyes dialkil-foszfitok (B) szintézise alkilező észeresítéssel

Vegyes származékokhoz juthatunk diklór-foszfitok és alkoholok reakciójával is
(56. ábra).156 A folyamat első lépésében képződő vegyes trialkil-foszfitot [P(OR1)(OR2)2] a
képződő sósav hasítja dialkil-foszfittá.

56. ábra Vegyes dialkil-foszfitok (B) szintézise diklór-foszfitok és alkoholok reakciójával
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2.4. A mikrohullámú technika és alkalmazása az áramlásos kémiában
2.4.1. A mikrohullámú technika
A MW besugárzás egy széles körben alkalmazott hőátadási technika, melyet számos
területen (például a szerves és szervetlen kémiában, az analitikában, az élelmiszeriparban és a
gyógyszeriparban) eredményesen hasznosítanak.157,158
A hagyományos melegítéssel ellentétben, ahol a hő konvekcióval terjed, a MW sugarak
közvetlenül a besugárzott agyaggal lépnek kapcsolatba, ezáltal lényegesen hatékonyabb
hőátadást tesznek lehetővé (57. ábra).159,160

57. ábra MW besugárzással és hagyományosan melegített reakciók hőmérsékletprofilja egy perc után

A MW technika első alkalmazásai az 1950-es évekre tehetők, ekkor jellemzően
melegítésre és a szárításra használták.59 Az első kémiai jellegű alkalmazásokra az 1980-as
években került sor, melyek főként az analitikai feltárás és mintaelőkészítés területein valósultak
meg. Az első MW körülmények között végzett kémiai átalakításokról 1986-ban számoltak
be,161,162 amely lendületet adott a MW kémia mai napig tartó fejlődésének.
Az első MW reakciókat a 80-as években egyre szélesebb körben elterjedő konyhai MW
sütőben hajtották végre.59 Ezek az úttörő próbálkozások nélkülözhetetlenek voltak a terület
ugrásszerű fejlődéséhez, azonban a mai technológiai tudásunk birtokában, és korunk
elvárásainak fényében, komoly hiányosságokkal rendelkeztek. A legfontosabb hátrányok közé
sorolható a hőmérséklet és nyomás pontos mérésének hiánya, ami nem csak a paraméterek
változásának nyomon követesét, de a szabályozást is lehetetlenné teszi. A probléma
kiküszöbölésére, a 2000-es évektől kezdődően fejlesztették ki a professzionális MW
reaktorokat (58. ábra), melyek alkalmasak a reakció körülményeinek pontos mérésére, és ezek
szabályozási paraméterként történő felhasználására.
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58. ábra Kémiai szintézisekhez tervezett CEM Discover® MW reaktor

A MW technika számos reakciótípus megvalósítása során igazolta hatékonyságát.
Példaként említhetők többek között a kondenzációk, az addíciók, a multikomponensű reakciók,
valamint a kapcsolási reakciók.163 Az átalakítások a legtöbb esetben gyorsabban, jobb
termeléssel és szelektívebben játszódnak le, illetve lehetővé válik a katalizátorok és/vagy
oldószerek mennyiségének csökkentése vagy teljes elhagyása.
A MW kémia számára a legnagyobb kihívást a méretnövelés jelenti.59 A szabványos
frekvenciájú (2450 MHz) MW sugárzást biztosító magnetron tekercs meghatározott
geometriája, illetve a készülékek szerkezeti anyagaként alkalmazható speciális üvegek
(pl. boroszilikát, Pirex®, stb.) vagy a Teflon® nem teszik lehetővé a reaktorok fizikai méretének
tetszőleges növelését. A probléma egy lehetséges megoldásaként fejlesztették ki a multiüzemű
reaktorokat, melyekben 6-12 minta párhuzamos besugárzására nyílik lehetőség, azonban ezek
a készülékek továbbra sem teszik lehetővé az esetleges ipari méretnövelést. A valódi áttörést a
MW technika és az áramlásos kémia kombinációja jelentheti, melyet a további fejezetekben
mutatok be részletesen.
2.4.2. Az áramlásos (flow) kémia
Az folyamatos megvalósítások fontos szerepet játszanak az olaj-, műanyag- és
finomkémiai ipar különböző területein164 Az utóbbi évtizedben a szerves kémiában is fontos
szerepet kap a szintézisek folytonos megvalósítása.165
A hagyományos szakaszos reakcióvezetéssel szemben, ahol a legfontosabb paraméterek
a hőmérséklet mellett a reagensek koncentrációja és a reakcióidő, az áramlásos kémiában az
átalakítások a kiindulási anyagok áramlási sebességével és a reaktorban töltött átlagos
tartózkodási idővel befolyásolhatók (59. ábra). Az áramlásos reaktorokkal elérhető egy
stacioner állapot,166 melyben a termékek  változatlan paraméterek mellett  azonos
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minőségben állíthatók elő, ami kiemelten alkalmassá teszi ezeket a készülékeket a
gyógyszeripari felhasználásra.167

59. ábra A szakaszos (I) és folyamatos (II) reakciómegvalósítás általános sémái

Egy áramlásos reaktorban általában kis mennyiségű anyag reagál egyszerre, így
hatékonyabb a keveredés és gyorsabb a rendszer válasza egy reakcióparaméter
megváltozására.168 Ez a szabályozhatóság a kulcsa a folyamatos reakciók kiemelkedő
szelektivitásának és a sok esetben elérhető nagyobb termeléseknek. A kis reagáló
anyagmennyiség a biztonságot is elősegíti, ugyanis az esetlegesen keletkező robbanásveszélyes
vagy mérgező intermedierek is csupán kis mennyiségben keletkeznek egyszerre, illetve egy
további reagens folyamatos beadagolásával a rendszer megbontása nélkül továbbalakíthatók.169
A kisebb anyagmennyiség:térfogat arány miatt a hőmérsékletszabályozás is egyszerűbb, ami
segíthet kézben tartani a nagyon exoterm vagy a nagyon hőérzékeny reakciókat. A technológia
hátrányai, hogy kizárólag homogén és nem túl viszkózus reakcióelegyek esetén alkalmazható,
illetve korlátozott a méretnövelhetősége. Több vagy sok párhuzamos reaktor üzemeltetésével
oldható meg a probléma. További limitáló tényező lehet a folyamatos rendszerek jellemzően
magas ára.
2.4.3. Folyamatos MW reaktorok
A folyamatos MW reaktorokban a MW technika és az áramlásos kémia kombinációja
valósul meg: az áramló reakcióelegy melegítése MW besugárzással történik.59,160,170-172 A
technológia a MW reakciók méretnövelése szempontjából kulcsszerepet játszik.59
Az első folyamatos MW rendszereket a műagyagiparban szilárd anyagok melegítésre és
szárításra fejlesztették ki az 1980-as években.173,174 Az első kémiai felhasználások az 1990-es
években jelentek meg.175 Hasonlóan a szakaszos reakcióvezetéshez, kezdetben konyhai MW
sütők biztosították a MW besugárzást. Az áramlásos rendszerek egyik legfontosabb
tulajdonsága a rendkívül pontos szabályozhatóság, amely konyhai MW készülékekkel
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megvalósíthatatlan.171,176 A területen a kémiai szintézisekhez tervezett MW reaktorok és az
áramlásos rendszerek összekapcsolása hozhatja meg az áttörést.177,178
A folyamatos MW rendszerek általában három fő egységből állnak: az adagoló
egységből, a besugárzott térből és a termékgyűjtőből (60. ábra).59,179 A betáplálás a legtöbb
esetben HPLC vagy fecskendő pumpával történik. A nyomás jellemzően egy nyomásszabályzó
szelep segítségével változtatható. A hőmérséklet mérése infravörös (IR) szenzorral vagy egy
speciális optikai tulajdonságokkal rendelkező Fiber Optic® szenzorral történhet. Az áramlási
cella lehet egyszerű kvarc vagy teflon cső, lombik, spirálisan feltekert üvegcső, szilárd töltetű
oszlop, valamint Ω- vagy U-alakú cső, illetve kapilláris is.

60. ábra Egy tipikus folyamatos MW rendszer

Az egyik legegyszerűbb modellreakciót, a karbonsavak direkt észteresítését
alkoholokkal, tefloncsővel, üvegcsővel vagy kerámiacsővel felszerelt MW rendszerben is
tanulmányozták, konyhai180,181 és professzionális MW reaktorokban egyaránt.182,183 Emellett
található példa folyamatos MW reaktorban végzett további észteresítésekre, acilezésekre,
multikomponensű reakciókra, átrendeződésekre, kapcsolási reakciókra és polikondenzációkra
is.176,177,184-186
2.4.4. α-Aminofoszfonátok előállítása áramlásos kémiai módszerekkel
A szerves foszforkémia területén az áramlásos kémiai módszerek elterjedése még nem
történt meg. Néhány esetben vizsgálták az α-aminofoszfonátok előállítását folyamatos
reaktorokban, azonban egyetlen esetben sem alkalmaztak MW besugárzást.
Stevens és munkatársai alifás vagy aromás iminek és dimetil-foszfit Pudovik-reakcióját
tanulmányozták mikroreaktorban (61. ábra).187 Az első lépésben szakaszos körülmények között
optimalizálták a reakciót, majd a legjobb körülményeket ültették át a folyamatos rendszerre. A
viszonylag hosszú tartózkodási idő (78 perc) után, 24-89%-os termeléssel jutottak az
α-aminofoszfonátokhoz (63).
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61 ábra. Pudovik-reakció megvalósítása mikroreaktorban

A Pudovik-reakciót egy speciális vortex keverővel ellátott vékonyfilmes mikroreaktorban
is vizsgálták (62. ábra).188 Az első esetben (A) N-benzilidén-anilin és dietil-foszfit
hagyományos Pudovik-reakcióját végezték el jód katalizátorral dimetil-formamidban. A
módszer továbbfejlesztésével (B) az iminképzést és a Pudovik-reakciót egy folyamatos
rendszerben hajtották végre. A szerzők egy későbbi összefoglaló közleményben megjegyzik,
hogy ugyanarra a termékre (64) a folyamatos Pudovik-reakció hatékonyabb átalakulást
eredményezett, mint a háromkomponensű KabachnikFields-reakció, utóbbiról azonban nem
található irodalom.189

62. ábra Dietil-(fenilamino)(fenil)metilfoszfonát (64) szintézise Pudovik-reakcióval folyamatos reaktorban

Az α-aminofoszfonátok folyamatos KabachnikFields-reakcióval történő előállítását
eddig kizárólag egy doktori értekezésben említették,190 melyben izopropilamin, benzaldehid és
dialkil-foszfitok mikroreaktorban végzett kondenzációjáról számoltak be (63. ábra). A
kiindulási anyagokhoz ekvivalens mennyiségű trialkil-ortoformiátot is adagoltak, mely célja a
kondenzáció során kilépő víz megkötése volt. A reakciók paramétereit széles skálán
változtatták, azonban minden esetben jelentős mennyiségű α-hidroxifoszfonát (66)
melléktermék keletkezett a várt α-aminofoszfonát (65) mellett. A disszertáció szerzője szerint
a folyamatos háromkomponensű reakció nem volt elég hatékony az α-aminofoszfonátok (65)
előállítására.
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63. ábra. KabachnikFields-reakció mikroreaktorban
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3. Eredmények bemutatása*
3.1. α-Aminofoszfonát-származékok előállítása KabachnikFields-reakcióval
Munkám első részében KabachnikFields (foszfa-Mannich)-reakciókat tanulmányoztunk
MW körülmények között. Célul tűztük ki a foszforatomon kiralitáscentrumot tartalmazó
α-aminofoszfonátok előállítását, melyek nem ismertek az irodalomban. Ehhez először a
kondenzációk kulcs-alapanyagaiként szolgáló, kereskedelmi forgalomban nem kapható, vegyes
dialkil-foszfitok szintézisét kívántuk megvalósítani. Célunk volt továbbá optikailag aktív
α-aminofoszfonát-származékok előállítása optikailag aktív aminok

KabachnikFields-

reakciójával, mely ugyancsak egy új eljárásnak tekinthető. Végül aminoalkoholok
foszfa-Mannich-reakcióját is tanulmányozni kívántuk. Az így nyerhető hidroxialkilα-aminofoszfonátok szintézise egy kevésbé tanulmányozott, míg a hidroxialkil-α-aminofoszfinoxidok előállítása egy teljesen új terület.
A manapság egyre inkább előtérbe kerülő „zöld kémia” alapelveit figyelembe véve,
katalizátor- és  lehetőség szerint  oldószermentes szintéziseket kívántunk kidolgozni,
továbbá nagy hangsúlyt fektettünk a reakciók optimalizálására.
Az új α-aminofoszfonát-származékokat 31P, 1H és 13C NMR spektroszkópiával, valamint
HRMS mérések segítségével kívántuk jellemezni.
3.1.1. Etil-oktil-α-aminofoszfonát-származékok előállítása
A foszforatomon kiralitáscentrumot tartalmazó α-aminofoszfonátok egy lehetséges
előállítási lehetősége, ha a foszforatomon különböző alkoxicsoportokat tartalmazó (vegyes)
dialkil-foszfitokat alkalmazunk kiindulási anyagként a KabachnikFields-reakcióban. A
vegyes dialkil-foszfitok kereskedelmi forgalomban nem kaphatók, ezért a szóbanforgó
származékokat magunk állítottuk elő dialkil-foszfitok részleges alkoholízisével [1].
3.1.1.1. Vegyes dialkil-foszfitok előállítása alkoholízissel
Kutatómunkám során a dimetil- vagy dietil-foszfitból és feleslegben vett (25 ekvivalens)
alifás alkoholokból kiinduló alkoholíziseket tanulmányoztuk (64. ábra). A 2. táblázatban az
optimálisnak

talált

körülmények

között

elért

eredményeket

foglaltam

össze.

A

reakciókomponenseket oszlopkromatográfia segítségével választottunk el egymástól, ami nem
könnyű, azonban a foszfitok közötti méretkülönbség növekedésével egyszerűbbé válik. A
dimetil-foszfit (1) és etanol reakciója 100 °C-on 2 óra után 56% etil-metil-foszfitot, emellett
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A vegyületek számozását az Eredmények bemutatása című fejezetben újrakezdtem.

egyforma mennyiségben (22-22%) kiindulási anyagot (1) és dietil-foszfitot (2) tartalmazott.
(2. táblázat/1. kísérlet). A dimetil-foszfit (1) alkoholízisét butanollal, 125 °C-on 1 órán át
végezve, a kiindulási anyag (1) teljesen elreagált, és 40% részlegesen (4), valamint 60% teljesen
átészterezett származék (11) képződött (2. táblázat/2. kísérlet). A dietil-foszfit (2) és metanol
reakciója során az etil-metil-foszfit (3) részarányát mindössze 38%-ig lehetett növelni
(2. táblázat/3. kísérlet). Az etil-metil-foszfit (3) szintézisére tehát a dimetil-foszfit (1) és etanol
reakciója a hatékonyabb eljárás, mely során 18%-kal több (56%) vegyes észter keletkezett a
dietil-foszfit metanol modellhez képest (38%) (2. táblázat/1. és 3. kísérletek). A dietil-foszfit
átészteresítését izopropil-alkohollal is megvalósítottuk, ekkor 57% vegyes észterhez (5)
jutottunk (2. táblázat/4. kísérlet). Butanollal és pentanollal hasonlóan játszódott le az
alkoholízis (2. táblázat/5. és 6. kísérletek). A megfelelő észtereket (6 és 7) ~50%-os hozammal
kaptuk. Dietil-foszfit (2) és hosszabb szénláncú alkoholok (oktanol vagy i-oktanol) reakciója
során a vegyes foszfitok (8 és 9) viszonylag nagy (61% és 63%) részaránnyal képződtek, így
ezeket a származékokat (8 és 9) tudtuk a legjobb termeléssel (58% és 60%) kinyerni
(2. táblázat/7. és 8. kísérletek).

64. ábra Dialkil-foszfitok (1 és 2) alkoholízise alifás alkoholokkal MW körülmények között
2. táblázat A foszforatomon különböző alkoxicsoportokat tartalmazó dialkil-foszfitok (3-9) előállítása
alkoholízissel
Összetétel [%]a
Kísérlet

R1

R2

Me
Et
1
n
Me
Bu
2
Et
Me
3
i
Et
Pr
4
n
Et
Bu
5
n
Et
Pent
6
Et
Oct
7
i
Et
Oct
8
a
GC alapján.
b
Oszlopkromatográfiás tisztítás után.

T
[°C]

t
[perc]

100
125
125
125
125
125
125
125

120
60
120
60
60
60
60
60

Termelés
[%]b
22
0
49
26
25
3
23
8

56
40
38
57
54
52
61
63

22
60
13
17
21
45
16
29

52 (3)
36 (4)
34 (3)
56 (5)
50 (6)
49 (7)
58 (8)
60 (9)
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Megállapítható tehát, hogy a dialkil-foszfitok katalizátor nélkül végzett alkoholízisével
sikeresen valósítottuk meg különféle értékes vegyes foszfitok (3-9) szintézisét.
A termékeket 31P, 1H és 13C NMR, valamint HRMS vizsgálatok segítségével jellemeztük.
Összesen hét vegyes észtert (3-9) szintetizáltunk, melyek közül négy új vegyület (4, 7-9),
hármat (3, 5 és 6) pedig csak részlegesen (31P és 1H NMR) jellemeztek korábban.
3.1.1.2. Etil-oktil-α-aminofoszfonát-származékok szintézise
Az előállított vegyes foszfitok (3-9) közül az etil-oktil-foszfitot (8) kiindulási anyagként
hasznosítottuk KabachnikFields-reakciókban [2].
Első lépésben a butilamin, a paraformaldehid és az etil-oktil-foszfit kondenzációját
tanulmányoztuk ekvivalens mennyiségű reagensekkel, oldószer és katalizátor nélkül, MW
körülmények között (65. ábra és 3. táblázat). A reakciók során azt tapasztaltuk, hogy a várt
termék (15b) mellett kis mennyiségben annak N-metilezett-származéka (16b) is képződött. A
kiindulási anyagokat 80 °C-on egy órán át besugározva, 71%-os volt átalakulás, és 91% etiloktil-butilaminofoszfonát (15b), illetve 9% N-metil-α-aminofoszfonát (16b) keletkezett
(3. táblázat/1. kísérlet). A hőmérsékletet 100 °C-ra növelve, a kondenzáció már 20 perc alatt
csaknem teljes volt (94%), míg 30 perc után a kiindulási anyagok teljesen elreagáltak
(3. táblázat/2. és 3. kísérletek). A termék (15b) és a melléktermék (16b) 100 °C-on ~95:5
arányban képződtek, melyen nem változtatott számottevően a reakcióidő.

65. ábra A butilamin, paraformaldehid és etil-oktil-foszfit (8) kondenzációja
3. táblázat A butilamin, paraformaldehid és etil-oktil-foszfit KabachnikFields-reakciója
Kísérlet
1
2
3
a
GC alapján.

T
[°C]

t
[perc]

Konverzió
[%]a

80
100
100

60
20
30

71
94
100

Termékarány [%]a
15b
91
96
95

16b
9
4
5

Az etil-oktil-foszfittal (8) végzett KabachnikFields-reakciókat további primer
aminokkal (propil-, ciklohexil- és benzilaminnal) is vizsgáltuk (66. ábra és 4. táblázat). A
kondenzációk az előzőekben optimálisnak talált körülmények (100 °C és 30 perc) között
minden esetben teljesen lejátszódtak. Propilaminnal végrehajtva a reakciót, 91%
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etil-oktil-propilaminometilfoszfonát (15a), valamint 9% N-metil-származék (16a) képződött
(4. táblázat/1.

kísérlet).

15a

Terméket

72%-os

hozammal

izoláltuk.

Az

etil-oktil-butilaminometilfoszfonátot (15b) 83%-os termeléssel kaptuk (4. táblázat/2. kísérlet).
Az etil-oktil-ciklohexilaminometilfoszfonáthoz (15c) 85%-os, míg az N-benzil-származékhoz
(15d) 82%-os termeléssel jutottunk (4. táblázat/3. és 4. kísérletek).

66. ábra Primer aminok, paraformaldehid és etil-oktil-foszfit kondenzációja
4. táblázat Primer aminok, paraformaldehid és etil-oktil-foszfit KabachnikFields-reakciója
Kísérlet

R

n
Pr
1
n
Bu
2
c
Hex
3
Bn
4
a
GC alapján.
b
Oszlopkromatográfiás tisztítás után.

Termékarány [%]a
15
16
9
91
5
95
1
99
3
97

Termelés [%]b
72 (15a)
83 (15b)
85 (15c)
82 (15d)

A továbbiakban az N-metil-melléktermékek (16) képződését kívántuk tanulmányozni,
ezért az etil-oktil-benzilaminofoszfonátot (15d) paraformaldehiddel reagáltattuk (67. ábra és
5. táblázat). A reakciókat 100 °C-on 1 órán keresztül oldószer és katalizátor alkalmazása
nélkül, MW körülmények között végeztük. 15d Vegyületet és a paraformaldehidet ekvimoláris
mennyiségben bemérve, a termékelegy 10% N-metil-α-aminofoszfonátot (16d), valamint 65%
N-hidroximetil-származékot (17) tartalmazott (5. táblázat/1. kísérlet). A reakciót három
ekvivalens paraformaldehiddel megvalósítva, továbbra is az N-hidroximetil-származék (17)
volt a főtermék, azonban az N-metil-α-aminofoszfonát (16d) mennyisége 17%-ra nőtt
(5. táblázat/2. kísérlet). Az eredmények alapján - a várakozásoknak megfelelően - a metilezést
a paraformaldehid okozta. Ehhez hasonló mellékreakciót a kutatócsoportunkban is
megfigyeltek korábban, alkil-fenil-H-foszfinátokkal végzett KabachnikFields-reakciók
során.52

67. ábra Az etil-oktil-benzilaminometilfoszfonát (15d) reakciója paraformaldehiddel
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5. táblázat Az etil-oktil-benzilaminometilfoszfonát (15d) és paraformaldehid reakciója
Kísérlet
1
2
a

(HCHO)n
(ekv.)
1
3

15d
25
13

Termékarány [%]a
17
65
70

16d
10
17

GC alapján.

Szerkezetbizonyító

szintézisként

a

kondenzációt

N-metil-alkilaminokból

(N-metil-butilaminból, N-metil-ciklohexilaminból és N-metil-benzilaminból), valamint további
szekunder aminokból (dietilaminból, dibutilaminból és morfolinból) kiindulva is elvégeztük
(68. ábra és 6. táblázat). A reakciók 100 °C-on 30 perc alatt teljesen lejátszódtak, és az
etil-oktil-dialkilaminometilfoszfonátokat (16) 81-92%-os termeléssel kaptuk.

68. ábra Szekunder aminok reakciója paraformaldehiddel és etil-oktil-foszfittal (8)
6. táblázat Szekunder aminok Kabachnik-Fieldsreakciója paraformaldehiddel és etil-oktil-foszfittal (8)
Kísérlet

R1

n
Bu
1
c
Hex
2
Bn
3
Et
4
Bu
5
–(CH2)2–O–(CH2)2–
6
a
Oszlopkromatográfiás tisztítás után.

R2

Termelés [%]a

Me
Me
Me
Et
Bu

87 (16b)
82 (16c)
92 (16d)
84 (16e)
81 (16f)
91 (16g)

Primer aminokból, két ekvivalens paraformaldehidből és két ekvivalens etil-oktilfoszfitból N,N-bisz(etiloktilfoszfonometil)aminokat (18) állítottunk elő (69. ábra és
7. táblázat). A propil- vagy butilaminból kiinduló kétszeres kondenzációk 100 °C-on egy óra
alatt mentek végbe (7. táblázat/1. és 2. kísérletek), míg a ciklohexil-, illetve a benzilamin
hasonló reakciója azonos hőmérsékleten másfél óra alatt volt teljes (7. táblázat/3. és 4.
kísérletek). A megfelelő bisz-származékokhoz (18a-d) 73-89%-os kihozatallal jutottunk.
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69. ábra Primer aminok kétszeres KabachnikFields-reakciója paraformaldehiddel és etil-oktil-foszfittal (8)
7. táblázat Az N,N-bisz(etiloktilfoszfonometil)aminok (18) előállítása
Kísérlet
R
n
Pr
1
n
Bu
2
c
Hex
3
Bn
4
a
Oszlopkromatográfiás tisztítás után.

t [óra]
1
1
1,5
1,5

Termelés [%]a
78 (18a)
75 (18b)
73 (18c)
89 (18d)

A bisz(foszfonometil)aminok (18) a két királis foszforatom miatt diasztereomerek
elegyeként keletkeztek, azonban az NMR spektrumokban csupán egy jelsorozatot figyeltünk
meg. A jelenségre az egyes diasztereomerek megfelelő atomjainak nagymértékben hasonló
kémiai környezete adhat magyarázatot.
Összességében elmondható, hogy az etil-oktil-foszfit (8) hatékony foszforreagensnek
bizonyult a KabachnikFields-reakciók során. Az oldószer és katalizátor nélkül végzett
kondenzációk

során,

a

foszforatomon

különböző

alkoxicsoportokkal

rendelkező

α-aminofoszfonátokat (15a-d és 16b-g) és bisz(foszfonometil)aminokat (18a-d) állítottunk elő,
melyek új vegyületek. Szerkezetüket 31P, 13C és 1H NMR spektroszkópiával, valamint HRMS
adatokkal jellemeztük.
3.1.2. (S)-Feniletilaminofoszfonátok és rokon vegyületek előállítása
Kutatómunkám következő részében optikailag aktív α-aminofoszfonát-származékokat
állítottunk elő (S)-α-feniletilamin KabachnikFields-reakciójával [3].
Az első lépésben (S)-dialkil-α-feniletilaminofoszfonátok szintézisét (19) tanulmányoztuk
(70. ábra és 8. táblázat). A kísérleteket oldószer és katalizátor nélkül, MW besugárzás hatására
végeztük el. A körülményektől függően, a várt α-aminofoszfonátok (19) mellett, egy
N-metil-α-aminofoszfonát (20), illetve egy triazin-típusú intermedier (21) is keletkezett. Irodalmi
analógiák alapján,191,192 az in situ képződő 1,3,5-trisz[(S)-α-feniletil]-1,3,5-triazin (21) és
dialkil-foszfitok reakciója során ugyancsak a várt α-aminofoszfonátokhoz (19) juthatunk
(71. ábra). Az amint, a paraformaldehidet és a dimetil foszfitot 40 °C-on egy órán át
besugározva, 41% α-aminofoszfonát (19a), valamint 4% N-metilezett melléktermék (20) és
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55% triazin (21) képződött (8. táblázat/1. kísérlet). A hőmérsékletet 80 °C-ra emelve, már
10 perc alatt 58% volt a várt származék (19a) részaránya (8. táblázat/2. kísérlet). A triazin
intermedier (21) 20 perc alatt teljesen elreagált, és 91% 19a, illetve 9% 20 vegyület keletkezett
(8. táblázat/3.

kísérlet).

Az

(S)-dimetil-α-feniletilaminometilfoszfonátot

(19a) 71%-os

hozammal izoláltuk. A reakciót 100 °C-on is tanulmányoztuk, amikor is 20 részaránya már
10 perc után 11% volt (8. táblázat/4. kísérlet). Dietil-foszfittal 80 °C-on fél óra alatt, csupán 76%
α-aminofoszfonát (19b), valamint 24% triazin (21) képződött, azonban 40 perc alatt már
kvantitatívan 19b terméket kaptuk (8. táblázat/5. és 6. kísérletek). A kondenzáció 100 °C-on
20 perc alatt volt teljes (8. táblázat/7. kísérlet). Dibutil-foszfitból kiindulva, 100 °C-on fél óra
alatt teljes konverziót értünk el, és az (S)-dibutil-α-feniletilaminometilfoszfonáthoz (19c)
80%-os kihozatallal jutottunk (8. táblázat/8. kísérlet). Mivel a dietil- és a dibutil-foszfittal
végzett reakciók során nem tapasztaltunk alkilezési mellékreakciót, ennél a modellnél
feltehetőleg a dimetil-foszfit okozta a metilezést.193

70. ábra Az (S)-α-feniletilamin kondenzációja paraformaldehiddel és dialkil-foszfitokkal
8. táblázat Az (S)-α-feniletilamin KabachnikFields-reakciója paraformaldehiddel és dialkil-foszfitokkal
Kísérlet

R

T
[°C]
40
80
80
100
80
80
100
100

Me
1
Me
2
Me
3
Me
4
Et
5
Et
6
Et
7
Bu
8
a
GC alapján.
b
Oszlopkromatográfiás tisztítás után.

t
[perc]
60
10
20
10
30
40
20
30

Termékarány [%]a
19
20
41
4
58
6
91
9
89
11
76

100

100

100


21
55
36
0
0
24
0
0
0

Termelés
[%]b


71 (19a)


75 (19b)
77 (19b)
80 (19c)
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71. ábra 21 Vegyület feltételezett reakciója dialkil-foszfitokkal

A következőkben (S)-α-feniletilaminból, két ekvivalens paraformaldehidből, valamint két
ekvivalens dialkil-foszfitból optikailag aktív (S)-N,N-bisz(foszfonometil)-α-feniletilaminokat
(22) állítottunk elő (72. ábra és 9. táblázat). Ezen reakciók során, kis mennyiségben (S)-dialkilα-feniletilaminometilfoszfonátok (19) is keletkeztek, melyek a kétszeres KabachnikFieldsreakció intermediereinek tekinthetők. Dimetil-foszfittal 80 °C-on egy óra alatt 98% bisz-termék
(22a)

és

2%

(S)-dimetil-(N-α-feniletil)(N-metil)aminometilfoszfonát

képződött

(20)

(9. táblázat/1. kísérlet). Az optikailag aktív terméket (22a) 84%-os termeléssel preparáltuk. A
dietil-foszfittal végzett kondenzáció 100 °C-on egy óra alatt még nem volt teljes (92%),
azonban az elegyet pár perccel tovább besugározva, már kvantitatívan a bisz-származékot (22b)
kaptuk (9. táblázat/2. és 3. kísérletek). Dibutil-foszfitból kiindulva, 100 °C-on a reakció
lejátszódásához másfél óra nem volt elegendő, azonban 120 °C-on 1,5 óra után teljes átalakulást
értünk el, és 22c vegyületet 83%-os hozammal izoláltuk (9. táblázat/4-6. kísérlet).

72. ábra (S)-Bisz(foszfonometil)-α-feniletilaminok (22) szintézise
9. táblázat (S)-Bisz(foszfonometil)-α-feniletilaminok (22) előállítása
Kísérlet

R

T
[°C]
80
100
100
100
100
120

t
[óra]
1
1
1,1
1
1,5
1,5

Termékarány [%]a
22
19
98
0c
92
8
100
0
70
30
86
14
100
0

Me
1
Et
2
Et
3
Bu
4
Bu
5
Bu
6
a
HPLC alapján (222 nm).
b
Oszlopkromatográfiás tisztítás után.
c
2% (S)-Dimetil-(N-α-feniletil)(N-metil)aminometilfoszfonát (20) keletkezett.

Termelés
[%]b
84 (22a)

83 (22b)


83 (22c)
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A továbbiakban etil-oktil-foszfittal, illetve etil-fenil-H-foszfináttal valósítottuk meg a
kondenzációt, a korábbiakhoz hasonlóan MW körülmények között (73. ábra). A megfelelő
α-aminofoszfonátot (23a) és α-aminofoszfinátot (23b) 78%-os, illetve 81%-os termeléssel
kaptuk. Az etil-(α-feniletilaminometil)(fenil)foszfinát (23b) izomerek 53:47 arányú elegyeként
képződött, melyek jelei jól elkülönültek a 31P, 13C és 1H NMR spektrumokban. Az etil-oktilα-feniletilaminometilfoszfonát (23a) spektrumai közül csupán a

13

C NMR-ben volt

megfigyelhető a két jelsorozat, amely alapján megállapítható volt, hogy az izomerek közel
azonos arányban keletkeztek. A külön jelsorozatok hiányára a 31P és 1H NMR spektrumokban
feltehetőleg ugyanúgy a diaszeteromerek megfelelő atomjainak hasonló kémiai környezete
jelenti

a

magyarázatot,

mint

az

előző

fejezetben

bemutatott

N,N-bisz(etiloktilfoszfonometil)aminok (18) esetében.

73. ábra Az (S)-α-feniletilamin reakciója paraformaldehiddel és etil-oktil-foszfittal vagy etil-fenil-H-foszfináttal

Az KabachnikFields-kondenzációkat difenilfoszfin-oxiddal is elvégeztük katalizátor
nélkül, MW körülmények között (74. ábra). Ezeknél a reakcióknál, a heterogenitás miatt kevés
acetonitril oldószert használtunk. A reagensek mólarányától (1:1:1 vagy 1:2:2) függően, a
termék

az

optikailag

aktív

α-aminofoszfin-oxid

(24)

vagy

az

N,N-bisz(foszfinoilmetil)-α-feniletilamin (25) volt. A mono-vegyülethez (24) 97%-os, míg a
kétszeres kondenzáció termékéhez (25) 92%-os termeléssel jutottunk.
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74. ábra Optikailag aktív α-aminofoszfin-oxidok (24 és 25) szintézise

Az előállított új optikailag aktív α-aminofoszfonát-származékokat (20, 22-25) 31P, 13C és
1

H NMR, illetve IR spektroszkópiával, valamint HRMS és optikai forgatóképesség adatok

segítségével jellemeztük.
Az (S)-N,N-bisz(difenilfoszfinoil)-α-feniletilamin (25) kétszeres deoxigénezésével
nyerhető biszfoszfint (27) kétfogú foszforligandumként kívántuk hasznosítani platina-komplex
szintézise során.
Első lépésben 25 vegyület deoxigénezését vizsgáltuk fenilszilán redukálószerrel, oldószer
és katalizátor nélkül, MW besugárzás hatására (75. ábra és 10. táblázat). A képződő foszfinokat
(26 és 27) kénporral kvantitatív módon szulfidokká (28 és 29) alakítottuk, és ezek
mennyiségéből következtettünk vissza a deoxigénezés hatékonyságára. A 120 °C-on 2 óra alatt
végzett reakció során, 28 és 29 vegyületek közel azonos mennyiségben (38% és 39%)
képződtek (10. Táblázat/1. kísérlet), és még 4 óra után sem ment végbe a redukció
(10. Táblázat/2. kísérlet). A hőmérsékletet 140 °C-ra növelve, a kiindulási anyag (25) 4 óra
alatt gyakorlatilag elreagált (10. Táblázat/3. kísérlet), és 5 óra után már csak a bisz(szulfidot)
(29) tartalmazta a termékelegy (10. Táblázat/4. kísérlet).
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75. ábra Az (S)-N,N-bisz(difenilfoszfinoil)-α-feniletilamin (25) deoxigénezésének tanulmányozása
10. táblázat Az (S)-N,N-bisz(difenilfoszfinoil)-α-feniletilamin (25) deoxigénezésének vizsgálata
T
[°C]
120
1
120
2
140
3
140
4
a
HPLC alapján (222 nm).
Kísérlet

t
[óra]
2
4
4
5

25
23
16
1
0

Összetétel [%]a
28
38
26
7
0

29
39
58
92
100

A komplexképzést a difoszfin (27) diklór-dibenzonitril-platina(II) prekurzorral
megvalósított reakciójával hajtottuk végre, és a difoszfin komplex (30) mellett,
melléktermékként egy biciklusos komplex (31) is keletkezett (76. ábra). A 31P NMR spektrum
alapján a két származék (30 és 31) aránya 85:15 volt. 31 Vegyülethez hasonló Pt- vagy Pdkomplexekről csupán néhány esetben találunk említést az irodalomban.13 A várt Pt-komplexet
(30) 48%-os termeléssel izoláltuk  a hasonló komplexek esetében nem szokványos 
oszlopkromatográfiás tisztítás után.

76. ábra Komplexképzés az optikailag aktív biszfoszfin (27) és diklór-dibenzonitril-platina(II) reakciójával
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Az (S)-N,N-bisz(difenilfoszfinometil)-α-feniletilamin gyűrűs Pt-komplexét (30) 31P, 13C,
1

H NMR és IR spektroszkópiával, illetve HRMS segítségével jellemeztük, míg 31 vegyület

szerkezetét 31P NMR és HRMS mérésekkel, valamint röntgendiffrakciós vizsgálattal igazoltuk
(77. ábra).

77. ábra A biciklusos komplex (31) röntgendiffrakcióval meghatározott szerkezete

Munkám során egy hatékony eljárást dolgoztunk ki optikailag aktív α-aminofoszfonátszármazékok (19, 22-25) szintézisére (S)-α-feniletilaminból kiinduló KabachnikFieldsreakciókkal. Az irodalomban hasonló átalakítást eddig még nem írtak le. Egy optikailag aktív
biszfoszfint is előállítottunk, melyet királis kétfogú P-ligandumként hasznosítottunk
Pt-komplex (30) szintézisében.
3.1.3. 2-Hidroxietil-α-aminofoszfonát-származékok előállítása
Munkám során 2-hidroxietil-α-aminofoszfonátok és 2-hidroxietil-α-aminofoszfin-oxidok
szintézisét is megvalósítottuk aminoalkoholok KabachnikFields-reakciójával [4].
Első modellreakciónak az etanolamin, paraformaldehid és dietil-foszfit kondenzációját
választottuk, melyet MW körülmények között, katalizátor és oldószer alkalmazása nélkül
végeztünk el (78. ábra). A reakció 80 °C-on 20 perc alatt teljesen lejátszódott, azonban azt
tapasztaltuk, hogy a várt α-aminofoszfonát (32) mellett, 9% N-metil- (33a), illetve 3% N-etilmelléktermék (34a) is képződött. Ezen kívül 34% 2-aminoetil-etil-foszfitot (35) is tartalmazott
a termékelegy. Az N-metil-α-aminofoszfonát (33a) képződését feltehetőleg a paraformaldehid,
míg az N-etil-származék (34a) keletkezését a dietil-foszfit okozta. A 2-aminoetil-etil-foszfit
(35) az etanolamin és a dietil-foszfit reakciójából származhat, amely a KabachnikFields46 | Ol dal

reakcióval párhuzamosan játszódhat le. A dilakil-foszfitok alkoholízisét aminoalkoholokkal mi
is tanulmányoztuk korábbi munkáink során.194,195

78. ábra Etanolamin, paraformaldehid és dietil-foszfit kondenzációja

A kondenzációt N-metil-etanolaminból kiindulva is tanulmányoztuk (79. ábra és 11.
táblázat). Az aminoalkohol, a paraformaldehid és a dietil-foszfit elegyét 60 °C-on 20 percig
besugározva, a reakció 85%-os konverzióval játszódott le (11. táblázat/1. kísérlet). A várt
dietil-(N-2-hidroxietil)(N-metil)aminometilfoszfonát (33a) mellett, kis mennyiségben (4%) a
dietil-foszfit és az N-metil-etanolamin reakciójából származó H-foszfonát (36) is képződött. A
hőmérsékletet 80 °C-ra emelve, 20 perc alatt teljes átalakulást értünk el, miközben a termék
(33a) és a melléktermék (36) aránya nem változott jelentősen (11. táblázat/2. kísérlet). A
termikus összehasonlító kísérlet során jelentősen több (19%) melléktermék (36) keletkezett
(11. táblázat/3. kísérlet). A kondenzációt 100 °C-on is elvégeztük, ám ekkor már 10 perc után
10% etil-(N-metilaminoetil)-foszfitot (36) tartalmazott a reakcióelegy (11. táblázat/4. kísérlet).
Összességében a 80 °C-on 20 perces reakcióidővel megvalósított kísérletet találtuk
optimálisnak (11. táblázat/2. kísérlet).

79. ábra Az N-metil-etanolamin, paraformaldehid és dietil-foszfit kondenzációja
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11. táblázat Az N-metil-etanolamin, paraformaldehid és dietil-foszfit reakciója
Kísérlet Hőközlés módja
MW
1
MW
2
3

MW
4
a31
P NMR intenzitások alapján.

T
[°C]

t
[perc]

Konverzió [%]a

60
80
80
100

20
20
20
10

85
100
96
100

Termékarány [%]a
33a
96
95
81
90

36
4
5
19
10

A KabachnikFields-reakciókat további N-alkil-aminoalkoholokkal és különféle >P(O)H
reagensekkel (dietil-foszfittal, dibutil-foszfittal és etil-fenil-H-foszfináttal) is elvégeztük
(80. ábra és 12. táblázat). A reakciók teljesen lejátszódtak az előző modellreakció során
optimálisnak talált körülmények között (80 °C és 20 perc). N-Metil-etanolaminból kiindulva, a
dietil- (33a), illetve a dibutil-α-aminofoszfonátokhoz (33b) 78%-os és 84%-os, míg az
α-aminofoszfináthoz (33c) 67%-os termeléssel jutottunk (12. táblázat/1-3. kísérletek). A
reakciókat N-etil-etanolaminnal is megvalósítottuk, ekkor 64-72%-os termeléssel kaptuk a
megfelelő származékokat (34a-c) (12. táblázat/4-6. kísérletek). Az N-alkil-aminoalkoholok
reaktivitásában nem volt számottevő különbség, azonban dialkil-foszfitokkal jobb termeléseket
(72-84%) értünk el (12. táblázat/1.,2.,4. és 5. kísérletek), mint etil-fenil-H-foszfináttal (64% és
67%) (12. táblázat/3. és 6. kísérletek).

80. ábra N-Alkil-etanolaminok reakciója paraformaldehiddel és >P(O)H reagensekkel
12. táblázat N-Alkil-etanolaminok kondenzációja paraformaldehiddel és >P(O)H reagensekkel

a

Kísérlet

R

Y1

Y2

Termelés [%]a

1

Me

OEt

OEt

78 (33a)

2

Me

OBu

OBu

84 (33b)

3

Me

OEt

Ph

67 (33c)

4

Et

OEt

OEt

72 (34a)

5

Et

OBu

OBu

79 (34b)

OEt

Ph

64 (34c)

Et
6
Oszlopkromatográfiás tisztítás után.
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A továbbiakban szekunder foszfin-oxidokkal tanulmányoztuk az aminoalkoholok
KabachnikFields-kondenzációját, melyhez modellnek az etanolamin, paraformaldehid és
difenilfoszfin-oxid reakcióját választottuk (81. ábra és 13. táblázat). A szilárd halmazállapotú
reagensek (paraformaldehid és difenilfoszfin-oxid) miatt a homogenitást kevés acetonitril
hozzáadásával biztosítottuk. A kiindulási anyagokat 80 °C-on 15 percig besugározva, 58%-os
konverzióval keletkezett az α-aminofoszfin-oxid (37a) (13. táblázat/1. kísérlet). A
kondenzációt 30 percig végezve, már 86%-os volt az átalakulás, azonban további besugárzás
már nem változtatott jelentősen az összetételen (13. táblázat/2. és 3. kísérletek). A reakció
100 °C-on 20 perc alatt 92%-os konverzióval lejátszódott le, majd fél óra alatt vált teljessé
(13. táblázat/4. és 5. kísérletek).

81. ábra Az etanolamin, paraformaldehid és difenilfoszfin-oxid kondenzációja
13. táblázat Az etanolamin, paraformaldehid és difenilfoszfin-oxid kondenzációja

a

Kísérlet

T [°C]

t [perc]

Konverzió[%]a

1

80

20

58

2

80

30

86

3

80

40

89

4

100

20

92

5
HPLC alapján (254 nm).

100

30

100

Az optimalizálás után, az etanolamin mellett N-metil-, N-etil- és N-benzil-etanolaminnal,
illetve

a

kívül

difenilfoszfin-oxidon

bisz(p-tolil)foszfin-oxiddal

és

bisz(3,5-dimetilfenil)foszfin-oxiddal is megvalósítottuk a kondenzációt, melyek 100 °C-on fél
óra alatt teljesen végbementek (82. ábra és 14. táblázat). Etanolaminból, paraformaldehidből
és difenilfoszfin-oxidból kiindulva, 96%-os kihozatallal jutottunk az α-aminofoszfin-oxidhoz
(37a)

(14.

táblázat/1.

kísérlet).

A

reakciót

bisz(p-tolil)foszfin-oxiddal

és

bisz(3,5-dimetilfenil)foszfin-oxiddal elvégezve, a megfelelő származékokat (37b és 37c) 89%os,

illetve

95%-os

termeléssel

izoláltuk

(14.

táblázat/2.

és

3.

kísérletek).

Az

N-alkil-aminoalkoholok és szekunder foszfin-oxidok reakciói során minden esetben kiváló
(88-95%) hozammal kaptuk a kívánt 2-hidroxietil-α-aminofoszfin-oxidokat (38-40a-c)
(14. táblázat/4-12. kísérletek).
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82. ábra Aminoalkoholok, paraformaldehid és szekunder foszfin-oxidok kondenzációja
14. táblázat Aminoalkoholok, paraformaldehid és szekunder foszfin-oxidok reakciója

a

Kísérlet

R

Y

Termelés [%]b

1

H

Ph

96 (37a)

2

H

4-Me-C6H4

89 (37b)

3

H

3,5-diMe-C6H3

95 (37c)

4

Me

Ph

95 (38a)

5

Me

4-Me-C6H4

96 (38b)

6

Me

3,5-diMe-C6H3

93 (38c)

7

Et

Ph

95 (39a)

8

Et

4-Me-C6H4

93 (39b)

9

Et

3,5-diMe-C6H3

88 (39c)

10

Bn

Ph

90 (40a)

11

Bn

4-Me-C6H4

89 (40b)

3,5-diMe-C6H3

92 (40c)

Bn
12
Oszlopkromatográfiás tisztítás után.

A következőkben szekunder foszfin-oxidokkal végeztük el az etanolamin kétszeres
KabachnikFields-reakcióját (83. ábra és 15. táblázat). Az etanolamint két ekvivalens
paraformaldehiddel és két ekvivalens difenilfoszfin-oxiddal 100 °C-on egy órán át besugározva
azt tapasztaltuk, hogy a főtermék a mono α-aminofoszfin-oxid (37a) volt (75%), és csupán 25%
N,N-bisz(difenilfoszfinoilmetil)etanolamin (41a) képződött (15. táblázat/1. kísérlet). A
hőmérsékletet 120 °C-ra emelve, 41a vegyület aránya már 34%-ra nőtt (15. táblázat/2. kísérlet).
További besugárzás nem változtatott jelentősen az összetételen (15. táblázat/3. kísérlet). A
következő kísérletben a difenilfoszfin-oxid mennyiségét növeltük, azonban közel azonos
termékarányhoz jutottunk (15. táblázat/4. kísérlet). A paraformaldehid és a difenilfoszfin-oxid
feleslegét 2,5 ekvivalensre növelve, már a bisz-származék (41a) képződött főtermékként (75%)
(15. táblázat/5. kísérlet). Három ekvivalens paraformaldehiddel és difenilfoszfin-oxiddal
szelektíven a várt termék (41a) keletkezett, melyet 95%-os termeléssel izoláltunk
(15. táblázat/6.

kísérlet).

A

kétszeres

KabachnikFields-reakciókat

bisz(p-tolil)foszfin-oxiddal, valamint bisz(3,5-dimetilfenil)foszfin-oxiddal is elvégeztük, és a
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megfelelő származékokhoz (41b és 41c) 93%-os, illetve 91%-os hozammal jutottunk
(15. táblázat/7. és 8. kísérletek).

83. ábra Kétszeres KabachnikFields-reakciók etanolaminból kiindulva
15. táblázat Kétszeres KabachnikFields-reakciók etanolaminból kiindulva
(HCHO)n Y2P(O)H T
[ekv.]
[ekv.]
[°C]

t
[óra]

Termékarány [%]a
37
41
75
25

Termelésb
[%]

Kísérlet

Y

1

Ph

2

2

100

1

2

Ph

2

2

120

1

66

34



3

Ph

2

2

120

1,5

64

36



4

Ph

2

2,5

120

1

62

38



5

Ph

2,5

2,5

120

1

25

75



6

Ph

3

3

120

1

0

100

95 (41a)

3
3

120
120

1
1

0
0

100
100

93 (41b)
91 (41c)

4-Me-C6H4
3
7
3,5-diMe-C6H3
3
8
a
HPLC alapján (254 nm).
b
Oszlopkromatográfiás tisztítás után.



Az eredmények alapján elmondható, hogy hatékonyan valósítottuk meg aminoalkoholok
KabachnikFields-reakcióját

is.

Az

előállított

2-hidroxietilcsoportot

tartalmazó

α-aminofoszfonátok (33a, 33b, 34a és 34b), α-aminofoszfinátok (33c és 34c), α-aminofoszfinoxidok (37-40a-c) és bisz(foszfinoilmetil)aminok (41a-c) mindegyike új vegyület, melyeket
P, 13C és 1H NMR spektroszkópiás, valamint HRMS adatokkal jellemeztünk.

31

Két származékból (40a és 41a) sikeresen egykristályt növesztettünk, majd
röntgendiffrakció segítségével is alátámasztottuk a szerkezetüket (83. és 84. ábrák). Az
[(N-Benzil)(N-2-hidroxietil)aminometil)](difenil)foszfin-oxid

(40a)

egykristályában

egy

O–H···O=P intramolekuláris hidrogénkötés található a hidroxicsoport és a foszfin-oxid-funkció
között (84. ábra). Emellett C–H···O=P intermolekuláris hidrogénhidak is megfigyelhetők az
N-CH2-P és egy további 40a molekula P=O-egységének részvételével.
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84. ábra 40a Vegyület szerkezeti képlete és a röntgendiffrakcióval meghatározott kristályszerkezete

Az

N,N-bisz(difenilfoszfinoilmetil)etanolamin

egykristályában

O–H∙∙∙O

hidrogénkötések

(41a)

kapcsolják

egy

össze

mól
a

vízzel

alkotott

hidroxicsoportot

a

vízmolekulával (85. ábra). A víz további két szomszédos 41a molekula foszfin-oxid
funkciójával is O–H∙∙∙O=P hidrogénkötéseket létesít. A kialakuló szerkezetet további
intermolekuláris C–H∙∙∙O kölcsönhatások is stabilizálják.

85. ábra 41a Vegyület szerkezeti képlete és a 41a∙H2O röntgendiffrakcióval meghatározott szerkezete
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3.2.

α-Aril-α-aminofoszfonátok

és

α-aril-α-aminofoszfin-oxidok

előállítása

Pudovik-reakcióval
Az

α-aminofoszfonát-származékok

előállításának

egy

további

lehetősége

az

(aza-)Pudovik-reakció, mely során >P(O)H vegyületek addíciója játszódik le iminek (Schiffbázisok) C=N-kettőskötésére (2.1.3. fejezet).
Kutatómunkám során α-aril-α-aminofoszfonátok és α-aril-α-aminofoszfin-oxidok szintézisét
tanulmányoztuk különféle iminek és a megfelelő >P(O)H reagensek (dialkil-foszfitok és
difenilfoszfin-oxid) reakcióján keresztül [5]. Célul tűztük ki egyrészt az addíciók környezetbarát
megvalósítását MW körülmények között, oldószer és katalizátor alkalmazása nélkül, másrészt új
származékok

előállítását.

További

célunk

volt

a

reakció

monitorálása

in

situ

Fourier-transzformációs (FT) infravörös (IR) spektroszkópiával, illetve az addíciók
tanulmányozása számításos kémiai módszerekkel.
3.2.1. α-Aril-α-aminofoszfonátok és α-aril-α-aminofoszfin-oxidok szintézise
A Pudovik-reakciók kiindulási anyagaként szolgáló imineket (42a-f) primer aminok
(butilamin, ciklohexilamin vagy anilin) és benzaldehid vagy klór-szubsztituált benzaldehidek
(2-, 3- vagy 4-klórbenzaldehid) szobahőmérsékleten végzett kondenzációjával állítottuk elő
(86. ábra).

86. ábra Az N-benzilidénaminok (42) előállítása

Első lépésben az N-benzilidén-butilamin (42a) és >P(O)H reagensek addíciós reakcióját
tanulmányoztuk (87. ábra és 16. táblázat). Ekvimoláris mennyiségű imin (42a) és dimetil-foszfit
reakciója 80 °C-on fél óra alatt közel teljesen lejátszódott, és oszlopkromatográfiás tisztítás után
73%-os

termeléssel

kaptuk

a

dimetil-(N-butilamino)(fenil)metilfoszfonátot

(43a)

(16. táblázat/1. kísérlet). Az addíciót azonos körülmények között, hagyományos melegítéssel is
elvégeztük, amikor is 16%-kal kisebb konverziót értünk el, mint MW besugárzás esetén
(16. táblázat/2. kísérlet). Magasabb hőmérsékleten, 100 °C-on még maradt kiindulási anyag a
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reakcióelegyben, ráadásul a termék mellett dimetil-(N-metil-N-butilamino)(fenil)metilfoszfonát
(44) is keletkezett (16. táblázat/3. kísérlet). Hasonló N-alkilezési mellékreakciókat figyeltünk meg
az előző fejezetekben bemutatott KabachnikFields-reakciók során is (3.1. fejezet). A dimetilfoszfit mennyiségét 1,2 ekvivalensre növelve, az átalakulás teljes volt, viszont 44 melléktermék
ebben az esetben is képződött (16. táblázat/4. kísérlet). A dietil-foszfittal megvalósított addíció
80 °C-on még egy óra után is csupán 76%-os konverzióval ment végbe (16. táblázat/5. kísérlet). A
hőmérsékletet 100 °C-ra emelve 30 perc alatt 95%-os átalakulást értünk el (16. táblázat/6. kísérlet).
A reakciót ez esetben is 1,2 ekvivalens dietil-foszfittal tudtuk teljessé tenni, és a
(43b)

dietil-(butilamino)(fenil)metilfoszfonátot

85%-os

termeléssel

izoláltuk

(16. táblázat/7. kísérlet). A termikus összehasonlító kísérlet során kevesebb (83%) termék (43b)
képződött (16. táblázat/8. kísérlet). Dibutil- vagy dibenzil-foszfitból kiindulva, az addíciók
lejátszódásához ugyancsak 100 °C-ra és 30 percre volt szükség (16. táblázat/9. és 10. kísérletek).
Az N-benzilidén-butilamin (42a) és a difenilfoszfin-oxid reakciója hasonló hőmérsékleten már
10 perc alatt kvantitatív volt (16. táblázat/11. kísérlet).

87. ábra >P(O)H reagensek addíciója N-benzilidén-butilaminra (42a)
16. táblázat N-benzilidén-butilamin (42a) és >P(O)H vegyületek Pudovik-reakciója

30

Összetétel [%]a
42a
43
5
95

44
0

80

30

21

79





1

100

30

4

90





OMe

1,2

100

30

0

94





MW

OEt

1

80

60

24

76





6

MW

OEt

1

100

30

5

95





7

MW

OEt

1,2

100

30

0

100



85 (43b)

8

Δ

OEt

1,2

100

30

17

83





9

MW

OBu

1,2

100

30

1

99



90 (43c)

10

MW

OBn

1,2

100

30

0

100c



69 (43d)

0

c



89 (43e)

Kísérlet

Hőközlés
módja

Y

>P(O)H
[ekv.]

T
[°C]

t
[perc]

1

MW

OMe

1

80

2

Δ

OMe

1

3

MW

OMe

4

MW

5

MW
Ph
1,2
11
GC alapján.
b
Oszlopkromatográfiás tisztítás után.
c
HPLC alapján (222 nm).

100

10

100

Termelésb
[%]
73 (43a)

a
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A következőkben az N-benzilidén-ciklohexilaminra (42b) történő addíciókat vizsgáltuk
(88. ábra és 17. táblázat). A Schiff-bázis (42b) és 1,2 ekvivalens dimetil-foszfit elegyét
80 °C-on

30

percig

besugározva,

89%-os

konverzióval

képződött

a

dimetil-

(ciklohexilamino)(fenil)metilfoszfonát (45a) (17. táblázat/1. kísérlet). A reakció magasabb
hőmérsékleten, 100 °C-on sem vált teljessé (17. táblázat/2. kísérlet). A dimetil-foszfit feleslegét
1,5 ekvivalensre növelve, gyakorlatilag kvantitatív volt azt addíció, és a várt terméket (45a)
87%-os termeléssel nyertük ki (17. táblázat/3. kísérlet). Dietil-, dibutil- vagy dibenzilfoszfitból kiindulva ugyancsak 100 °C-on fél óra alatt játszódtak le az addíciók
(17. táblázat/4-6. kísérletek). Az N-benzilidén-ciklohexilamin (42b) és difenilfoszfin-oxid
reakciója 100 °C-on 10 perc alatt ment végbe (17. táblázat/7. kísérlet). Eredményeink alapján
az N-benzilidén-butilamin (42a) és az N-benzilidén-ciklohexilamin (42b) reaktivitása
hasonlónak mutatkozott (16. és 17. táblázatok).

88. ábra Dialkil-foszfitok, illetve difenilfoszfin-oxid addíciója N-benzilidén-ciklohexilaminra (42b)
17. táblázat N-benzilidén-ciklohexilamin (42b) és dialkil-foszfitok, illetve difenilfoszfin-oxid Pudovik-reakciója
Kísérlet

Hőközlés
módja

Y

>P(O)H
[ekv.]

T
[°C]

t
[perc]

1

MW

OMe

1,2

80

30

Összetétel [%]a
42b

45

Termelésb
[%]

11

89

-

c

-

2

MW

OMe

1,2

100

30

7

93

3

MW

OMe

1,5

100

30

1

99

87 (45a)

4

MW

OEt

1,2

100

30

0

100

91 (45b)

4

c

93 (45c)

5
6

MW
MW

OBu
OBn

1,2
1,2

100
100

MW
Ph
1,2
100
7
GC alapján
b
Oszlopkromatográfiás tisztítás után.
c
Az elegy összetétele további besugárzásra sem változott.
d
HPLC alapján (222 nm).

30
30
10

0
0

96

100

d

68 (45d)

100

d

88 (45e)

a

A >P(O)H reagensek N-benzilidén-anilinre (42c) történő addíciói már 80 °C-on
10-30 perc alatt végbementek (89. ábra és 18. táblázat). A megfelelő α-aminofoszfonátokat
(46a-d) 70-97%-os, míg az α-aminofoszfin-oxidot (46e) 89%-os termeléssel tudtuk preparálni
az elegyekből (18. táblázat/1-5. kísérletek).
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Az eredmények alapján elmondható, hogy a három imin (42a-c) közül az N-benzilidénanilin (42c) volt a legreakcióképesebb (16-18. táblázatok).

89. ábra Pudovik-reakciók N-benzilidén-anilinből (42c) kiindulva
18. táblázat N-Benzilidén-anilin (42c) és >P(O)H vegyületek Pudovik-reakciója
Összetétel [%]a

Kísérlet

Y

T
[°C]

t
[perc]

42c

46

Termelésb
[%]

1

OMe

80

10

1

99

92

2

OEt

80

10

0

100

93

3

OBu

80

20

0

100

97

0

100

c

70

100

c

89

OBn

4

80

30

Ph
80
5
GC alapján
b
Oszlopkromatográfiás tisztítás után.
c
HPLC alapján (222 nm).

10

0

a

A következőkben N-klórbenzilidén-butilaminok (42d-f) és dialkil-foszfitok (dimetil-,
dietil- és dibutil-foszfit) Pudovik-reakcióit tanulmányoztuk (90. ábra és 19. táblázat), melyeket
az N-benzilidén-butilamin (42a) esetén optimálisnak talált körülmények között hajtottunk végre
(16. táblázat).

A

klór-szubsztituált

fenilgyűrűt

tartalmazó

α-aminofoszfonátokat

(47-49a-c) 72-94%-os termeléssel kaptuk (19. táblázat/1-9. kísérletek). A klór-helyettesítővel
rendelkező iminek (42d-f) reaktivitása hasonló volt a szubsztituálatlan vegyületéhez (42a). A
legjobb

eredményeket

az

N-(2-klórbenzilidén)-butilaminnal

(42d)

értük

el

(19. táblázat/1-3. kísérletek), míg a legkevésbé aktívnak az N-(3-klórbenzilidén)-butilamin
(42e) bizonyult (19. táblázat/4-6. kísérletek).
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90. ábra Dialkil-foszfitok addíciója N-klórbenzilidén-butilaminokra (42d-f)
19. táblázat N-Klórbenzilidén-butilaminok (42d-f) és dialkil-foszfitok Pudovik-reakciója
Összetétel [%]a

Kísérlet

Imin

R

>P(O)H
[ekv.]

T
[°C]

t
[perc]

42d-f

47-49

Termelésb
[%]

1

42d

Me

1

80

30

1

99

91 (47a)

2

42d

Et

1,2

100

20

0

100

72 (47b)

3

42d

Bu

1,2

100

30

0

100

74 (47c)

4

42e

Me

1

80

30

12

88

80 (48a)

5

42e

Et

1,2

100

20

3

97

94 (48b)

6

42e

Bu

1,2

100

30

7

93

73 (48c)

7

42f

Me

1

80

30

12

88

75 (49a)

8

42f

Et

1,2

100

20

0

100

80 (49b)

Bu
1,2
9
42f
GC alapján
b
Oszlopkromatográfiás tisztítás után.

100

30

2

98

81 (49c)

a

Kísérleteink során összesen 21 α-aril-α-aminofoszfonátot (43a-d, 45a-d, 46a-d és
47-49a-c) és három α-aril-α-aminofoszfin-oxidot (43e, 45e és 46e) szintetizáltunk, melyek
közül 19 új vegyület (43a, 43c-e, 45c-e, 46c-e és 47-49a-c). A termékeket 31P, 13C és 1H NMR
spektroszkópiával, valamint HRMS adatokkal jellemeztük.
A

dietil-(fenilamino)(fenil)metilfoszfonát

(fenilamino)(fenil)metilfoszfonát

(46d)

szerkezetét

(46b),

illetve

röntgendiffrakciós

a

dibenzil-

vizsgálattal

is

alátámasztottuk (91. ábra). Mindkét vegyület (46b és 46d) egykristályának rácspontjaiban
centroszimmetrikus racém dimerek helyezkednek el, melyeket N-H···O=P hidrogén-kötések
tartanak össze. Ezen kívül a dietil-(fenilamino)(fenil)metilfoszfonát (46b) esetében a H(1) és a
H(10) atomok között a távolság (2,11 Å) rövidebb, mint a hidrogénatomok Van der Waals
sugarának összege (2,40 Å). Hasonlóan rövid hidrogén-hidrogén távolságokat már korábban is
megfigyeltek az α-aril-α-aminofoszfonátok esetében.196
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91. ábra 46b és 46d Vegyületek szerkezeti képlete és röntgendiffrakcióval meghatározott szerkezete

3.2.2.

Az

N-benzilidén-butilamin

(42a)

és

dietil-foszfit

Pudovik-reakciójának

tanulmányozása in situ FT-IR spektroszkópiával
Munkám követkető részében az addíciókat in situ FT-IR spektroszkópia segítségével
kívántuk tanulmányozni. Többféle modellreakciót is vizsgáltunk, melyek hasonlóan játszódtak
le. Ezek közül az N-benzilidén-butilamin (42a) és a dietil-foszfit Pudovik-reakciójának
követését mutatom be részletesen. Az addíciót 82 °C-on, acetonitril oldószerben hajtottuk végre
(92. ábra).

92. ábra Dietil-foszfit addíciója N-benzilidén-butilaminra (42a) acetonitrilben

Egy reakció akkor tanulmányozható in situ FT-IR spektroszkópiával, ha a komponensek
IR elnyelése megfelelően intenzív, illetve az abszorpciók jól elkülönülnek. A kritériumok
ellenőrzéséhez tehát szükségünk volt az egyes reakciókomponensek acetonitrilben mért IR
spektrumára, ezért felvettük az N-benzilidén-butilamin (42a), a dietil-foszfit, és a dietil58 | Ol dal

(butilamino)(fenil)metilfoszfonát (43b) spektrumait (93. ábra). A reakciókomponensek
karakterisztikus elnyeléseit a 20. táblázatban foglaltam össze. Az imin (42a) jellegzetes
abszorpciója a C=N-funkcióhoz tartozó 1648 cm-1. A dietil-foszfitra jellemző csúcsokat
1251 cm-1-nél (νP=O), illetve 1042 és 961 cm-1-nél (νP-O-C) figyelhetjük meg. Az
α-aminofoszfonát (43b) a νP-O-C (1026 és 1057 cm-1) és a νP=O (1242 cm-1) abszorpciókkal
jellemezhető leginkább.

93. ábra Az imin (42a) (I), a dietil-foszfit (II), illetve a termék (43b) (III) acetonitrilben felvett IR spektruma
20. táblázat A reakciókomponensek karakterisztikus IR elnyelései
C6H5CH=NBu (42a)
-1

1648 cm

νC=N

(EtO)2P(O)H

(EtO)2P(O)CH(Ph)NHBu (43b)

νP-O-C

1026 cm-1

νP-O-C

-1

νP-O-C

-1

νP-O-C

-1

νP=O

-1

νP=O

-1

961 cm

1042 cm
1251 cm

1057 cm
1242 cm

A reakció során rögzített háromdimenziós spektrumból (94. ábra) látható, amint a dietilfoszfitra jellemző csúcsok csökkennek, majd átmennek az α-aminofoszfonát (43b)
karakterisztikus csúcsaiba (961, 1042 és 1251 cm-1, valamint 1026 és 1057 cm-1), majd ezek
növekednek tovább. A reakció az imin (42a) 1648 cm-1-es karakterisztikus jelének változása
alapján tekinthető át leginkább, amely a reakció során monoton csökken, majd eltűnik. Ez
jelenti a reakció végpontját.

59 | Ol dal

94. ábra A reakció során rögzített háromdimenziós spektrum

A készülék szoftvere egy dekonvolúciós algoritmus segítségével az abszorpciós sávok
növekedése vagy csökkenése alapján összeválogatja az egyes komponensekhez tartozó
csúcsokat. Ennek eredményeként relatív koncentráció görbéket kapunk az idő függvényében,
melyek segítségével a reakció lejátszódása jellemezhető (95. ábra). A lombikba először az
imint (42a) és az acetonitrilt mértük be, majd elkezdtük rögzíteni a spektrumokat. Ezt követően
2 perc alatt beadagoltuk a dietil-foszfitot (az ábrán 10-12 percig). Ezután 5-6 percig nem
csökken a kiindulási anyagok mennyisége, illetve termékképződés sincs. Ez a periódus a
szobahőmérsékletről a reakcióhőmérsékletre (80 °C-ra) történő melegítés kezdetén van, amely
alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a reakció 60-65 °C alatt csak nagyon lassan
(vagy egyáltalán nem) indul be. A 80 °C elérése után (az ábrán 20 perctől), az izoterm
körülmények között végzett reakció során monoton csökken az imin (42a) és a dietil-foszfit
relatív mennyisége, emellett folyamatosan növekszik az α-aminofoszfonát (43b) jele. A
végpontot 210 percnél állapíthatjuk meg, azaz az addíció 3,5 óra alatt játszódott le teljesen.
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95. ábra A reakciókomponensek relatív koncentrációjának változása az idő függvényében

A dekonvolúció a jellemző abszorpciós sávokat az egyes reakciókomponensekhez rendeli
(21. táblázat). Ezeket az értékeket összevetve az egyes komponensek IR spektroszkópiás
adataival (20. táblázat), ellenőrizhető a hozzárendelés helyessége. Az általunk vizsgált reakció
során, a mért és a visszafejtett adatok gyakorlatilag megegyeztek.
21. táblázat Az algoritmus által visszafejtett és a mért IR spektroszkópiás adatok összehasonlítása
C6H5CH=NBu (42a)

(EtO)2P(O)H

Visszafejtett

Mért

Visszafejtett

Mért

1648 cm-1

1648 cm-1

1262 cm-1
-1

(EtO)2P(O)CH(Ph)NHBu (43b)
Visszafejtett

Mért

1251 cm-1

1246 cm-1

1242 cm-1

-1

-1

1073 cm

1073 cm

1053 cm

1057 cm-1

1046 cm-1

1042 cm-1

1026 cm-1

1026 cm-1

980 cm-1

961 cm-1

961 cm-1

961 cm-1

3.2.3. N-Benzilidénaminok és >P(O)H vegyületek reakciójának vizsgálata számításos
kémiai módszerekkel
A következőkben a dimetil-foszfit, illetve a difenilfoszfin-oxid és N-benzilidénaminok
(42a-c) Pudovik-reakciójának mechanizmusát kívántuk felderíteni, melynek érdekében
számításokat végeztünk a sűrűségfunkcionális elmélet (DFT) B3LYP/6-31 G(d,p) szintjén,
implicit oldószermodell alkalmazása mellett. Az oldószermentes reakciók során a
foszforreagens - mint poláris közeg - dielekromos állandóját 78,3553-as értékkel közelítettük.
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Első lépésben a >P(O)H reagensek tautomer egyensúlyát tanulmányoztuk (96. ábra). A
számítások alapján  nem meglepő módon  a pentavalens-forma (A) 25-28 kJmol-1-lal
stabilabbnak bizonyult a trivalens tautomernél (B).

96. ábra A P-reagensek pentavalens (A) és trivalens (B) formája
22. táblázat A tautomer formák (A és B) relatív szabadentalpia, szabadenergia és entrópia értékei
Y= MeO

ΔH
[kJmol-1]

ΔG
[kJmol-1]

ΔS
[J(molK)-1]

Y= Ph

ΔH
[kJmol-1]

ΔG
[kJmol-1]

ΔS
[J(molK)-1]

A
B

0
27,7

0
26,4

0
1,1

A
B

0
24,7

0
22,3

0
1,9

Annak ellenére, hogy a háromvegyértékű (B) a kevésbé stabil tautomer, mégis ez támad az
iminek (42a-c) C=N kötésére, aminek eredményeképp egy öttagú átmeneti állapot (TS 43, 45 és
46) tud kialakulni (97. ábra). Az addíció során a P-C és az N-H kötések egyetlen koncertikus
lépésben jönnek létre.

97. ábra A dimetil-foszfit, illetve a difenilfoszfin-oxid és N-benzilidénaminok (42a-c) Pudovik-reakciójának
mechanizmusa

A reakciók átmeneti- és végállapotainak relatív energiáit a 23. táblázatban tüntettem föl.
Megállapítható, hogy a reakció exoterm, továbbá, hogy a dimetil-foszfit addíciója kedvezőbb a
difenilfoszfin-oxidénál. Az N-butil- és az N-ciklohexil-helyettesített iminek (42a és 42b)
reaktivitása hasonlóképpen alakul, azonban mindkettőnél kedvezőbb az N-benzilidén-anilinnel
(42c) végzett reakció. A számítások összhangban állnak a kísérleti eredményeinkkel
(16-18. táblázatok).
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23. táblázat Az addíciók átmeneti- és végállapotainak relatív szabadentalpia, szabadenergia és entrópia értékei
Y = MeO
Z = Bu
B + 42a → 43a
TS 43a
Z = cHex
B + 42b → 45a
TS 45a
Z = Ph
B + 42c → 46a
TS 46a

A

ΔH0/ΔH#
[kJmol-1]

ΔG0/ΔG#
[kJmol-1]

ΔS0/ΔS#
[J(molK)-1]

-21,1
83,9

-4,7
100,5

-13,1
-13,3

-16,6
89,2

-5,6
96,7

-8,8
-6,0

-31,3
89,0

-17,4
98,8

-11,2
-7,9

difenilfoszfin-oxid

és

Y = Ph
Z = Bu
B + 42a → 43e
TS 43e
Z = cHex
B + 42b → 45e
TS 45e
Z = Ph
B + 42c → 46e
TS 46e

az

ΔH0/ΔH#
[kJmol-1]

ΔG0/ΔG#
[kJmol-1]

ΔS0/ΔS#
[J(molK)-1]

-10,9
80,8

3,5
92,4

-11,5
-9,3

-7,6
85,3

8,3
100,8

-12,8
-12,4

-30,9
77,4

-15,3
90,9

-12,5
-10,8

N-benzilidénaminok

(42a-c)

reakciójának

B3LYP/6-31G (d,p) számítással nyert entalpiagörbéi a 98. ábrán láthatók. Az átmeneti állapot
az N-benzilidén-anilinból (42c) alakul ki legkönnyebben (77,4 kJmol-1), míg a legnagyobb
energiagátat (85 kJmol-1) pedig az N-ciklohexil-iminből (42b) kiindulva figyelhetjük meg. Az
N-fenil-helyettesített α-aminofoszfonát (46e) képződése a legkedvezőbb (30,9 kJmol-1), az
N-butil-, illetve az N-ciklohexilcsoportot tartalmazó termékek (43e és 45e) keletkezése jóval
kisebb (10,9 és 7,6 kJmol-1) energianyereséggel jár.
100

Bu
cHex
Ph

TS

80

-1

80.8 kJ mol

85.3 kJ mol

-1

0

42a,b,c+Ph2P-OH

77.4 kJ mol

20

-1

40

-1

H [kJ mol ]

60

-20

-1

45e

-7.6 kJ mol

43e

-10.9 kJ mol

-1

46e
-30.9 kJ mol

-1

-40

Reakciókóórdináta
98. ábra A difenilfoszfin-oxid és az N-benzilidénaminok (42a-c) reakciójának entalpiagörbéi
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Összegzésképpen elmondható, hogy egy oldószer- és katalizátormentes eljárást
dolgoztunk ki N-benzilidénaminok és >P(O)H reagensek aza-Pudovik-reakciójára. Az addíciók
lejátszódását in situ FT-IR spektroszkópia segítségével is tanulmányoztuk, mely során
meghatároztuk a komponensek relatív mennyiségének alakulását a reakcióidő függvényében.
Az α-aril-α-aminofoszfonátok előállítását számításos kémiai módszerekkel is vizsgáltuk,
melynek segítségével meghatároztuk az addíciók relatív entalpiaváltozásait, illetve a kiindulási
anyagok egymáshoz viszonyított reaktivitását, ami összhangban állt a kísérleti eredményekkel.

3.3. Szerves foszforkémiai átalakítások megvalósítása folyamatos mikrohullámú
reaktorban
Kutatómunkám során célul tűztük ki egy folyamatos MW rendszer kialakítását is,
melyben különféle szerves foszforvegyületek áramlásos szintézisét kívántuk megvalósítani.
Tanulmányoztuk dialkil-foszfitok folyamatos alkoholízisét különféle alifás alkoholokkal,
valamint α-aril-α-aminofoszfonátok folytonos előállítását KabachnikFields-, illetve Pudovikreakcióval. Az említett átalakításokat eddig nem vizsgálták áramlásos MW reaktorban.
3.3.1. A folyamatos mikrohullámú rendszer kialakítása
A folyamatos MW rendszert egy kereskedelmi forgalomban kapható CEM Discover ®
MW reaktor és egy ezzel kompatibilis CEM® áramlási cella felhasználásával alakítottuk ki
(99. ábra) [6].

99. ábra A folyamatos MW rendszer alapját képező MW reaktor (I) és az áramlási cella (II)
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Az áramlást egy HPLC pumpával valósítottuk meg, amely a reakcióelegyet először a MW
reaktorban lévő áramlási cellába (Vr = 7 ml) juttatja, ahol megtörténik a besugárzás (100. és
101. ábrák). A reaktorból távozó folyadékelegy egy hűtőkörön keresztül a nyomásszabályzó
szelepbe jut, amely állandó nyomást (17 bar) biztosít a teljes rendszerben. A termékgyűjtőbe a
már lehűlt és légköri nyomású elegy kerül. A hőmérsékletet a MW reaktor a beépített IR szenzor
segítségével folyamatosan nyomon követi és szabályozza. Az átlagos tartózkodási időt (ami a
reakcióidőnek felel meg) a HPLC pumpán beállítható áramlási sebességgel változtathatjuk.

100. ábra A folyamatos MW rendszer sematikus ábrája

101. ábra A kialakított folyamatos MW rendszer

A rendszer tesztelését egy egyszerű modellreakción, a benzoesav (50) direkt
észteresítésén

keresztül

tanulmányoztuk,

melyet

15

ekvivalens

butanollal,

5%

p-toluolszulfonsav (PTSA) katalizátor jelenlétében hajtottunk végre (102. ábra és 24. táblázat).
Az összetételt és az állandósult állapotot GC analízissel határoztuk meg.
Első lépésben 120 °C-on, 0,70 ml/perces áramlási sebességgel (amely 10 perces
tartózkodási időnek felelt meg) tanulmányoztuk az észteresítést, ekkor az állandósult állapotban
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41% butil-benzoátot (51) tartalmazott a termékelegy (24. táblázat/1. kísérlet). Ezután a
hőmérsékletet

140 °C-ra

növeltük,

és

a

tartózkodási

időt

változtattuk

(24. táblázat/2-5. kísérletek). Öt perces (1,4 ml/perc) tartózkodási idő esetén, az észteresítés
58%-os konverzióval játszódott le (24. táblázat/2. kísérlet). Az áramlási sebességet
0,70 ml/perc-re (10 perces tartózkodási idő), majd 0,45 ml/perc-re (15 perces tartózkodási idő)
beállítva, a termék (51) aránya 63%-ra, illetve 90%-ra nőtt, míg 0,35 ml/perc-es áramlási
sebességgel

(20

perces

tartózkodási

idő)

már

teljes

volt

az

átalakulás

(24. táblázat/3-5. kísérletek). Az észteresítést 160 °C-on is elvégeztük 10 perces tartózkodási
idővel (0,70 ml/perc), azonban csupán 8%-kal nőtt a konverzió a 140 °C-on azonos áramlási
sebességgel végzett kísérlethez képest (24. táblázat/3. és 6. kísérletek). A butil-benzoát (51)
előállítását tehát sikeresen valósítottuk meg a kialakított folyamatos MW rendszerben.

102. ábra Benzoesav (50) észteresítése butanollal folyamatos MW reaktorban
24. táblázat Benzoesav (50) direkt észteresítése butanollal folyamatos MW reaktorban
Kísérlet

Teljesítmény
[W]a

T
[°C]b

16
120
1
52
140
2
42
140
3
27
140
4
25
140
5
67
160
6
a
Stacioner állapotban.
b
17 bar nyomáson.
c
HPLC pumpán beállított áramlási sebesség.
d
GC alapján.
e
Oszlopkromatográfiás tisztítás után.

τ
[perc]
10
5
10
15
20
10

Áramlási sebesség
[ml/perc]c

Konverzió
[%]a,d

Termelés
[%]e

0,70
1,40
0,70
0,45
0,35
0,70

41
58
63
90
100
71

̶
̶
̶
̶
98 (51)
̶

3.3.2. Dialkil-foszfitok alkoholízise folyamatos mikrohullámú reaktorban
Munkám következő részében dialkil-foszfitok alkoholízisét tanulmányoztuk alifás
alkoholokkal folyamatos MW reaktorban [7].
Az első modell a dimetil-foszfit (1) és butanol reakciója volt, melyet katalizátor nélkül,
feleslegben vett (25 ekv.) alkohollal vizsgáltunk (103. ábra és 25. táblázat). A részleges és a teljes
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átészteresítés optimális körülményeit a tartózkodási idő, valamint a hőmérséklet változtatásával
kerestük. Az elegyek összetételét és a stacioner állapotot GC mérések segítségével határoztuk meg.
Az alkoholízist először 100 °C-on 5 perces tartózkodási idővel (1,40 ml/perc) végeztük, ekkor
mindössze 26%-os konverziót értünk el (25. táblázat/1. kísérlet). Az áramlási sebességet
0,45 ml/percre csökkentve (15 perces tartózkodási idő), a távozó elegy továbbra is a dimetilfoszfitot (1) tartalmazta a legnagyobb arányban (48%), emellett 44% vegyes észter (4) és 8%
dibutil-foszfit (11) képződött (25. táblázat/2. kísérlet). A tartózkodási időt 30 percre (0,25 ml/perc)
növelve, már 53% butil-metil-foszfitot (4) tartalmazott a termékelegy (25. táblázat/3. kísérlet).
Hosszabb idő (45 vagy 60 perces tartózkodási idő) után, a vegyes-származék (4) aránynak
csökkenését, ezzel egy időben a dibutil-foszfit (11) mennyiségének növekedését figyeltük meg
(25. táblázat/4. és 5. kísérletek). A butil-metil-foszfit (4) 100 °C-on 30 perc alatt keletkezett a
legnagyobb arányban (25. táblázat/3. kísérlet). Termikus összehasonlító kísérletet is végeztünk,
amikor is az áramlási cellát olajfürdőben melegítettük (25. táblázat/6. kísérlet). Ekkor mindössze
15%-os átalakulást tapasztaltunk. A következő lépésben a hőmérséklet hatását tanulmányoztuk
állandó áramlási sebesség mellett (0,25 ml/perc) (25. táblázat/7-9. kísérletek). A reakciót
125, illetve 150 °C-on megvalósítva, a vegyes észter (4) aránya lecsökkent, és egyre több teljesen
átészterezett származék (11) keletkezett (25. táblázat/7. és 8. kísérletek). A dibutil-foszfithoz (11)
175 °C-on 91%-os részaránnyal jutottunk, melyet hosszabb tartózkodási idővel (45 perccel) és
nagyobb alkoholfelesleggel (50 ekv.) sem tudtunk tovább növelni (25. táblázat/9. kísérlet). A
hagyományos melegítéssel 175 °C-on 30 percig végzett alkoholízis során 83% dibutil-foszfit
képződött (25. táblázat/10. kísérlet). Eredményeink alapján, a hagyományos és MW melegítés
között 100 °C-on nagyobb volt a különbség, mint 175 °C-on (25. táblázat/6. és 10. kísérletek).

103. ábra Dimetil-foszfit (1) és butanol reakciója folyamatos MW reaktorban
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25. táblázat Dimetil-foszfit (1) alkoholízise butanollal folyamatos MW reaktorban
Kísérlet

Hőközlés
módja

Teljesítmény T
[W]a
[°C]b

Áramlási
Konverzió
sebesség
[%]a,d
[perc] [ml/perc]c
5
1,40
26
15
0,45
52
30
0,25
65
45
0,15
76
60
0,10
83
30
0,25
15
30
0,25
93
30
0,25
100
30
0,25
100
30
0,25
98

τ

MW
22
100
1
MW
14
100
2
MW
10
100
3
MW
8
100
4
MW
5
100
5
100
6


MW
18
125
7
MW
38
150
8
MW
59
175
9
175
10


a
Stacioner állapotban.
b
17 bar nyomáson.
c
HPLC pumpán beállított áramlási sebesség.
d
GC alapján.
e
Oszlopkromatográfiás tisztítás után.
f
Az elegy összetétele hosszabb tartózkodási idő (45 perc) után sem változott.
g
Az elegy összetétele nagyobb alkoholfelesleggel (50 ekv.) sem változott.

Összetétel [%]a,d
1
74
48
35
24
18
85
7
0
0
2

4
25
44
53
50
47
15
43
22
9
15

11
1
8
12
26
35
0
50
78
91f,g
83

Termelés
[%]e


48 (4)





88 (11)


Az alkoholízist szakaszos MW reaktorban is elvégeztük 100 °C-on, a folyamatos
kísérletek során vizsgált reakcióidő tartományban (5-60 perc) (104. ábra). Az eredményeket a
26. táblázatban foglaltam össze.

104. ábra Dimetil-foszfit (1) alkoholízise butanollal szakaszos MW reaktorban
26. táblázat Dimetil-foszfit (1) alkoholízise butanollal szakaszos MW reaktorban 100 °C-on
Kísérlet
1
2
3
4
5
a
GC alapján.

t
[perc]
5
15
30
45
60

Konverzió
[%]a
24
46
59
67
74

1
76
54
41
33
26

Összetétel [%]a
4
20
37
47
49
45

11
4
9
12
18
29

A vegyes észter (4) részarányát a folyamatos és a szakaszos reakciókban az idő
függvényében ábrázolva, hasonló görbéket kaptunk (105. ábra). Folyamatos reaktorban a
legtöbb (53%) butil-metil-foszfit (4) 30 perc után képződött, míg a szakaszos kísérleteknél
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45 percnél található a görbe maximuma (49%). A folytonos megvalósítás tehát rövidebb idő
alatt, több vegyes észtert (4) eredményezett.

105. ábra A butil-metil-foszfit (4) aránya a 100 °C-on végzett szakaszos és folyamatos alkoholízis során

A dimetil-foszfit (1) alkoholízisét 25 ekvivalens n-propanollal, i-butanollal és
n-pentanollal is megvalósítottuk 0,25 ml/perces áramlási sebesség (30 perces tartózkodási idő)
mellett (106. ábra és 27. táblázat). n-Propanollal először 100 °C-on végeztük el a reakciót,
ekkor a távozó elegy 45% kiindulási foszfitot (1), 46% metil-propil-foszfitot (52) és 9%
dipropil-foszfitot (55) tartalmazott (27. táblázat/1. kísérlet). Amikor a reaktortér hőmérsékletét
175 °C-ra emeltük, már 90%-os részaránnyal keletkezett a kétszeresen átészterezett foszfit (55)
(27. táblázat/2. kísérlet). Az alkoholízis i-butanollal és n-pentanollal is hasonlóan játszódott le,
100 °C-on a vegyes foszfitok (53 és 54) keletkeztek főtermékként, míg 175 °C-on a teljes
alkoholízis termékei (56 és 12) domináltak (25. táblázat/3-6. kísérletek). A megfelelő vegyes
észtereket 42-51%-os, míg a teljesen átészterezett származékokat 86-88%-os termeléssel
preparáltuk.

106. ábra Dimetil-foszfit (1) és alkoholok reakciója folyamatos MW reaktorban
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27. táblázat Dimetil-foszfit (1) alkoholízise folyamatos MW reaktorban 0,25 ml/perc áramlási sebességgel
Kísérlet

R

Teljesítmény
[W]a

10
1
n
Pr
57
2
10
3
i
Bu
71
4
10
5
n
Pent
55
6
a
Stacioner állapotban.
b
17 bar nyomáson.
c
GC alapján.
d
Oszlopkromatográfiás tisztítás után.

Összetétel [%]a,c

T
[°C]b
100
175
100
175
100
175

45
0
38
0
32
0

46
10
51
10
55
8

Termelés
[%]d
9
90
11
90
13
92

42 (52)
85 (55)
46 (53)
86 (56)
51 (54)
88 (12)

A továbbiakban a dietil-foszfit (2) folytonos alkoholízisét tanulmányoztuk (107. ábra és
28. táblázat). n-Butanollal 100 °C-on 34%-ban és 8%-ban, míg 125 °C-on 42%-ban és
14%-ban a butil-etil-foszfithoz (6), illetve a dibutil-foszfithoz (11) jutottunk (28. táblázat/1. és
2. kísérletek). Magasabb hőmérsékleten (150 és 175 °C-on) a teljesen átészterezett származék
(11) keletkezett főtermékként (28. táblázat/3. és 4. kísérletek). Az alkoholízis 175 °C-on
játszódott le teljesen, ekkor a dibutil-foszfitot 85%-os termeléssel izoláltuk (28. táblázat/4.
kísérlet). A dietil-foszfit (2) és az n-propanol 125 °C-on végzett reakciója során, a távozó elegy
51% dietil-foszfitot (2), 41% etil-propil-foszfitot (57) és 8% dipropil-foszfitot (55) tartalmazott
(28. táblázat/5. kísérlet). Mivel még 175 °C-on is maradt az elegyben kevés (4%) kiindulási
vegyület (2), a hőmérsékletet 200 °C-ra emeltük, melynek eredményeképp 74%-ról 84%-ra nőtt
a dipropil-foszfit (55) aránya (28. táblázat/6. és 7. kísérletek). Az i-butil-etil-foszfit (58)
keletkezésének a 125 °C kedvezett (28. táblázat/8. kísérlet). A hőmérsékletet 175 °C-ra
változtatva, 71% diizobutil-foszfit (56) képződött, melynek mennyiségét 200 °C-on 84%-ig
lehetett növelni (28. táblázat/9. és 10. kísérletek). A n-pentanollal végzett kísérletek során is azt
tapasztaltuk, hogy 125 °C-on elsősorban a vegyes foszfit (7) keletkezett, míg 175 °C-on már a
teljesen átészterezett származék (12) volt jelen (28. táblázat/11. és 12. kísérletek).

107. ábra Dietil-foszfit (1) alkoholízise folyamatos MW reaktorban
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28. táblázat Dietil-foszfit (1) alkoholízise folyamatos MW reaktorban 0,25 ml/perc áramlási sebességgel
Kísérlet

R

Teljesítmény
[W]a

T
[°C]b

Összetétel [%]a,c

10
100
58
34
1
17
125
44
42
2
n
Bu
38
150
7
32
3
57
175
0
11
4
18
125
51
5
41
n
Pr
54
175
4
22
6
83
200
2
14
7
21
125
21
8
40
i
Bu
63
175
3
26
9
105
200
0
16
10
10
125
31
11
44
n
Pent
39
175
2
13
12
a
Stacioner állapotban.
b
17 bar nyomáson.
c
GC alapján.
d
Oszlopkromatográfiás tisztítás után.
e
Az elegy összetétele hosszabb tartózkodási idő (45 perc) után sem változott.
f
Az elegy összetétele nagyobb alkoholfelesleggel (50 ekv.) sem változott.

Termelés
[%]d
–
38 (6)
–
85 (11)
36 (57)
–
78 (55)
36 (58)
–
77 (56)
40 (7)
80 (12)

8
14
61
89e,f
8
74
84e,f
39
71
84e,f
25
85e,f

A dialkil-foszfitok folyamatos alkoholízise egy új eljárás, melyet sikeresen valósítottuk
meg áramlásos MW reaktorban. Hasonlóan a korábbi szakaszos eredményekhez, alacsonyabb
hőmérsékleten a vegyes észterek keletkeztek, míg magasabb hőmérsékleten a teljesen
átészterezett származékok domináltak. A folytonos eljárás kidolgozásával a kereskedelmi
forgalomban nem kapható vegyes foszfitokat 0,8-1,0 g/óra produktivitással tudtuk előállítani.
A vegyes észterek közül 52-54, 57, valamint 58 új vegyületek. Ezeket

31

P,

C és 1H

13

NMR spektroszkópiával, valamint HRMS adatokkal jellemeztünk.
3.3.3. α-Aril-α-aminofoszfonátok előállítása folyamatos mikrohullámú reaktorban
A

következőkben

α-aril-α-aminofoszfonátok

előállítását

tanulmányoztuk

KabachnikFields-, illetve Pudovik-reakcióval folyamatos MW reaktorban [8].
Az első modellreakciónak az anilin, benzaldehid és dietil-foszfit KabachnikFieldskondenzációját választottuk (108. ábra és 29. táblázat). Csoportunk korábbi tapasztalatai
alapján,51 a szóbanforgó reakció oldószer nélkül 100 °C-on 30 perc alatt teljesen lejátszódik
(29. táblázat/1. kísérlet) Az oldószermentes megvalósítás azonban nem áramlásos kémia
kompatibilis, ezért első lépésben szakaszos előkísérleteket végeztünk különféle oldószerekben
(29. táblázat/2-5. kísérletek). A reakciót acetonitrilben végezve, a termékelegy 51% dietil(fenilamino)(fenil)metilfoszfonátot (46b) és 49% N-benzilidén-anilint (42c) tartalmazott
(29. táblázat/2. kísérlet). Néhány kevésbé szokványos oldószert is kipróbáltunk, azonban
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dimetil-formamidban (DMF), illetve dimetil-szulfoxidban (DMSO) mindössze 13%, illetve
20% 46b képződött (29. táblázat/3. és 4. kísérletek). A leghatékonyabb oldószernek az etanol
bizonyult, amikor is 63% α-aminofoszfonátot kaptunk (46b) (29. táblázat/5. kísérlet). A
kiindulási anyagokat magasabb hőmérsékleten, vagy tovább besugározva nem változott az
összetétel (29. táblázat/5. és 6. kísérletek). A dietil-foszfit mennyiségét 1,5 ekvivalensre
növelve 76%, míg 2 ekvivalens foszforreagenssel már 83% termékhez (46b) jutottunk
(29. táblázat/7. és 8. kísérletek). Három ekvivalens dietil-foszfitot bemérve pedig kvantitatívan
képződött a dietil-(fenilamino)(fenil)metilfoszfonát (46b) (29. táblázat/9. kísérlet).

108. ábra Anilin, benzaldehid és dietil-foszfit kondenzációja szakaszos MW reaktorban
29. táblázat Anilin, benzaldehid és dietil-foszfit reakciója szakaszos MW reaktorban 30 perc alatt
Kísérlet

Oldószer

Dietil-foszfit
[ekv.]
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,5
2,0
3,0

1

MeCN
2
DMF
3
DMSO
4
EtOH
5c
EtOH
6
EtOH
7
EtOH
8
EtOH
9
a
HPLC alapján.
b
Csoportunk korábbi eredményei alapján.51
c
Az elegy összetétele további besugárzás hatására sem változott.

T
[°C]
100
100
100
100
100
120
100
100
100

Termékarány [%]a
42c
46b
0
100b
49
51
87
13
80
20
37
63
33
67
24
76
17
83
0
100

A folytonos KabachnikFields-reakciók megvalósításához az előző fejezetekben
bemutatott folyamatos MW rendszer módosítására volt szükség. Az aldehid (A) és az amin,
illetve az aldehid (A) és a dialkil-foszfit különböző mértékben ugyan, de már
szobahőmérsékleten is reagálnak egymással, imint (B), illetve α-hidroxifoszfonátot (C)
képezve (amelyek egyben a KabachnikFields-reakció köztitermékei is) (109. ábra). Az
aldehidet tehát külön kellett adagolnunk a másik két komponenstől. A módosított rendszert a
110. és 111. ábrákon mutatom be.
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109. ábra A benzaldehid reakciója aminnal, illetve dialkil-foszfittal szobahőmérsékleten

110. ábra A KabachnikFields-reakciók során alkalmazott MW rendszer sematikus ábrája

111. ábra A folyamatos KabachnikFields-reakciók során alkalmazott MW rendszer

A folytonos reakciókat a szakaszos reakciók során szerzett tapasztalataink alapján
kezdtük vizsgálni (112. ábra és 30. táblázat). Egy ekvivalens dietil-foszfittal, 100 °C-on,
30 perces tartózkodási idővel (0,25 ml/perccel), a távozó elegy 30% imint (42c) és 70%
α-aminofoszfonátot (46b) tartalmazott (30. táblázat/1. kísérlet). A következő lépésben a dietil73 | Ol dal

foszfit mennyiségét 1,5 ekvivalensre növeltük, és a tartózkodási idő hatását tanulmányoztuk
(30. táblázat/2-6. kísérletek). A kiindulási anyagok már 10 perc (0,70 ml/perc) alatt teljesen
elreagáltak,

azonban

mindössze

43%

α-aminofoszfonát

(46b)

képződött

(30. táblázat/2. kísérlet). Ezután a tartózkodási időt kétszeresére (20 perces tartózkodási időre)
emeltük, amikor is már 68% termék (46b) keletkezett (30. táblázat/3. kísérlet). Az áramlási
sebességet 0,25 ml/percre (30 perces tartózkodási idő) csökkentve, 81%-ra nőtt az
α-aminofoszfonát (46b) mennyisége (30. táblázat/4. kísérlet). Ezután 40, illetve 50 percre
(0,18, illetve 0,14 ml/perc) növeltük a tartózkodási időt, amikor 46b termék aránya már alig
változott (30. táblázat/5. és 6. kísérletek). A kondenzációt 120 °C-on is elvégeztük, azonban
ebben

az

esetben

sem

tapasztaltunk

jelentős

változást

a

termékösszetételben

(30. táblázat/7. kísérlet). Két ekvivalens dietil-foszfittal, 100 °C-on 20 perces tartózkodási
idővel, 94%-os részaránnyal kaptuk az α-aminofoszfonátot (46b), amely 25 perc (0,28 ml/perc)
alatt már kvantitatívan keletkezett (30. táblázat/8. és 9. kísérletek). Míg a szakaszos MW
kísérletek esetében 100 °C-on 3 ekvivalens dietil-foszfitra és 30 percre volt szükség a teljes
átalakításhoz, addig folyamatos MW reaktorban már 2 ekvivalens dietil-foszfit és némileg
rövidebb idő (25 perc) is elegendő volt a kívánt eredmény eléréséhez.

112. ábra Anilin, benzaldehid és dietil-foszfit kondenzációja folyamatos MW reaktorban
30. táblázat Anilin, benzaldehid és dietil-foszfit KabachnikFields-reakciója folyamatos MW reaktorban
Kísérlet

Dietil-foszfit
[ekv.]

T
[°C]a


[perc]

Áramlási sebesség
[ml/perc]b

1,0
100
30
1
1,5
100
10
2
1,5
100
20
3
1,5
100
30
4
1,5
100
40
5
1,5
100
50
6
1,5
120
30
7
2,0
100
20
8
2,0
100
25
9
a
17 bar nyomáson.
b
HPLC pumpa alapján. HPLC pumpán beállított áramlási sebesség.
c
Stacioner állapotban.
d
HPLC alapján (222 nm).

0,25
0,70
0,35
0,25
0,18
0,14
0,25
0,35
0,28

Termékarány [%]c,d
42c
30
57
32
19
15
14
14
6
0

46b
70
43
68
81
85
86
86
94
100
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A folytonos KabachnikFields-reakciót további dialkil-foszfitokkal, benzaldehidszármazékokkal és aminokkal is tanulmányoztuk az előzőekben optimálisnak talált
körülmények (2 ekv. dialkil-foszfit, 100 °C és 0,28 ml/perc) között (113. ábra, 31. táblázat).
Első lépésben a foszforreagenst változtattuk (31. táblázat/1-3. kísérletek). Dietil-foszfitot
használva, a dietil-(fenilamino)(fenil)metilfoszfonátot (46b) 95%-os termeléssel preparáltuk
(31. táblázat/1. kísérlet). Dimetil- és dibutil-foszfittal a megfelelő alkoholban (metanolban,
illetve butanolban) végeztük el a reakciókat, hogy elkerüljük a foszfitok esetlegesen
bekövetkező alkoholízisét (31. táblázat/2. és 3. kísérletek). A dimetil- (46a), valamint a dibutilα-aminofoszfonátot (46c) 92%-os, illetve 96%-os termeléssel kaptuk. A következő lépésben
különféle

szubsztituált

benzaldehidekkel

valósítottuk

meg

a

kondenzációt

(31. táblázat/4-9. kísérletek). Anilin, dietil-foszfit és 2-, 3-, illetve 4-klórbenzaldehid reakciója
során, rendre 90%-os, 92%-os, illetve 95%-os termeléssel jutottunk a megfelelő klórszubsztituált termékekhez (59-61) (31. táblázat/4-6. kísérletek). A 4-es helyzetben hidroxihelyettesített benzaldehiddel végezve a kondenzációt, 93%-os termeléssel izoláltuk a kívánt
α-aminofoszfonátot (62) (31. táblázat/7. kísérlet). A p-metil-, illetve p-metoxi-helyettesítőt
tartalmazó származékokból kiinduló reakciók szintén hatékonyan játszódtak le a korábban
optimálisnak talált körülmények között (31. táblázat/8. és 9. kísérletek). Az aminok
változtatását szubsztituált anilin-származékokkal kezdtük (31. táblázat/10. és 11. kísérletek).
Mind a 4-klóranilin, mind pedig a 4-metoxianilin megfelelően aktívnak bizonyultak a
kondenzáció során. A reakciót alifás aminokkal is elvégeztük; benzilaminnal 94%-os, míg
4-metoxi-benzilaminnal 90%-os termelést értünk el oszlopkromatográfiás tisztítás után
(31. táblázat/12. és 13. kísérletek).

113. ábra Aminok, benzaldehid-származékok és dialkil-foszfitok kondenzációja folyamatos MW reaktorban
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31. táblázat Aminok, szubszituált benzaldehidek és dialkil-foszfitok kondenzációja folyamatos MW reaktorban
0,28 ml/perc áramlási sebességgel
Kísérlet

Y1

Ph
1
Ph
2
Ph
3
Ph
4
Ph
5
Ph
6
Ph
7
Ph
8
Ph
9
4-Cl-C6H4
10
4-MeO-C6H4
11
Bn
12
4-MeO-Bn
13
a
Oszlopkromatográfiás tisztítás után.

Y2

R

Termelés
[%]a

H
H
H
2-Cl
3-Cl
4-Cl
4-OH
4-Me
4-MeO
H
H
H
H

Et
Me
Bu
Et
Et
Et
Et
Et
Et
Et
Et
Et
Et

95 (46b)
92 (46a)
96 (46c)
90 (59)
92 (60)
95 (61)
93 (62)
95 (63)
94 (64)
92 (65)
94 (66)
94 (67)
90 (68)

A folyamatos KabachnikFields-reakciót butil- és ciklohexilaminból kiindulva is
tanulmányoztuk (114. ábra). A butilamin, benzaldehid és dietil-foszfit kondenzációja során
2 ekvivalens dietil-foszfittal, 100 °C-on 25 perces tartózkodási idő után, 17% imin (42a), 40%
α-aminofoszfonát (43b) és 43% α-hidroxifoszfonát (69) képződött. Ennél a modellnél tehát a
KabachnikFields-reakció mindkét intermedierje megjelent. A ciklohexilamin kondenzációja
is hasonlóan játszódott le. Az előző modellektől eltérően, a butil- és a ciklohexilamin
KabachnikFields-kondenzációja nem volt szelektív. Mindkét esetben az α-hidroxifoszfonát
(69) dúsult fel az elegyekben, amely a vizsgált körülmények között nem reagált tovább.

114. ábra Butil- és ciklohexilaminból kiinduló KabachnikFields-reakciók folyamatos MW reaktorban

A butil- és ciklohexil-helyettesítőket tartalmazó α-aminofoszfonátok (43b és 45b)
előálítását folyamatos aza-Pudovik-reakcióval is tanulmányoztuk (115. ábra, 32. táblázat).
Először az N-benzilidén-butilamint (42a) 2 ekvivalens dietil-foszfittal reagáltattuk, 100 °C-on
20 perces tartózkodási idővel (0,35 ml/perc), amikor is 52%-os konverzióval jutottunk a kívánt
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α-aminofoszfonáthoz (43b) (32. táblázat/1. kísérlet). A foszfit-felesleget 2,5 ekvivalensre
növelve, a termék (43b) mennyisége 78%-ra emelkedett (32. táblázat/2. kísérlet). Az áramlási
sebesség 0,25 ml/percre (30 perces tartózkodási időre) történő csökkentése 89%-ra növelte a
konverziót,

azonban

hosszabb

idő

már

nem

okozott

jelentős

változást

(32. táblázat/3. és 4. kísérletek). Az addíció három ekvivalens dietil-foszfittal fél óra alatt teljes
volt (32. táblázat/5. kísérlet). A dietil-(butilamino)(fenil)metilfoszfonátot (43b) 90%-os, a
hasonló körülmények között előállított N-ciklohexil-származékot (45b) pedig 92%-os
termeléssel izoláltuk (32. táblázat/5. és 6. kísérlet). Elmondható tehát, hogy a butil- és
ciklohexil-helyettesítőket tartalmazó α-aminofoszfonátok (43b és 45b) esetében a folyamatos
Pudovik-reakció hatékonyabbnak bizonyult a KabachnikFields-kondenzációnál, ugyanis míg
az utóbbinál csupán 40%-os, illetve 29%-os részaránnyal, addig az iminre történő addícióval
kvantitatívan tudtuk előállítani a termékeket (43b és 45b).

115. ábra Butil- és ciklohexil-helyettesítőket tartalmazó α-aminofoszfonátok (43b és 45b) előállítása folyamatos
Pudovik-reakcióval
32. táblázat Butil- és ciklohexil-helyettesítőket tartalmazó α-aminofoszfonátok (43b és 45b) szintézise folyamatos
Pudovik-reakcióval 100 °C-on
Dietil-foszfit
τ
[ekv.]
[perc]
Bu
2,0
20
1
Bu
2,5
20
2
Bu
2,5
30
3
Bu
2,5
40
4
Bu
3,0
30
5
c
Hex
3,0
30
6
a
HPLC pumpán beállított áramlási sebesség.
b
Stacioner állapotban.
c
HPLC alapján (222 nm).
d
Oszlopkromatográfiás tisztítás után.
Kísérlet

Y

Áramlási sebesség
[ml/perc]a
0,35
0,35
0,25
0,18
0,25
0,25

Konverzió
[%]b,c
52
78
89
90
100
100

Termelés
[%]c




90 (43b)
92 (45b)

Összefoglalásképpen elmondható, hogy az α-aril-α-aminofoszfonátok hatékonyan
állíthatók elő katalizátor alkalmazása nélkül folyamatos MW reaktorban. A reakcióparaméterek
optimalizálása után a KabachnikFields-kondenzációval összesen 13, míg a Pudovikreakcióval további két származékot szintetizáltunk kiváló termeléssel. A folytonos
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megvalósítások során 1,7-2,2 g/óra produktivitást értünk el. Az α-aril-α-aminofoszfonátok
áramlásos szintézisét elsőként valósítottuk meg.

3.4. Aminometilén-biszfoszfin-oxidok és aminometilén-biszfoszfonátok előállítása
háromkomponensű kondenzációval
Munkám során aminometilén-biszfoszfin-oxidok és aminometilén-biszfoszfonátok
szintézisét tűztük ki célul háromkomponensű kondenzációval.
Az aminometilén-biszfoszfin-oxidok előállítására egy új szintézisutat kívántunk
kidolgozni, aminok, ortoformiátok és szekunder foszfin-oxidok reakciójának megvalósításával.
Az aminometilén-biszfoszfonátok előállítása során célunk volt egyrészt a háromkomponensű
kondenzáció optimalizálása, másrészt új származékok előállítása.
Ezen kísérleteink során is igyekeztünk kerülni a katalizátorok és az oldószerek
használatát. A vegyületek azonosítását

31

P, 1H és

13

C NMR, illetve HRMS mérésekkel

végeztük. Az NMR spektrumokat Dr. Gerhard Hägele professzorral együttműködésben
fejtettük meg.
3.4.1. Aminometilén-biszfoszfin-oxidok előállítása
Az aminometilén-biszfoszfin-oxidok szintézisét különféle primer és szekunder aminok,
trietil-ortoformiát és difenilfoszfin-oxid reakciójával valósítottuk meg [9].
Először primer aminok (butil-, ciklohexil- vagy benzilamin, illetve anilin), trietilortoformiát és 2 ekvivalens difenilfoszfin-oxid kondenzációját tanulmányoztuk (116. ábra és
33. táblázat). A katalizátor és oldószer nélkül, MW körülmények között végzett reakciók
150 °C-on egy óra alatt játszódtak le (33. táblázat/1-4. kísérletek). Benzilaminból kiindulva,
150 °C-on melléktermékek keletkezését figyeltük meg, ezért ezt a kísérletet alacsonyabb
hőmérsékleten (125 °C-on) hajtottuk végre (33. táblázat/3. kísérlet). Oszlopkromatográfiás
tisztítás után 72-82%-os termeléssel kaptuk az alkil- és arilaminometilén-biszfoszfin-oxidokat
(70a-d).

116. ábra Primer aminok, trietil-ortoformiát és difenilfoszfin-oxid kondenzációja

78 | Ol dal

33. táblázat Alkil- és arilaminometilén-biszfoszfin-oxidok (70) szintézise háromkomponensű kondenzációval
Kísérlet

Termelés
[%]a
82 (70a)
79 (70b)
72 (70c)
80 (70d)

T
[°C]
150
150
125
150

Y

Bu
1
c
Hex
2
Bn
3
Ph
4
a
Oszlopkromatográfiás tisztítás után.

A szintéziseket szekunder aminokkal is elvégeztük, melyek 150 °C-on egy óra alatt
szintén teljesen lejátszódtak (117. ábra és 34. táblázat). Dietil-, vagy dibutilaminból kiindulva,
82%-os, illetve 73%-os hozammal jutottunk a várt termékekhez (71a és 71b)
(34. táblázat/1. és 2. kísérletek). Különféle N-metil-N-alkil(vagy fenil)-aminokkal is
eredményesen valósítottuk meg a kondenzációt (34. táblázat/3-6. kísérletek). A morfolinnal
végrehajtott reakció során 85%-os termeléssel kaptuk a megfelelő aminometilén-biszfoszfinoxidot

(71g),

melyet

korábban

mindössze

41%-os

hozammal

állítottak

elő135

(34. táblázat/7. kísérlet).

117. ábra Szekunder aminok reakciója trietil-ortoformiáttal és difenilfoszfin-oxiddal
34. táblázat Szekunder aminok, trietil-ortoformiát és difenilfoszfin-oxid kondenzációja
Kísérlet

Y1

Et
1
Bu
2
Bu
3
c
Hex
4
Bn
5
Ph
6
-(CH2)2-O-(CH2)27
a
Oszlopkromatográfiás tisztítás után.
b
71g Vegyületet 41%-os termeléssel állították elő.135

Y2
Et
Bu
Me
Me
Me
Me

Termelés
[%]a
82 (71a)
73 (71b)
69 (71c)
66 (71d)
64 (71e)
60 (71f)
85 (71g)b

Az aminometilén-biszfoszfin-oxidok (70 és 71) szintézisét sikeresen valósítottuk meg az
oldószer és katalizátor nélkül végzett háromkomponensű kondenzációval.
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71g Vegyület kivételével az aminometilén-biszfoszfin-oxidok (70a-d és 71a-f) új
származékok, melyeket

31

P,

13

C és 1H NMR spektroszkópiával, valamint HRMS adatokkal

jellemeztünk.
3.4.2 Aminometilén-biszfoszfonátok szintézise
A

továbbiakban

aminometilén-biszfoszfonátok

előállítását

tanulmányoztuk

háromkomponensű kondenzációval [9,10].
Első modellnek az anilin, a trietil-ortoformiát és a dietil-foszfit reakcióját választottuk
(118. ábra és 35. táblázat). A konverziót és a termékarányt HPLC mérésekkel határoztuk meg.
Azt tapasztaltuk, hogy a várt termék (72) mellett, 73 amidin és 74 iminofoszfonát is képződött,
mely alapján a reakció feltételezhetően az irodalmi összefoglalóban bemutatotthoz113 (2.2.2.1.
fejezet, 40. ábra, I és V vegyületek) hasonló mechanizmussal játszódik le. Az említett
tanulmányban 74 vegyületre, mint feltételezett intermedierre hivatkoztak, nekünk azonban 31P
NMR és HRMS mérések segítségével sikerült kimutatni a reakcióelegyekből. Két ekvivalens
dietil-foszfitot bemérve, 73 és 74 intermedierek 125 °C-on, illetve 150 °C-on egyaránt jelentős
mennyiségben képződtek, ráadásul a konverzió sem volt teljes (35. táblázat/1. és 2. kísérletek).
Három ekvivalens foszfittal, 125 °C-on egy óra alatt lejátszódott a kondenzáció, és a tetraetil(fenilaminometilén)biszfoszfonátot (72) 82%-os termeléssel izoláltuk (35. táblázat/3. kísérlet).
72 Vegyületet korábban 75%-os hozammal állították elő.127

118. ábra Anilin, trietil-ortoformiát és dietil-foszfit kondenzációja
35. táblázat Anilin reakciója trietil-ortoformiáttal és dietil-foszfittal
Kísérlet

Dietil-foszfit
[ekv.]

T
[°C]

t
[óra]

2
125
2
1
2
150
1
2
3
125
1
3
a
HPLC alapján.
b
Oszlopkromatográfiás tisztítás után.
c
72 Vegyületet 75%-os termeléssel állították elő.127

Konverzió
[%]a
68
90
100

Termékarány
[%]a
72
73
56
29
70
18
100
0

74
15
12
0

Termelés
[%]b
–
–
82 (72)c
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A következőkben a reakciót butil-, illetve ciklohexilaminból kiindulva tanulmányoztuk,
és az előrehaladást GC mérések segítségével követtük (119. ábra és 36. táblázat). Ennél a
modellnél a várt termékek (75) mellett, N-etilezett- (76) és N-formilezett melléktermékek (77)
képződését is megfigyeltük. Először butilamint, trietil-ortoformiátot és két ekvivalens dietilfoszfitot 125 °C-on két órán át reagáltattunk (36. táblázat/1. kísérlet). Ekkor a kondenzáció
91%-os konverzióval játszódott le, és 81% tetraetil-(butilaminometilén)biszfoszfonát (75a),
valamint 19% N-etilezett származék (76a) keletkezett. Magasabb hőmérsékleten (150 °C-on) a
kiindulási anyagok már fél óra alatt teljesen elreagáltak, és a várt termék (75a) mellett mindkét
melléktermék (76a és 77a) megjelent (36. táblázat/2. kísérlet). Oszlopkromatográfiás tisztítás
után 75a vegyületet 61%-os termeléssel izoláltuk. 3,5 Ekvivalens foszfittal, 125 °C-on egy óra
alatt 75%-os átalakulást értünk el, amit másfél óra után 90%-ra tudtunk növelni, azonban ekkor
már az N-etilezett aminometilén-biszfoszfonát (76a) is megjelent (36. táblázat/3. és
4. kísérletek). A ciklohexilaminból kiinduló reakciók hasonló eredményre vezettek
(36. táblázat/5-8. kísérletek). Két ekvivalens dietil-foszfitot bemérve, 150 °C-on fél óra alatt
68%-os hozammal jutottunk a tetraetil-(ciklohexilaminometilén)biszfoszfonáthoz (75b)
(36. táblázat/6. kísérlet). Eljárásunk hatékonyabb, mint a korábban leírt módszer, mely során
36%-os termelést értek el.124

119. ábra Butil-, illetve ciklohexilamin reakciója trietil-ortoformiáttal és dietil-foszfittal
36. táblázat Butil-, illetve ciklohexilamin, trietil-ortoformiát és dietil-foszfit kondenzációja
Kísérlet

Y

Dietil-foszfit
[ekv.]

T
t
[°C] [óra]

Bu
2
125
2
1
Bu
2
150 0,5
2
Bu
3,5
125
1
3
Bu
3,5
125 1,5
4
c
Hex
2
125
2
5
c
Hex
2
150 0,5
6
c
Hex
3,5
125
1
7
c
Hex
3,5
125 1,5
8
a
GC alapján.
b
Oszlopkromatográfiás tisztítás után.
b
75b Vegyületet 36%-os termeléssel állították elő.124

Konverzió
[%]a
91
100
75
90
76
100
63
83

Termékarány
[%]a
75
76
77

Termelés
[%]b

81
78
100
78
83
88
100
86

–
61 (75a)
–
–
–
68 (75b)c
–
–

19
15
0
22
17
10
0
14

0
7
0
0
0
2
0
0
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A következőkben szekunder aminokból, trietil-ortoformiátból és dietil-foszfitból
kiindulva valósítottuk meg a kondenzációt (120. ábra és 37. táblázat). A legtöbb esetben
3,5 ekvivalens foszfittal, 125 °C-on egy óra alatt teljesen lejátszódott a reakció
(37. táblázat/1-7. kísérletek), egyedül az N-metil-anilin esetében volt szükség 4,5 ekvivalens
P-reagensre a teljes átalakuláshoz (37. táblázat/6. kísérlet). A megfelelő aminometilénbiszfoszfonátokat (78a-g) 65-86%-os termeléssel izoláltuk. 78e Termék esetében az általunk
elértnél (70%) kisebb hozamról (61%) számoltak be.125

120. ábra Tetraetil-aminometilén-biszfoszfonátok (78) szintézise szekunder aminokból kiindulva
37. táblázat Tetraetil-aminometilén-biszfoszfonátok (78) előállítása szekunder aminokból kiindulva
Kísérlet

Y1

Et
1
Bu
2
Bu
3
c
Hex
4
Bn
5
6c
Ph
-(CH2)2-O-(CH2)27
a
Oszlopkromatográfiás tisztítás után.
b
78e Vegyületet 61%-os termeléssel állították elő.125
c
4,5 Ekvivalens dietil-foszfittal.

Y2
Et
Bu
Me
Me
Me
Me

Termelés
[%]a
86 (78a)
68 (78b)
79 (78c)
72 (78d)
70 (78e)b
65 (78f)
81 (78g)

Ezután az anilin, trietil-ortoformiát és dimetil- vagy dibutil-foszfit kondenzációját
vizsgáltuk (121. ábra és 38. táblázat). A dimetil-foszfit esetén az eddig alkalmazott 125 °C-on
melléktermékek képződését tapasztaltuk, ezért 110 °C-on végeztük el a reakciókat
(38. táblázat/1-5. kísérletek). Két ekvivalens foszfitot bemérve, azt tapasztaltuk, hogy a várt
termék (79a) mellett etoxicsoportokat tartalmazó származékok (80-82a és 72) is megjelentek
(38. táblázat/1. kísérlet). A melléktermékek feltehetőleg a trietil-ortoformiátból származó
etanol és a dimetil-foszfit reakciója során képződő etil-metil-foszfitból és dietil-foszfitból
keletkeztek, melyek versengenek a dimetil-foszfittal. A foszfit-felesleget növelve, egyre
nagyobb arányban képződött a tetrametil-aminometilén-biszfoszfonát (79a), amit 20 ekvivalens
P-reagens felesleggel már 91%-os szelektivitással kaptunk (38. táblázat/2-5. kísérletek).
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Dibutil-foszfittal is hasonló tendenciát figyeltünk meg (38. táblázat/6-10. kísérletek). A két
ekvivalens dibutil-foszfittal 150 °C-on végzett reakció

31

P NMR spektrumában jól láthatók a

nagyon hasonló kémiai eltolódású termék (79b) és a melléktermékek (80-82b és 72) jelei,
valamint a dibutil-, a butil-etil-, illetve dietil-foszfit csúcsai (38. táblázat/6. kísérlet és
122. ábra). Alacsonyabb hőmérsékleten (125 °C-on) némileg vissza tudtuk szorítani az
átészteresítést, ekkor 54% 79b vegyület keletkezett (38. táblázat/7. kísérlet). A foszfit-felesleg
növelése ennél a modellnél is javított a szelektivitáson; 15 ekvivalens foszfitot alkalmazva, már
95% volt a várt termék aránya (38. táblázat/8-10. kísérletek). Eredményeink alapján
elmondható, hogy amennyiben a trialkil-ortoformiát és a dialkil-foszfit alkoxicsoportjai
különböznek egymástól, többféle aminometilén-biszfoszfonát is keletkezik. A várt termék (79)
nagy foszfit-felesleg alkalmazásával dúsítható fel.

121. ábra Anilin, trietil-ortoformiát és dimetil-, illetve dibutil-foszfit kondenzációja
38. táblázat Anilin, trietil-ortoformiát és dimetil- vagy dibutil-foszfit reakciója
Dialkil-foszfit
T
[ekv.]
[°C]
79
Me
2
110
14
1
Me
6
110
54
2
Me
10
110
77
3
Me
15
110
87
4
Me
20b
110
91
5
Bu
2
150
19
6
Bu
2
125
54
7
Bu
6
125
82
8
Bu
10
125
93
9
Bu
15b
125
95
10
a
GC alapján (1-5. kísérletek) vagy HPLC alapján (6-10. kísérletek).
b
Nagyobb foszfit-felesleg nem változtatott az összetételen.
Kísérlet

R

Termékarány [%]a
80
81
82
36
36
11
37
9
0
18
5
0
13
0
0
9
0
0
23
29
26
33
10
3
16
2
0
7
0
0
5
0
0

72
3
0
0
0
0
3
0
0
0
0
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122. ábra Anilin, trietil-ortoformiát és 2 ekvivalens dibutil-foszfit 150 °C-on egy órán át végzett reakciójának
31
P NMR spektruma (38. táblázat/6. kísérlet)

Az előző modell tapasztalatai alapján a tetrametil-aminometilén-biszfoszfonátok
(79a

és

83a-c)

szintézisét

aminok,

trimetil-ortoformiát,

valamint

dimetil-foszfit

kondenzációjával valósítottuk meg. Először anilinnel végeztük el a reakciót 3,5 ekvivalens
P-reagenssel, 110 °C-on, egy órás reakcióidővel, amikor is a várt terméket (79a) 63%-os
hozammal izoláltuk (39. táblázat/1. kísérlet). Az NMR spektroszkópiás analízis során azt
tapasztaltuk, hogy 79a termék speciális tulajdonságokat mutat [10]. A jelenség
feltérképezéséhez akirális (N-metil-anilin), illetve királis aminokból ((R)-N-metil- és
(R)-N-benzil-feniletilaminból) kiindulva további modellvegyületeket (83a-c) állítottunk elő
(39. táblázat/2-4. kísérletek), melyek 31P, 1H és 13C NMR spektrumaiban ugyancsak szokatlan
jeleket figyeltünk meg.

123. ábra. Tetrametil-aminometilén-biszfoszfonátok (79a és 83a-c) szintézise
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39. táblázat Tetrametil-aminometilén-biszfoszfonátok (79a és 83a-c) előállítása
Kísérlet

Y1

Y2

Ph
H
1
b
2
Ph
Me
(R)-α-Me-Bn
Me
3
(R)-α-Me-Bn
Bn
4
b
Oszlopkromatográfiás tisztítás után.
c
4,5 Ekvivalens dimetil-foszfittal.

A

124.

ábrán

az

Termelés
[%]a
63 (79a)
24 (83a)
38 (83b)
36 (83c)

aminometilén-biszfoszfonát

metilészterek

(79a és 83a-c) OCH3-csoportjaihoz tartozó eltolódások láthatók a 13C NMR spektrumban. Az
akirális származékok (79a és 83a) metoxi régiójában két tripletthez hasonló jelet figyelhetünk
meg, amelyek valójában két AXX´ felhasadásnak felelnek meg. Ennél a két vegyületnél (79a
és 83a) a két P(O)(OCH3)2 egység kémiailag ekvivalens, azonban mágnesesen non-ekvivalens
egymással. A királis aminokból előállított aminometilén-biszfoszfonát metilészterekben (83b
és 83c) tovább bonyolódik a szimmetria. Ezeknél a származékoknál négy különböző dublettszerű felhasadást figyelhetünk meg, melyek négy különböző AXY rendszer A-részeinek
felelnek meg. Ez azt jelenti, hogy 83b, illetve 83c vegyületek C[P(O)(OCH3)2]2 váza egyenként
négy non-ekvivalens metoxicsoportot tartalmaz.

124. ábra Az aminometilén-biszfoszfonát metilészterek (79a, 83a-c) OCH3-csoportjaihoz tartozó csúcsok a
13
C NMR spektrumban
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A fentiek alapján elmondható, hogy sikeresen valósítottuk meg különféle aminometilénbiszfoszfonátok szintézisét aminok, ortoformiátok, valamint dialkil-foszitok kondenzációjával.
A kidolgozott eljárás az új származékok szintézise mellett, ismert vegyületek hatékonyabb
előállítását is lehetővé tette.
A termékeket 31P, 1H és 13C NMR, valamint HRMS vizsgálatok segítségével jellemeztük.
Összesen 14 aminometilén-biszfoszfonátot (72, 75a,b, 78a-g, 79a és 83a-c) állítottunk elő,
melyek közül 11 (75a, 78a-d,f,g, 79a és 83a-c) új vegyület, kettőt (75b és 78e) pedig csak
részlegesen (31P és 1H NMR) jellemeztek korábban.
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4. A kísérletek részletes leírása
4.1. Alkalmazott készülékek, analitikai és szerkezetvizsgálati leírások
A mikrohullámú melegítés hatására végzett reakciókat egy CEM Discover® típusú,
300 W teljesítményű, nyomásfeltéttel ellátott MW reaktorban hajtottuk végre, izotermikus
üzemmódban. A folytonos MW reakciókat egy CEM Flow Cell Accessory® folyamatos
áramlási cellával (besugárzott térfogat 7 ml) felszerelt 300 W-os CEM Discover® MW
reaktorból, egy HPLC pumpából (Gilson 305 vagy Gilson 332 Dual), egy hűtőkörből, valamint
egy 250 Psi (17,2 bar) nyomású nyomásszabályozó szelepből álló rendszer felhasználásával
végeztük. A termikus összehasonlító kísérleteket olajfürdővel melegítettük, a bemérés a MW
kísérletekkel analóg módon történt.
A reakcióelegyek tisztítására oszlopkromatográfiát alkalmaztunk. Az elválasztások
szilikagél állófázison történtek.
A GC 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 GC-MS felvételeket egy 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. A vivőgáz He. A mérések Splitless üzemmódban
történtek.
Az HPLC-MS vizsgálatokat egy Agilent 1200 folyadékkromatográfiás készüléken végeztük,
melyhez egy 6130 kvadrupól tömegspektrométert csatoltak ESI ionforrással. A vizsgálatokat
40 °C-on végeztük Gemini C18 típusú oszlopon (150 mm x 4,6 mm, 3 µm; Phenomenex), ahol a
mozgófázis áramlási sebessége 0,60 ml/min volt. A használt eluenskeverék két összetevője: A:
0,1% ammónium-formiát tartalmú víz, B: 0,1% ammónium-formiát és 8% víz tartalmú acetonitril.
A mérések a következő program szerint történtek: 0-3 perc 5% B, 3-13 perc gradiens elúció, 13-20
perc 100% B. Az injektált térfogat 2 µl. A kromatográfiás profil 222, illetve 254 nm-en lett rögzítve.
A MSD működési paraméterei a következők: pozitív ionizációs mód, szkennelési spektrum m/z=
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120-1200-ig, szárítógáz hőmérséklete 300 °C, nitrogénáramlási sebesség 10 l/min,
porlasztónyomás 60 psi, kapilláris feszültség 2500 V.
A HRMS felvételek Shimadzu LCMS-ITTOF típusú készüléken, illetve Q-TOF Premier
tömegspektrométeren pozitív elektrospray módban készültek.
A

C és 1H NMR spektrumok Bruker DRX-500 típusú spektrométerrel 125,7, illetve

13

500 MHz-en készültek, referenciaanyagként TMS szolgált. A 31P NMR felvételek pedig Bruker
AV-300 típusú készüléken 121,5 MHz-en készítették, a kémiai eltolódásokat 85%-os
foszforsavhoz viszonyították.
Az egykristály röntgendiffrakciós felvételek Oxford Xcalibur 3, illetve Supernova
diffraktométeren készültek.
Az in situ FT-IR mérést DiComp mérőfejjel ellátott ReactIR 1000 típusú készülékkel
végeztük. A műszer felbontása 4 cm-1 volt. A készülékbe HCT (Hg-Cd-Te) típusú
vezetőképességi detektort építettek be, melyet folyékony nitrogénnel hűtöttünk.
Az optikailag aktív vegyületek optikai forgatóképességét Perkin Elmer 241
polariméterrel, a Na D-vonalának (589 nm) megfelelő monokromatikus fénnyel, kloroform
oldószerben, 25 °C-on határoztuk meg.
A közleményekben megtalálható származékokat a megfelelő publikációra történő
hivatkozással jelölöm. Például az etil-metil-foszfit (3) [1-EMP]. Ennek jelentése, hogy ez a
vegyület a [1] publikációban EMP jelöléssel található meg.

4.2. Általános előiratok KabachnikFields-reakciókra
4.2.1. Előiratok etil-oktil-α-aminofoszfonát-származékok szintézisére
4.2.1.1. Általános előiratok vegyes dialkil-foszfitok előállítására
0,50 mmol Dialkil-foszfit (0,046 ml dimetil-foszfit vagy 0,064 ml dietil-foszfit) és
12,5 mmol alkohol (0,51 ml metanol, 0,73 ml etanol, 0,96 ml izopropil-alkohol, 1,14 ml
n-butanol, 1,4 ml n-pentanol, 2,0 ml oktanol vagy 2,0 ml 2-etil-hexanol) elegyét
100-125 ºC-on 60-120 percig reagáltattuk MW reaktorban 50-120 W teljesítménnyel. A
termékelegyeket oszlopkromatográfiával, etil-acetát eluenssel választottuk szét.
Etil-metil-foszfit (3) [1–EMP] (52%).
Butil-metil-foszfit (4) [1–BMP] (36%).
Etil-izopropil-foszfit (5) [1–EiPrP] (56%).
Butil-etil-foszfit (6) [1–BEP] (50%).
Etil-pentil-foszfit (7) [1–EPeP] (49%).
Etil-oktil-foszfit (8) [1–EOP] (58%).
Etil-izooktil-foszfit (9) [1–EiOP] (60%).
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4.2.1.2. Általános előirat etil-oktil-α-aminofoszfonátok (15 és 16) szintézisére
0,50 mmol Amin (0,040 ml n-propilamin, 0,050 ml n-butilamin, 0,060 ml ciklohexilamin,
0,060 ml benzilamin, 0,060 ml N-metil-butilamin, 0,070 ml N-metil-ciklohexilamin, 0,070 ml
N-metil-benzilamin, 0,050 ml dietilamin, 0,080 ml dibutilamin vagy 0,040 ml morfolin),
0,015 g (0,50 mmol) paraformaldehid és 0,11 g (0,50 mmol) etil-oktil-foszfit elegyét 100 ºC-on
30 percig reagáltattuk MW reaktorban 10-30 W-on. A nyerstermékeket oszlopkromatográfiával
tisztítottuk diklórmetán:metanol (99:1) eluenssel. Az alábbi vegyületeket állítottuk elő:
Etil-oktil-propilaminometilfoszfonát (15a) [2–2a] (72%).
Etil-oktil-butilaminometilfoszfonát (15b) [2–2b] (83%).
Etil-oktil-ciklohexilaminometilfoszfonát (15c) [2–2c] (85%).
Etil-oktil-benzilaminometilfoszfonát (15d) [2–2d] (82%).
Etil-oktil-(N-butil)(N-metil)aminometilfoszfonát (16b) [2–3b] (87%).
Etil-oktil-(N-ciklohexil)(N-metil)aminometilfoszfonát (16c) [2–3c] (82%).
Etil-oktil-(N-benzil)(N-metil)aminometilfoszfonát (16d) [2–3d] (92%).
Etil-oktil-dietilaminometilfoszfonát (16e) [2–3e] (84%).
Etil-oktil-dibutilaminometilfoszfonát (16f) [2–3f] (81%).
Etil-oktil-morfolinometilfoszfonát (16g) [2–3g] (91%).
4.2.1.3. Előirat az etil-oktil-benzilaminometilfoszfonát (15d) metilezésére
0,050 g (0,15 mmol) Etil-oktil-benzilaminometilfoszfonát (15d) és 0,0050 g (0,15 mmol)
vagy 0,015 g (0,45 mmol) paraformaldehid elegyét 100 ºC-on egy órán keresztül melegítettük
MW körülmények között. A termékelegyek összetételét GC mérések segítségével határoztuk
meg.
4.2.1.4. Általános előirat az N,N-bisz(etiloktilfoszfonometil)aminok (18) szintézisére
0,50 mmol Amin (0,040 ml n-propilamin, 0,050 ml n-butilamin, 0,060 ml ciklohexilamin
vagy 0,060 ml benzilamin), 0,030 g (1,0 mmol) paraformaldehid és 0,22 g (1,0 mmol)
etil-oktil-foszfit elegyét 100 ºC-on 1-1,5 órán keresztül reagáltattuk MW reaktorban 10-30 Won. A nyerstermékeket oszlopkromatográfiával tisztítottuk diklórmetán:metanol (99:1)
eluenssel. Az alábbi vegyületeket állítottuk elő:
N,N-bisz(etiloktilfoszfonometil)propilamin (18a) [2–5a] (78%).
N,N-bisz(etiloktilfoszfonometil)butilamin (18b) [2–5b] (75%).
N,N-bisz(etiloktilfoszfonometil)ciklohexilamin (18c) [2–5c] (73%).
N,N-bisz(etiloktilfoszfonometil)benzilamin (18d) [2–5d] (89%).
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4.2.2. Előiratok (S)-α-feniletilaminofoszfonát-származékok előállítására
4.2.2.1. Általános előirat a dialkil-α-feniletilaminometilfoszfonátok (19 és 23a), valamint az
etil-(α-feniletilaminometil)fenilfoszfinát (23b) előállítására
0,13 ml (1,0 mmol) (S)-α-Feniletilamin, 0,030 g (1,0 mmol) paraformaldehid és 1,0 mmol
>P(O)H reagens (0,090 ml dimetil-foszfit, 0,13 ml dietil-foszfit, 0,20 ml dibutil-foszfit vagy
0,22 g etil-oktil-foszfit, illetve 0,17 g etil-fenil-H-foszfinát) elegyét 40-100 °C-on 10-60 percig
melegítettük MW reaktorban 5-20 W teljesítménnyel. A nyerstermékeket
oszlopkromatográfiával tisztítottuk diklórmetán-metanol (99:1) vagy etil-acetát eluenssel. A
következő vegyületeket állítottuk elő:
(S)-Dimetil-α-feniletilaminometilfoszfonát (19a) [3–1a] (71%).
(S)-Dietil-α-feniletilaminometilfoszfonát (19b) [3–1b] (77%).
(S)-Dibutil-α-feniletilaminometilfoszfonát (19c) [3–1c] (80%).
(SC,SP és SC,RP)-Etil-oktil-α-feniletilaminometilfoszfonát (23a) [3–5a] (77%).
(SC,SP és SC,RP)-Etil-(α-feniletilaminometil)(fenil)foszfinát (23b) [3–5b] (81%).
4.2.2.2.

Általános

előirat

(S)-N,N-bisz(dialkilfoszfonometil)-α-feniletilaminok

(22)

előállítására
0,13 ml (1,0 mmol) (S)-α-Feniletilamin, 0,060 g (2,0 mmol) paraformaldehid és 2,0 mmol
dialkil-foszfit (0,18 ml dimetil-foszfit, 0,26 ml dietil-foszfit vagy 0,39 ml dibutil-foszfit)
elegyét 80-120 °C-on 1-1,5 órán keresztül reagáltattuk MW körülmények között 10-30 W
teljesítménnyel. A nyersterméket oszlopkromatográfiával tisztítottuk diklórmetán-metanol
(99:1) vagy etil-acetát eluenssel. A következő vegyületeket állítottuk elő:
(S)-N,N-bisz(dimetilfoszfonometil)-α-feniletilamin (22a) [3–4a] (84%).
(S)-N,N-bisz(dietilfoszfonometil)-α-feniletilamin (22b) [3–4b] (83%).
(S)-N,N-bisz(dibutilfoszfonometil)-α-feniletilamin (22c) [3–4c] (83%).
4.2.2.3.

Előirat

az

(S)-(α-feniletilaminometil)(difenil)foszfin-oxid

(24)

és

az

(S)-bisz(difenilfoszfinoilmetil)-α-feniletilamin (25) előállítására
0,13 ml (1,0 mmol) (S)-α-Feniletilamin, 0,030 g (1,0 mmol) vagy 0,060 g (2,0 mmol)
paraformaldehid, 0,20 g (1,00 mmol) vagy 0,40 g (2,00 mmol) difenilfoszfin-oxid és 2 ml
acetonitril elegyét 100 °C-on 1-2 órán keresztül melegítettük MW reaktorban 20-30 W-on. A
nyersterméket oszlopkromatográfiával tisztítottuk diklórmetán-metanol (97:3) eluenssel. A
következő vegyületeket állítottuk elő:
[(S)-α-Feniletilaminometil](difenil)foszfin-oxid (24) [3–6] (97%).
(S)-N,N-Bisz(difenilfoszfinoilmetil)-α-feniletilamin (25) [3–7] (92%).

90 | Ol dal

4.2.2.4. Előirat az (S)-Bisz(difenilfoszfinoilmetil)-α-feniletilamin (25) deoxigénezésére
0,10 g (0,18 mmol) (S)-N,N-Bisz(difenilfoszfinoilmetil)-α-feniletilamin (25) és 0,13 ml
(1,1 mmol) fenilszilán elegyét 120-140 °C-on 2-5 órán keresztül reagáltattuk MW körülmények
között 30-50 W-on N2 atmoszféra alatt. Az így kapott elegyhez 0,060 g (0,22 mmol) kénport
adtunk, majd 1 ml N2 gázzal inertizált kloroformban oldottuk a komponenseket, amit aztán
25 °C-on 12 órán át kevertettünk inert atmoszféra alatt. Az összetételt HPLC mérések
segítségével határoztuk meg.
4.2.2.5. Előirat [(S)-N,N-Bisz(difenilfoszfinometil)-a-feniletilamin]-diklór-platina(II) (30)
szintézisére
0,10 g (0,18 mmol) (S)-N,N-Bisz(difenilfoszfinoilmetil)-α-feniletilamin (25) és 0,13 ml
(1,1 mmol) fenilszilán elegyét 140 °C-on 5 órán keresztül melegítettük MW körülmények
között 40-50 W-on N2 atmoszféra alatt. Az így kapott elegyhez 0,090 g (0,18 mmol)
diklór-dibenzonitril-platinát adtunk, majd 1 ml N2 gázzal inertizált diklórmetánban oldottuk a
komponenseket, amit aztán 25 °C-on 12 órán át kevertettünk inert atmoszféra alatt. A
nyersterméket oszlopkromatográfiával tisztítottuk diklórmetán-metanol (9:1) eluenssel.
[(S)-N,N-Bisz(difenilfoszfinometil)-a-feniletilamin]-diklór-platina(II) (30) [3–12] (48%).
4.2.3. Előiratok 2-hidroxietil-α-aminofoszfonát-származékok előállítására
4.2.3.1. Általános előirat 2-hidroxietil-csoportot tartalmazó α-aminofoszfonátok (32, 33a,b és
34a,b) és α-aminofoszfinátok (33c és 34c) előállítására
1,0 mmol Aminoalkohol (0,060 ml etanolamin, 0,080 ml N-metil-etanolamin vagy
0,10 ml N-etil-etanolamin), 0,030 g (1,0 mmol) paraformaldehid és 1,0 mmol >P(O)H reagens
(0,13 ml dieti-foszfit, 0,20 ml dibutil-foszfit vagy 0,17 g etil-fenil-H-foszfinát) elegyét
80 °C-on 20 percig reagáltattuk MW körülmények között 10-30 W-on. A nyersterméket
oszlopkromatográfiával tisztítottuk diklórmetán-metanol (9:1) eluennsel. A következő
vegyületeket állítottuk elő:
Dietil-(N-2-hidroxietil)(N-metil)aminometilfoszfonát (33a) [4–4a] (78%).
Dibutil-(N-2-hidroxietil)(N-metil)aminometilfoszfonát (33b) [4–4b] (84%).
Etil-[(N-2-hidroxietil)(N-metil)aminometil](fenil)foszfinát (33c) [4–4c] (67%).
Dietil-(N-etil)(N-2-hidroxietil)aminometilfoszfonát (34a) [4–5a] (72%).
Dibutil-(N-etil)(N-2-hidroxietil)aminometilfoszfonát (34b) [4–5b] (79%).
Etil-[(N-etil)(N-2-hidroxietil)aminometil](fenil)foszfinát (34c) [4–5c] (64%).

91 | Ol dal

4.2.3.2. Általános előirat 2-hidroxietil-csoportot tartalmazó α-aminofoszfin-oxidok (37-40)
előállítására
1,0 mmol Aminoalkohol (0,060 ml etanolamin, 0,080 ml N-metil-etanolamin, 0,10 ml
N-etil-etanolamin vagy 0,14 ml N-benzil-etanolamin), 0,030 (1,0 mmol) paraformaldehid,
1,0 mmol szekunder foszfin-oxid (0,20 g difenilfoszfin-oxid, 0,23 g bisz(p-tolil)foszfin-oxid
vagy 0,26 g bisz(3,5-dimetilfenil)foszfin-oxid) és 2 ml acetonitril elegyét 100 °C-on 30 percig
reagáltattuk MW körülmények között 20-40 W teljesítménnyel. A nyerstermékeket
oszlopkromatográfiával tisztítottuk diklórmetán-metanol (9:1) eluennsel. A következő
vegyületeket állítottuk elő:
(2-Hidroxietilaminometil)(difenil)foszfin-oxid (37a) [4–8a] (96%).
(2-Hidroxietilaminometil)bisz(p-tolil)foszfin-oxid (37b) [4–8b] (89%).
(2-Hidroxietilaminometil)bisz(3,5-dimetilfenil)foszfin-oxid (37c) [4–8c] (95%).
[(N-2-Hidroxietil)(N-metil)aminometil)](difenil)foszfin-oxid (38a) [4–9a] (95%).
[(N-2-Hidroxietil)(N-metil)aminometil)]bisz(p-tolil)foszfin-oxid (38b) [4–9b] (96%).
[(N-2-Hidroxietil)(N-metil)aminometil)]bisz(3,5-dimetilfenil)foszfin-oxid (38c) [4–9c] (93%).
[(N-Etil)(N-2-hidroxietil)aminometil)](difenil)foszfin-oxid (39a) [4–10a] (95%).
[(N-Etil)(N-2-hidroxietil)aminometil)]bisz(p-tolil)foszfin-oxid (39b) [4–10b] (93%).
[(N-Etil)(N-2-hidroxietil)aminometil)]bisz(3,5-dimetilfenil)foszfin-oxid (39c) [4–10c] (88%).
[(N-Benzil)(N-2-hidroxietil)aminometil)](difenil)foszfin-oxid (40a) [4–11a] (90%).
[(N-Benzil)(N-2-hidroxietil)aminometil)]bisz(p-tolil)foszfin-oxid (40b) [4–11b] (89%).
[(N-Benzil)(N-2-hidroxietil)aminometil)]bisz(3,5-dimetilfenil)foszfin-oxid (40c) [4–11c] (92%).
4.2.3.3. Általános előirat N,N-bisz(diarilfoszfinoilmetil)etanolaminok (41) előállítására
0,060 ml (1,0 mmol) Etanolamin, 0,090 g (3,0 mmol) paraformaldehid, 3,0 mmol
szekunder foszfin-oxid (0,61 g difenilfoszfin-oxid, 0,69 g bisz(p-tolil)foszin-oxid vagy 0,77 g
bisz(3,5-dimetilfenil)foszfin-oxid) és 2 ml acetonitril elegyét 120 °C-on 1 órán keresztül
reagáltattuk MW körülmények között 40-50 W-on. A nyerstermékeket oszlopkromatográfiával
tisztítottuk diklórmetán-metanol (9:1) eluenssel. A következő vegyületeket állítottuk elő:
N,N-bisz(difenilfoszfinoilmetil)etanolamin (41a) [4–12a] (95%).
N,N-bisz(p-tolilfoszfinoilmetil)etanolamin (41b) [4–12b] (93%).
N,N-bisz(3,5-dimetilfenilfoszfinoilmetil)etanolamin (41c) [4–12c] (91%).

4.3. Általános előiratok aza-Pudovik-reakciókra
4.3.1. Általános előirat N-benzilidénaminok (42) előállítására
25,0 mmol Primer-amin (2,5 ml butilamin, 2,9 ml ciklohexilamin, 2,3 ml anilin) és 25,0
mmol aldehid (2,5 ml benzaldehid, 2,8 ml 2-klórbenzaldehid, 2,8 ml 3-klórbenzaldehid, 3,5 g
4-klórbenzaldehid) elegyét szobahőmérsékleten kevertettük 6-10 percen keresztül. A kapott
nyerstermékhez 10 ml diklórmetánt adtunk, nátrium-szulfáttal szárítottuk, szűrtük, majd
bepároltuk.
92 | Ol dal

N-benzilidén-butilamin (42a) [5–1a] (97%).
N-benzilidén-ciklohexilamin (42b) [5–1b] (96%).
N-benzilidén-anilin (42c) [5–1c] (96%).
N-(2-klórbenzilidén)-butilamin (42d) [5–1d] (95%).
N-(3-klórbenzilidén)-butilamin (42e) [5–1e] (97%).
N-(4-klórbenzilidén)-butilamin (42f) [5–1f] (96%).
4.3.2. Általános előirat α-aril-α-aminofoszfonátok (43a-d, 45a-d, 46a-d és 47-49a-c) és αaril-α-aminofoszfin-oxidok (43e, 45e és 46e) szintézisére
1,0 mmol imin (0,16 g 42a, 0,19 g 42b, 0,18 g 42c, 0,20 g 42d-f) és >P(O)H reagens
(1,0 mmol [0,090 ml dimetil-foszfit, 0,13 ml dietil-foszfit], 1,2 mmol [0,11 ml dimetil-foszfit,
0,15 ml dietil-foszfit, 0,23 ml dibutil-foszfit, 0,27 ml dibenzil-foszfit, 0,24 g difenilfoszfinoxid] vagy 1,5 mmol [0,14 ml dimetil-foszfit]) elegyét 80-100 °C-on 10-60 percig reagáltattuk
MW reaktorban 20-30 W-on. A nyerstermékeket oszlopkromatográfiával tisztítottuk
diklórmetán-metanol (97:3) eluenssel. A következő vegyületeket állítottuk elő:
Dimetil-(butilamino)(fenil)metilfoszfonát (43a) [5–2a] (73%).
Dietil-(butilamino)(fenil)metilfoszfonát (43b) [5–2b] (85%).
Dibutil-(butilamino)(fenil)metilfoszfonát (43c) [5–2c] (90%).
Dibenzil-(butilamino)(fenil)metilfoszfonát (43d) [5–2d] (69%).
[(Butilamino)(fenil)metil]difenilfoszfin-oxid (43e) [5–2e] (89%).
Dimetil-(ciklohexilamino)(fenil)metilfoszfonát (45a) [5–4a] (87%).
Dietil-(ciklohexilamino)(fenil)metilfoszfonát (45b) [5–4b] (91%).
Dibutil-(ciklohexilamino)(fenil)metilfoszfonát (45c) [5–4c] (93%).
Dibenzil-(ciklohexilamino)(fenil)metilfoszfonát (45d) [5–4d] (68%).
[(Ciklohexilamino)(fenil)metil]difenilfoszfin-oxid (45e) [5–4e] (88%).
Dimetil-(fenilamino)(fenil)metilfoszfonát (46a) [5–5a] (92%).
Dietil-(fenilamino)(fenil)metilfoszfonát (46b) [5–5b] (93%).
Dibutil-(fenilamino)(fenil)metilfoszfonát (46c) [5–5c] (97%).
Dibenzil-(fenilamino)(fenil)metilfoszfonát (46d) [5–5d] (70%).
[(Fenilamino)(fenil)metil]difenilfoszfin-oxid (46e) [5–5e] (89%).
Dimetil-(butilamino)(2-klórfenil)metilfoszfonát (47a) [5–6a] (91%).
Dietil-(butilamino)(2-klórfenil)metilfoszfonát (47b) [5–6b] (72%).
Dibutil-(butilamino)(2-klórfenil)metilfoszfonát (47c) [5–6c] (74%).
Dimetil-(butilamino)(3-klórfenil)metilfoszfonát (48a) [5–7a] (80%).
Dietil-(butilamino)(3-klórfenil)metilfoszfonát (48b) [5–7b] (94%).
Dibutil-(butilamino)(3-klórfenil)metilfoszfonát (48c) [5–7c] (73%).
Dimetil-(butilamino)(4-klórfenil)metilfoszfonát (49a) [5–8a] (75%).
Dietil-(butilamino)(4-klórfenil)]metilfoszfonát (49b) [5–8b] (80%).
Dibutil-(butilamino)(4-klórfenil)metilfoszfonát (49c) [5–8c] (81%).
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4.3.3. Dietil-(butilamino)(fenil)metilfoszfonát (43b) előállításának vizsgálata in situ FT-IR
spektroszkópiával
Egy 200 ml-es négynyakú lombikba bemértünk 4,8 g (30,0 mmol) 42a imint és 20 ml
acetonitrilt, majd a lombik egyik csiszolatába hőmérőt helyeztünk. Elindítottuk a spektrumok
felvételét, ezután csepegtetőtölcsér segítségével beadagoltunk 3,9 ml (30,0 mmol) dietilfoszfitot. A lombik egyik csiszolatába hűtőt, annak végére kotyogót helyeztünk, és az elegyet
olajfürdőn 82 °C-ra melegítettük, majd izotermikus körülmények között 3,5 órán keresztül
kevertettük.

4.4. Általános előiratok folyamatos MW reakciókra
4.4.1. Előirat benzoesav (50) butanollal történő folyamatos észteresítésére
4,3 g (35,0 mmol) Benzoesav, 48 ml (525 mmol) n-butanol, valamint 0,33 g (1,75 mmol)
p-toluolszulfonsav monohidrát elegyét 25 °C-on, 5 percig kevertetve homogenizáltuk. A
rendszert először 20 ml reakcióeleggyel 10 ml/perces áramlási sebességgel 25 °C-on és 17 bar
nyomáson átöblítettük. Ezután, szintén 17 bar nyomáson, beállítottuk a kívánt áramlási
sebességet, és az áramlási cellát 50-80 W teljesítménnyel kb. 2-3 percig besugároztuk, amíg a
szükséges hőmérsékletet el nem érte. Ezután az egyes áramlási sebességeknél az egyensúlyi
állapotban (átlagosan 20-30 perc után) állandó teljesítménnyel sugároztuk be, ezeket a
teljesítmény értékeket a 24. táblázatban tüntettem föl. Az egyensúlyi állapothoz tartozó elegy
összetételét GC mérésekkel állapítottuk meg. A termelés számításához a bepárlás utáni tömeget
vettük alapul, figyelembe véve az adott idő alatt bevezetett benzoesav mennyiségét.
4.4.2. Általános előirat dialkil-foszfitok folyamatos alkoholízisére
25,0 mmol Dialkil-foszfit (2,7 ml dimetil-foszfit vagy 3,9 ml dietil-foszfit), valamint
625,0 mmol alkohol (47.0 ml n-propanol, 57,0 ml n-butanol, 58,0 ml izobutil-alkohol vagy 68,0
ml n-pentanol) elegyét 25 °C-on, 5 percig kevertetve homogenizáltuk. A rendszert először 20
ml reakcióeleggyel 10 ml/perces áramlási sebességgel 25 °C-on és 17 bar nyomáson
átöblítettük. Ezután, szintén 17 bar nyomáson, beállítottuk a kívánt áramlási sebességet és az
áramlási cellát 50-295 W teljesítménnyel sugároztuk be kb. 3-5 percig, amíg a szükséges
hőmérsékletet el nem érte. Az egyes áramlási sebességekhez tartozó az egyensúlyi állapotban
(átlagosan 20-30 perc után) mért teljesítmény értékek a 25., 27. és 28. táblázatokban
szerepelnek. Az egyensúlyi állapot összetételét GC analízissel állapítottuk meg. A nyers
termékelegyet oszlopkromatográfiával (eluens: etil-acetát) választottuk szét A termelés
számításához, a tisztítás után kapott tömegeket vettük alapul, figyelembe véve az adott idő alatt
bevezetett kiindulási anyagok mennyiségét. Az alábbi vegyületeket állítottuk elő:
Butil-metil-foszfit (4) [7–2a] (48%).
Metil-propil-foszfit (52) [7–2b] (42%).
Izobutil-metil-foszfit (53) [7–2c] (46%).
Metil-pentil-foszfit (54) [7–2d] (51%).
Etil-butil-foszfit (6) [7–5a] (38%).
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Etil-propil-foszfit (57) [7–5b] (36%).
Etil-izobutil-foszfit (58) [7–5c] (36%).
Etil-pentil-foszfit (7) [7–5d] (40%).
Dibutil-foszfit (11) [7–3a] (88%).
Dipropil-foszfit (55) [7–3b] (85%).
Diizobutil-foszfit (56) [7–3c] (86%).
Dipentil-foszfit (12) [7–3d] (88%).
4.4.3. Általános előiratok folyamatos KabachnikFields-reakciókra
4.4.3.1. Általános előirat a szakaszos előkísérletekre
0,090 ml (1,0 mmol) Anilin, 0,10 ml (1,0 mmol) benzaldehid, dietil-foszfit (1,0 mmol
[0,13 ml], 1,5 mmol [0,19 ml], 2,0 mmol [0,26 ml] vagy 3,0 mmol [0,39 ml]) és 2 ml oldószer
(dimetil-formamid, dimetil-szulfoxid, acetonitril vagy etanol) elegyét 100-120 °C-on 30 percig
MW reaktorban melegítettük 20-30 W-on. A termékösszetételt bepárlás után HPLC mérésekkel
határoztuk meg.
4.4.3.1. Általános előirat a folyamatos KabachnikFields-reakciókra
Minden kísérlet előtt két oldatot készítettünk (A és B). Az „A” oldat 35,0 mmol aldehid
(3,6 ml benzaldehid, 3,9 ml 2-klórbenzaldehid, 4,0 ml 3-klórbenzaldehid, 4,9 g
4-klórbenzaldehid, 3,5 ml 4-hidroxibenzaldehid, 4,1 ml 4-metilbenzaldehid vagy 4,3 ml
4-metoxibenzaldehid) alkoholos (metanol, etanol vagy butanol) oldatát tartalmazta egy
50 cm3-es mérőlombikban. A „B” oldathoz 35,0 mmol primer amin (3,2 ml anilin, 4,6 g
4-klóranilin, 4,3 g 4-metoxianilin, 3,8 ml benzilamin, 4,6 ml 4-metoxibenzilamin, 3,5 ml
butilamin vagy 4,0 ml ciklohexilamin) és dialkil-foszfit (35 mmol [4,5 ml dietil-foszfit] vagy
52,5 mmol [6,8 ml dietil-foszfit], vagy 70,0 mmol [6,4 ml dimetil-foszfit, 9,0 ml dietil-foszfit
vagy 13,7 ml dibutil-foszfit]) keverékét oldottuk fel alkoholban (metanolban, etanolban, vagy
butanolban) egy 50 cm3-es mérőlombikban. Az A és B oldatok pumpálása külön történt. Első
lépésben 15 ml A és 15 ml B reakcióeleggyel öblítettük át a rendszert, az áramlási sebességet
10,0 ml/perc-re beállítva (A:B 1:1), 25 °C-on és 17 bar nyomáson. Ezután, ugyanezen a
nyomáson, az áramlási sebességet a kívánt értékre állítva, 20-80 W teljesítménnyel 2-3 perc
alatt felfűtöttük az áramlási cellát a szükséges hőmérsékletre, majd a teljesítményt a MW
reaktorhoz tartozó szoftver automatikusan szabályozta. Az egyensúlyi állapot (átlagosan 30-40
perc után) összetételét bepárlás után HPLC mérésekkel határoztuk meg. Az αaminofoszfonátokat oszlopkromatográfia segítségével tisztítottuk, etil-acetát:hexán (1:1),
illetve diklórmetán:metanol (97:3) arányú elegyét használva eluensként A termelés
számításához, a tisztítás után kapott tömegeket vettük alapul, figyelembe véve az adott idő alatt
bevezetett kiindulási anyagok mennyiségét. Az alábbi vegyületeket állítottuk elő:
Dietil-(fenilamino)(fenil)metilfoszfonát (46a) [8–2a] (95%).
Dimetil-(fenilamino)(fenil)metilfoszfonát (46b) [8–2b] (92%).
Dibutil-(fenilamino)(fenil)metilfoszfonát (46c) [8–2c] (96%).
Dietil-(fenilamino)(2-klórfenil)metilfoszfonát (59) [8–3] (90%).
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Dietil-(fenilamino)(3-klórfenil)metilfoszfonát (60) [8–4] (92%).
Dietil-(fenilamino)(4-klórfenil)metilfoszfonát (61) [8–5] (95%).
Dietil-(fenilamino)(4-hidroxifenil)metilfoszfonát (62) [8–6] (93%).
Dietil-(fenilamino)(4-metilfenil)metilfoszfonát (63) [8–7] (95%).
Dietil-(fenilamino)(4-metoxifenil)metilfoszfonát (64) [8–8] (94%).
Dietil-(4-klórfenilamino)(fenil)metilfoszfonát (65) [8–9] (92%).
Dietil-(4-metoxifenilamino)(fenil)metilfoszfonát (66) [8–10] (94%).
Dietil-(benzilamino)(fenil)metilfoszfonát (67) [8–11] (94%).
Dietil-(4-metoxibenzilamino)(fenil)metilfoszfonát (68) [8–12] (90%).
4.4.4. Általános előirat folyamatos aza-Pudovik-reakciókra
25,0 mmol Imin (4,0 g 42b vagy 4,7 g 42c) dietil-foszfit (50,0 mmol [6,4 ml], 62,5 mmol
[8,1 ml] vagy 75,0 mmol [9,7 ml]) és 50 ml etanol elegyét 5 percig homogenizáltuk
szobahőmérsékleten. Első lépésben 20 ml reakcióeleggyel öblítettük át a rendszert 10 ml/perc
áramlási sebességgel 25 °C-on és 17 bar nyomáson. Ezután, ugyanezen a nyomáson, az áramlási
sebességet a kívánt értékre állítva, 20-50 W teljesítménnyel 2-3 perc alatt felfűtöttük az áramlási
cellát 100 °C-ra, majd a teljesítményt a MW reaktorhoz tartozó szoftver automatikusan
szabályozta. Az egyensúlyi állapot (átlagosan 30-40 perc után) összetételét bepárlás után HPLC
mérésekkel határoztuk meg. Az α-aminofoszfonátokat oszlopkromatográfia segítségével
tisztítottuk meg, szilikagélt használva abszorbensként és etil-acetát:hexán (1:1) arányú elegyét
használva eluensként. A termelés számításához, a tisztítás és bepárlás után kapott tömegeket
vettük alapul, figyelembe véve az adott idő alatt bevezetett kiindulási anyagok mennyiségét.
Az alábbi vegyületeket állítottuk elő:
Dietil-(butilamino)(fenil)metilfoszfonát (43b) [8–13] (90%).
Dietil-(ciklohexilamino)(fenil)metilfoszfonát (45b) [8–15] (92%).

4.5. Általános előiratok aminometilén-biszfoszfin-oxidok és aminometilénbiszfoszfonátok előállítására
4.5.1. Általános előirat aminometilén-biszfoszfin-oxidok (70 és 71) szintézisére
0,50 mmol Amin (0,050 ml n-butilamin, 0,060 ml ciklohexilamin, 0,055 ml benzilamin,
0,050 ml anilin, 0,050 ml dietilamin, 0,080 ml dibutilamin, 0,060 ml N-metil-butilamin, 0,065
ml N-metil-ciklohexilamin, 0,065 ml N-metil-benzilamin, 0,050 ml N-metil-anilin vagy 0,040
ml morfolin), 0,080 ml (0,50 mmol) trietil-ortoformiát és 0,20 g (1,0 mmol) difenilfoszfin-oxid
elegyét 125-150 °C-on 1 órán keresztül reagáltattuk 70-100 W teljesítménnyel mikrohullámú
reaktorban. A nyerstermékeket oszlopkromatográfiával tisztítottuk diklórmetán-metanol (99:1)
eluenssel. A következő vegyületeket állítottuk elő:
(Butilaminometilén)bisz(difenilfoszfin-oxid) (70a) [9–1a] (82%).
(Ciklohexilaminometilén)bisz(difenilfoszfin-oxid) (70b) [9–1b] (79%).
(Benzilaminometilén)bisz(difenilfoszfin-oxid) (70c) [9–1c] (72%).
(Fenilaminometilén)bisz(difenilfoszfin-oxid) (70d) [9–1d] (80%).
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(Dietilaminometilén)bisz(difenilfoszfin-oxid) (71a) [9–2a] (82%).
(Dibutilaminometilén) bisz(difenilfoszfin-oxid) (71b) [9–2b] (73%).
(N-Butil-N-metilaminometilén) bisz(difenilfoszfin-oxid) (71c) [9–2c] (69%).
(N-Ciklohexil-N-metilaminometilén) bisz(difenilfoszfin-oxid) (71d) [9–2d] (66%).
(N-Benzil-N-metilaminometilén) bisz(difenilfoszfin-oxid) (71e) [9–2e] (64%).
(N-Fenil-N-metilaminometilén)bisz(difenilfoszfin-oxid) (71f) [9–2f] (60%).
(N-Morfolinometilén)bisz(difenilfoszfin-oxid) (71g) [9–2g] (85%).
4.5.2. Általános előirat tetraetil-aminometilén-biszfoszfonátok (72 és 75) primer
aminokból kiinduló szintézisére
0,5 mmol Primer amin (n-butilamin: 0,050 ml, ciklohexilamin: 0,060 ml vagy anilin:
0,050 ml,), 0,080 ml (0,50 mmol) trietil-ortoformiát és dialkil-foszfit [1,0 mmol (dimetilfoszfit: 0,090 ml, dietil-foszfit: 0,13 ml, dibutil-foszfit 0,20 ml), 1,5 mmol (dietil-foszfit: 0,19
ml), 1,75 mmol (dimetil-foszfit: 0,16 ml, dietil-foszfit: 0,23 ml), 3,0 mmol (dimetil-foszfit: 0,28
ml, dibutil-foszfit 0,59 ml), 5,0 mmol (dimetil-foszfit: 0,46 ml, dibutil-foszfit 0,98 ml), 7,5
mmol (dimetil-foszfit: 0,69 ml, dibutil-foszfit 1,46 ml) vagy 10,0 mmol (dimetil-foszfit: 0.92
ml)] elegyét 110-150 °C-on 0,5-2 órán keresztül reagáltattuk 15-70 W teljesítménnyel
besugározva. A nyerstermékeket (72 és 75a,b) oszlopkromatográfiával tisztítottuk
diklórmetán-metanol (99:1) eluenssel. A következő vegyületeket állítottuk elő:
Tetraetil-(fenilaminometilén)biszfoszfonát (72) [9–3c] (82%).
Tetraetil-(butilaminometilén)biszfoszfonát (75a) [9–3a] (61%).
Tetraetil-(ciklohexilaminometilén)biszfoszfonát (75b) [9–3b] (68%).
4.5.3. Általános előirat tetraetil-aminometilén-biszfoszfonátok (78) szekunder aminokból
kiinduló szintézisére
0,50 mmol Szekunder amin (0,050 ml dietilamin, 0,080 ml dibutilamin, 0,060 ml N-metilbutilamin, 0,065 ml N-metil-ciklohexilamin, 0,065 ml N-metil-benzilamin, 0,050 ml N-metilanilin vagy 0,040 ml morfolin), 0,080 ml (0,50 mmol) trietil-ortoformiát és 0,23 ml (1,75 mmol)
vagy 0,29 ml (2,25 mmol) dietil-foszfit elegyét 125 °C-on 1 órán keresztül 20-40 W
teljesítménnyel sugároztuk be MW reaktorban. A nyerstermékeket oszlopkromatográfiával
tisztítottuk diklórmetán-metanol (99:1) eluennsel. A következő vegyületeket állítottuk elő:
Tetraetil-(dietilaminometilén)biszfoszfonát (78a) [9–8a] (86%).
Tetraetil-(dibutilaminometilén)biszfoszfonát (78b) [9–8b] (68%).
Tetraetil-(N-butil-N-metilaminometilén)biszfoszfonát (78c) [9–8c] (79%).
Tetraetil-(N-ciklohexil-N-metilaminometilén)biszfoszfonát (78d) [9–8d] (72%).
Tetraetil-(N-benzil-N-metilaminometilén)biszfoszfonát (78e) [9–8e] (70%).
Tetraetil-(N-fenil-N-metilaminometilén)biszfoszfonát (78f) [9–8f] (65%).
Tetraetil-(morfolinometilén)biszfoszfonát (78g) [9–8g] (81%).
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4.5.4. Általános előirat tetrametil-aminometilén-biszfoszfonátok (79a és 83) szintézisére
1,0 mmol Amin (0,090 ml anilin, 0,11 ml N-metil-anilin, 0,15 ml
(R)-N-metil-α-feniletilamin, 0,21 ml (R)-N-benzil-α-feniletilamin), 0,11 ml (1,0 mmol) trimetilortoformiát és 0,32 ml (3,5 mmol) vagy 0,41 ml (4,5 mmol) dimetil-foszfit elegyét 110 °C-on
1 órán keresztül 15-30 W-on melegítettük MW reaktorban. A nyerstermékeket
oszlopkromatográfiával tisztítottuk diklórmetán-metanol (97:3) eluennsel. A következő
vegyületeket állítottuk elő:
Tetrametil-(fenilaminometilén)biszfoszfonát (79a) [9–7a] [10–7] (63%).
Tetrametil-(N-fenil-N-metilaminometilén)biszfoszfonát (83a) [10–8] (24%).
(R)-Tetrametil-(N-a-feniletil-N-metilaminometilén)biszfoszfonát (83b) [10–9] (38%).
(R)-Tetrametil-(N-benzil-N-a-feniletilaminometilén)biszfoszfonát (83c) [10–10] (36%).
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5. Összefoglalás
Doktori munkám során potenciális biológiai aktivitással rendelkező α-aminofoszfonátok
és rokon vegyületeik szintézisét tűztük ki célul. A reakciókat katalizátor és  lehetőség szerint 
oldószer alkalmazása nélkül, MW besugárzás hatására kívántunk megvalósítani. További
célunk volt az alapanyagként szolgáló speciális dialkil-foszfitok előállítása alkoholízisel, illetve
a reakciók tanulmányozása folyamatos MW reaktorban.
Munkám első részében kidolgoztam a kereskedelmi forgalomban nem kapható, a
foszforatomon

különböző

alkoxicsoportokat

tartalmazó

dialkil-foszfitok

előállítását

alkoholízissel. Összesen hét származékot (3-9) szintetizáltam, melyek közül négy (4, 7-9) új
vegyület.

Etil-oktil-foszfitból (8) kiindulva tanulmányoztam a foszforatomon különböző
alkoxicsoportokat tartalmazó α-aminofoszfonát-származékok szintézisét. Az egyszeres és
kétszeres

KabachnikFields

(foszfa-Mannich)-reakciók

során

tíz

új

etil-oktil-

α-aminofoszfonátot (15 és 16) és négy új N,N-bisz(etiloktilfoszfonometil)amint (18) állítottam
elő.
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Elsőként valósítottam meg optikailag aktív α-aminofoszfonát-származékok (19, 22-25)
előállítását (S)-α-feniletilamin, paraformaldehid és >P(O)H reagensek KabachnikFieldskondenzációjával. Összesen tíz új optikailag aktív α-aminofoszfonát-származékot (19, 22-25)
szintetizáltam.

Az (S)-N,N-bisz(foszfinoilmetil)-α-feniletilamin (25) deoxigénezésével nyert optikailag
aktív biszfoszfint (27) kétfogú P-ligandumként hasznosítottam a megfelelő platinakomplex (30) szintézisében.

Aminoalkoholok foszfa-Mannich-reakcióját is tanulmányoztam. A dialkil-foszfitokkal,
illetve

etil-fenil-H-foszfináttal

végzett

kondenzációk

során

hat

új

2-hidroxietil-

α-aminofoszfonát-származékot (33 és 34) szintetizáltam. A KabachnikFields-reakciókat
szekunder foszfin-oxidokból kiindulva is megvalósítottam, ezzel 12 új α-aminofoszfin-oxidhoz
(37-40) és három új N,N-bisz(foszfinoilmetil)aminhoz (41) jutottam. Két származék szerkezetét
röntgendiffrakciós analízis segítségével is alátámasztottuk.
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Egy oldószer- és katalizátormentes MW körülmények között végzett eljárást dolgoztam
ki >P(O)H reagensek iminekre (42) történő addíciójával (aza-Pudovik-reakció). Kísérleteim
során összesen 24 α-aril-α-aminofoszfonát-származékot (43, 45, 46-49) szintetizáltam, melyek
közül 19 új vegyület. Két termék (40a és 41a) szerkezetét röntgendiffrakciós analízissel is
igazoltuk. Az addíciók lejátszódását in situ FT-IR spektroszkópia segítségével követtük, mely
során meghatároztuk a komponensek relatív mennyiségének változását a reakcióidő
függvényében. Az α-aril-α-aminofoszfonátok előállítását számításos kémiai módszerekkel is
tanulmányoztuk, mely segítségével meghatároztuk az addíciók energetikáját, illetve a
kiindulási iminek reakcióképességét.

Kutatómunkám következő részében egy folyamatos reakciók megvalósítására alkalmas
MW rendszert alakítottam ki, amit a benzoesav (50) direkt észteresítésén keresztül teszteltem,
és sikeresen valósítottam meg butil-benzoát (51) folytonos előállítását.
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A dialkil-foszfitok folyamatos alkoholízisét szintén sikeresen hajtottam végre áramlásos
MW reaktorban. A reakciókat alacsonyabb hőmérsékleten (100-125 °C) végezve a vegyes
észterek keletkeztek nagyobb arányban, míg magasabb hőmérsékleten (175-200 °C) a teljesen
átészterezett származékok domináltak. A vegyes észterek közül 52-54, 57, valamint 58 új
vegyületek.

Kidolgoztam az α-aril-α-aminofoszfonátok MW besugárzással elősegített folyamatos
szintézisét KabachnikFields-kondenzációval (I), illetve Pudovik-reakcióval (II). Összesen 15
származékot (43b, 45b, 46 és 59-68) állítottam elő kiváló termeléssel. Az α-aril-αaminofoszfonátok szintézisét folytonos KabachnikFields-reakcióval elsőként valósítottam meg.
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Végül aminometilén-biszfoszfin-oxidok és aminometilén-biszfoszfonátok szintézisét
tanulmányoztam oldószer és katalizátor nélkül végzett háromkomponensű kondenzációval.
Aminok, ortoformiátok és szekunder foszfin-oxidok reakciójával egy új hatékony szintézisutat
dolgoztam ki aminometilén-biszfoszfin-oxidok előállítására. Kísérleteim során különféle
intermediereket és melléktermékeket is azonosítottam. Összesen 11 aminometilén-biszfoszfinoxidot (70 és 71) és 14 aminometilén-biszfoszfonátot (72, 75, 78, 79a és 83) állítottam elő,
melyek közül 21 új vegyület.

Összességében elmondható, hogy a célul kitűzött modellreakciókat sikeresen valósítottam
meg MW energiaközlés segítségével, katalizátor és  a legtöbb esetben  oldószer alkalmazása
nélkül. Emellett kidolgoztam dialkil-foszfitok és α-aril-α-aminofoszfonátok MW besugárzás
segítségével történő folytonos előállítását is. Munkám során több mint 100 vegyületet
szintetizáltam és 31P, 13C, 1H NMR spektroszkópiával, valamint HRMS adatokkal jellemeztem,
melyek nagy része az irodalomban nem ismert, új származék.

103 | Ol dal

6. Tézisek
1.

Megvalósítottam

nem

könnyen

hozzáférhető,

a

foszforatomon

különböző

alkoxicsoportokat tartalmazó dialkil-foszfitok szintézisét katalizátor alkalmazása nélkül,
mikrohullámú (MW) besugárzás hatására [1].
2.

Módszert dolgoztam ki α-aminofoszfonát-származékok előállítására, primer vagy
szekunder aminok, paraformaldehid és >P(O)H-reagensek, köztük etil-oktil-foszfit
oldószer- és katalizátormentes KabachnikFields-reakciójával [2,3].

3.

Elsőként valósítottam meg optikailag aktív α-aminofoszfonát-származékok szintézisét
(S)-α-feniletilamin,
kondenzációjával.

paraformaldehid
Az

és

>P(O)H

reagensek

KabachnikFields-

(S)-N,N-bisz(difenilfoszfinoil)-α-feniletilamin

kétszeres

deoxigénezésével nyert biszfoszfint kétfogú P-ligandumként hasznosítottam a megfelelő
platina-komplex szintézisében [3].
4.

Kidolgoztam az etanolamin, illetve N-alkil-etanolaminok, paraformaldehid és különféle
>P(O)H-reagensek MW besugárzás hatására végzett foszfa-Mannich-reakcióját, mely
során összesen 21 új 2-hidroxietil-α-aminofoszfonát-származékot szintetizáltam [4].

5.

Egy hatékony, oldószer- és katalizátormentes, MW körülmények között végzett eljárást
fejlesztettem ki >P(O)H reagensek iminek C=N kettőskötésére történő addíciójával, mely
reakciókat számításos kémiai módszerekkel is tanulmányoztuk. Megállapítottuk, hogy a
reakciók exotermek, és egy egylépéses koncertikus átmeneti állapoton keresztül
alakulnak ki a termékek [5].

6.

Elsőként valósítottam meg a dialkil-foszfitok folyamatos alkoholízisét, melyet egy áramlásos
MW reaktorban hajtottam végre. Azt találtam, hogy 25 ekvivalens alkohollal, 100-125 °C-on
a foszforatomon különböző alkoxicsoportokat tartalmazó dialkil-foszfitok keletkeznek
nagyobb mennyiségben, míg 175-200 °C-on a teljesen átészterezett származékok dominálnak.
Magasabb hőmérsékleten az alkoholfelesleg növelése nem befolyásolta az összetételt [7].

7.

Kidolgoztam az α-aril-α-aminofoszfonátok MW besugárzással elősegített folyamatos
szintézisét KabachnikFields-kondenzációval, illetve Pudovik-reakcióval. Az α-arilα-aminofoszfonátok előállítását elsőként valósítottam meg a háromkomponensű,
folytonos KabachnikFields-reakcióval [8].

8.

Egy új, környezetbarát szintézisutat dolgoztam ki aminometilén-biszfoszfin-oxidok
előállítására, primer vagy szekunder aminok, trietil-ortoformiát és difenilfoszfin-oxid,
oldószer és katalizátor nélkül, MW körülmények között megvalósított reakciójával. Az
aminometilén-biszfoszfonátok háromkomponensű kondenzációval történő szintézisének
optimalizálása során különféle intermediereket és melléktermékeket mutattam ki. Az
eljárások új és ismert származékok hatékony előállítását tették lehetővé [9,10].
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Nyilatkozat

Alulírott Tajti Ádám kijelentem, hogy ezt a doktori értekezést magam készítettem, és abban
csak a megadott forrásokat használtam fel. Minden olyan részt, amelyet szó szerint, vagy
azonos tartalomban, de átfogalmazva más forrásból átvettem, egyértelműen, a forrás
megadásával megjelöltem.
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