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1. BEVEZETÉS ÉS CÉLKITŰZÉSEK 

A foszfortartalmú szerves vegyületek élővilágunk létfontosságú folyamataiban töltenek 

be nélkülözhetetlen szerepet. Gondoljunk csak az élő szervezetek sejteken belüli 

energiaátviteléért felelős, trifoszfátegységet tartalmazó ATP-re, a DNS és RNS láncokat alkotó 

foszfát-diészterekre, vagy a biológiai membránokat felépítő foszfolipidekre. A 

foszfororganikus molekulák fontossága hatékony szintézismódszerek kidolgozását igényli a 

kutatóvegyészektől. A szintetikus P-származékokat a legkülönbözőbb területeken alkalmazzák, 

úgymint a mezőgazdaságban (leggyakrabban inszekticidekként és herbicidekként), a 

műanyagiparban, illetve a gyógyászatban. Mindemellett katalizátorligandumok, valamint a 

szintetikus kémia fontos építőkövei lehetnek; előállítási lehetőségeik vizsgálata tehát egy 

korszerű és fontos kutatási irány. 

Kutatómunkámat a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szerves Kémia 

és Technológia Tanszékén, a Környezetbarát és Foszforkémiai Kutatócsoport tagjaként 

végeztem Dr. Keglevich György témavezetésével. A csoport tevékenysége a foszfororganikus 

kémiai átalakítások vizsgálatára irányul, amely során a zöldkémia alapelveit követve 

törekszünk a reakciók környezetbarát megvalósítására. 

Doktori munkám célkitűzései a következők. A kutatás középpontjában változatos 

célokra hasznosítható vegyületcsaládok, vagyis foszfortartalmú észterek (foszfinátok és 

foszfonátok), valamint tercier foszfin-oxidok előállítását megcélzó módszerek tanulmányozása 

állt, aminek kutatócsoportunkban komoly hagyománya van. Fő célunk az átalakítások elméleti 

és gyakorlati összefüggéseinek feltárása volt, ami által tudatosan tervezhető, és a zöldkémia 

elveivel összhangban lévő eljárások dolgozhatók ki. Ennek érdekében, egyrészt az említett 

vegyületek szintézisére alkalmas átmenetifém-katalizált P–C kapcsolási reakciók elméleti 

hátterének feltérképezését, az optimális megvalósítás körülményeinek megkeresését, majd a 

módszer új származékok előállítására való kiterjesztését céloztuk meg. Másrészt, foszfin-, 

illetve foszfonsav-észterek szintézise a P–H kötést tartalmazó P-reagensek mellett >P(O)Cl 

vagy >P(O)OH, esetleg >P(O)OR funkciót tartalmazó vegyületekkel is megvalósítható. E 

területen belül a már meglévő szintetikus módszereket kívántuk értékelni, majd a 

következtetéseinket alapul véve új eljárások kidolgozását, illetve szintetikus szempontból 

érdekes észterek előállítását céloztuk meg korszerű technikák alkalmazása mellett. 

Doktori disszertációm a hagyományos – „Szakirodalmi áttekintés”, „Eredmények és 

értékelésük”, „Kísérletek és módszerek részletes leírása” és „Összefoglalás” – tagolást követi, 

melyet az értekezésem alapját képező publikációkat tartalmazó „Függelékkel” egészítettem ki.  
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2. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 

2.1. A Hirao P–C kapcsolási reakció 

A szén-szén, illetve szén-heteroatom (C–O, C–N vagy C–P) kötések létrehozására 

alkalmas átmenetifém-katalizált keresztkapcsolási reakciók elterjedésével a 20. század végén 

új időszámítás indult a szintetikus szerves kémiában. A téma fontosságát fémjelzi a 2010-ben 

Richard F. Heck, Ei-ichi Negishi és Akira Suzuki részére odaítélt kémiai Nobel-díj a 

palládiumkatalizált keresztkapcsolási reakciók kidolgozásáért. A szóban forgó homogén 

katalitikus átalakításokat mára már rutinszerűen alkalmazzák, elsősorban a gyógyszer-, a 

növényvédőszer-, illetve a finomkémia-ipar növekvő igényeinek kielégítésére.1 

Az átmenetifém-katalizált foszfor-szén kapcsolási reakciók a C(sp2)–P funkció 

kialakítására irányuló hagyományos szubsztitúciós (mint például a Friedel–Crafts és a  

Michaelis–Arbuzov-reakciók)2,3, addíciós,4 valamint gyökös módszerek5 modern és hatékony 

alternatívájaként szolgálnak. Az előállítható vegyületcsaládok főképp fémkatalizátorok 

ligandumainak intermedierei,4 valamint biológiailag aktív molekulák prekurzorai lehetnek.6 

A P–C kapcsolási reakciókkal kapcsolatos közlemények száma évről évre emelkedik. 

Az átalakítás mintegy 40 éves történelméről már számos összefoglaló közlés született,7–9 

közülük több „review” közlemény kutatócsoportunk tollából.10–14 Doktori disszertációm  

2.1. fejezetében a saját munkám szempontjából releváns és ahhoz szorosan kapcsolódó, 

előzményeként tekinthető publikációkat mutatom be, a hangsúlyt a legújabb kutatási 

eredményekre fektetve.  

2.1.1. A palládiumkatalizált P–C kapcsolási reakciók hagyományos 

megvalósítása 

Az első P–C kapcsolási reakció Hirao nevéhez fűződik, aki a nyolcvanas években a 

dialkil-foszfitokat (1) aril-, illetve vinil-halogenidekkel reagáltatta tetrakisz(trifenilfoszfin)-

palládium katalizátor és tercier aminok vagy piridin jelenlétében (1. ábra).15–17 

 

1. ábra Az első P–C kapcsolási reakció. 
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Hirao és munkatársai kutatásait követően a Pd(PPh3)4-katalizált kapcsolási reakciót 

további vegyületcsaládokra terjesztették ki (2. ábra). A dialkil-foszfitokon kívül alkil-

H-foszfinátok, valamint szekunder foszfin-oxidok Hirao-reakcióját is elvégezték aril- vagy 

vinil-halogenidekkel, illetve triflátokkal.18–26 A leggyakrabban alkalmazott bázisok a 

trietil-amin és az N,N-diizopropil-etil-amin, de található példa N-metil-morfolin23,24 vagy 

K2CO3
27 alkalmazására is. Oldószerként jellemzően toluolt, esetenként más aprótikus 

oldószereket (THF,21 MeCN,28 DMF25 vagy DMSO26) használtak.  

 

2. ábra A Pd(PPh3)4-katalizált Hirao-reakció kiterjesztése. 

Optikailag aktív H-foszfinátok és alkil-arilfoszfin-oxidok keresztkapcsolása Pd(PPh3)4 

katalizátor jelenlétében teljes retencióval játszódott le.27,29–31 

Itt jegyzem meg, hogy a P–C kapcsolási reakciókban a H-foszfonátok/foszfinátok és 

szekunder foszfin-oxidok mellett P-reagensként hipofoszfitok (5A), szekunder foszfin-borán 

komplexek (5B) és primer-, illetve szekunder foszfinok (5C és 5D) is alkalmazhatók 

(3. ábra).32,33  

 

3. ábra Hipofoszfitok (5A), foszfin-borán komplexek (5B), illetve foszfinok (5C és 5D) P–C kapcsolási reakciója. 

Dolgozatomban a továbbiakban kizárólag az arilfoszfonátok, -foszfinátok és tercier 

foszfin-oxidok előállítására irányuló kapcsolási reakciókat tárgyalom. 

2.1.2. A Hirao-reakció különféle palládiumforrások és ligandumok 

alkalmazásával 

A tetrakisz(trifenilfoszfin)-palládium katalizátor helyett a stabilabb és olcsóbb 

Pd-források, úgymint a Pd(OAc)2, PdCl2 vagy Pd2(dba)3 alkalmazása terjedt el. Ekkor a 

Pd-prekurzorokból foszfinligandumok hozzáadása révén a reakcióelegyben in situ képződik az 

aktív Pd0-katalizátor. 
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2.1.2.1. A P–C kapcsolási reakciók mechanizmusa 

Általánosan elfogadott álláspont, hogy a Pd-katalizált Hirao-reakció, hasonlóan a C–C 

keresztkapcsolások mechanizmusához, háromlépéses katalitikus cikluson keresztül játszódik le 

(4. ábra).19,34,35 Először az aril-halogenid vagy -triflát addícionálódik a katalitikusan aktív 

Pd0Ln (I) komplexre, miközben a Pd0 PdII-vé oxidálódik (oxidatív addíció). Ezt követően a II 

komplex X– anionja nukleofil szubsztitúcióban, bázis jelenlétében lecserélődik az Y1Y2P(O)H 

reagensre (ligandumcsere). Végül reduktív eliminációval kialakul a termék és regenerálódik 

Pd0Ln (I) katalizátorkomplex. 

 
4. ábra A palládiumkatalizált Hirao-reakció klasszikus mechanizmusa. 

Az aktív katalizátor speciesek (I) a különböző Pd-katalizátorok és ligandumok 

alkalmazása miatt többféle úton és formában alakulhatnak ki. Pd(PPh3)4 használata során a 

disszociációval képződő Pd(PPh3)2 komplex lehet az aktív katalizátorforma.36 Amatore és 

Jutand tanulmánya szerint a C–C, illetve C–N kapcsolások során a Pd(OAc)2 és feleslegben 

vett PPh3 reakciójából – az oldatban instabil Pd(PPh3)2 helyett – a IV komplexen keresztül a 

(Ph3P)2PdOAc– (V) katalizátor keletkezik (5. ábra).37 A szerzők szerint a PdII redukciója a 

P-ligandumok hatására játszódik le, bázis és víz jelenlétében. A ligandumot a 

katalizátorprekurzor mennyiségére nézve feleslegben alkalmazták, a Pd0-komplexet stabilizáló 

hatása miatt is. Kalek és Stawinski úgy vélik, hogy a „Pd(OAc)2/PPh3-katalizált” Hirao-reakció 

katalitikus ciklusában ugyancsak a V komplex vehet részt.34 

 
5. ábra Katalizátorképződés a Pd(OAc)2 és trifenilfoszfin reakciójából. 
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Az oxidatív addíció a legtöbb keresztkapcsolásban a ciklus sebességmeghatározó 

lépése. Lejátszódása függ a szubsztrátumok és a katalitátor ligandumainak minőségétől, illetve 

az oldószertől is. Az aril-halogenidek oxidatív addíciójának sebessége a reaktivitásnak 

megfelelően a „I > Br > Cl” sorrendet követi, elektronszívó szubsztituensek az aromás 

gyűrűben pedig elősegíthetik a folyamatot. Minél nagyobb a fém elektronsűrűsége, azaz minél 

elektrondúsabb ligandumokat és – általában – minél polárisabb oldószert használunk, az 

addíció annál gyorsabb lehet.38 

A P–C kapcsolások ligandumcseréje során az ötvegyértékű reagens (3) valójában a 

trivalens tautomer formában (3’) lép be a katalitikus ciklusba (6. ábra).31,39,40 A trivalens 

vegyület (3’) először a PdII-komplexszel (II) koordinálódik, majd deprotonációval alakul ki a 

III’↔III. Az intermedier (VI) deprotonálásához elegendő gyenge, tercier amin bázisokat 

alkalmazni. Savasabb karakterű >P(O)H-vegyületek és erősebb szervetlen bázisok (pKa ≥ 18) 

alkalmazása esetén az is elképzelhető, hogy először a reagens (3’) deprotonációja megy végbe, 

majd a P-anion (3’’) lép be a ciklusba, ám az ion (3”) jelenlététét eddig még nem mutatták 

ki.35,39,40 

 
6. ábra Ligandumcsere a katalitikus ciklusban. 

A katalitikus ciklus utolsó lépésének sebességét ugyancsak a komplexhez (III) 

kapcsolódó ligandumok sztérikus és elektronikus tulajdonságai befolyásolják. A reduktív 

elimináció lejátszódásához cisz geometria szükséges. Ellentétben más C–heteroatom 

keresztkapcsolási reakciókkal, a P–C kapcsolt termék eliminációját elektonküldő 

szubsztituensek segíthetik elő.41 Kétfogú ligandumok alkalmazása esetén az ún. „harapási 

szög” is befolyásolja a sebességet: nagyobb szögű ligandumok gyorsabb eliminációt 

indukálnak.42 

2.1.2.2. Foszfonátok, foszfinátok és tercier foszfin-oxidok előállítása 

Pd-katalizált Hirao-reakcióval 

A Pd-prekurzorok és ligandok együttes alkalmazását először arilfoszfonátok 

szintézisére használták. A leggyakrabban alkalmazott katalizátorrendszereket az 1. táblázatban 

szemléltetem.
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1. táblázat Aril-halogenidek és dialkil-foszfitok (1) Hirao-reakciója különféle Pd-prekurzorok és ligandumok alkalmazásával. 

 
Pd-

prekurzor 
P-Ligandum 

Szubsztrátum 
R Bázis Oldószer 

T 

(°C) 

t 

(óra) 

Termelés 

(%) 
Ref. Sor 

Ar X 

Pd(OAc)2 

Ph3P 

Ph, 4-MeOC6H4, 4-HOC6H4, 3-H2NC6H4, 2-H2NC6H4, 2-H2N-5-

BrC6H3, 2-H2N-3-Br-5-F3CC6H2, 2-H2N-5-NCC6H3, 4-MeSC6H4, 

4-MeC6H4, 2,4-diMeC6H3, 4-FC6H4, 4-EtO(O)CC6H4, 4-

Me(O)CC6H4, 4-F3CC6H4, 4-NCC6H4, 3-NCC6H4, 4-O2NC6H4, 2-

naftil, 1-(4-H2N-naftil), 1-(4-MeHN-naftil), 9-(2-H2N-antracenil) 

Br Et cHex2NMe EtOH 78 16 40–93 43,44 1 

2,5-di(MeO(O)C)C6H3 I Et Et3N EtOH 78 24 74 45 2 

2-BrC6H4, 2-Br-4-MeC6H3 I Et iPr2NEt EtOH 78 24 74 46,47 3  

4-Me3SiC≡CC6H4 I tBu Cs2CO3 toluol 110 18 89 48 4 
 

 

Et Et3N EtOH 78 48 34–39 49 5 

 

 

Et, 
iPr 
nBu 

Et3N 
EtOH/ 

toluol 

78/ 

110 
8 32–92 50,51 6 

(4-MeOC6H4)3P, 

(4-ClC6H4)3P, 

(2-MeC6H4)3P, 
cHex3P, tBu2(biPh)P 

4-MeOC6H4 Br Et 

cHex2NMe, 

Et3N, 
iPr2NEt 

EtOH 78 16 51–98 43 7 

PPh3, dppb, dppf, 

dppp, BINAP 
Ph 

I, Br, 

OTf 
Et 

Et3N, 
iPr2NEt THF 60 

0,25–

16 
–a 34,52 8 

a 0,1–1 ekv. ionos adalékanyag (nBu4NCl, nBu4NBr, nBu4NOAc, Et3NHOAc, LiOAc, CsOAc, KOAc) alkalmazásával. Az átalakításokat >95% konverzióig vitték, a 

reakcióelegyeket nem dolgozták fel. 
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1. táblázat folytatása Aril-halogenidek és dialkil-foszfitok (1) Hirao-reakciója különféle Pd-prekurzorok és ligandumok alkalmazásával. 

Pd-

prekurzor 

P-

Ligandum 

Szubsztrátum 
R Bázis Oldószer 

T 

(°C) 

t 

(óra) 

Termelés 

(%) 
Ref. Sor 

Ar X 

Pd(OAc)2 

dppf 

Ph, 4-HOC6H4, 4-H2NC6H4, 3-H2NC6H4, 2-H2NC6H4, 4-BocHNC6H4, 

3-BocHNC6H4, 3,4,5-triMeC6H2, 3,5-di(MeO(O)C)C6H3, 4-O2NC6H4,  

1-naftil, 5-(1,3-benzodioxolil), 4-piridil, 3-piridil, 2-piridil, 

2-(5-Br-piridil), 5-pirimidil, 2-pirimidil, 2-pirazil, 3-kinolil 

I, 

Br, 

Cl, 

OTf 

Me, 
iPr 

iPr2NEt, 

Et3N 

MeCN/ 

DMF  

82– 

110 
24 30–99 53,54 9 

3-tiofenil Br Et iPr2NEt THF 60 24 72b 55 10 
 

 

Et Et3N THF 68 8–72 88–93c 56,57 11 

dppb 

2-tBuSCH2C6H4 Br Et Et3N DMSO 25 24 64 58 12 

Ph, 2-BnOC6H4, 2-BnOCH2C6H4, 2-MeOCH2C6H4 Br Et iPr2NEt DMSO 100 12 42 59 13 
 

 

Et iPr2NEt DMSO/ 

toluol 
90 72 53–87 60,61 14 

 

 

Et iPr2NEt DMSO 90 96 57–64d 62 15 

PdCl2 dppf 

 

 

Et, 
iPr 

Et3N, 
iPr2NEt 

toluol/ 

MeCN 

90/ 

82 
24 87 63,64 16 

b 12% NaOAc jelenlétében. c 10-20% KOAc alkalmazásával. d 22% HC(O)ONa használata mellett. 
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Számos arilfoszfonátot (8) állítottak elő Pd(OAc)2 prekurzor és a legegyszerűbb 

P-ligandum, a trifenilfoszfin jelenlétében (1. táblázat/1–6. sorok). Az egyszerűbb aril-, és 

heteroaril-halogenidek, vagy -triflátok foszfonilezésétől kezdve (1. táblázat/1–4. sorok) a 

bonyolultabb aromás rendszerek reakciója is kivitelezhető volt (1. táblázat/5. és 6. sorok) 

tercier aminok vagy Cs2CO3 bázis jelenlétében, EtOH vagy toluol oldószerben.43–51 A 

4-brómanizol és dietil-foszfit kapcsolási reakciója a Ph3P helyett más egyfogú tercier 

P-ligandokkal [(4-MeOC6H4)3P, (4-ClC6H4)3P, (2-MeC6H4)3P, cHex3P, tBu2(biPh)P] is 

eredményes volt (1. táblázat/7. sor).43 

Kalek és Stawinski azt találták, hogy ionos adalékanyagok, elsősorban acetátok 

hozzáadása kedvezően hat a P–C kapcsolások időbeli lejátszódására (1. táblázat/8. sor).34,52 A 

sók mint hozzáadott ionos komponensek gyorsító hatásának oka a reakció mechanizmusában 

keresendő. Vizsgálataik alapján az acetátionok a katalitikus ciklus minden szakaszában szerepet 

játszanak: aktívabb katalizátorkomplex alakulhat ki, illetve az ionok jelenléte felgyorsíthatja a 

ligandumcserét és a reduktív eliminációt is.  

A Pd(OAc)2 mellett a dppf kétfogú ligandumot aril- és heteroarilfoszfonátok 

előállítására (1. táblázat/9. és 10. sorok),53–55 illetve fluoreszcens molekulák szintézisében 

használták (1. táblázat/11. sor)56,57. Az átalakítások hatékonyságának biztosítására több 

esetben acetát sókat is bemértek. 

Királis primer foszfinokat több lépésben, először aril-halogenidek és dietil-foszfit 

Pd(OAc)2 prekurzor és dppb ligandum jelenlétében történő keresztkapcsolásával, majd az így 

kapott dietilfoszfonátok redukciójával állítottak elő (1. táblázat/12–15. sorok).58–62 Az 

intermediereket >PH2-funkcióval rendelkező ligandumokká alakították. 

A fentieken túl a Pd(dppf)2Cl2 ugyancsak megfelelő katalizátornak bizonyult aril-

halogenidek és dialkil-foszfitok kapcsolási reakciójában (1. táblázat/16. sor).63,64 

Kevesebb, de annál érdekesebb példa található H-foszfinátok (9) Hirao-reakciójára 

Pd-prekurzor és P-ligandum jelenlétében. Montchamp és csoportja az aril-halogenidek/triflátok 

reakcióját Pd(OAc)2 prekatalizátor, többféle P-ligandum, bázis és koszolvens alkalmazásával 

vizsgálta (7. ábra).39,40,65,66 A legjobb eredményeket Xantphos és dppf ligandum, Hünig-bázis, 

illetve etilén-glikol és DME segédoldószerek jelenlétében érték el. Megjegyzendő, hogy habár 

a szerzők a propilén-oxidot bázisként tüntették fel, a vegyület valójában a HBr megkötésére 

szolgáló „scavenger”. A szerzők állítása szerint a segédoldószerek egyrészt stabilizálják a 

palládiumkatalizátort, másrészt elősegítik a ligandumcserét a pentavalens R1(R2O)P(O)H (9) 

molekula trivalens R1(R2O)P(OH) formává alakítása révén. 
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7. ábra Alkil-arilfoszfinátok (10) előállítása palládiumkatalizált Hirao-reakcióval. 

A diarilfoszfin-oxidok P–C kapcsolási reakciója aromás szubsztrátumokkal egy fontos 

és széles körben vizsgált terület, mivel az így előállítható triarilfoszfin-oxidok (13) redukcióval 

átmenetifém-katalizátorok nagy térkitöltésű, elektrondús ligandumaivá alakíthatók. 

Az aril-halogenidek közül mind jód- (11a),67 mind brómszármazékok (11b)68 és 

diarilfoszfin-oxidok (12) Pd-katalizált keresztkapcsolása eredményes volt (8. ábra). Az 

1-bróm-3-jódbenzol (11c) esetén a jód, egy sztérikusan gátolt dibróm-3-spirobisz(indén) (11d) 

reakciójában pedig az egyik bróm szubsztitúciója meglehetősen jó szelektivitással és hozammal 

(13c: 86%,69 13d: 81%)70 ment végbe.  

 
 a b c d 

11 

  
 

 

13 

 
 

 
 

Termelés (%) 80–84 82–92 86 81 

Ref. 67 68 69 70 

8. ábra Aril-halogenidek (11a-d) és diarilfoszfin-oxidok (12) P–C kapcsolási reakciója. 
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A BINAP az aszimmetrikus katalízis egyik leggyakrabban alkalmazott kétfogú királis 

liganduma.71 Binafil-intermedierek (16a) előállítása során optikailag aktív [(R) vagy (S)] 

binaftil-triflátok (14a) és szekunder foszfin-oxidok (15) reakcióját Pd(OAc)2, dppb vagy dppp, 

valamint iPr2NEt alkalmazásával DMSO oldószerben hajtották végre (9. ábra).72–74 

 
9. ábra P–C kapcsolási reakció BINAP intermedierek szintézisében. 

A binaftil-bisztriflátok (14b) esetében P–C kapcsolással csak egy triflátcsoport cseréje 

lehetséges.75–82 Ezért biszfoszfinok előállítára egy „kerülőút” kidolgozására volt szükség: a 

monofoszfinoilezés után kapott foszfin-oxidot (16b) triklórszilánnal redukálták, majd ezután 

végezték el a második keresztkapcsolási reakciót (10. ábra).81,82 

 
10. ábra Binaftil-bisztriflátok (14b) átalakítása Hirao-reakcióval.  

A Hirao-reakciót a BINAP heterociklusos analógjai, azaz biaril-izokinolinok (16e),83  

-kinazolinok (16f),84 -dihidroizokinolinok (16g),85 és -indolok (16h)86 mint új foszfin-amin 

típusú katalizátorligandumok szintézise során is alkalmazták (11. ábra). 

 
Termékek 

 
11. ábra P–C kapcsolási reakció alkalmazása N-heterocikusos BINAP-származékok (16e-h) előállítására. 
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Jónéhány további példa található triarilfoszfin-oxidok (13) szintézisére aril-

trifluormetánszulfonátokból kiindulva. A fentiekhez hasonlóan Pd(OAc)2, dppb, iPrNEt2 és 

DMSO használatával különféle – akár sztérikusan gátolt – aril-triflátok (11e-h) és diarilfoszfin-

oxidok (12) reakcióját vitték véghez (12. ábra).87–90 

 
12. ábra Triarilfoszfin-oxidok (13e-h) előállítása Pd(OAc)2 és dppb jelenlétében. 

Bifenil- (17a,b), tetrafenilén- (17c), illetve tripticén-ditriflát (17d) szubsztrátumok 

Pd-katalizált kapcsolása diarilfoszfin-oxidokkal (15) a megfelelő monofoszfin-oxidokhoz 

(18a-d) vezetett (13. ábra).87,91–94  

 
13. ábra Ditriflát szubsztrátumok (17a-e) egyszeres Hirao-reakciója. 

Feleslegben vett diarilfoszfin-oxidokkal (12) a Pd(OAc)2–dppb rendszerben bifenil-

ditriflátok (17a,e) kétszeres foszforilezése is lejátszódott (14. ábra), szemben a binaftil-

ditriflátokkal (ld. 10. ábra, 14b),91,95 ami a bifenilgyűrű nagyobb flexibilitása miatt 

valósulhatott meg. Egy hasonló módon előállított biszfoszfin-oxidot (18f) háromfogú   

„P–S–P” egységet tartalmazó ligandummá alakították tovább.96 

 
14. ábra Biszfoszfin-oxidok (18a,e,f) szintézise P–C kapcsolással.  

Királis spiro-szénatomot tartalmazó ligandumok szintézisében a „foszfin–foszfin-oxid” 

kulcsintermediereket (20c) a BINAP ligandumok esetén is alkalmazott „kerülőúttal” 

(ld. 10. ábra)81,82 nyerték (15. ábra).97,98 
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15. ábra Két egymást követő Hirao-reakció „spiro-difoszfin” ligandumok előállítása során. 

Tetrafenilén szubsztrátumok (17c és 21) P–C kapcsolási reakciója is kihívást 

jelentett.93,99 Amellett, hogy a 1,16-bisz(trifluorometán-szulfoniloxi)-tetrafenilén (18c) 

monokapcsolt vegyületet jó termeléssel (89%) izolálták (ld. 13. ábra),93 a tetra-triflát (21) 

származékra négy foszfin-oxid funkciót is fel tudtak vinni a 16. ábrán feltüntetett módon.99  

 
16. ábra Az 1,8,9,16-tetrakisz(difenilfoszfino)tetrafenilén (22d) többlépéses szintézise. 

Láthattuk, hogy az egészen egyszerű aril-halogenidek foszforilezésétől kezdve a 

bonyolultabb molekulák kapcsolásáig, a Pd(OAc)2 katalizátorprekurzor–kétfogú ligandum 

(dppb, dppp vagy dppf) rendszer nagyfokú funkciós csoport toleranciát mutatott. 

Triarilfoszfin-oxidokat (13i-k) Pd2(dba)3 jelenlétében is előállítottak (17. ábra).100–104 

A Pd0-prekurzor, dppp ligandum, DIPEA bázis és toluol oldószer használatával a 2-brómfenil-

triflát (11i),100 a 2-bróm-4-metoxifenil-triflát (11j)101 és 1-bróm-2-naftil-triflát-származékok 

(11k)102,103 „OTf” csoportjának kapcsolási reakciója után a termékeket közepes (13k: 27-71%) 

vagy jó (13i: 98%, 13j: 74%) termeléssel kapták.  

 
17. ábra Pd2(dba)3 alkalmazása aril-triflátok (11i-k) és diarilfoszfin-oxidok (12) reakciójában. 
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Bloomfield és Herzon egy általános módszert fejlesztett ki aril-jodidok és dialkil-, 

alkil-aril- és diarilfoszfin-oxidok (23) reakciójára Pd2(dba)3, Xanthphos és trietil-amin 

jelenlétében, dioxán oldószerben (18. ábra).105 Az (S)-metil-fenilfoszfin-oxid (ee >94%) 

kapcsolási reakciója 2-jódtiofénnel 90%-os termeléssel és 94%-os enantiomerfelesleggel 

szolgáltatta a megfelelő (S)-terméket, azaz a P-atom konfigurációja nem változott. 

 
18. ábra Aril-jodidok és foszfin-oxidok (23) Hirao-reakciója Pd2(dba)3 jelenlétében. 

Ezt követően több enantiomertiszta (S)-terc-butil-arilfoszfin-oxid (25) reakcióját 

végezték el 2-brómpiridinnel. A Pd2(dba)3 alkalmazásával jó termeléssel (87-94%) és kiváló 

enantioszelektivitással (ee >97%) nyerték a termékeket (26) (19. ábra).106 A P-konfiguráció 

korábban is tapasztalt retencióját egykristály röntgendiffrakciós mérésekkel igazolták.  

 
19. ábra A 2-brómpiridin és (S)-terc-butil-arilfoszfin-oxidok (25) retencióval járó kapcsolási reakciója. 

Egy új stratégia optikailag aktív tercier foszfin-oxidok (28) előállítására racém foszfin-

oxidok (27) arilezése királis indukciót kifejtő, optikailag aktív ligandum jelenlétében 

(20. ábra).107 Ily módon orto-szubsztituált aril-jodidok P–C kapcsolása Pd(CF3CO2)2 és egy 

királis P-ligandum (L) jelenlétében közepes-jó enantioszelektivitással ment végbe. 

 
20. ábra Egy enantioszelektív P–C kapcsolási reakció. 
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Az alfejezet végén olyan eljárásokat foglaltam össze, melyek az aril-halogenidektől 

vagy -triflátoktól eltérő szubsztrátumokat alkalmaznak. Ilyen például az aril-tozilátok,  

-mezilátok, vagy -imidazolilszulfonátok Pd-katalizált reakciója dialkil-foszfitokkal és etil-

fenil-H-foszfináttal (21. ábra).108,109 Mindkét közleményben a különféle funkciós csoportokkal 

szemben mutatott nagyfokú toleranciát írták le, azonban a viszonylag nagyméretű távozó 

csoportok miatt az átalakítások – hasonlóan az aril-triflátok kapcsolásához – nem 

atomhatékonyak. 

 
21. ábra Szulfonsavszármazékok P–C kapcsolási reakciója. 

Reaktánsként arilboronsavak is használhatók (22. ábra).110,111 A >P(O)H-vegyületek 

(3) reakcióját szubsztituált aril-, illetve piridil-boronsavakkal Pd(OAc)2–Ph3P vagy PdCl2–dppb 

katalizátorrendszer jelenlétében vizsgálták. A kapcsolás feleslegben vett Ag2O jelenlétében volt 

a leghatékonyabb, ugyanakkor az adalék reakcióban betöltött szerepét nem tisztázták.111 

 
22. ábra Aril- és piridil-boronsavak foszforilezése Pd-prekurzorok és ligandumok jelenlétében. 

A könnyen hozzáférhető és olcsó kiindulási anyagok használatára irányuló törekvések 

folytán benzoesavszármazékokat is megpróbáltak P–C kapcsolási reakcióba vinni (23. ábra). 

Azonban, a szubsztrátumok termodinamikailag stabil C–C kötésének megbontása nem könnyű 

feladat, valamiféle aktiválás és/vagy erélyes körülmények alkalmazása szükséges. N-aktiváló 

csoportot tartalmazó benzamidok Pd-katalizált oxidatív Hirao-reakciója dialkil-foszfitokkal (3) 
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erélyes reakciókörülményeket (160 °C, 15 óra) igényelt (23. ábra, A módszer).112 Benzoil-

hidrazidok P–C kapcsolási reakcióját erősen savas, oxidatív közegben tudták véghezvinni 

(23. ábra, B módszer).113 Legutóbb pedig egy Boc-anhidriddel végzett in situ aktiváláson 

alapuló módszert fejlesztettek ki (23. ábra, C út).114 

 
23. ábra Palládiumkatalizált P–C kapcsolási reakciók dekarbonilezéssel. 

2.1.3. Környezetbarát megközelítések a palládiumkatalizált P–C 

kapcsolásokban 

Mindennapjainkban egyre inkább előtérbe kerül a környezetvédelem fontossága. Nincs 

ez máshogy a szintetikus kémia világában sem, ahol a hagyományos eljárások helyett új, 

„zöldebb” módszerek hódítanak teret. A rendelkezésre álló lehetőségek közül a P–C kapcsolási 

reakciókban a fázistranszfer katalízis (amely gyakran egyszerűbb reagensek használatát teszi 

lehetővé), vagy hordozóra felvitt katalizátorok (amik a reakcióelegy feldolgozását könnyítik 

meg) előnyeit igyekeztek kihasználni. Az alternatív hőközlési módszerek közül pedig a 

mikrohullámú (MW) besugárzás alkalmazhatóságát vizsgálták. 

2.1.3.1. Fázistranszfer és hordozós katalizátorok alkalmazása a 

Hirao-reakcióban 

Orosz kutatók a Hirao-reakciót trietilbenzilammónium-klorid fázistranszfer katalizátor 

alkalmazásával tanulmányozták.115–117 A dialkil-foszfitok (1) és aril-halogenidek reakcióját 

K2CO3 bázissal és acetonitril oldószerrel, különböző katalizátorprekurzorok és ligandumok 

jelenlétében végezték, melyek közül Pd(OAc)2 és (2-furil)3P használatával kapták a legjobb 

eredményeket (24. ábra).115 
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24. ábra Aril-halogenidek és dialkil-foszfitok (1) Hirao-reakciója fázistranszfer katalízissel. 

PTC körülmények között a 6H-dibenzo[c,e][1,2λ5]oxafoszfinin-2-oxid (3A) és 

„foszforilezett” monoszacharidok (3B-D) arilezését is el tudták végezni (25. ábra).116,117 

 

 A B C D 

Y1Y2P(O)H 

3 

 
 

 
 

Ref. 116 117 117 117 

25. ábra Egy dibenzooxafoszfinin (3A) és foszfinátegységet tartalmazó monoszacharidok (3B-D) arilezése 

TEBAC jelenlétében. 

Iráni kutatók a közelmúltban mágneses úton visszanyerhető heterogén 

palládiumkatalizátorokat fejlesztettek ki (26. ábra).118–120 Szintézisük során a γ-Fe2O3 

mágneses nanorészecskék felületéhez bisz(imino)piridin (BIP), amino-tiofenol (ATF) vagy 

DABCO-funkciókat kapcsoltak, majd a részecskéket palládium-acetáttal komplexálták. A 

„Pd-BIP-γ-Fe2O3@SiO2” katalizátort a jódbenzol és dialkil-foszfitok (1) oldószermentes 

keresztkapcsolásában,118 a „Pd-ATF” és „Pd-DABCO” katalizátorokat pedig vizes közegű 

Hirao-reakcióban tesztelték.119,120 A katalizátorokat 5 vagy 6 egymást követő ciklusban, 

aktivitásuk jelentős csökkenése nélkül újrahasználták. 

 

26. ábra Mágneses nanorészecske-alapú heterogén katalizátorok alkalmazása a Hirao-reakcióban. 



A Hirao P–C kapcsolási reakció mint fontos foszfonát, foszfinát és tercier foszfin-oxid előállítási módszer – 
alternatív lehetőségek 

Szakirodalmi áttekintés 22 

2.1.3.2. A mikrohullámú technika megjelenése 

A MW technika 2000-es évek eleji elterjedése forradalmasította a szintetikus kémiát.121 

Hagyományos melegítéssel az energia közvetett módon, az edény (lombik) falán át 

hőátbocsátással terjed. Ezzel szemben, MW fűtés során az energiát közvetlenül a molekulák 

veszik fel és a reakcióelegyben statisztikusan eloszló lokális túlmelegedések alakulhatnak ki.122 

Mindezek következtében a MW besugárzás gyorsítja a reakciókat. Az MW technika további 

előnye, hogy – egyes esetekben – lehetővé teszi a reakciók oldószermentes megvalósítását, 

gyakran kémiailag tisztább termék keletkezik, valamint jobb hatékonyság is elérhető.123 A 

módszer fő korlátja a méretnövelhetőség, amelyre a folyamatos üzemű MW reaktorok 

jelenthetnek megoldást.124 

A Hirao-reakció első MW körülmények közötti megvalósítását 1997-ben publikálták 

(27. ábra).125 Aril-halogenidek vagy -triflátok és dietil-foszfit (31) reakcióját 

bisz(trifenilfoszfin)-palládium-diklorid jelenlétében végezték, a fém redukciójához pedig 

trietilszilánt is adtak az elegyhez. A MW besugárzást egy hagyományos konyhai készülékkel 

biztosították. Az olajfürdővel való fűtés esetén szükséges, meglehetősen hosszú reakcióidőket 

csökkenteni tudták, ám a háztartási MW készülék alkalmazása a reakcióhőmérséklet és nyomás 

ismeretének hiányában nem biztosított reprodukálható eredményeket. 

 
27. ábra Az első P–C kapcsolási reakció MW körülmények között. 

Napjainkban már rendelkezésre állnak kifejezetten szintetikus célokat szolgáló 

berendezések, melyek számítógéphez való csatlakozás révén egyszerűen és pontosan 

szabályozhatók, valamint biztonságosan üzemeltethetők. Stawinski és csoportja ilyen, 

laboratóriumi MW berendezés használatával dolgozta ki aril-halogenidek és -triflátok 

reakcióját dialkil-foszfitokkal (1) Pd(PPh3)4 katalizátor jelenlétében (28. ábra).126 A kapcsolási 

reakció MW körülmények között egy nagyságrenddel gyorsabban játszódott le, mint 

hagyományos fűtéssel. 

 
28. ábra Dialkil-foszfitok (1) arilezése MW reaktorban. 
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MW besugárzás hatására arilboronsavak és aril-trifluoroborátok kálium sói is 

átalakíthatók (29. ábra).127 Dialkil-foszfitokkal (3) PdII sók és a merev szerkezetű dmphen 

ligandum jelenlétében 100/120 °C-on 20/30 perces reakcióidő vezetett jó konverzióhoz. Bázis 

hozzáadására nem volt szükség, azonban para-benzokinon oxidálószert használtak, melynek 

pontos szerepét nem tisztázták. 

 
29. ábra Arilboronsavszármazékok és dialkil-foszfitok (1) Hirao-reakciója MW körülmények között. 

A Pd-prekurzor/ligandum rendszerek alkalmazásával nyert kísérleti adatok alapján 

megállapítható, hogy különféle reagensek P–C kapcsolása a Pd-források, ligandumok és 

körülmények megfelelő kombinációja esetén volt sikeres. Általánosságban elmondható, hogy 

a legeredményesebbek a Pd(OAc)2 prekurzort és nagyobb térkitöltésű, kétfogú ligandumokat 

alkalmazó átalakítások voltak. 

2.1.4. Nikkelkatalizált Hirao-reakciók 

A széles körben elterjedt palládiumkatalizátorok helyett lényegesen olcsóbb 

átmenetifémek (Ni, Cu, néhány esetben Co és Ag) is lehetnek a Hirao-reakció katalizátorai, 

melyek közül legjelentősebbek a nikkeltartalmú változatok. 

A Ni-katalizált kapcsolási reakciók egy részét Ni0-prekurzor és P- vagy N-ligandumok 

használatával végezték el (2. táblázat). 

Han és kutatócsoportja az aril-triflátok Pd-katalizált P-arilezését alapul véve Ni(cod)2 

és dppf jelenlétében is kidolgozta az átalakítást (2. táblázat/1. sor).128 Ezen kívül a P–C 

kapcsolási reakciót aril-pivalátokra (Ar–OC(O)tBu) mint aktivált C–O kötést tartalmazó 

szubsztrátumokra is kiterjesztették, ezúttal dcype P-ligandum alkalmazásával 

(2. táblázat/2. sor).129,130 A fenil-pivalátokon túl benzil- és allil-észterek foszforilezését is 

megvalósították.129,130 Aril-nitrilek és szekunder foszfin-oxidok reakciójához a Ni(cod)2 mellett 

a 8-hidroxikinolin N-ligandumot használták (2. táblázat/3. sor).131 

A leírások szerint a bemutatott reakciók a Pd(PPh3)4-katalizált kapcsolásokkal analóg 

módon játszódnak le: a katalitikusan aktív Ni0-komplexből oxidatív addíción keresztül kialakul 

a NiII-forma, majd bekövetkezik a ligandumcsere, végül pedig reduktív eliminációs 

termékképződéssel regenerálódik a Ni0-katalizátor. 
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2. táblázat P–C kapcsolási reakciók Ni(cod)2 és P-, illetve N-ligandumok jelenlétében. 

 

Szubsztrátum 
Y1Y2P(O)H Ligandum Bázis Oldószer 

T 

(°C) 

t 

(óra) 

Termelés 

(%) 
Ref. Sor 

Ar X 

Ph, 4-MeOC6H4,  

4-MeC6H4, 3-MeC6H4,  

2-MeC6H4, 4-FC6H4,  

4-PhC6H4, 4-F3CC6H4,  

4-NCC6H4, 2-naftil,  

3-piridil 

OTf 

 

dppf Na2CO3 dioxán 
80/ 

100 
20 56–96 128 1 

Y1 Ph Ph nBu 
 

Y2 Ph nBu nBu 

 
Y1 cHex iPrO  

Y2 cHex iPrO  

 
Ph, 4-MeOC6H4,  

4-nBuC6H4, 4-MeC6H4,  

3-MeC6H4, 2-MeC6H4,  

4-FC6H4, 4-ClC6H4,  

4-PhC6H4, 2-PhC6H4,  

2-tBu(O)OCC6H4,  

4-tBu(O)CHNC6H4,  

4-Me(O)CC6H4,  

4-F3CC6H4, 4-NCC6H4, 

1-naftil, 2-naftil, 1-(4-

MeO-naftil), 2-(6-MeO-

naftil), 2-(7-MeO-naftil), 

1-(4-Cl-naftil), 1-(5-
tBu(O)CO-naftil),  

2-(6-(tBu(O)CHN)-

naftil), 2-(6-Br-naftil),  

2-(6-H(O)C-naftil), 2-(6-

NC-naftil), 9-fenantril, 6-

kinolil, 2-kinoxalil 

OC(O)tBu   

 

dcype 
Cs2CO3/ 

K2CO3 

toluol/ 

dioxán 

80–

120 

18–

46 
36–98 129,130 2 

Y1 Ph Ph nBu cHex 

Y2 Ph nBu nBu cHex 

 

 
Y1 EtO iPrO Ph 

Y2 EtO iPrO EtO 

 

Ph, 4-MeOC6H4,  

4-H2NC6H4, 4-MeC6H4, 

3-MeC6H4, 4-PhC6H4,  

1-naftil, 2-naftil, 2-(7-

MeO-naftil), 9-fenantril, 

3-(N-Me-indolil) 

CN 

 

8-hidroxi- 

kinolin 
tBuOK dioxán 90 16 27–90 131 3 

Y1 Ph tBu 4-ZC6H4 

Y2 nBu tBu 4-ZC6H4 

                 Z = H, Me 

Egy másik lehetőség a keresztkapcsolás kivitelezésére az aktív katalizátor in situ 

előállítása NiCl2 NiII-forrásból Zn redukálószerrel majd a Ni0 komplexálása ligandumokkal. 

Zhao és társai a difenilfoszfin-oxid és egy P-királis H-foszfinát aril-halogenidekkel történő 

vizes közegű reakciójában a 2,2’-bipiridint találták megfelelő ligandumnak 

(3. táblázat/1. sor).132 Japán kutatók több H-foszfinát hasonló átalakításáról számoltak be, 

viszont H2O helyett DMF oldószerben (3. táblázat/2. sor).133 Az aril-tozilátok és -mezilátok 

foszforilezésében a nikkel-kloriddal és cinkkel együtt a dppf P-ligandumot alkalmazták 

(3. táblázat/3. sor).134  

A szerzők véleménye szerint a szóban forgó reakciók katalitikus ciklusa a korábban 

említett Ni0→NiII átalakuláson keresztül játszódik le. Ezt Zhao DFT számításai,132 illetve 

1,1-dibróm-1-alkének fentiekhez hasonló reakciójával kapcsolatos kvantumkémiai számítások 

alapján gondolják.135 
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A NiCl2 és ligandumok kombinációja esetén néhány redukálószer hozzáadása nélküli 

megoldás is született. Aril-halogenidek és dimetil-foszfit, vagy difenilfoszfin-oxid reakcióját 

NiCl2/dppp katalizátorral, K3PO4 bázissal dioxánban hajtották végre eredményesen 

(3. táblázat/4. sor).136 Megemlítendő, hogy a 6H-dibenzo[c,e][1,2λ5]-oxafoszfinin-2-oxid 

arilezése (ld. 25. ábra) jód- és brómbenzollal PTC körülmények között NiCl2(Ph3P)2 

jelenlétében is lejátszódott.116 Triarilfoszfin-oxidokat (7; Y1,Y2=Ph) aril-kloridok és Ph2P(O)H 

reakciójával kétféle módon, NiCl2–Ph3P–K2CO3 és NiCl2–DME–tBuONa rendszerben 

állítottak elő (3. táblázat/5. sor).137 A NiCl2(dppe) katalizátor alkalmazása pedig megoldást 

jelentett a korábban felvázolt, BINAP-származékok előállítása során felmerült problémára  

(ld. 10. ábra). Ugyanis, így a binaftil-ditriflát kétszeres foszforilezése és „spontán” redukciója 

egy lépésben, elfogadható termeléssel (45%) a kívánt „binaftil-PPh2-P(O)Ph2” termékhez 

vezetett (3. táblázat/6. sor).138 A fenolszármazékok – hidroxilcsoportjuk jobb távozó csoportra 

cserélésével – is Hirao-reakcióba vihetők nikkelkatalizátorral. Erre a peptidkémiában is 

hatékony PyBroP® alkalmas, ami a fenolok in situ aktiválása révén teszi lehetővé a >P(O)H-

vegyületekkel való reakciót (3. táblázat/7. sor).139 

Zhao és csoportja arilboronsavak és Y1Y2P(O)H (3) reagensek reakcióját is vizsgálta 

különböző N- vagy P-ligandumokat tartalmazó katalizátorok jelenlétében. A NiBr2 piridin 

ligandummal együtt ideális választásnak bizonyult, mivel így a termékeket (7) jó hozammal 

(56-99%) nyerték (30. ábra).140 

 
30. ábra Ni-katalizált P–C kapcsolási reakció arilboronsavakból kiindulva. 

A kevésbé reakcióképes benzoesav-észterek P–C kapcsolását Ni(OAc)2 és dcypt 

alkalmazásával tudták megvalósítani (31. ábra).141 Nátrium-fluorid hozzáadása elősegítette a 

reakciót, azonban ennek okát nem magyarázták. 

 
31. ábra Benzoesav-észterek Ni-katalizált oxidatív Hirao-reakciója. 
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3. táblázat Hirao-reakció NiCl2 és ligandumok alkalmazásával. 

 
Szubsztrátum 

Y1Y2P(O)H Ligandum 
Redukáló- 

szer 
Bázis Oldószer 

T 

(°C) 

t 

(óra) 

Termelés 

(%) 
Ref. Sor 

Ar X 

Ph, 4-MeOC6H4, 3-MeOC6H4, 4-HOC6H4, 4-

H2NC6H4, 3-H2NC6H4, 2-H2NC6H4, 4-MeC6H4, 4-

IC6H4, 4-BrC6H4, 3-BrC6H4, 4-ClC6H4, 4-PhC6H4, 

4-(4-IC6H4)C6H4, 4-Me(O)CC6H4, 1-naftil, 3-(6-

Br-9H-karbazolil), 2-(6-Br-piridil) 

I, 

Br, 

Cl 

 

2,2'-

bipiridin 
Zn – H2O 70 

15–

36 
75–97 132 1 

Y1 Ph Ph 
 

Y2 Ph mentil(-)O 

 

Ph, 4-MeOC6H4, 3-MeOC6H4, 2-MeOC6H4,  

4-MeC6H4, 4-MeO(O)CC6H4, 3-MeO(O)CC6H4, 

2-MeO(O)CC6H4 
I 

 

2,2'-

bipiridin 
Zn 

–/ 

Et3N 
DMF 50 24 48–99 133 2 

Y1 Ph Ph Ph Ph 
 

Y2 EtO dekanol iPrO tBuO 
  Y1 Ph (EtO)2MeC TsHNBnC  

Y2 mentil(-)O EtO EtO  
  Ph, 4-MeOC6H4, 3-MeOC6H4, 4-MeC6H4, 3-

MeC6H4, 2-MeC6H4, 4-MeO(O)CC6H4, 1-naftil,  

2-naftil, 5-(1,3-benzodioxolil) 

OTs, 

OMs 

 

dppf Zn iPr2NEt DMF 
100–

160 
36 26–87 134 3 

Y1 Ph Z-C6Hx Ph EtO  

Y2 Ph Z-C6Hx EtO EtO  

Z = 4-MeO, 4-Me, x =4; Z =3,5-diMe, x =3 

4-Me(O)CC6H4, 4-Me(O)CC6H4, 3-Me(O)CC6H4, 

4-NCC6H4, 2-NCC6H4, 1-naftil, 2-naftil, 2-(6-

MeO-naftil), 2-(6-MeO(O)C-naftil), 2-piridil,  

3-piridil, 2-(6-Me-piridil), 2-pirazil, 3-kinolil 

Br, 

Cl 

 

dppp – K3PO4
 dioxán 

100/ 

120 
6–24 14–99 136 4 Y1 MeO Ph 

 
Y2 MeO Ph 

 

4-MeOC6H4, 2-Me(O)CNHC6H4, 4-MeC6H4,  

4-F3CC6H4, 4-NCC6H4, 3-NCC6H4, 2-NCC6H4,  

1-(2-oxazolin)C6H4, 1-(2-tetrazolin)C6H4,  

2-(4-Me-piridil), 2-pirimidil, 3-(1-Me-1H-indolil), 

2-bezotiazolil, 2-kinolil, 8-kinolil, 2-(8-MeO-

kinolil), 2-(4-Me-kinolil), 4-(3-EtO(O)C-kinolil), 

1-izokinolil, 9-akridil, 10-benzo[h]kinolil 

Cl 

 

Ph3P/ 

DME 
– K2CO3/ 

tBuONa DMF 
50/ 

90 
10 46–87 137 5 

Y1 Ph  

Y2 Ph  

 

 

OTf 

 

dppe – DABCO DMF 100 12 45 138 6 
Y1 Ph  
Y2 Ph  

 

4-MeOC6H4, 4-PhC6H4, 4-Me(O)CC6H4, 4-

NCC6H4, 1-naftil, 2-naftil, 1-(4-MeO-naftil), 2-(6-

Ph-naftil), 2-(6-MeO(O)C-naftil), 2-(1-NC-naftil), 

2-(6-NC-naftil), 2-piridil, 3-piridil, 4-piridil, 2-

kinolil, 8-kinolil, 9-fenantridil, 4-(9H-karbazolil) 

OH* 

 dppp, 

dppe, 

dppf, 
cHex3P 

– 
K3PO4/ 

K2CO3 

dioxán/ 

MeCN 

100–

120 

13–

23 
30–95 139 7 

Y1 EtO Ph  

Y2 EtO Ph  

 

* In situ aktiválás PyBroP® reagenssel.
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Felmerül a kérdés, hogy Ni0-prekurzorok vagy redukálószer (Zn) hiányában is 

bekövetkezik-e a Ni0-katalizátorkomplex kialakulása. Ezt csupán egy alkalommal vizsgálták 

(ld. 3. táblázat/4. sor), amikor kontrollkísérletek és fotoelektron spektroszkópiás analízis 

alapján azt találták, hogy az adott körülmények között a dppp képes redukálni a NiII-t.136 A 

többi esetben a kérdés nyitott maradt. 

2.1.5. P–C kapcsolási reakciók rézkatalizátorok alkalmazásával 

A rézprekurzorok általában könnyen hozzáférhetők és nagyságrendekkel olcsóbbak, 

mint a keresztkapcsolási reakciók katalizátorául szolgáló nemes-, vagy átmenetifémek sói. 

Ezért újabban több kutatás is elindult a fém alkalmazásában rejlő lehetőségek kiaknázására. 

Rézkatalizált P–C kapcsolási reakciókat elsőként Buchwald és munkatársai vizsgáltak. 

Többek között aril-halogenidek és dibutil-foszfit reakcióját réz-jodid, DMEDA ligandum, 

Cs2CO3 bázis és toluol oldószer együttes alkalmazásával valósították meg 

(4. táblázat/1. sor).142 1,5-Dimetil-1,3-benzazafoszfolok szintézisének első lépésében a 2-jód-

4-metilanilin előzővel analóg, rézkatalizált foszfonilezése dietil-foszfittal szintén eredményes 

volt (4. táblázat/1. sor).143 Oxazolin helyettesítőt tartalmazó aril-bromidok és diarilfoszfin-

oxidok kapcsolási reakciójában is jó ligandumnak bizonyult a DMEDA (4. táblázat/2. sor). A 

termékeket királis ligandumokká (PHOX) alakították tovább.144,145 

Mások további N-ligandumokat próbáltak ki a „CuI-katalizált” Hirao-reakció 

hatékonyságának növelésére. Beletskaya és társa aril-jodidok és dietil-foszfit reakciójában a 

2,2’-bipiridint és az 1,10-fenantrolint találta a legjobb ligandumnak, de jó eredményeket értek 

el TMEDA vagy 1-metil-1H-imidazol jelenlétében is (4. táblázat/3. sor).146 A 2-halogeno-

acetanilidek foszforilezésében tesztelt ligandumok közül az N-metilpirrolidin-2-karboxamid 

alkalmazásával kapták a legjobb termeléssel (50-93%) a termékeket (4. táblázat/4. sor).147 Aril-

halogenidek P–C kapcsolását prolin, pipekolinsav,148 és egy P-analóg α-aminosav 

(1-pirrodinilfoszfonsav-monofenilészter)149 ligandum felhasználásával is elvégezték 

(4. táblázat/5. sor). Az aril-bromidok átalakításának hatékonysága messze elmaradt a 

megfelelő jodidokhoz képest, viszont ha a brómvegyületeket kálium-jodiddal előreagáltatták, 

mintegy 50%-os termelésnövekedést tudtak elérni.148,149 Lengyel kutatók a CuI mellett több 

N- és P-ligand alkalmazhatóságát vizsgálták, melyek közül az (S)-α-fenil-etil-amin használatát 

terjesztették ki tercier foszfin-oxidok előállítására (4. táblázat/6. sor).150,151 
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4. táblázat A rézkatalizált Hirao-reakció különféle megvalósításai. 

 
Szubsztrátum 

Y1Y2P(O)H Ligandum Oldószer 
T 

(°C) 

t 

(óra) 

Termelés 

(%) 
Ref. Sor 

Ar X 

3-H2N-5-MeC6H3, 2-H2NC6H4,  

2-MeOC6H4, 4-MeC6H4 
I 

 
DMEDA toluol 110 */14 65–88 142,143 1 

Y1 nBuO EtO 
 

Y2 nBuO EtO 
 

 

Br 

 

DMEDA toluol 110 20–42 36–85 144,145 2 
Y1 4-F3CC6H4 3,5-di(F3C)C6H3  

Y2 4-F3CC6H4 3,5-di(F3C)C6H3  

 

Ph, 4-MeOC6H4, 4-MeC6H4,  

4-BrC6H4, 4-Me(O)CC6H4 
I 

 2,2’-bipiridin, 1,10-

fenantrolin, TMEDA, 1-metil-

1H-imidazol, α-benzoin-oxim, 

szalicilaldehid-oxim, 

szalicilaldehid-fenilhidrazon 

toluol, 

dioxán, 

DMF 

100– 

130 
5–10 40–100 146 3 

Y1 EtO 
 

Y2 EtO 

 

 

I, 

Br, 

Cl 

 N-metilpirrolidin-2-

karboxamid, DMEDA, prolin, 

4-hidroxiprolin, pipekolinsav, 

N,N-dimetilglicin 

dioxán, 

DMSO 

45– 

110 
1,5–48 21–93 147 4 

Y1 Ph iPrO nBuO 
 

Y2 Ph iPrO nBuO 

 

Ph, 4-MeC6H4, 4-BrC6H4,  

4-ClC6H4, 4-O2NC6H4 

I, 

Br 

 prolin, pipekolinsav,  

1-pirrodinilfoszfonsav-

monofenilészter 

toluol 110 20–48 20–91 148,149 5 
Y1 Ph Ph EtO iPrO 

 
Y2 Ph EtO EtO iPrO 

 

Ph, 4-H2NC6H4, 2-MeOC6H4, 

4-MeC6H4, 2-MeC6H4, 3,5-

diMeC6H3, 4-BrC6H4, 2-BrC6H4, 

2-MeO(O)CC6H4, 1-naftil,  

2-naftil, 2-piridil, 2-furil 

I 

 (S)-α-fenil-etil-amin, 2,2’-

bipiridin, 1,10-fenantrolin, 

DMEDA, TMEDA, L-prolin, 

pipekolinsav, etilén-diamin, 

Ph3P, nBu3P, BINAP 

toluol 110 24 29–99 150,151 6 
Y1 Ph Ph Ph Ph nHex cHex 

Y2 Ph 2-MeC6H4 Me tBu nHex cHex 

 

* Teljes konverzióig. 
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Rézkatalízissel arilboronsavak és dialkil-foszfitok (1) reakciója is megvalósítható 

(32. ábra).152 Szobahőmérsékleten a legjobb hozamokat (47–96%) Cu2O prekurzor, 

1,10-fenantrolin ligandum, iPr2NEt bázis és MeCN oldószer jelenlétében lehetett elérni. 

 
32. ábra Dialkil-foszfitok (1) és arilboronsavak rézkatalizált kapcsolási reakciója. 

Láthattuk, hogy csaknem az összes rézkatalizált keresztkapcsolást N-ligandum 

jelenlétében végezték el. A réz aktivitása gyengébb a Pd- és Ni-katalizátorokhoz képest, ezért 

leginkább aril-jodidok átalakítása volt hatékony. A reakció mechanizmusa a réz több lehetséges 

oxidációs állapota miatt feltehetőleg összetett és eddig részletesen még nem vizsgálták. 

További fémkatalizátorok, például Ag vagy Co használatára mindössze egy-két 

irodalmi példa létezik.41,153 

2.1.6. Hirao-reakciók a hagyományos ligandumok hozzáadása nélkül 

A P–C kapcsolási reakciók gazdaságosabb és környezetkímélőbb megvalósításának 

érdekében felmerül a katalitikus rendszer egyszerűsítésének igénye. Az egyik első közleménye 

szerint maga Hirao is megpróbálta kiváltani a Pd(PPh3)4 katalizátort, azonban a brómbenzol és 

dietil-foszfit Pd(OAc)2 vagy PdCl2 jelenlétében ligandumok nélkül megvalósított 

modellreakciójával a termék hozama (58%, illetve 7%) jóval elmaradt az eredeti Pd0-katalizátor 

használatához képest (92%).16 Beletskaya csoportja pedig a jódbenzol és a 6H-

dibenzo[c,e][1,2λ5]oxafoszfinin-6-oxid (ld. 25. ábra, 3A) reakciójára tett kísérletet hozzáadott 

ligandumok nélkül: PdCl2 és TEBAC alkalmazásával megfelelő, 73%-os termelést kaptak.116 

Mindezen előkísérletek után, doktori kutatómunkám egyik fő előzményeként a 

Keglevich-csoport elsőként dolgozott ki egy általános módszert aril-bromidok és dialkil-

foszfitok, fenil-H-foszfinátok, illetve a difenilfoszfin-oxid P–C kapcsolására MW körülmények 

között, oldószerek és szokásos P-ligandumok hozzáadása nélkül (33. ábra).154,155 A reakciókat 

legtöbb esetben feleslegben vett (1,2–1,5 ekvivalens) >P(O)H-reagenssel, 5% Pd(OAc)2 

katalizátor és 1,1 ekvivalens trietil-amin bázis jelenlétében végezték. Az aril-bromidok 

reaktivitása mind elektronküldő, mind elektronszívó szubsztituensek jelenléte esetén kisebb 

volt, mint a brómbenzolé, ugyanis a metoxi- és alkilcsoportokat tartalmazó szubsztrátumok 

átalakításához akár 200 °C-os reakcióhőmérséklere is szükség volt. 



A Hirao P–C kapcsolási reakció mint fontos foszfonát, foszfinát és tercier foszfin-oxid előállítási módszer – 
alternatív lehetőségek 

Szakirodalmi áttekintés 30 

 
33. ábra Palládiumkatalizált Hirao-reakció hozzáadott P-ligandumok nélkül, MW körülmények között. 

Később maga Hirao is leírt egy másik „P-ligandummentes” variációt (34. ábra).156 

Foszfortartalmú polianilinek szintézise során a dietil-foszfitot (31) 2-nitro-5-brómanizollal 

reagáltatták Pd(OAc)2 és Na2CO3 jelenlétében, xilol oldószerben. 

 
34. ábra Egy „Pd(OAc)2-katalizált” P–C kapcsolás ligandumok hozzáadása nélkül. 

Szegedi kutatók a Keglevich-csoport előbbi munkája után 13α-ösztronokat 

foszforileztek MW körülmények között palládiumkatalizátorok jelenlétében (35. ábra).157 

Habár a legjobb termeléseket (66-93%) Pd(PPh3)4 katalizátor jelenlétében kapták, Pd(OAc)2 

alkalmazásával is megfelelő eredményeket tudtak elérni, 58-77%-os hozammal. A kapott 

termékek (36) hatékony ösztron-alapú OATP2B1-gátlóknak bizonyultak. 

 
35. ábra Foszfor-oldalláncot tartalmazó 13α-ösztronok (36) palládiumkatalizált szintézise. 

Egy kínai kutatócsoport arilszulfinát sókra terjesztette ki a P–C kapcsolást (36. ábra).158 

A foszfonátokat (8) MW besugárzás, PdCl2 és AgCO3 alkalmazásával állították elő. A 

reagensek és katalizátorok pontos szerepét nem tisztázták. 

 
36. ábra Arilszulfinátok Pd-katalizált keresztkapcsolása dialkil-foszfitokkal (1). 
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A bróm-, vagy jód-benzoesavak és difenilfoszfin-oxid (37) kapcsolási reakciója 

megvalósítható Pd/C katalizátorral vizes közegben MW besugárzás hatására (37. ábra).159 A 

módszer környezetbarátnak tekinthető, hiszen a víz mint oldószer alkalmazása megfelel a 

zödkémia alapelveinek, ráadásul külön ligandum hozzáadására sem volt szükség. 

 
37. ábra Egy környezetbarát „Pd/C-katalizált” P–C kapcsolási reakció vízben. 

MW besugárzás hatására viszonylag enyhe körülmények között (120 °C, 10 perc) ment 

végbe az orto-nitrocsoporttal aktivált benzoesavak dekarbonilatív foszforilezése (38. ábra).160 

Szokásos ligandumokat nem, viszont Ag2CO3-t és LiNO3-t használtak, és így a termékeket (39) 

változó, maximum 72%-os termeléssel tudták kinyerni. 

 
38. ábra Orto-nitrobenzoesavak reakciója dialkil-foszfitokkal (1) ligandum hozzáadása nélkül. 

A Keglevich-csoport korábbi eredményei szerint nem csak a palládium, hanem a 

nikkelkatalizált P–C keresztkapcsolások is lejátszódnak a hagyományos ligandok hozzáadása 

nélkül (39. ábra).161 Az aril-bromidok foszfonilezését NiCl2 jelenlétében 150 °C-on MW 

körülmények között vizsgálták. Bázisként trietil-amint is használtak, de K2CO3 alkalmazása 

MeCN oldószerben előnyösebbnek bizonyult. A „Pd(OAc)2-katalizált” esethez képest  

(ld. 33. ábra) nikkel-kloriddal a reakciók hosszabb időt (0,5–2 óra) igényeltek, és az aril-

bromidok alkalmazhatósági köre szűkebb volt. Ráadásul, a nikkel élettani hatása károsabb, mint 

a palládiumé.154,155 Mindezek ellenére, a lényegesen olcsóbb „ligandummentes” Ni-katalízis 

mindenképp egy előremutató módszernek tekinthető. 

 
39. ábra P–C kapcsolási reakció MW besugárzás hatására NiCl2 katalizátor használatával. 
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Han csoportja tercier foszfin-oxidok (24) szintézisét aril-szulfidokból, -szulfoxidokból 

vagy -szulfonokból Ni(cod)2, 
tBuOK és dioxán alkalmazásával oldotta meg (40. ábra).162 

 
40. ábra Tercier foszfin-oxidok (24) előállítása kéntartalmú szubsztrátumokból. 

Lengyel kutatók heterogén, CeO2 vagy Al2O3 nanorészecske-alapú Ni-katalizátorokat 

állítottak elő, majd aril-halogenidek és szekunder foszfin-oxidok (23) ligandumok hozzáadása 

nélküli reakciójában tesztelték őket (41. ábra).163 Egy esetben a reakcióelegyből kiszűrt 

katalizátort megpróbálták újra felhasználni, de a Ni-nanorészecskék katalitikus aktivitása a 

második körre szignifikánsan lecsökkent. 

 
41. ábra Heterogén Ni-katalizátorok alkalmazása a Hirao-reakcióban. 

Aril-halogenidek N-ligandumok hozzáadása nélkül végzett rézkatalizált kapcsolási 

reakciójára mindössze egy releváns példa található a szakirodalomban. A közlemény szerint 

orto-hidroxilcsoportot tartalmazó aril-bromidok vagy -jodidok és >P(O)H-reagensek reakciója 

CuI jelenlétében 2-foszforilezett fenolszármazékokhoz (40) vezet (42. ábra).164 A szerzők 

feltételezése az, hogy a reakció lejátszódását az oxidatív addíció során keletkező „Cu-fenolát” 

intermedier segíti elő, habár ezt nem támasztották alá. 

 
42. ábra Rézkatalizált P–C keresztkapcsolás ligandumok hozzáadása nélkül. 

A Pd, Ni-, vagy akár a Cu-katalizált „ligandumnélküli” kapcsolási módszerekkel 

kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy az egyes rendszerek működésének megértéséhez az 

átalakítások komplex természete miatt további vizsgálatok szükségesek. 



A Hirao P–C kapcsolási reakció mint fontos foszfonát, foszfinát és tercier foszfin-oxid előállítási módszer – 
alternatív lehetőségek 

Szakirodalmi áttekintés 33 

Természetszerűleg nagy jelentőséggel bírnak a fémmentes keresztkapcsolások. 

Kutatócsoportunk erre tett kísérletet diarilfoszfin-oxidok (15) és jód- vagy bróm-benzoesavak 

modellreakciójának vizsgálatával (43. ábra).165 Az átalakításokat MW körülmények között 

vízben, katalizátor nélkül valósították meg. Sajnos ez a módszer csak a halogeno-benzoesavak 

reakciójára korlátozódik, ám az eddigi egyik „legzöldebb” kapcsolási módszernek tekinthető. 

 
43. ábra P–C kapcsolás fémkatalizátor nélkül MW körülmények között. 

2.2. Foszfinátok és foszfonátok előállítása szubsztitúciós módszerekkel 

Egy másik lehetséges út foszfinátok és foszfonátok szintézisére P-reagensként >P(O)Cl 

vagy >P(O)OH, esetleg >P(O)OR származékok alkalmazása, a nem egy esetben meglehetősen 

érzékeny és/vagy drága P–H kötést tartalmazó vegyületek helyett. Az említett 

foszforvegyületek szubsztitúciós (észteresítési, átészteresítési és O-alkilezési) reakcióit régóta 

ismerjük, ám a modern kémiai technikák az átalakítások jelentős fejlődését tették lehetővé. 

2.2.1. Foszfin- és foszfonsav-észterek szintézise savkloridokból 

Foszfinátok (44) előállításának egyik leggyakoribb módja a foszfinsav-kloridok (43) 

reakciója – bázis jelenlétében – alkoholokkal, vagy nátrium-alkoholátokkal (44. ábra).166–169 A 

módszer alkalmas aciklusos és gyűrűs foszfinátok szintézisére is. 

 
44. ábra Foszfinátok (44) hagyományos szintézise savkloridokból. 

Analóg módon, a megfelelő foszfonsav-dikloridokból (46) foszfonátok állíthatók elő 

(45. ábra). Az alkohol reagenst feleslegben alkalmazva foszfonsav-diészterekhez (48) 

juthatunk.170,171 Egy ekvivalens alkohollal vegyes foszfonsav-klorid-monoészter intermedier 

(47) keletkezik, melynek hidrolízise foszfonsav-monoészterhez (49) vezet.172 

 
45. ábra Foszfonsav-monoészterek (49) és -diészterek (48) előállítása savkloridok (46) és alkoholok reakciójával. 
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A savkloridokból gyors és hatékony módon állíthatók elő a P-észterek. Azonban, az 

általában drága kiindulási P-kloridokat (43 és 46) nem ritkán a megfelelő savakból (42 és 45) 

kell in situ előállítani szervetlen savhalogenidekkel  [SOCl2, PCl5 vagy (COCl)2 segítségével] 

(ld. 44. és 45. ábrák).166,173 Továbbá, az alkoholokkal való reakció során keletkező sósav rontja 

az atomhatékonyságot, ráadásul megkötésére bázis hozzáadása is szükséges. 

2.2.2. Foszfinátok és foszfonátok szintézise a megfelelő savakból 

kiindulva 

2.2.2.1. Direkt észteresítés katalizátorok jelenlétében 

A P-savkloridból kiinduló szintézisek hátrányai miatt logikus megoldás lehet a 

megfelelő savak direkt észteresítése alkoholokkal. Sajnálatos módon, a karbonsavakkal 

szemben a P-savak nem elég reaktívak az alkoholok hagyományos, termikus körülmények 

közötti O-acilezésére.166 Ezért, először speciális katalizátorok alkalmazásával próbálták meg 

csökkenteni a direkt észteresítés aktiválási energiagátját. 

Egy korai, 1963-as szabadalomban alkenilfoszfinsavak (50) és 2-etilhexanol, illetve 

fenol reakcióját több szervetlen és szerves katalizátor jelenlétében írták le (46. ábra).174 Az 

átalakításokat magas hőmérsékleten és több napos reakcióidővel végezték. 

 
46. ábra Foszfinátok (42) előállítása direkt észteresítéssel egy szabadalomban leírt módon. 

Foszfonsavak (45) direkt észteresítésére is tettek kísérletet speciális katalizátorok 

segítségével. Az első esetben arzonsav katalizátor jelenlétében több napos forralással 

valósították meg alkil- és benzilfoszfonsavak reakcióját alkoholokkal (47. ábra).175 A kinyert 

foszfonsav-monoészterek (49) termelése széles tartományban (18–98%) változott. A legjobb 

hozamokat (74–98%) primer alkoholokkal, magas forráspontú oldószer alkalmazásakor érték 

el. 

 
47. ábra Alkil- és benzilfoszfinátok (40) előállítása benzolarzonsav katalizátor használatával. 

Alkilfoszfonsavak (45) észteresítését szilárd hordozóhoz kötött p-toluolszulfonsav, 

illetve tionil-kloriddal módosított aktív szilikagél, ún. „szilika-klorid” néven illetett hordozós 
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katalizátorok jelenlétében is leírták (48. ábra).176,177 A para-toluolszulfonsav alkalmazása 

önmagában mellékreakciók lejátszódását okozta, a celitre kötött katalizátort pedig csak 

vákuumos kezelést követően tudták újrahasználni. A „szilika-klorid” a szerzők szerint először 

protonálja a savat, majd ezt követi az alkoxidion támadása a diésztert (48) eredményezve. E 

feltételezett reakciómechanizmust nem igazolták, és a katalizátor regenerálását sem vizsgálták. 

 
48. ábra Alkilfoszfonsavak (45) észteresítése hordozós katalizátorok jelenlétében. 

2.2.2.2. Foszfin- és foszfonsavak direkt észteresítése MW körülmények között 

A fenti kísérleteket követően a Keglevich-csoport egy széles körben alkalmazható direkt 

észteresítési eljárást dolgozott ki foszfinátok (44) előállítására a MW technika használatával 

(49. ábra).178–180 

 
49. ábra Aciklusos és gyűrűs foszfinsavak (42A-E) direkt észteresítése MW körülmények között. 

A átalakításokat alkoholfeleslegben, nyomás alatt és viszonylag magas hőmérsékleten  

(160–235 °C) végezték. Telített és telítetlen 5- (42A,B), illetve 6-tagú (42C) gyűrűs 

foszfinsavak direkt észteresítése során a legjobb hozamokat (50–95%) hosszabb (C5–C12) 

szénláncú, tehát magasabb forráspontú alkoholokkal érték el. E mögött az állt, hogy az 

alkoholok forráspontja a nyomáskorlát következtében limitálja az elérhető maximális 

hőmérsékletet. Az 5-tagú telítetlen P-heterociklusok (42A) a telített és 6-tagú származékokhoz 

(42B,C) képest reakcióképesebbek voltak. Aciklusos savak (42D,E) észteresítését is vizsgálták. 

A fenil-H-foszfinsav (42D) és C1–C8 alkoholok észtereihez (44D) 160–180 °C-on 0,5–1 óra 

után jó termeléssel (47–90%) jutottak, míg a difenilfoszfinátokat (44E) magasabb 

hőmérsékleten (200–235 °C) és hosszabb reakcióidővel is csupán gyenge kihozatallal (20–

42%) tudták előállítani. Ám a sztérikusan gátolt modell vonatkozásában ez is komoly 

eredménynek számít. 

A csoport legújabb eredményei szerint a gyűrűs foszfinsavak (42A-C) észteresítése 

katalitikus mennyiségű ionos folyadék, pl. 10% [bmim]PF6 jelenlétében rövidebb reakcióidővel 

(20 perc–3 óra) és alacsonyabb hőmérsékleten (160–210 °C), hatékonyabban kivitelezhető.181 
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Kvantumkémiai számítások szerint a foszfinsavak (42) direkt észteresítése 

termoneutrális, vagyis gyakorlatilag nincs energetikai hajtóereje. A reakció egy magas 

energiájú (∆H# = 130–165 kJ/mol), négycentrumú átmeneti állapoton keresztül játszódik le. 

Termikus úton nem, de MW reaktorban a lokális túlmelegedéseknek köszönhetően ez az 

aktivációs energiaigény leküzdhető.178 

Kutatócsoportunk további eredményei szerint a fenil-H-foszfinsav (42D) három 

lépésben átalakítható dialkil-fenilfoszfonátokká (30) (50. ábra).182 Az észteresítéssel előállított 

H-foszfinátokat (44D) meta-klórperbenzoesavval monoészterekké oxidálták (52). Az oxidáció 

kvantitatívnak bizonyult, azonban a reakcióelegy feldolgozása nehézkes volt. Ráadásul a 

fenilfoszfonsav-monoészterek (52) továbbészteresítésével magas hőmérsékleten (220–235 °C) 

6 órás reakcióidővel is legfeljebb csak 72%-os konverziót és 62%-os termelést értek el. 

 
50. ábra A fenil-H-foszfinsav (42D) átalakítása dialkil-fenilfoszfonátokká (30). 

2.2.2.3. Foszfinátok és foszfonátok előállítása O-alkilezéssel 

Foszfinsavak (53) O-alkilezését először diazometánnal valósították meg  

(51. ábra).183–185 

 

51. ábra Foszfinátok (54) előállítása diazometán reagenssel. 

Mivel a fenti út csupán metilfoszfinátok (54) szintézisére alkalmas, alkilfoszfonátok 

(44) előállítására a megfelelő P-savak kálium sóit (55) alkil-halogenidekkel reagáltatták 

(52. ábra).186–188 A heterogén fázisú reakció hatékonyságának biztosítására koronaétereket  

alkalmaztak. 

 

52. ábra Foszfinsavak kálium sóinak (55) O-alkilezése PTC alkalmazásával. 
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Csoportunk foszfinátok szintézisére egy környezetbarát O-alkilezési módszert is 

kidolgozott. A gyűrűs foszfinsavak (42A-C), valamint a fenil-H-foszfinsav (42D) reakcióját 

alkil-bromidokkal K2CO3 vagy Et3N bázis jelenlétében, oldószerek hozzáadása nélkül MW 

körülmények között valósították meg (53. ábra).155,189,190 A gyűrűs foszfinsavak, úgymint az 

1-hidroxi-metil-foszfolén- (42A) és 1-hidroxi-metil-foszfolán-oxidok (42B), illetve az 

1-hidroxi-metil-hexahidrofoszfinin-oxid (42C) alkilezése K2CO3 és TEBAC jelenlétében 1-1,5 

óra alatt volt a leghatékonyabb. A reakcióképesebb alkil-halogenidekkel (pl. benzil-bromiddal) 

nem volt szükség PTC használatára.189 A fenil-H-foszfinsav (42D) és rövid szénláncú alkil-

halogenidek reakcióját pedig ugyancsak MW besugárzás hatására Et3N jelenlétében rövid idő 

(5–30 perc) alatt el tudták végezni.155 

 

53. ábra Foszfinátok (44) előállítása O-alkilezéssel MW körülmények között. 

A 3-foszfolén-oxidok gyűrűbővítésével előállítható hőre érzékeny P-heterociklusok, 

azaz a 3-hidroxi-6,6-diklór-1-metil-3-foszfabiciklo[3.1.0]hexán-3-oxid (42F) és az 1-hidroxi- 

metil-dihidrofoszfinin-oxidok (42G) O-alkilezését acetonban való 3 órás forralással, K2CO3 

jelenlétében tudták jó eredménnyel (41–70%-os termeléssel) megvalósítani (54. ábra).190 

 

54. ábra Hőre érzékeny P-heterociklusok (42F és 42G) alkilező észteresítése. 

Kínai kutatók a sztérikusan gátolt difenilfoszfinsav (42E) O-alkilezését cézium-

karbonát bázissal, MeCN oldószerben oldották meg (55. ábra).191 A difenilfoszfinátokat (44E) 

fázistranszfer katalizátorok alkalmazása nélkül félnapos reakcióidő és bázisfelesleg 

alkalmazása után 52–97%-os termeléssel nyerték ki. 

 

55. ábra A difenilfoszfinsav (42E) és alkil-halogenidek reakciója Cs2CO3 jelenlétében. 
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Kafarski és munkatársa a foszfinátok mellett (ld. 52. ábra) az 1-(N-benziloxikarbonil-

1-amino)-alkilfoszfonátok (57) alkilezéssel történő szintézisét is megkísérelték (56. ábra).188 

Módszerükkel monoészterek (57a) és diészterek (57b) elegyéhez jutottak. Az izolált 

monofoszfonátokat (57a) hasonló módon vegyes észterekké (57c) alakították. 

 
56. ábra Mono- és dialkilezés koronaéterek használatával. 

Szubsztituált arilfoszfonsavakból (58) in situ képzett tetrametil-ammónium sók 

1 ekvivalens alkil-halogeniddel foszfonsav-monoésztereket (59) szolgáltatnak,192 feleslegben 

vett alkilezőszerrel pedig diészter (60) keletkezik (57. ábra).193 

 
57. ábra Arilfoszfonsavak (58) O-alkilezése tetrametil-ammónium intermedieren keresztül. 

2.2.2.4. Észteresítés a foszfin- és foszfonsavak aktiválásával 

A hidroxilcsoport(ok) jobb távozó csoportra való cseréjével a P-savak reakcióképessége 

megnövelhető annyira, hogy a keletkező származék már nukleofil szubsztitúciós reakcióba 

tudjon lépni az alkohol reagenssel a megfelelő észtert eredményezve. Azonos elven viszik 

véghez a védett aminosavak karbonsavcsoportjának aktiválását is, így a peptidkémiából ismert 

kapcsolószerek a foszfin- és foszfonsavak átalakítására is alkalmasak lehetnek. 

Az aktiválószerek egyik legismertebb képviselői a karbodiimid-típusú vegyületek. 

Karanewsky és kollégája már 1986-ban H-foszfinátokat állítottak elő DCC reagens és DMAP 

jelenlétében THF oldószerben (5. táblázat/1. sor).194 Ezt a módszert glutationil-spermidin 

foszfinopeptid analógok szintézise során is alkalmazták.195 Később Xiong és munkatársai 

folytattak intenzív kutatást a területen. Azt találták, hogy a difenilfoszfinsav észteresítéséhez 

DCC használata mellett nincs szükség DMAP hozzáadására. Módszerüket primer és szekunder 

alkoholok, valamint fenolok foszfinilezésére is kiterjesztették (5. táblázat/2. sor).196 

Diarilfoszfinátokat TBTU reagens és Et3N alkalmazásával is előállítottak (5. táblázat/3. sor).197 
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Mindemellett, a diarilfoszfinsavak és primer alkoholok reakcióját CuI (5. táblázat/4. sor),198 

fenolok reakcióját pedig Cu por (5. táblázat/5. sor),199 CCl4, Et3N és Na2CO3 jelenlétében 

valósították meg. Mindkét esetben egy oxidatív CuI-katalizált, CCl4 által aktivált 

reakciómechanizmust feltételeznek, azonban ezt nem igazolták, és a bázisok pontos szerepét 

sem adták meg. 

5. táblázat Foszfinsavak (42) észteresítése aktiválószerek jelenlétében.  

 

R1R2P(O)OH 
R3OH 

Aktiváló- 

szer 
Bázis Oldószer 

T 

(°C) 

t 

(óra) 

Termelés 

(%) 
Ref. Sor 

R1 R2 

 
   

DCC DMAP THF 25 2–24 64–89 194,195 1 

R1 = R2 = Ph 

Me, Et, iPr, nBu, iBu, 

F3CCH2, cPent, cHex, 

HC≡C(Me)CH, 

H2C=CH(CH2)2, 

MeC≡CCH2, Me3SiC≡CCH2, 

Bn, (4-MeOC6H4)CH2,  

(4-BrC6H4)CH2,  

(4-O2NC6H4)CH2, Ph,  

4-MeOC6H4, 4-MeC6H4,  

3-MeC6H4, 2-MeC6H4, 4-
tBuOC6H4, 2-Me-5-tBuC6H3, 

4-FC6H4, 2-FC6H4, 4-IC6H4, 

4-BrC6H4, 4-PhC6H4,  

2-PhC6H4, 4-O2NC6H4,  

4-F3CC6H4, 2-Me(O)C-5-

MeOC6H3, 1-naftil, 2-naftil 

DCC – dioxán 25 6 71–98 196 2 

R1 = R2 = Ph, 4-MeC6H4, 

4-F3CC6H4 

Me, Et, iPr, nBu, iBu, tBu, 

F3CCH2, cPent, cHex, 

HC≡C(Me)CH, 

H2C=CH(CH2)2, 

MeC≡CCH2, Me3SiC≡CCH2, 

Bn, (4-MeOC6H4)CH2,  

(4-BrC6H4)CH2,  

(4-O2NC6H4)CH2, Ph,  

9-(9H-fluorenil) 

TBTU Et3N 
diklór-

etán 
25 3 78–98 197 3 

Me, Et, iPr, nBu, iBu, iPent, 
nOkt, F3CCH2, HO(CH2)2 

CuI + 

CCl4 

Et3N és 

Na2CO3 

R3OH 

felesleg 
80 12 76–91 198 4 

Ph, 4-MeOC6H4,  

3-MeOC6H4, 4-MeC6H4,  

3-MeC6H4, 2-MeC6H4,  

2,4-diMeC6H3, 4-tBuOC6H4, 

4-FC6H4, 4-BrC6H4,  

4-O2NC6H4, 3-O2NC6H4,  

1-naftil, 2-naftil, 1-(6-MeO-

naftil), 1-(4-Cl-naftil), 1-(6-

NC-naftil), 2-(1-Br-naftil) 

Cu por + 

CCl4  

Et3N és 

Na2CO3 
CH2Cl2 reflux 24 57–96 199 5 



A Hirao P–C kapcsolási reakció mint fontos foszfonát, foszfinát és tercier foszfin-oxid előállítási módszer – 
alternatív lehetőségek 

Szakirodalmi áttekintés 40 

A Keglevich-csoport kutatómunkájába bekapcsolódva, Szakdolgozatom és 

Diplomamunkám elkészítése során a T3P® reagens (61) jelenlétében kíséreltük meg 

foszfinsavak észteresítését (58. ábra).200,201 A T3P® széles körben elterjedt aktiváló-, kapcsoló- 

és dehidratálószer, hatásosságát legtöbbször lineáris peptidek szintézisében igazolták.202,203 

Hatékonysága abban rejlik, hogy az oldallánc lipofilitása épp ideális, mivel maga a reagens a 

propilcsoportok miatt szerves oldószerekben jól oldódik, ugyanakkor a reakciók során 

melléktermékként képződő foszfonsavszármazékok egyszerű vizes extrakcióval könnyen 

eltávolíthatók. A gyűrűs/aciklusos foszfinsavak (42) és rövid szénláncú alkoholok reakciója 

során a T3P® reagenst kis feleslegben (1,1 ekvivalens mennyiségben) alkalmazva a 

foszfinsavak észteresítése enyhe körülmények között végbement (58. ábra). Az aktiválószer 

mennyisége – reakcióképes foszfinsavak észteresítése esetén (42A,D) magasabb hőmérséklet 

(85 °C) és MW besugárzás alkalmazásával – csökkenthető volt 0,66, vagy akár 0,44 

ekvivalensre. Tehát a reagens több propilfoszfonsav egysége is hasznosítható volt. 

 

58. ábra Foszfinátok (44) előállítása T3P® aktiválószer (61) alkalmazásával. 

Kvantumkémiai számítások szerint az 1-hidroxi-3-metil-3-foszfolén-1-oxid (42A, Y=H) direkt 

észteresítése nem jár energianyereséggel (∆H = 0,8 kJ/mol).178 Ezzel szemben, T3P® reagens 

jelenlétében az észteresítés energetikailag kedvezővé válik (∆H = –117,5 kJ/mol).204 A reakció 

egy a foszfinsavból (42) és T3P®-ből (61) képződő vegyes anhidriden keresztül megy végbe. 

A DCC reagens segítségével foszfonsav-monoészterek (49) is kialakíthatók. Egy 

α-aminobenzilfoszfonsav szobahőmérsékletű, feleslegben vett alkohollal (EtOH vagy nPrOH) 

való észteresítését követően a termékeket jó (76%-os) hozammal nyerték ki 

(6. táblázat/1. sor).205 Az aktiválószert P-oldalláncot tartalmazó nukleozidok mint potenciális 

vírusellenes szerek szintézisében is alkalmazták. Ekkor az észteresítést szintén 

szobahőmérsékleten, piridinfelesleggel végezték el (6. táblázat/2. sor).206 A HIV-ellenes 

tenofovir gyógyszerhatóanyag GS-7340 jelöléssel illetett prodrugjának kilogrammos méretű, 

pilot üzemben történő előállítása során a DCC mellett Et3N bázist és NMP oldószert használtak 

(6. táblázat/3. sor).207 
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6. táblázat Foszfonsav-monoészterek (49) szintézise DCC-vel való aktiválással. 

 

R1 R2 Bázis Oldószer 
T 

(°C) 

t 

(óra) 

Termelés 

(%) 
Ref. Sor 

 
Et, nPr Et3N R2OH 25 16 76 205 1 

 

Me(CH2)15O(CH2)2, 

Me(CH2)17O(CH2)2 
piridin 25 16–18 24–50 206 2 

Ph Et3N NMP 100 22 51 207 3 

2.2.2.5. Speciális módszerek foszfin- és foszfonsavak észterekké alakítására 

A P-savak észterekké alakítására több alternatív, „kerülőútnak” tekinthető eljárást is 

kidolgoztak. Montchamp csoportja H-foszfinsavak (62) észteresítését orto-szilikátokkal és 

amino-alkoxi-szilikátokkal valósította meg (59. ábra).208 

 
59. ábra H-foszfinátok (63) szintézise orto-szilikátokkal vagy amino-alkoxi-szilikátokkal. 

Érdekes példaként szolgál foszfinátok (66) előállítására a fenil-H-foszfinsav (64a) vagy 

a difenilfoszfinsav nátrium sójának (64b) reakciója klórhangyasav-észterekkel, mely során a 

keletkező vegyes anhidrid (65) CO2 eliminációja vezet a termékekhez (66) (60. ábra).209–211 

 
60. ábra Foszfinátok (66) előállítása klórhangyasav-észterekkel. 

Foszfinátok és foszfonátok szintézise a P-savak (67) és trialkil-ortoészterek reakciójával 

is lehetséges (61. ábra).212 Yoshino kutatócsoportja alkil-fenilfoszfinsavak (67a) és a 

fenilfoszfonsav (67b) metilezése/etilezése során legjobb reakcióközegnek a [bmim]PF6 ionos 

oldószert találta (79–98%-os termelés), de oldószerek hozzáadása nélkül is jó kihozatalt  

(70–95%) értek el. 
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61. ábra Foszfin- és foszfonsavak (67) reakciója trialkil-ortoészterekkel. 

Dialkilfoszfonátok (69) előállítására a DIAD és a Ph3P által biztosított redoxrendszer, 

azaz a Mitsunobu-reakció is alkalmas. Campbell és munkatársai alkil-metilfoszfonsav-

monoészterekből (68) vegyes foszfonsav-diészterekhez (69) jutottak, ám a vegyületeket nem 

izolálták, hanem bróm-trimetilszilánnal szelektív demetilezési reakcióban különféle 

alkilfoszfonsav-monoésztereket (49) nyertek (62. ábra).213 

 

62. ábra A Mitsunobu-reakció alkalmazása foszfonátok előállítására. 

A benzilfoszfonsav (70) és primer alkoholok (EtOH és BnOH) Mitsunobu-reakciója a 

kívánt szimmetrikus foszfonsav-diészterekhez (71) vezetett (85-91%), ám izopropanollal a 

termékelegy fő komponense egy foszfonsav-anhidrid típusú vegyület (72) volt (63. ábra).213 

 

63. ábra A benzilfoszfonsav (70) és alkoholok Mitsunobu-reakciója. 

Alkilfoszfonsavak (45) és alkoholok reakciója megvalósítható polisztirol-divinilbenzol 

térhálós polimerhez kötött trifenilfoszfin, jód és imidazol jelenlétében is (64. ábra).214 

 

64. ábra Dialkilfoszfonátok (48) előállítása polimerhez kötött Ph3P, I2 és imidazol jelenlétében. 
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2.2.3. Foszfinátok és foszfonátok átészteresítése 

A P-észterek átészteresítése vagy alkoholízise alatt az alkoholok P-vegyületekkel való 

acilezését értjük, aminek segítségével más alkoxicsoport vihető be az észterekre. Az alkoholízis 

egy O-acilezési vegyipari alapfolyamat, melynek gyorsítására savas, illetve bázikus 

katalizátorok is használhatók. Az átalakításnak akkor van kiemelt jelentősége, ha acilezéssel 

savas körülményekre érzékeny vegyületeket (pl. szénhidrát-észtereket) szeretnénk előállítani, 

ugyanis ekkor a savak direkt észteresítése nem célravezető. Emellett, ha a közvetlen észteresítés 

során sóképzés lépne fel, vagy ha valamilyen okból kifolyólag a savak helyett alapanyagként 

egy másik, olcsóbb észter áll rendelkezésre, ugyancsak jó alternatíva az alkoholízis.215 

A foszforkémia területén a reakciótípust leginkább H-foszfonátok előállítására 

alkalmazzák (7. táblázat). A lenti egyensúlyi reakcióval vegyesen szubsztituált (73b) és 

teljesen átészterezett termékek (73c) is nyerhetők, ám ehhez a reakciókörülmények precíz 

megválasztására van szükség. A reakciót először titán- vagy nátrium-alkoholát katalizátorokkal 

próbálták gyorsítani (7. táblázat/1. és 2. sor),216,217 illetve reagensfelesleggel és a keletkező 

alkohol kidesztillálásával igyekezték eltolni az egyensúlyt (7. táblázat/3. és 4. sor).218,219 A 

Keglevich-csoportban dialkil-foszfitok (73a) alkoholízisét a korszerű MW technika 

alkalmazásával vizsgálták (7. táblázat/5. sor). Enyhébb körülmények (kisebb alkoholfelesleg 

és alacsonyabb hőmérséklet) alkalmazása a vegyes foszfitok (73b) előállításának kedvezett, 

magasabb hőmérséklet (150–175 °C) és nagyobb reagensfelesleg hatására pedig a kétszeresen 

átészterezett foszfitok (73c) keletkeztése dominált.220 A közelmúltban az alkoholízist 

folyamatos áramlású MW reaktorban is megvalósították.221 Habár a szakaszos és folyamatos 

reakciók szelektivitása hasonló volt, az áramlásos rendszer alkalmazásával a vegyes foszfitokat 

(73b) valamivel jobb termelékenységgel kapták. 

7. táblázat Dialkil-foszfitok (73) alkoholízise.  

 

R1 R2 Katalizátor Oldószer T (°C) t (óra) Termelés (%) Ref. Sor 

Me, Et, 
iPr, nBu 

Me, Et, iPr, 
nBu, tBu 

Ti(OR3)4 

R3=iPr, tBu, Bn 
– 40 3–360 

22–68 (73b) 

53–91 (73c) 
216 1 

Et nPr, nBu, tBu R2ONa – 140–195 3–5 84–88 (73c) 217 2 

Et nBu, iOkt – xilol 140 * 85 (73c) 218 3 

Et nBu, nPent – – 150 1 33–45 (73b) 219 4 

Me, Et 
Me, Et, iPr, nBu, 
nPent, nOkt, iOkt – – 100–175 (MW) 0,67–3 

30–60 (73b) 

77–88 (73c) 
220,221 5 

* Nem adták meg pontosan. 
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Néhány további, alkilfoszfonátok alkoholízisével kapcsolatos tanulmány is született.  

A dimetil-metilfoszfonátot (74a) benzilalkohollal THF-ben reagáltatták (65. ábra).222 

Katalizátorként N-heterociklusos karbéneket alkalmaztak, az egyensúly eltolása érdekében a 

felszabaduló metanolt molekulaszitával abszorbeálták. A kétszeresen átészterezett termék (74c) 

legfeljebb 25%-ban keletkezett, a benzil-metil-észtert (74b) pedig 32–90% termeléssel nyerték. 

 

65. ábra A dimetil-metilfoszfonát (74a) alkohoízise. 

Vízben nem oldódó aminofoszfonátok (75) polialkoholokkal történő alkoholízissel 

vízoldhatóvá tehetők (66. ábra).223 A termékek korrózióellenes tulajdonságait kísérletileg 

bizonyították. A szintézis hátránya, hogy az alkoholízis erélyes körülményeket igényel. 

 

66. ábra Vízoldható foszfonátok (76) kialakítása polialkoholokkal. 

Két független kutatócsoport – szinte egy időben – nagyon hasonló, alkoholízis jellegű 

módszert publikált vegyes foszfonátok (82) előállítására (67. ábra).224,225 A dietilfoszfonátokat 

(77) trifluormetánszulfonsav-anhidrid és piridin („A” út) vagy a piridin helyett jód-piridin és 

TEAC („B” módszer) jelenlétében alakították vegyes származékokká (82). A szerzők 

hipotézise szerint a kiindulási foszfonátból (77) Tf2O hatására foszfónium só (78), majd egy 

vegyes etoxi-triflát intermedier (79) keletkezik. Ezt követően az „A” módszer során piridinnel 

egy erős elektrofil foszforilező ágens, a foszforil-piridin-1-ium (80) képződik, ami reagálni tud 

az alkohollal.224 A „B” úton a 79 triflátcsoportja a TEAC kloridionjára cserélődik, azaz in situ 

savklorid (81) jön létre, ami a már ismert módon reagál nátrium-alkoholátokkal.225 A felállított 

mechanizmusokat 31P NMR vizsgálatokkal és DFT számításokkal támasztották alá. 
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67. ábra Vegyes foszfonátok (82) előálllítása dietilfoszfonátok (77) kemoszelektív aktiválása révén.  
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3. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK* 

Doktori munkám egyik fő irányát az átmenetifém-katalizált Hirao-reakció 

tanulmányozása jelentette. Kutatócsoportunk már évek óta intenzív kutatást folytat a területen, 

aminek eredményeképp a MW technika használatával olyan palládium-, illetve nikkelkatalizált 

P–C kapcsolási módszereket dolgoztak ki, melyekkel elkerülhető a hagyományos, sok esetben 

érzékeny és drága ligandumok hozzáadása.154,155,161 A szokásos ligandumok elhagyása nagy 

előrelépést jelentett, hiszen ily módon értékes foszfororganikus intermedierek (foszfonátok, 

foszfinátok, illetve foszfin-oxidok) gazdaságosabban és kisebb környezeti terheléssel állíthatók 

elő. Kutatómunkám egyik fő célkitűzése ezen kapcsolási reakciók elméleti hátterének pontos 

feltérképezése, mélyebb megismerése, és ezek alapján a reakciók optimálása, illeve finomítása 

volt. Emellett, átfogóbb képet kívántunk kapni a Hirao-reakció szóbajöhető kiindulási 

anyagairól, főképp különféle távozó csoportok és heteroaromás származékok tekintetében. 

További cél volt az alkalmazott >P(O)H-reagensek reaktivitásának vizsgálata. 

Foszfonátok és foszfinátok szintézise a megfelelő savakból, savkloridokból vagy esetleg 

eleve észterekből kiindulva is megvalósítható, így kutatómunkám másik fő vonalát e terület 

tanulmányozása képezte. Csoportunk korábbi eredményei szerint foszfinátok MW 

körülmények között előállíthatók a megfelelő savak direkt észteresítésével,178,180 illetve 

O-alkilezésével.189 Továbbá, a foszfinsavak és alkoholok reakciója könnyen végbemegy a T3P® 

aktiválószer jelenlétében is.201 A fenti módszereket zöldkémiai és gazdasági szempontok 

alapján kívántuk összehasonlítani. Emellett, célul tűztük ki az eljárások kiterjesztését és 

továbbfejlesztését foszfonátok szintézisére a zöldkémia alapelveinek figyelembevételével. A 

MW technika méretnövelési korlátainak kiküszöbölésére az arra alkalmas átalakítások 

folyamatos üzemű berendezésben való kivitelezését is megcéloztuk. 

Értekezésem 3. fejezetében a kutatómunkám során elért legfontosabb eredményeinket 

mutatom be. A táblázatokban megadott adatok minimum 2, de többségében 3 párhuzamos 

kísérlet átlagai, melyek szórása általában ±2,5%-on belül volt. A konverzióértékeket rövid  

(2–3 cm-es) szilikagél rétegen történő szűrést követően a nyerstermékek 31P NMR analízisével 

határoztuk meg, a termeléseket pedig izolált tömegekből számítottuk ki. A termékek 

azonosítását 31P, 1H és 13C NMR spektroszkópiás, illetve HRMS analízissel végeztük. 

A kvantumkémiai számításokat Dr. Mucsi Zoltán végezte a Gaussian program 

különböző (G09226 vagy G16)227 változataival, B3LYP228,229 vagy M06-2X230 módszerekkel.  

                                                                        
* A vegyületek számozását az „Erdemények és értékelésük” fejezetben újrakezdem. 
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3.1. A hozzáadott ligandum nélküli palládiumkatalizált P–C kapcsolási 

reakciók elméleti háttere 

Első célunk a csoportunk által kidolgozott, szokásos ligandumok hiányában 

megvalósítható Pd-katalizált Hirao-reakciók (ld. 33. ábra)154,155 elméleti hátterének 

tanulmányozása volt. 

A reakció lejátszódásával kapcsolatos elképzelésünk szerint MW körülmények között 

az Y2P(O)H reagensek (1) trivalens tautomer formája (1’) töltheti be a korábbi leírások esetén 

hozzáadott ligandumok szerepét a megfelelő Pd-komplex (2) kialakítása során (68. ábra). 

Ugyanis, a szekunder foszfin-oxidok és rokonvegyületeik háromértékű formájukban 

közismerten jól alkalmazhatók átmenetifém-komplexek preligandumaiként, többek között 

kapcsolási reakciók, illetve addíciós vagy hidratációs átalakítások kivitelezésére.231–234 E 

tekintetben a Pd0- és Pt0-katalizátorkomplexek rendelkeznek kiemelt jelentőséggel. 

 
68. ábra A katalizátorképződés feltételezett mechanizmusa. 

A fentiek alapján a csoportunk által kidolgozott P–C kapcsolási reakciók 

lejátszódásának követelménye, hogy a >P(O)H-vegyületeket megfelelő mennyiségben 

alkalmazzuk. Azaz, a bemérésnek fedeznie kell a reakcióhoz szükséges sztöchiometrikus 

mennyiséget és a Pd-komplex P-ligandumait is. Kutatócsoportunkban a felesleg biztosítására 

első közelítésben, a reakció kidolgozása során a legtöbb esetben 1,2–1,5 ekvivalens 

>P(O)H-reagenst használtak (ld. 33. ábra).154,155 

3.1.1. A brómbenzol és dialkil-foszfitok, valamint a difenilfoszfin-oxid 

kapcsolási reakciója palládium-acetát jelenlétében235 

Doktori munkám első lépéseként azt kívántuk meghatározni, hogy a Pd-katalizált 

„ligandummentes” P–C kapcsolási reakciók hatékony lejátszódásához mekkora mennyiségű 

>P(O)H-vegyületet kell minimum alkalmazni. Ehhez először a brómbenzol (3A) és dialkil-

foszfitok (1a-c) kapcsolási reakcióját Pd(OAc)2 prekurzor, Et3N bázis és EtOH vagy MeCN 

oldószer alkalmazásával MW körülmények között vizsgáltuk (8. táblázat). A brómbenzol (3A) 

1,5 ekvivalens dietil-foszfittal (1a) történő keresztkapcsolása MW körülmények között mind a 

korábbi oldószermentes megvalósítás esetén,154 mind EtOH oldószer alkalmazásával jó  

(73–90%-os) termeléssel szolgáltatta a dietil-fenilfoszfonátot (4a) (8. táblázat/ 

1. és 2. kísérletek). MW besugárzás helyett olajfürdős melegítéssel ugyanezen kapcsolási 
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reakció csupán részben játszódott le, a termelés (4a) pedig 42% volt (8. táblázat/ 

”b” lábjegyzet), vagyis az adott paraméterek alkalmazása mellett a MW besugárzás 

elengedhetetlen a reakció hatékony lejátszódásához. Ezt követően az átalakítást MW 

reaktorban, 10% Pd(OAc)2 és EtOH oldószer alkalmazásával, sztöchiometrikus mennyiségű 

foszfit-reagennsel (1a) végeztük el, majd a terméket (4a) közepes (54%-os) hozammal nyertük 

ki (8. táblázat/3. kísérlet). Következtetésképp, 1 ekvivalens P-reagens bemérése nem elegendő 

a P–C kapcsolás hatékony megvalósításához. Ugyanakkor, ha 1,3 ekvivalens dietil-foszfitot 

(1a) használtunk, a termelés már 74% volt (8. táblázat/4. kísérlet), ami összemérhető az 1,5 

ekvivalens (EtO)2P(O)H (1a) bemérésével kapott értékkel (ld. 8. táblázat/2. kísérlet). EtOH 

helyett MeCN oldószerrel valamivel alacsonyabb, 61%-os kihozatalt értünk el (8. táblázat/ 

5. kísérlet). Végül, amennyiben a Pd(OAc)2 mennyiségét 5%-ra csökkentettük, 1,15 ekvivalens 

dietil-foszfit (1a) alkalmazása is elegendő volt a teljes konverzióhoz és jó termeléshez (71%)  

(8. táblázat/6. kísérlet). A legjobb eredményhez vezető körülmények között, azaz 10% 

Pd(OAc)2 és 1,3 ekvivalens P-vegyület alkalmazásával elvégeztük a brómbenzol (3A) és 

dibutil-foszfit (1b), illetve dibenzil-foszfit (1c) reakcióját is. A megfelelő foszfonátokat 74%-os 

(4b), valamint 68%-os (4c) termeléssel állítottuk elő (8. táblázat/7. és 8. kísérletek). A dibenzil-

fenilfoszfonát (4c) szintézise során az etanollal való átésztereződési mellékreakció elkerülése 

érdekében benzil-alkoholt használtunk oldószerként (8. táblázat/8. kísérlet). Ám kisebb 

mennyiségű (7%) BnP(O)(OBn)2 melléktermék keletkezése ekkor is elkerülhetetlen volt. A 

vizsgált dialkil-foszfitok közül a benzilszármazék (1c) volt a legreakcióképesebb. 

8. táblázat A brómbenzol (3A) és dialkil-foszfitok (1a-c) Hirao-reakciója MW besugárzás hatására 

Pd(OAc)2 és Et3N jelenlétében, különböző mólarányok és oldószerek alkalmazásával. 

 

(RO)2P(O)H Pd(OAc)2 

(%) 
Oldószer 

T 

(°C) 

t 

(perc) 

Konverzióa 

(%) 

Termelés 

(%) 
Kísérlet 

R (ekv.) 

Et (1a) 

1,5 
5 – 120 30 97154 90b (4a)154 1 

10 EtOH 120 30 100 73 (4a) 2 

1,0 10 EtOH 120 30 <100 54 (4a) 3 

1,3 10 

EtOH 120 30 100 74 (4a) 4 

MeCN 120 30 100 61 (4a) 5 

1,15 5 EtOH 120 60 100 71 (4a) 6 

Bu (1b) 1,3 10 EtOH 120 30 100 74 (4b) 7 

Bn (1c) 1,3 10 BnOH 110 15 100 68 (4c)c 8 
a 31P NMR alapján. b Hagyományos olajfürdős melegítéssel a konverzió 52%, a termelés pedig 42% (4a) volt.  
c Melléktermékként 7% BnP(O)(OBn)2 is jelen volt a nyerstermékben. 
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A következő kísérletsorozatban a brómbenzol (3A) és difenilfoszfin-oxid (1d) 

reakcióját 10% Pd(OAc)2 jelenlétében 150 °C-on tanulmányoztuk (9. táblázat). Egy ekvivalens 

P-reagens alkalmazásával csupán 54%-os hozammal izoláltuk a terméket (4d) (9. táblázat/ 

1. kísérlet), akárcsak a dietil-foszfit (1a) esetében. A foszfin-oxid (1d) relatív mennyiségét 

növelve 1,3 ekvivalens bemérésére volt szükség az optimális konverzió (100%) és termelés 

(87%) eléréséhez (9. táblázat/2. és 3. kísérletek). Acetonitril oldószer alkalmazása pedig ez 

esetben is termeléscsökkenést vont maga után (9. táblázat/4. kísérlet). 

9. táblázat A brómbenzol (3A) P–C kapcsolási reakciója 1–1,3 ekvivalens difenilfoszfin-oxiddal (1d) 

10% Pd(OAc)2 és 1,1 ekvivalens Et3N jelenlétében MW körülmények között. 

 
Ph2P(O)H (1d) (ekv.) Oldószer Konverzióa (%) Termelés (4d) (%) Kísérlet 

1,0 EtOH <100 54 1 

1,2 EtOH 95 79 2 

1,3 
EtOH 100 87 3 

MeCN 100 67 4 
a 31P NMR alapján. 

Elmondható, hogy 1 ekvivalens >P(O)H-reagens bemérése nem elegendő a reakció 

megfelelő lejátszódásához. Ez eleget tesz első hipotézisünknek (ld. 68. ábra), ami alapján, ha 

10% Pd-prekurzort használunk további 20% >P(O)H-vegyület jelenlétére van szükség a 

Pd-komplex (2) kialakulásához. Azonban, 1,2 helyett 1,3 ekvivalens >P(O)H-reagens 

alkalmazása tovább javította a kihozatalt (ld. 9. táblázat/2. és 3. kísérletek), aminek oka az 

lehet, hogy a reagens további 10%-a a PdII redukciójára fordítódik. Ezt az is alátámasztja, hogy 

a 8. táblázat/4. kísérletben kapott nyerstermékben LC-MS méréssel (EtO)2P(O)OH jelenlétét 

mutattuk ki, ami oxidációs termékként képződhetett a PdII→Pd0 redukció közben.* 

A fentieket összevetve, a katalitikus ciklus biztosításához 5/10% Pd(OAc)2 bemérése 

esetén sztöchiometrikus, valamint a prekurzorra (5/10%) nézve háromszoros mennyiségű, azaz 

1,15/1,3 ekvivalens >P(O)H-vegyület alkalmazása szükséges. Ebből 1 ekvivalens mint reaktáns 

vesz részt a reakcióban, 5/10%-a biztosítja a PdII redukcióját, a fennmaradó 10/20% pedig a 

Pd-komplex (2) ligandumait szolgáltatja. 

                                                                        
* Elméletileg a jelenlévő Et3N is képes redukálni a PdII-prekurzort. Ám korábban igazolták, hogy a PdII→Pd0 

átalakulás még a Pd(OAc)2 mennyiségéhez képest ötvenszeres feleslegben vett Et3N jelenlétében is sokkal lassabb, 

mint a P-ligandummal (adott esetben a trifenilfoszfinnal) lejátszódó redukció.236 Később kimutatták, hogy a tercier 

aminok a Pd(PPh3)Cl2 redukcióját is csupán bázisként segítik elő, a redukálószer pedig maga a ligandum.237 

Ráadásul, ha a trietil-amin az általunk vizsgált reakcióban redukálószerként venne részt, akkor 1,2 ekvivalens  

P-reagens bemérésével legalább akkora termelést kellett volna kapnunk, mint 1,3 ekvivalens esetén (ld. 

9. táblázat/2. és 3. kísérletek). 
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3.1.2.  A Hirao-reakció mechanizmusa235 

A hagyományos ligandumok hiányában elvégezhető Pd-katalizált Hirao-reakció 

elméleti aspektusait kvantuumkémiai számításokkal is vizsgáltuk. Ehhez dr. Mucsi Zoltán a 

Gaussian09 programcsalád használatával, B3LYP/genecp//PCM(MeCN) módszerrel végzett 

számításokat. A katalitikus ciklust a brómbenzol (3A) és dietil-foszfit (1a), illetve 

difenilfoszfin-oxid (1d) P–C kapcsolási reakciója esetén is felállítottuk (69. ábra). Az 

átalakítások energetikai hátterét a 70. ábrán tüntettem fel. 

Első lépésben – az oxidatív addíció során – az aktív katalizátorból (2) és a 

brómbenzolból (3A) a fenilgyűrű és a Pd-atom koordinációjával egy gyenge komplex (5) jön 

létre. Ezt az állapotot tekintettük energetikai szempontból a ciklus kiindulási pontjának. A 

Pd-komplex (5) kialakulása után egy alacsony energiájú (~57 kJ/mol) átmeneti állapoton (6#) 

keresztül a Pd-atom beékelődik a C–Br kötésbe. A komplexben (7) a cisz térállású 

P-ligandumok a stabilabb transz-izomer formába (8) rendeződnek át. Ezután a bromidion 

endoterm módon távozik (de ellenionként a teljes ciklusban részt vesz), majd a komplex (9) 

üres kötőhelyéhez egy további trivalens >P(OH)-molekula (1’) kapcsolódik, ami 70,0 kJ/mol 

(Y = EtO) és 46,7 kJ/mol (Y = Ph) entalpianyereséggel jár. A ligandumcsere után a beépült 

>P(O)H-species hidroxilcsoportjáról a trietil-amin protont szakít le és egy ikerionos szerkezetű 

komplex (11) képződik. A kétféle P-vegyület esetén a deprotonálás (10→11) entalpiája közti 

szignifikáns különbség [–41,9 kJ/mol (Y = EtO) és –0,3 kJ/mol (Y = Ph)] a komplexek 

stabilitásában keresendő: az etoxicsoportok jobb elektonküldő képessége miatt a 11a 

keletkezése kedvezőbb. Fontos megemlíteni, hogy a számítások szerint a katalizátor (2) 

közvetlen deprotonálódása kedvezőtlen: a 2a→2a–H+ átalakulás 33,2 kJ/mol, a 2d→2d–H+ 

pedig 60,2 kJ/mol enegiabefektetést igényelne. Az utolsó lépésben a deprotonált 

P-ligandummal rendelkező intermedier (11) reduktív átrendeződésével – 12# átmeneti állapoton 

keresztül – kialakul a P–C kötés. Ez esetben a 11d→13d átalakulás kisebb aktiválási energiája 

azt jelenti, hogy az intermedier (11d) gyorsabban stabilizálódik, mint az etoxicsoportokat 

tartalmazó molekula (11a). Végül a termékkomplex (13) exoterm disszociációja teszi a 

folyamatot irreverzibilissé. Regenerálódás után a katalizátor (2) készen áll a következő ciklus 

biztosításához. Összességében az 5→13 folyamat mindkét P-reagens esetében jelentős, 

~150 kJ/mol energianyereséggel jár. 
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69. ábra A brómbenzol (3A) és Y2P(O)H reagensek (1) (Y = EtO, Ph) kapcsolási reakciójának katalitikus 

ciklusa. 

Összefoglalva a kísérleti és elméleti kémiai eredményeinket, elmondható, hogy a 

csoportunk által kidolgozott Pd-katalizált P–C kapcsolási reakció mechanizmusában a 

>P(O)H-vegyületek kiemelt jelentőséggel bírnak, mivel trivalens >P(OH)-formájuk 

P-reagensként, ligandumként és redukálószerként is szolgál. 

A továbbiakban a katalizátor (2) kialakulásának pontosabb megismerését céloztuk meg. 
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70. ábra A Hirao-reakció energetikai háttere a brómbenzol (3A) és dietil-foszfit (1a), illetve difenilfoszfin-oxid (1d) kapcsolása esetén.



A Hirao P–C kapcsolási reakció mint fontos foszfonát, foszfinát és tercier foszfin-oxid előállítási módszer – 
alternatív lehetőségek 

Eredmények és értékelésük 53 

3.1.3.  A katalizátor képződésének tanulmányozása a brómbenzol és 

dietil-foszfit, illetve diarilfoszfin-oxidok kapcsolása során235,238 

A katalizátor képződésének vizsgálata céljából a palládium-acetátból és dietil-foszfitból 

(1a) készített komplexet (2a) izoláltuk, majd a brómbenzol (3A) és dietil-foszfit (1a) kapcsolási 

reakciójában 10%-os mennyiségben katalizátorként hasznosítottuk (71. ábra).235 A komplex 

(2a) 31P NMR eltolódása megegyezett a Kalek és Stawinski által közölt adattal.34 Az említett 

módon hasonlóan jó (72%-os) termeléssel tudtuk kinyerni a dietil-fenilfoszfonátot (4a), mint a 

katalizátor in situ előállítása során (ld. 8. táblázat/4. kísérlet). 

 
71. ábra A Hirao-reakció katalizátorának (2a) előállítása és aktivitásának tesztelése. 

Meg kívántuk vizsgálni, hogy a brómbenzol (3A) és difenilfoszfin-oxid (1d) 

reakciójában a ligandumként és redukálószerként szolgáló reagensfelesleg helyettesíthető-e az 

olcsóbb és stabilabb dietil-foszfittal (1a). Ehhez a Hirao-reakciót 1 ekvivalens Ph2P(O)H (1d) 

és 0,3 ekvivalens (EtO)2P(O)H (1a) jelenlétében kétféleképp hajtottuk végre (72. ábra).235 Az 

első esetben az összes komponenst egyszerre mértük be, majd közvetlenül reagáltattuk, a 

második variációban pedig a Pd(OAc)2 és a dietil-foszfit (1a) 15 perces előreakcióját követően 

végeztük el a keresztkapcsolást. Mindkét esetben hasonló volt a termelés (~80%), ehhez képest 

a 9. táblázat/3. kísérlet némileg hatékonyabb volt. Ugyanakkor, dietil-fenilfoszfonát (4a) P–C 

kapcsolt melléktermék keletkezését nem tapasztaltuk. 

 

 Konverzióa (%) Termelés (4d) (%) 

Az összes komponenst egyszerre reagáltattuk: 100 80 

150 °C-on 15 perces előreakciót követően: 100 79 

a 31P NMR alapján. 

72. ábra A dietil-foszfit (1a) mint preligandum alkalmazása a brómbenzol (3A) és difenilfoszfin-oxid (1d) 

reakciójában. 



A Hirao P–C kapcsolási reakció mint fontos foszfonát, foszfinát és tercier foszfin-oxid előállítási módszer – 
alternatív lehetőségek 

Eredmények és értékelésük 54 

Elmondható, hogy a dietil-foszfit (1a) hozzáadása alkalmas módszer a difenilfoszfin-

oxid (1d) feleslegének helyettesítésére. Ennek az lehet az oka, hogy a dietil-foszfit (1a) kisebb 

reakciókészségű, mint a difenilfoszfin-oxid (1d) és ezért nem lépett konkurens kapcsolási 

reakcióba. Megjegyzendő, hogy ezzel szemben, a brómbenzol (3A) és (EtO)2P(O)H (1a) 

reakciója során 0,3 ekvivalens Ph2P(O)H (1d) „preligandum” bemérésével nem elhanyagolható 

mennyiségű (17%) melléktermék (4d) is képződött, így az utóbbi esetben célszerűbb csak az 

1a vegyületet kis feleslegben alkalmazni. 

A katalizátorképződés pontosabb megértéséhez a továbbiakban a brómbenzol (3A) és 

diarilfoszfin-oxidok (1d-g) kapcsolási reakcióját tanulmányoztuk (10. táblázat).238 Kísérleteink 

során MW körülmények között 5% Pd(OAc)2 mellett 1,15 ekvivalens >P(O)H-reagenst (1d-g), 

trietil-amin bázist és EtOH oldószert alkalmaztunk. A difenilfoszfin-oxid (1d), illetve a 

bisz(4-metilfenil)-foszfin-oxid (1e) arilezése 120 °C-on fél óra alatt csupán ≤20% konverzióval 

ment végbe (10. táblázat/1. és 3. kísérletek), 1 óra elteltével viszont teljes konverzióval és jó 

termeléssel (83%) jutottunk a termékekhez (4d és 4e) (10. táblázat/2. és 4. kísérletek). Hasonló 

körülmények között a bisz(2-metilfenil)-foszfin-oxid (1f) és bisz(3,5-dimetilfenil)-foszfin-oxid 

(1g) reakciója sokkal gyorsabban, már 15 perc alatt végbement, majd tisztítás után a foszfin-

oxidokat 80% (4f), illetve 82%-os (4g) hozammal nyertük (10. táblázat/5. és 6. kísérletek). 

10. táblázat A brómbenzol (3A) és diarilfoszfin-oxidok (1d-g) Pd-katalizált kapcsolási reakciója. 

 

Ar t (perc) Konverzióa (%) Termelés (%) Kísérlet 

Ph (1d) 
30 20 – 1 

60 100 83 (4d) 2 

4-MeC6H4 (1e) 
30 11 – 3 

60 100 83 (4e) 4 

2-MeC6H4 (1f) 15 100 80 (4f) 5 

3,5-diMeC6H3 (1g) 15 100 82 (4g) 6 
a 31P NMR alapján. 

Megjegyzendő, hogy hasonlóan a brómbenzol (3A) és dietil-foszfit (1a) kapcsolása 

során tapasztaltakkal, a difenilfoszfin-oxid (1d), bisz(2-metilfenil)-foszfin-oxid (1f) és 

bisz(3,5-dimetilfenil)-foszfin-oxid (1g) arilezése után kapott nyerstermékekben a 

P-reagensekből oxidálódott melléktermékek, jelen esetben diarilfoszfinsavak jelenlétét 

mutattuk ki LC-MS mérésekkel. Ez megerősíti, hogy a >P(O)H-vegyületek részt vesznek a PdII 

redukciójában. 
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A leírtak alapján a fenilgyűrűn 2-es, illetve 3-as helyzetben lévő metilcsoportok 

jótékony hatással voltak a keresztkapcsolások kimenetelére. Azonban kérdéses, hogy a 

szubsztituensek jelenléte a katalizátor (2) kialakulását, vagy magát a Hirao-reakciót segíti-e 

elő. Ennek vizsgálatára a brómbenzol (3A) és a difenilfoszfin-oxid (1d) reakciójában a bisz(2-

metilfenil)-foszfin-oxidot (1f) 0,15 ekvivalens mennyiségben P-ligandumként alkalmaztuk 

(11. táblázat/1. és 2. kísérletek). A reakció gyorsabban, már 25 perc alatt lejátszódott, mint 

amikor a difenilfoszfin-oxid (1d) reagensként és P-ligandumként is szolgált (ld. 10. táblázat/ 

2. kísérlet). A termékelegyben 5% bisz(2-metilfenil)-foszfin-oxidból képződött melléktermék 

(4f) jelenlétét mutattuk ki. A bisz(3,5-dimetilfenil)-foszfin-oxidból (1g) képződött katalizátor 

közepes aktivitást mutatott (11. táblázat/3. kísérlet) az előbb bemutatott foszfin-oxidokat  

(1d és 1f) tartalmazó komplexekhez képest. A bisz(4-metilfenil)-foszfin-oxid (1e) 

preligandummal végzett reakció pedig hasonló eredményre vezetett (11. táblázat/4. kísérlet), 

mint a csupán difenilfoszfin-oxidot (1d) alkalmazó kontrollkísérlet (ld. 10. táblázat/2. kísérlet). 

Vagyis, a para-helyzetű metilcsoport jelenléte elhanyagolható hatással volt a Hirao-reakció 

időbeli lejátszódására. A 2-es és 3-as helyzetben metilcsoportot tartalmazó diarilfoszfin-oxidok 

(1f és 1g) előnyös hatása pedig azzal magyarázható, hogy a belőlük képződő katalizátor (2) 

aktívabb, mint a difenilfoszfin-oxidból (1d) vagy a bisz(4-metilfenil)-foszfin-oxidból (1e) 

kialakuló komplexek. Összességében, a tárgyalt >P(OH)-ligandumokat tartalmazó komplexek 

aktivitása a P-vegyületek vonatkozásában a következő tendenciát mutatta: 

Ph2P(O)H ~ (4-MeC6H4)2P(O)H  (3,5-diMeC6H3)2P(O)H  (2-MeC6H4)2P(O)H. 

11. táblázat A brómbenzol (3A) és a difenilfoszfin-oxid (1d) Pd-katalizált Hirao-reakciója különböző 

diarilfoszfin-oxidok (1d-g) mint preligandumok jelenlétében. 

 

Ligandum (L) 

 
Pd(OAc)2 

(%) 

t 

(perc) 

Konverzióa 

(%) 

Termelés (4d) 

(%) 
Kísérlet 

Ar (ekv.) 

2-MeC6H4 (1f) 0,15 5 
15 20 – 1 

25 100 78b 2 

3,5-diMeC6H3 (1g) 0,15 5 30 39 – 3 

4-MeC6H4 (1e) 0,15 5 60 100 90c 4 

a 31P NMR alapján. b 95%-os tisztaság, melléktermék: Ph(2-MeC6H4)2P(O) (4f). c 89%-os tisztaság, 

melléktermék: Ph(4-MeC6H4)2P(O) (4e). 
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Láthattuk, hogy a diarilfoszfin-oxidokból (1d-g) képződő katalizátor aktivitása 

jelentősen befolyásolja a reakció időbeli lefutását, vagyis a reakcióképességi sorrend 

meghatározására a 10. táblázatban szereplő reakcióidőket nem lehet egzaktul összehasonlítani. 

Így ennek vizsgálatára kompetitív reakciókat végeztünk, azaz a brómbenzolra (3A) nézve a 

kétféle a foszfin-oxidot 0,575–0,575 ekvialens mennyiségben mértük be (12. táblázat). 

Amennyiben nem vittük teljes konverzióig az átalakításokat, láthattuk, hogy melyik >P(O)H-

vegyület fogy gyorsabban, azaz melyik a reakcióképesebb. A megszakított reakciók összetétele 

alapján a difenilfoszfin-oxid (1d) reaktívabb, mint a bisz(2-metilfenil)-foszfin-oxid (1f) és a 

bisz(3,5-dimetilfenil)-foszfin-oxid (1g) (12. táblázat/1. és 3. kísérletek), a két szubsztituált 

származék közül pedig a bisz(3,5-dimetilfenil)-foszfin-oxid (1g) a reakcióképesebb 

(12. táblázat/5. kísérlet). E különbségeket a metilcsoportok jelenléte miatti sztérikus gátlás 

okozhatja. A Ph2P(O)H (1d) – (4-MeC6H4)2P(O)H (1e) konkurens reakciójának eredménye 

arra utal, hogy a szubsztituált foszfin-oxid (1e) a kevésbé reakcióképes (12. táblázat/ 

7. kísérlet). Megjegyzendő, hogy amennyiben az átalakításokat teljessé tettük, a termékek 

aránya minden esetben közel 1:1 volt (12. táblázat/2., 4. és 6. kísérletek). 

Tehát a kompetitív reakciók esetén kapott termékarányok releváns információt adnak a 

vizsgált diarilfoszfin-oxidok (1e-g) relatív reaktivitásáról, ami a következő: 

(2-MeC6H4)2P(O)H  (3,5-diMeC6H3)2P(O)H  (4-MeC6H4)2P(O)H  Ph2P(O)H. 

12. táblázat Kétféle diarilfoszfin-oxid kompetitív Hirao-reakciója brómbenzollal (3A) Pd(OAc)2 

jelenlétében MW körülmények között. 

 

Ar1
2P(O)H Ar2

2P(O)H 
T 

(°C) 

t 

(perc) 

Konverzióa 

(%) 

Termékösszetétela (%) Termelés 

(%) 
Kísérlet 

PhP(O)Ar1
2 PhP(O)Ar2

2 

Ph (1d) 
2-MeC6H4 

(1f) 
120 

7 60b 81 (4d) 19 (4f) – 1 

15 100 51 (4d) 49 (4f) 72c 2 

Ph (1d) 
3,5-diMeC6H3 

(1g) 
120 

15 85b 63 (4d) 37 (4g) – 3 

20 100 53 (4d) 47 (4g) 80c 4 

2-MeC6H4 

(1f) 

3,5-diMeC6H3 

(1g) 

100 15 52b 28 (4f) 72 (4g) – 5 

120 5 100 50 (4f) 50 (4g) 88c 6 

Ph (1d) 
4-MeC6H4 

(1e) 
120 30 27b 62 (4d) 38 (4e) – 7 

a 31P NMR alapján. b Átlagos konverzió a két komponensre. c A két komponens átlagos moláris tömege alapján. 
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A kísérleti eredményeink alapján a katalizátor aktivitása, melyet a foszfin-oxid (1d-g) 

preligandumok sztérikus és elektronikus tulajdonságai befolyásolnak, nagyobb hatással van a 

Hirao-reakció időbeli lejátszódására, mint a diarilfoszfin-oxidok (1d-g) reaktivitása. Ezért 

lehetséges az, hogy annak ellenére, hogy a vizsgált diarilfoszfin-oxidok közül 

bisz(2-metilfenil)-foszfin-oxid (1f) a legkevésbé reakcióképes, mégis e >P(O)H-vegyület 

reakciója a leggyorsabb. 

3.1.4.   A katalizátorképződés mechanizmusának kvantumkémiai 

vizsgálata235,238 

A szakirodalomban leírt Pd-komplexeket, melyek a tárgyalt Hirao-reakció katalizátorai 

lehetnek, a 73. ábrán tüntettem fel. Buono és munkatársai „dimer” komplexek (I) keletkezését 

írták le a Pd(OAc)2 és aril- vagy alkilfoszfin-oxidok reakciójából.239 Kalek és Stawinski a  

P–C kapcsolási reakciók katalizátorául egy másik típusú, (Ph3P)2PdOAc– (II) komplexet 

javasoltak, a III speciest pedig inaktívnak tekintették.34 Ackermann csoportja szerint viszont 

ugyanezen komplex (III) egy másik típusú reakció aktív katalizátorául szolgált.240 

 
73. ábra A Hirao-reakció lehetséges katalizátorai. 

Kvantumkémiai számítások alapján a Pd(OAc)2 és difenilfoszfin-oxid (1d) vagy 

dimetil-foszfit (1h) reakciójából a Buono csoportja által javasolt „dimer” komplex (jelen 

esetben Id és Ih) keletkezése kedvezőtlen: a megfelelő monomerekből +82,3 kJ/mol (IVd) 

illetve +20,7 kJ/mol (IVh) entalpiaváltozással járna (74. ábra).235 A „dimer” formák (I) 

emellett rendezetlen és aszimmetrikus struktúrával rendelkeznek. 

 

Y 
ΔH (kJ/mol) 

1. lépés 2. lépés  

Ph (d) –252,0 82,3 

MeO (h)  –222,9 20,7 

74. ábra Monomer (IV) és dimer (I) PdII-komplexek Pd(OAc)2-ból és >P(O)H-vegyületekből történő 

képződésének elméleti kémiai vizsgálata B3LYP/6-31G(d,p)//PCM(MeCN) szinten. 
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A következő lépésben az általunk javasolt „PdP2” típusú (2) katalizátor képződésének 

termodinamikáját vizsgáltuk. Az elméleti kémiai számítások szerint a Pd(OAc)2 és a 

3.1.3. fejezetben is tanulmányozott diarilfoszfin-oxidok (1d,f,g) reakciója redukció és ligáció 

révén igen kedvező, ≥109 kJ/mol entalpianyereséggel szolgáltatja a komplexeket (2) 

(75. ábra). Látható, hogy a Pd-species (2) kialakulása difenilfoszfin-oxidból (1d) valamelyest 

nagyobb energianyereséggel jár, mint a metilcsoportokkal rendelkező diarilfoszfin-oxidokból 

(1f és 1g). Ez a metilcsoportok miatti sztérikus gátlás szerepére, és az ebből fakadó kissé lazább 

Pd–P kötésre utal. 

 

 ΔH (kJ/mol) 

Ph (d) –145,3 
2-MeC6H4 (f) –119,1 

3,5-diMeC6H3 (g) –108,7 

75. ábra A Pd(OAc)2 diarilfoszfin-oxidokkal (1d,f,g) történő reakciójának termodinamikája 

B3LYP/genecp//PCM(EtOH) módszer alapján. 

Az aktív katalizátor kialakulásának pontos mechanizmusát kvantumkémiai 

számításokkal, a B3LYP/genecp//PCM(EtOH) módszerrel állítottuk fel.235 A Pd(OAc)2 és 

diarilfoszfin-oxidok (1d,f,g) reakciójának legvalószínűbb mechanizmusát a 76. ábrán 

szemléltettem. A Pd(OAc)2 és két Ar2P(OH) (1’d,f,g) kölcsönhatásából létrejövő PdII-komplex 

(15) deprotonációja után a species (16) egyik acetátionja egy harmadik diarilfoszfin-oxid 

egységre cserélődik le és egy intermolekuláris O-beékelődés megy végbe a „P–O–Pd” funkciót 

tartalmazó intermediert (18) eredményezve. A következő lépésben az acetátion a Pd-komplex 

(19) „Ar2POPd” részének P-atomjára lép be. A reduktív elimináció egy átmeneti állapoton (20#) 

keresztül a Pd0-komplexet (21) és az Ar2POAc (22) vegyületet szolgáltatja. Az intermedier (21) 

végül az oxidált diarilfoszfinsav (23) és az acetátion eliminációja, illetve az „acil-foszfin” (22) 

melléktermék hidrolízisével regenerálódó Ar2P(OH) (1’) molekula beépülése révén 

stabilizálódik és kialakul a katalitikusan aktív forma (2). 

A folyamat energetikáját a 77. ábrán tüntettem fel. Az látszik, hogy mindhárom vizsgált 

diarilfoszfin-oxid (1d,f,g) esetén hasonló tendenciát követnek az entalpiaértékek. A katalizátor 

(2) képződésének teljes energianyeresége a metilcsoportokkal rendelkező foszfin-oxidokból  

(1f és 1g) némileg nagyobb, mint a difenilfoszfin-oxidból (1d). Ám ez nem elegendő 

magyarázat arra, hogy a kísérletek során (ld. 11. táblázat) miért tapasztaltuk bizonyos 

Pd-komplexek (2f és 2g) jóval nagyobb aktivitását a Pd[P(OH)Ph2] (2d) katalizátorhoz képest. 
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76. ábra A katalizátorképződés mechanizmusa Pd(OAc)2 és diarilfoszfin-oxidok (1d,f,g) alkalmazása esetén. 

 
77. ábra Az aktív katalizátor kialakulásának energetikai háttere a Pd(OAc)2 és diarilfoszfin-oxidok (1d,f,g) 

reakciója során, B3LYP/genecp//PCM(EtOH) módszer alapján. 
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Végül a Pd0 Ar2P(OH) (1’d,f,g) és Ph3P (24) ligandumokkal történő komplexképzését 

is elméleti számításokkal, a B3LYP/genecp//PCM(EtOH) módszerrel vizsgáltuk (78. ábra).235 

A mono- (25) és bisz-komplexek (2) kialakulása minden vizsgált ligandummal exoterm módon, 

–150,5 és –27,7 kJ/mol közti entalpianyereséggel jár. A hármas komplex (26) kialakulása 

viszont a difenilfoszfin-oxid (1’d) trivalens formájával már nem olyan előnyös 

(ΔH = 4,8 kJ/mol), mint a bisz-ligáció (ΔH = –39,1 kJ/mol). Sőt, a tautomer bisz(2-metilfenil)-

foszfin-oxid (1’f), bisz(3,5-dimetilfenil)-foszfin-oxid (1’g) és a trifenilfoszfin (24) esetén a 

trisz-komplex (26) létrejötte erdoterm (az entalpiaigény rendre 51,3, 18,1 és 53,9 kJ/mol), 

feltehetően a helyettesítők okozta sztérikus gátlás miatt. A négytagú komplex (27) képződése 

mind a négy ligandum esetén kedvezőtlen. A folyamatok összenergiáját tekintve a 

(2-MeC6H4)P(OH) (1’f), (3,5-diMeC6H3)P(OH) (1’g) és a Ph3P (24) ligandumokkal a kétszeres 

komplex (2) – vagyis a Hirao-reakcióban feltételezett aktív katalizátor – keletkezése, míg a 

Ph2P(OH) (1’d) forma esetén a trisz-ligáció az optimális. Az is látszik, hogy a 

(2-MeC6H4)P(OH) (1’f) komplexképző képessége igen hasonló a trifenilfoszfinhoz (24). 

 

Y Z  
ΔH (kJ/mol) 

1. lépés 2. lépés 3. lépés 4. lépés 

Ph OH (1’d) –106,2 –39,1 4,8 79,1a 

2-MeC6H4 OH (1’f) –90,6 –27,7 51,3 174,6a 

3,5-diMeC6H3 OH (1’g) –97,2 –31,2 18,1 83,0a 

Ph Ph (24) –150,5 –91,3 53,9 113,6 
a Becsült értékek. 

78. ábra A Pd0 diarilfoszfin-oxidok trivalens formájával (1’d,f,g) vagy trifenilfoszfinnal (24) való 

komplexképzésének kvantumkémiai tanulmányozása, B3LYP/genecp//PCM(EtOH) szinten. 

Az átmenetifém-katalizátor koordinációs száma döntő jelentőségű az adott reakció 

lejátszódásában. Ugyanis, egy „alulkomplexált” fém, jelen esetben a Pd nem aktív és nem is 

stabil, ezért bomlást szenvedhet el, illetve kicsapódhat. A zsúfolt komplexek szintén nem elég 

aktívak. A tárgyalt Hirao-reakcióban a legjobb katalizátorforma a bisz-komplex (2), hiszen 

egyszeres ligációval az „alulkomplexált” intermedier (25) alakul ki, míg a három és négytagú 

komplexek (26 és 27) sztérikusan gátolt, zsúfolt speciesek. 
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3.2. A palládiumkatalizált Hirao-reakció kiterjesztése 

Disszertációm következő alfejezetében a Pd-katalizált Hirao-reakció alkalmazhatósági 

körének feltérképezésére irányuló kísérleteink eredményeit mutatom be. 

3.2.1. Aromás szubsztrátumok reakcióképességének vizsgálata241 

Először különböző távozó csoportot tartalmazó aromás szubsztrátumok egymáshoz 

viszonyított reakcióképességére voltunk kíváncsiak. Ennek feltérképezésére első 

kísérleteinkben a jódbenzolt (3B) 5% Pd(OAc)2 és 1,1 ekvivalens Et3N jelenlétében reagáltattuk 

>P(O)H-vegyületekkel EtOH oldószerben (13. táblázat). Difenilfoszfin-oxiddal (1d) 

100 °C-on 1 óra, 120 °C-on 20 perces reakcióidő vezetett teljes konverzióhoz és jó termeléshez 

(89–91%) (13. táblázat/1. és 2. kísérletek). Dietil-foszfittal (1a) 120 °C-on 30 perces reakciót 

követően a terméket (4a) 75%-os hozammal nyertük (13. táblázat/3. kísérlet). 

13. táblázat A jódbenzol (3B) kapcsolási reakciója difenilfoszfin-oxiddal (1d) vagy  

dietil-foszfittal (1a) Pd(OAc)2 jelenlétében MW  körülmények között. 

 

Y T (°C) t (perc) Konverzióa (%) Termelés (%) Kísérlet 

Ph (1d) 
100 60 100 91 (4d) 1 

120 20 100 89 (4d) 2 

EtO (1a) 120 30 100 75 (4a) 3 
a 31P NMR alapján. 

A jódbenzollal (3B) ellentétben a brómbenzol (3A) 100 °C-on nem lépett reakcióba a 

difenilfoszfin-oxiddal (1d) (14. táblázat/1. kísérlet), vagyis a várakozásnak megfelelően a két 

szubsztrátum közül a P–C kapcsolásban a jódbenzol (3B) a reaktívabb. Korábbi eredményeink 

alapján magasabb hőmérsékleten (120–150 °C-on) viszont lejátszódik a difenilfoszfin-oxid 

(1d) arilezése brómbenzollal (3A) (14. táblázat/2. és 3. kísérletek).235,238 Kíváncsiak voltunk a 

reakció pontosabb időbeli lefutására, ezért a 120 °C-on végzett keresztkapcsolást különféle 

reakcióidőkig vittük. Az adatokat minimum három párhuzamos kísérlet átlagából nyertük,  ahol 

a szórás ±2,5% tartományon belül volt. Míg 25–30 perc alatt a konverzió maximum 20% volt 

(14. táblázat/4–6. kísérletek), addig 32 percet követően 75%-os (14. táblázat/7. kísérlet),  

35 percnél pedig 99%-os (14. táblázat/8. kísérlet) átalakulást tapasztaltunk. Tehát, a Hirao-

reakció 20–25 percnél kezdődik és 35 perc után fejeződik be, vagyis viszonylag gyorsan 

lejátszódik. A kezdeti, 20–25 perces ún. indukciós periódus alatt valószínűleg az aktív 
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Pd-katalizátorforma (2) alakul ki (79. ábra). Legjobb tudomásunk szerint a kapcsolási reakciók 

esetén ezt a jelenséget eddig még nem figyelték meg. Megjegyzendő, hogy e megfigyelésünk 

alapján a szakirodalomban leírt reakcióidőket érdemes óvatosan kezelni, hiszen előfordulhat, 

hogy az adott idő jelentős részét hasonló indukciós periódus teszi ki. 

14. táblázat A hőmérséklet és a reakcióidő részleges optimalizálása a brómbenzol (3A) 

és difenilfoszfin-oxid (1d) Pd-katalizált reakciójában. 

 

T (°C) t (perc) Konverzióa (%) Termelés (4d) (%) Kísérlet 

100 60 0 – 1 

120 60 100 83238 2 
150 30 100 87b,235 3 

120 

25 5 – 4 
28 12 – 5 

30 20 – 6 

32 75 – 7 

35 99 81 8 
a 31P NMR alapján. b 10% Pd(OAc)2 és 1,3 ekv. Ph2P(O)H (1d) alkalmazásával. 

 

79. ábra A brómbenzol (3A) és difenilfoszfin-oxid (1d) Hirao-reakciójának kinetikája 120 °C-on. 

A brómbenzol (3A) és dietil-foszfit (1a) reakciójának méretnövelésével párhuzamosan 

megkíséreltük a Pd(OAc)2 és a P-reagens mennyiségének csökkentését (15. táblázat). Kis, 

0,5 mmol-os méretben a dietil-fenilfoszfonátot (4a) 10% Pd(OAc)2 és 1,3 ekvivalens >P(O)H-

vegyület (1a) alkalmazásával nyertük megfelelő (72%-os) termeléssel (15. táblázat/1. kísérlet). 

Kétszeres, majd négyszeres méretnöveléssel 5% PdII só és 15%-os foszfitfelesleg elegendő volt 

hasonló hozamok (71%, illetve 75%) biztosításához (15. táblázat/2. és 3. kísérletek). Az utóbbi 

méretben 2% Pd(OAc)2 és 1,06 ekvivalens dietil-foszfit (1a) használata is lehetővé tette a 

hatékony kapcsolást (15. táblázat/4. kísérlet). Végül 20-szoros méretnöveléssel, azaz grammos 

tételben a megfelelő katalizátorkomponensek 2 és 6%-a 80%-os hozamot eredményezett 

(15. táblázat/5. kísérlet). 
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15. táblázat A brómbenzol (3A) és dietil-foszfit (1a) keresztkapcsolásának méretnövelése. 

 

Méret 
PhBr (3A)  

(mmol) 

Pd(OAc)2  

(%) 

(EtO)2P(O)H  

(1a) (ekv.) 

Termelés  

(4a) (%) 
Kísérlet 

1x 0,5 10 1,3 72 1 
2x 1,0 5 1,15 71 2 

4x 2,0 
5 1,15 75 3 

2 1,06 73 4 

20x 10 2 1,06 80 5 

Végül a Hirao-reakciót a fenil-trifluormetánszulfonátra (3C) is kiterjesztettük. 

Difenilfoszfin-oxiddal (1d) a szubsztrátum (3C) 120 °C-on 30 perc alatt nem lépett reakcióba 

(16. táblázat/1. kísérlet), erélyesebb körülmények között (150 °C-on) 20 perces reakcióidőre 

volt szükség a teljes konverzió eléréséhez (16. táblázat/2. és 3. kísérletek). A dietil-foszfit (1a) 

arilezése 120 °C-on 1 óra, 150 °C-on pedig 30 perc alatt játszódott le (16. táblázat/4. és 

5. kísérletek). Megemlítendő, hogy a fenil-metánszulfonátot – 120–165 °C és 10% Pd(OAc)2 

vagy Pd(PPh3)4 alkalmazásával – ezidáig nem tudtuk P–C kapcsolási reakcióba vinni. 

16. táblázat A fenil-trifluormetánszulfonát (3C) foszforilezése difenilfoszfin-oxiddal 

(1d) vagy dietil-foszfittal (1a) Pd(OAc)2 jelenlétében. 

 
Y T (°C) t (perc) Konverzióa (%) Termelés (%) Kísérlet 

Ph (1d) 

120 30 4 – 1 

135 30 86 70 (4d) 2 

150 20 100 86 (4d) 3 

EtO (1a) 
120 60 ~100 78 (4a) 4 

150 30 ~100 73 (4a) 5 
a 31P NMR alapján. 

A fentiek alapján a „PhI > PhBr > PhOTf” reaktivitási sorrend állt fel, amit a teljes 

átalakuláshoz szükséges reakciókörülmények jellemeznek: 100 °C – 60 perc (3B) 

(13. táblázat/1. kísérlet), 120 °C – 35 perc (3A) (14. táblázat/8. kísérlet), valamint 

150 °C – 20 perc (3C) (16. táblázat/3. kísérlet) paraméterekkel. Ennek további bizonyítására a 

>P(O)H-reagenseket (1a vagy 1d) a fenil-triflát (3C) és 4-brómtoluol (3D) ekvimoláris 

elegyével reagáltattuk (17. táblázat). A 4-brómtoluol (3D) metilcsoportjának szerepe a 

kiindulási anyag „jelölése” anékül, hogy a szubsztrátum reaktivitását jelentős mértékben 

befolyásolná. Amennyiben a két arilszármazék egyidejű reakcióját difenilfoszfin-oxiddal (1d) 
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nem vittük teljes konverzióig, két esetben is a 4-brómtoulolból (3D) keletkező vegyület (28d) 

volt jelen nagyobb arányban az elegyben (17. táblázat/1. és 2. kísérletek), a dietil-foszfit (1a) 

megszakított reakciói esetén pedig a dietil-(4-metilfenil)-foszfonát (28a) keletkezett némileg 

(4–34%-kal) nagyobb mennyiségben (17. táblázat/3–5. kísérletek). Tehát a két szubsztrátum 

közül az aril-bromid volt a reakcióképesebb. 

17. táblázat A fenil-trifluormetánszulfonát (3C) és a 4-brómtoluol (3D) Pd-katalizált kompetitív 

kapcsolási reakciója difenilfoszfin-oxiddal (1d) vagy dietil-foszfittal (1a). 

 

Y T (°C) t (perc) 
Konverzióa,b 

(%) 

Termékösszetétela (%) Termelésc 

(%) 
Kísérlet 

4 28 

Ph (1d) 
120 30 25 33 (4d) 67 (28d) – 1 

135 10 80 45 (4d) 55 (28d) 70 2 

EtO (1a) 
100 

30 ~50 48 (4a) 52 (28a) 38 3 

40 ~80 40 (4a) 60 (28a) 72 4 

120 20 ~60 32 (4a) 68 (28a) 51 5 
a 31P NMR alapján. b Átlagos konverzió a két kiindulási komponensre nézve. c Átlagos moláris tömeg alapján. 

A különböző szubsztrátumokat alkalmazó P–C kapcsolási eljárásokat néhány főbb 

szempont szerint a 18. táblázatban értékeltem. Az atomhatékonyság és költség tekintetében a 

brómbenzol (3A) használata a legelőnyösebb, a jódbenzol (3B) alkalmazása mindkét 

szempontból előnytelenebb. A fenil-triflát (3C) foszforilezésének atomhatákonysága 

összemérhető a jódbenzoléval (3B), viszont a szulfonsavszármazék (3C) ára nagyságrendekkel 

magasabb, mint az aril-halogenideké. A reakcióképességi sorrendnek megfelelően a 

legenyhébb körülmények között a jódbenzol (3B) kapcsolási reakciója játszódik le, a 

legmagasabb hőmérséklet pedig a fenil-triflát (3C) reakciójához szükséges. Ráadásul, a 

kereskedelmi forgalomban elérhető aril-halogenidek száma jóval nagyobb, mint a megfelelő 

triflátoké. A bemutatott szempontokat figyelembe véve a P–C kapcsolási reakciókat – az 

elterjedt gyakorlatnak megfelelően – aromás brómvegyületekkel érdemes megvalósítani. 

18. táblázat Az aromás szubsztrátumok (3A-C) alkalmazásának összehasonlítása a  

difenilfoszfin-oxiddal (1a) történő Hirao-reakció példáján keresztül. 

Szempont PhI (3B) PhBr (3A) PhOTf (3C) 

Atomhatékonyság (–)a 0,69 0,77 0,65 

Kiindulási szubsztrátum ára (Ft/ml)b 241,2 37,7 7 640 

Optimális reakciókörülmények 100 °C, 1 óra 120 °C, 35 perc 150 °C, 20 perc 

Alkalmazhatósági körc széles széles korlátolt 
a  M[Ph3P(O)]/{M[PhX]+M[Ph2P(O)H]}. b A https://www.sigmaaldrich.com/hungary.html honlapon 2020. 

augusztus 26-án elért adatok alapján. c Reakcióképesség és az elérhető származékok alapján. 

https://www.sigmaaldrich.com/hungary.html%20honlapon%202020
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3.2.2. Heteroaril-halogenidek Pd-katalizált kapcsolási reakciója242 

Miután megállapítottuk, hogy a P–C kapcsolási reakciókat brómvegyületekkel érdemes 

elvégezni, a szokásos ligandumok nélküli eljárást heteroaril-bromidok (29, 32, 33) 

foszforilezésére terjesztettük ki. A reakciókat 15%-os feleslegben vett difenilfoszfin-oxiddal 

(1d) vagy dietil-foszfittal (1a) MW körülmények között végeztük 5% Pd(OAc)2, 1,1 ekvivalens 

trietil-amin és etanol oldószer alkalmazásával. 

A 2-brómpiridin (29A) és difenilfoszfin-oxid (1d) reakciója esetén a kvantitatív 

átalakuláshoz 150 °C-on 1 órás reakcióidőre volt szükség (19. táblázat/1–4. kísérletek). Az 

optimálisnak talált körülmények alkalmazása és oszlopkromatográfiás tisztítás után a megfelelő 

foszfin-oxidot (30d) 88%-os hozammal izoláltuk (19. táblázat/4. kísérlet). Dietil-foszfittal (1a) 

135 °C-on nem történt reakció (19. táblázat/5. kísérlet), 150 °C-on viszont bomlást 

tapasztaltunk (19. táblázat/”c” lábjegyzet). Ezért a dietil-2-piridilfoszfonátot (30a) végülis a 

„klasszikus” Pd(PPh3)4 katalizátor alkalmazásával nyertük (19. táblázat/6. kísérlet). A drága 

katalizátor alkalmazása ellenére a kapcsolási reakciónak gyakorlati jelentősége van, mivel a 

terméket (30a) ezelőtt csak a 2-brómpiridin (29A) és (EtO)2P(O)Na fotokémiai reakciójával 

tudták előállítani, és csupán részben jellemezték.18 

A 3-brómpiridin (29B) funkcionalizálása a 2-brómpiridinhez (29A) képest enyhébb 

körülmények között is végbement (19. táblázat/7–9. kísérletek). A termékekhez jó, 89%-os 

(30d) és megfelelő, 65%-os (30a) hozammal jutottunk. Az optimális körülmények alapján a 

brómpiridinek (29) a brómbenzolhoz (3A) képest kevésbé reakcióképesek. 

19. táblázat Brómpiridinek (29) Pd-katalizált kapcsolási reakciója >P(O)H-vegyületekkel (1d és 1a). 

 

Brómpiridin (29) Y T (°C) t (perc) Konverzióa (%) Termelés (%) Kísérlet 

 

Ph (1d) 

120 60 32 – 1 

135 30 52 – 2 

150 
30 70 55 (30d) 3 

60 100b 88 (30d) 4 

EtO (1a) 
135c 60 0 – 5 

120 30 100 72 (30a)d 6 

 

Ph (1d) 
135 30 80 – 7 

150 30 100 89 (31d) 8 

EtO (1a) 120 30 91 65 (31a) 9 
a 31P NMR alapján. b Termikus összehasonlító kísérletben a konverzió 7% volt. c Magasabb hőmérsékleten 

bomlás jelentkezett. d 3% Pd(PPh3)4 és 1 ekvivalens dietil-foszfit (1a) alkalmazásával. 
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A 2-, illetve 3-brómtiofén (32A és 32B) és difenilfoszfin-oxid (1d) P–C kapcsolásának 

optimalizálása során 135 °C és fél óra, vagy 150 °C és 25 perc vezetett teljes konverzióhoz 

(20. táblázat/1–3., 5. és 6. kísérletek). A dietil-foszfit (1a) reakciójával 120 °C-on 0,5–1 órás 

reakcióidő alkalmazása után közepes (55–59%-os) kihozatallal tudtuk előállítani a dietil-

tiofenilfoszfonátokat (34a és 35a) (20. táblázat/4. és 7. kísérletek). Magasabb hőmérsékleten 

ez esetben is bomlást tapasztaltunk. Az eredmények alapján a kéntartalmú szubsztrátumok 

reaktivitása összemérhető, a 3-brómtiofén (32B) csupán kismértékben reakcióképesebb. 

Végül a 3-brómfuránt (33B) valamivel erélyesebb körülmények között reagáltattuk a 

difenilfoszfin-oxiddal (1d): 150 °C-on 1 órás reakcióidő és feldolgozás után jó, 87%-os 

termeléssel izoláltuk a difenil-(3-furil)-foszfin-oxidot (36d) (20. táblázat/8. és 9. kísérletek). A 

dietil-foszfittal (1a) való kapcsolás 135 °C-on szintén 1 órás reakcióidőt igényelt 

(20. táblázat/10. kísérlet). 

20. táblázat A 2-, 3-brómtiofén (32) és 3-brómfurán (33B) foszforilezése difenilfoszfin-oxiddal 

(1d) vagy dietil-foszfittal (1a) Pd(OAc)2 jelenlétében.  

 

Szubsztrátum Y T (°C) t (perc) Konverzióa (%) Termelés (%) Kísérlet 

 

Ph (1d) 

120 60 78 – 1 

135 30 100b 82 (34d) 2 

150 25 100 95 (34d) 3 

EtO (1a) 120 60 80 55 (34a) 4 

 

Ph (1d) 
135 30 89 – 5 

150 25 100 85 (35d) 6 

EtO (1a) 120 30 80 59 (35a) 7 

 

Ph (1d) 150 
30 82 – 8 

60 100 87 (36d) 9 

EtO (1a) 135 60 90 72 (36a) 10 
a 31P NMR alapján. b Termikus összehasonlító kísérletben a konverzió 5% volt. 

Az optitmális reakciókörülmények összehasonlításával a heteroaril-bromidok 

brómbenzolhoz viszonyított reakcióképességi sorrendje a következő: 

brómbenzol (3A) > 3-brómpiridin (29B) > 3-brómtiofén (32B) > 2-brómtiofén (32A) > 

> 3-brómfurán (33B) > 2-brómpiridin (29A). 

Vagyis a 3-brómheterocikusok reaktívabbak a keresztkapcsolásban, mint a 2-es 

helyzetben brómatomot tartalmazó szubsztrátumok. A gyűrűben lévő heteroatom 

elektronegativitásának növelése a reakcióképesség csökkenését vonta maga után. 
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Összegezve, megvalósítottuk többféle heteroaril-foszfonát és -foszfin-oxid (30, 31,  

34–36) előállítását MW körülmények között Pd(OAc)2 jelenlétében külön hozzáadott 

P-ligandum nélkül. Néhány új származék kinyerése mellett a piridin- és 3-tiofénszármazékok 

előállítására korábban használt ligandumokat kiváltottuk a P-reagensek kisebb feleslegével, és 

nem egy esetben nagyobb hozamot is kaptunk.52,53,55,126,136 Eredményeink alapján érdemes 

lenne a kapcsolási reakciót további, potenciális biológiai aktivitással rendelkező heteroaromás 

P-vegyület szintézisére is kiterjeszteni. 

3.2.3. A P-reagensek reakcióképességének összehasonlítása235,241 

A >P(O)H-vegyületek reakcióképességének összehasonlítása a tárgyalt Pd-katalizált  

P–C kapcsolások esetén nem könnyű feladat, hiszen három egymást követő részlépésben is 

részt vesznek: a PdII redukálószerei, a katalizátorkomplex ligandumaiként épülnek be és végül 

az aril-halogenidek reakciópartnerei. 

A katalizátorképződés vizsgálatával párhuzamosan felállítottuk a diarilfoszfin-oxidok 

(1d-g) reaktivitási sorrendjét, amit a reagensek sztérikus tulajdonságai befolyásoltak jelentősen 

(ld. 12. táblázat). Ezen kívül kíváncsiak voltunk a széles körben tanulmányozott dietil-foszfit 

(1a) és difenilfoszfin-oxid (1d) egymáshoz viszonyított reakcióképességére is. A „bruttó” 

aktivitást illetően a két reagens közül a dietil-foszfit (1a) tűnik aktívabbnak, hiszen reakciója 

általában alacsonyabb hőmérsékletet igényel (ld. 8. táblázat/4. kísérlet–9. táblázat/3. kísérlet 

vagy 14. táblázat/6. kísérlet–15. táblázat/2. kísérlet). Annak meghatározására, hogy a P–C 

kapcsolásban melyik >P(O)H-vegyület reakcióképesebb, a brómbenzolt (3A) vagy a fenil-

triflátot (3C) a difenilfoszfin-oxid (1d) és a dietil-foszfit (1a) 1:1 arányú elegyével reagáltattuk 

(21. táblázat). A brómbenzol (3A) reakciójában 10% Pd(PPh3)4 katalizátort alkalmaztunk 

(21. táblázat/1. kísérlet), a fenil-triflát (3C) átalakítását pedig 5% Pd(OAc)2 jelenlétében és a 

két >P(O)H-reagens 7,5–7,5%-os feleslegével végeztük el (21. táblázat/2. kísérlet). Mindkét 

átalakítás esetén a trifenilfoszfin-oxid (4d) keletkezett nagyobb arányban, illetve a 

reakcióelegyekben reagálatlan dietil-foszfit (1a) maradt. 

21. táblázat A dietil-foszfit (1a) és difenilfoszfin-oxid (1d) reakcióképességének összehasonlítása. 

 

X 
Pd- 

katalizátor 

1a:1d 

(ekv.) 

T 

(°C) 

t 

(perc) 

Reakcióelegy összetételea (%) 
Kísérlet 

1a 1d 4a 4d 

Br (3A) Pd(PPh3)4 (10%) 0,5:0,5 120 20 11 – 39 50 1 

OTf (3C) Pd(OAc)2 (5%) 0,575:0,575 135 30 8 – 32 60 2 
a 31P NMR alapján. 
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Tehát, a P–C kapcsolásban a Ph2P(O)H (1d) reakcióképesebb, mint a (EtO)2P(O)H (1a), 

annak ellenére, hogy a foszfin-oxid (1d) átalakításához általában erélyesebb körülmények 

szükségesek. A felvázolt látszólagos ellentmondás azzal oldható fel, hogy a dietil-foszfitból 

(1a) aktívabb katalizátor (2a) képződhet, mint a difenilfoszfin-oxidból (1d), és ezért végezhető 

el a foszfit (1a) arilezése enyhébb körülmények között is. 

Doktori munkám vonatkozó részei,238,241,242 illetve kutatócsoportunk előzetes 

eredményei alapján,154,155 a palládiumkatalizált „ligandummentes” Hirao-reakció 

kidolgozásával egy általánosan alkalmazható, egyszerű és könnyen megvalósítható módszert 

fejlesztettünk ki, ami a foszfororganikus vegyületcsaládok széles spektrumát teszi elérhetővé. 

3.3. A nikkelkatalizált Hirao-reakciók elméleti háttere 

A továbbiakban kihívást jelentett számunkra a nikkelkatalitzált P–C kapcsolási reakciók 

elméleti hátterének felderítése, hiszen kutatócsoportunk e területen is jelentős eredményeket ért 

el – a Pd-katalizált módszerhez hasonlóan – ligandumok hozzáadása nélkül (ld. 39. ábra).161 

A szakirodalomban néhány esetben foglalkoztak a Ni-katalizált Hirao-reakciók 

mechanizmusával. A leírások szerint Ni0-prekurzorok alkalmazása esetén a katalitikus ciklus 

Ni0→NiII átmeneten keresztül zajlik le.128–131 NiII-forrásokból redukálószerek (pl. Zn) és 

ligandumok hatására in situ állítható elő az aktív Ni0-katalizátor, amit szintén a Ni0→NiII 

átalakulás követ.132,135 Azonban, egyik esetben sincs megfelelő bizonyíték a Ni0→NiII 

átmenetre, NiII-prekurzorok redukálószerek hozzáadása nélküli használata esetén pedig kérdés, 

hogy miként valósul meg a katalitikus ciklus. A kérdéskört a kutatócsoportunk által kidolgozott  

szokásos ligandumok és redukálószerek hozzáadása néküli P–C kapcsolási reakciók nyomán 

kezdtük el vizsgálni. 

3.3.1. A brómbenzol kapcsolása >P(O)H-reagensekkel NiII sók 

használatával, a szokásos ligandumok és redukálószerek 

hozzáadása nélkül243 

Első megközelítésben – a 3.1.1. fejezetben bemutatott tanulmányhoz hasonlóan – 

modellreakciók megvalósításán keresztül tanulmányoztuk, hogy a nikkelkatalizált hozzáadott 

ligandum nélküli eljárásban is a >P(O)H-vegyületek töltik-e be a ligandumok funkcióját. A 

>P(O)H-reagensek optimális mennyiségének meghatározására a brómbenzol (3A) és 

difenilfoszfin-oxid (1d) reakcióját 10% NiCl2 és 1,1 ekvivalens Cs2CO3 jelenlétében 150 °C-on 

20 percig végeztük: a P-reagenst (1d) 1,0; 1,1; 1,2 és 1,3 ekvivalens mennyiségben bemérve a 

trifenilfoszfin-oxidot (4d) rendre 66%, 76%, 79% és 65% termeléssel nyertük  
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(22. táblázat/1–4. kísérletek). Azaz, a mólarány függvényében a hozamok egy maximumon 

átmenő görbét követnek. Hasonló tendenciát figyeltünk meg a nikkel-klorid helyett nikkel-

bromidot használva, azonban ekkor minden esetben valamivel alacsonyabb volt a termék (4d) 

hozama (22. táblázat/5–8. kísérletek). A dietil-foszfit (1a) kapcsolása esetén a legjobb 

eredményeket szintén 1,2 ekvivalens P-reagens mennyiséggel értül el, mindkét NiII sóval 

150 °C-on 45 perces reakcióidőt és K2CO3 bázist alkalmazva (22. táblázat/9. és 10. kísérletek). 

Az elvégzett kísérletek közül a legjobb kombináció a PhBr (3A) és a Ph2P(O)H (1d) reakciója 

NiCl2 és Cs2CO3 jelenlétében (22. táblázat/3. kísérlet). A MW technika meghatározó szerepét 

termikus összehasonlító kísérletekkel igazoltuk (22. táblázat/”b” és ”d” lábjegyzetek). 

22. táblázat A brómbenzol (3A) és a difenilfoszfin-oxid (1d) vagy dietil-foszfit (1a) kapcsolási 

reakciója NiII-prekurzorok és szervetlen bázisok jelenlétében MW körülmények között. 

 

NiX2 

(10%) 

Bázis 

(1 ekv.) 

t 

(perc) 

Y2P(O)H Konverzióa 

(%) 

Termelés 

(%) 
Kísérlet 

Y (ekv.) 

NiCl2 Cs2CO3 20 Ph (1d) 

1,0 100 66 (4d) 1 

1,1 100 76 (4d) 2 

1,2 100 79 (4d)b 3 

1,3 100c 65 (4d) 4 

NiBr2 Cs2CO3 30 Ph (1d) 

1,0 100 55 (4d) 5 

1,1 100 69 (4d) 6 

1,2 100 72 (4d)d 7 

1,3 100c 55 (4d) 8 

NiCl2 
K2CO3 45 EtO (1a) 1,2 ~90 

70 (4a) 9 

NiBr2 55 (4a) 10 
a 31P NMR alapján. b Hagyományos olajfürdős melegítés után a konverzió 65%, a termelés pedig 36% 

(4d) volt. c Difenilfoszfin-oxid (1d) maradt a reakcióelegyben. d Termikus összehasonlító reakció esetén 

a konverzió 69%, a termelés pedig 25% (4d) volt. 

Ha fennáll az analógia a Pd(OAc)2 használata esetén tapasztaltakkal, 10% NiII só 

alkalmazása esetén a >P(O)H-vegyület 0,3 ekvivalens feleslegéből 10% biztosítaná a NiII→Ni0 

redukciót, 20% pedig a P-ligandumokat. Ezzel szemben, mindkét NiII-prekurzor jelenlétében 

1,2 ekvivalens volt a >P(O)H-reagens (1d) optimális mennyisége (ld. 22. táblázat/1–4., illetve 

5–8. kísérletek). Kevesebb reagens használata nem volt elegendő, míg 1,3 ekvivalens 

mennyiségben történő bemérés a feldolgozást (vagyis a kromatográfiás tisztítást) nehezítette 

meg. Megemlítendő, hogy a >P(O)H-vegyületek 1,1 vagy 1,2 ekvivalens mennyiségben való 

alkalmazása esetén a P–C kapcsolások eredményei között nem volt jelentős különbség  
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(vö. 22. táblázat/2–3., illetve 6–7. kísérletek). Az optimálisnak talált 1,2 ekvivalens mennyiség 

arra utal, hogy a vizsgált „NiX2-kaltalizált” Hirao-reakcióban a >P(O)H-reagensek nem 

redukálják a NiII-t,* és egy NiIIX2[PY2(OH)] típusú katalizátor feltételezhető. 

3.3.2.  A Hirao-reakció mechanizmusa NiII jelenlétében, 

redukálószerek és hagyományos ligandumok hiányában243 

A redukálószerek és szokásos ligandumok hozzáadása nélkül végrehajtott Ni-katalizált 

Hirao-reakció elméleti hátterének tisztázására kutatásainkat az átalakítás mechanizmusának és 

energetikai hátterének feltérképezésével folytattuk. A B3LYP/6-31G(d,p)//PCM(MeCN) 

módszerrel végzett számítások során a halogenidionok keveredésének elkerülésére 

prekurzorként nikkel-bromidot alkalmaztunk. A kvantumkémiai modellezés megerősítette, 

hogy a brómbenzol (3A) és difenilfoszfin-oxid (1d) vagy dietil-foszfit (1a) reakciójában a NiII 

nem redukálódik, hanem a katalizátorképződést követően +2 oxidációs állapotban lép be a 

katalitikus ciklusba, és ezt követően zajlanak le az oxidatív addíciós és reduktív eliminációs 

lépések (80. ábra). Pontosabban úgy, hogy a nikkel-bromidból a >P(O)H-vegyületek trivalens 

formájából (1’) képződő vegyület (38) deprotonálódást és bromidionvesztést követően alakul 

át a katalitikusan aktív Ni-komplex formává (40). Ezt követően a brómbenzol (3A) lazán 

koordinálódik a NiII-centrumhoz, ami egy reagens-katalizátor komplexet (41) eredményez. A 

következő lépésben egy második bromidion is eliminálódik és egy erős belső hidrogén-kötéssel 

stabilizált intermedier (42) keletkezik, majd a fenilcsoport egy átmeneti állapoton (43#) 

keresztül a Ni-hez kapcsolódik, ami során a fém oxidációs állapota +2-ről +4-re változik. Végül 

egy átmeneti állapoton át (45#) és egy, a terméket tartalmazó η6-NiII komplex (46) kialakulása 

révén jön létre a P–C kötés. A komplex (46) reakciója egy molekula >P(OH)-vegyülettel és egy 

bromidionnal regenerálja a komplexet (38) és szolgáltatja a szabad terméket (4). 

                                                                        
*
 Fontos hozzáfűzni, hogy a Hirao-reakcióban alkalmazott >P(O)H-reagensek nem redukálják a NiII-t. Ezt egyrészt 

kísérleteinkkel igazoltuk: a NiCl2 és difenilfoszfin-oxid (1d) vagy dietil-foszfit (1a) MeCN oldószerrel készült 

elegyét 150 °C-on 20 vagy 40 percen át MW körülmények között reagáltattuk. 31P NMR és LC-MS vizsgálatok 

alapján a >P(O)H-vegyületeket változatlan formában kaptuk vissza. Emellett a difenilfoszfin-oxid (1d) 

redukálóképességét B3LYP/6-31G(d,p) módszerrel végzett előszámításokkal is vizsgáltuk. Eszerint a 

NiII[PPh2(OH)]2→Ni0[PPh2(OH)]2 átalakulás EtOH oldószer alkalmazása mellett energetikailag kedvezőtlen 

(ΔH = 56 kJ/mol). Összehasonlításképpen, korábban leírt módszereket alapul véve,132,135 a NiII redukciója Zn 

redukálószerrel 2,2’-bipiridin ligandum jelenlétében erősen exotermnek adódott (ΔH = –280 kJ/mol). 
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80. ábra A brómbenzol (3A) és difenilfoszfin-oxid (1d) vagy dietil-foszfit (1a) Hirao-reakciójának mechanizmusa NiBr2 és szervetlen karbonátok jelenlétében,  

a B3LYP/6-31G(d,p)//PCM(MeCN) módszer alapján. 
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81. ábra A brómbenzol (3A) és difenilfoszfin-oxid (1d) vagy dietil-foszfit (1a) NiBr2 által katalizált kapcsolási reakciójának B3LYP/6-31G(d,p)//PCM(MeCN) módszer 

alapján számított energetikai háttere.
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A fentiek alapján, ha 10% nikkel-bromidot használunk, elméletileg 1,1 ekvivalens 

>P(O)H-reagens bemérése is elegendő lenne a termékkomplex kialakulásának biztosítására. A 

nagyobb felesleg (1,2 ekvivalens) alkalmazására azért lehet szükség (ld. 22. táblázat), hogy az 

utolsó lépésben a szabad termék és a katalitikusan aktív komplex (38) kialakulását biztosítsuk. 

A reakciók energetikai hátterét a 81. ábrán szemléltettem. Mindkét >P(O)H-reagens 

esetén hasonló entalpialefutásokat kaptunk. Meg kell jegyezni, hogy a „NiCl2-katalizált” 

reakció mechanizmusát szintén felállítottuk. Ekkor azt találtuk, hogy a brómbenzol (3A) 

belépésével kialakuló, kloridiont tartalmazó intermedierek (41) disszociációja a megfelelő 

komplexszé (42) jóval kedvezőbb, mint a kizárólag brómatomokkal rendelkező komplexek 

átalakulása. Ugyanis, míg az előbbi variációban a 41→42 folyamat energiaigénye 169,2 kJ/mol 

(Y = Ph), illetve 188,8 kJ/mol (Y = EtO), addig a klóratommal rendelkező komplexek 

esetén 98,1 kJ/mol (Y = Ph), illetve 125,9 kJ/mol (Y = EtO) energiabefektetés is elegendő. 

Ennek megfelelően, NiCl2 alkalmazásával a 41→43# transzformáció entalpiaigénye:  

133,1–165,9 kJ/mol. Korábbi csoportmunkák alapján ilyen mértékű energiaigény MW 

körülmények között leküzdhető,178,182 ami a reakcióelegyben statisztikusan fellépő lokális 

túlmelegedéseknek köszönhető.122,244,245 Ugyanakkor, a „NiBr2-katalizált” 41→43# esetre 

számolt 204,2–228,8 kJ/mol entalpiaértékek a módszer korlátjának tekinthetők. Ezzel 

összhangban van, hogy NiBr2 jelenlétében az átalakításokat kisebb hatékonysággal tudtuk 

megvalósítani, mint a NiCl2 által katalizált reakciókat (vö. 22. táblázat/1–4. és 9. kísérletek 

vs. 5–8. és 10. kísérletek). 

Összességében elmondható, hogy a brómbenzol (3A) és >P(O)H-speciesek Hirao-

reakciója MW körülmények között NiII sók jelenlétében és redukálószerek, valamint 

hagyományos ligandumok hiányában nem a Ni0→NiII átmeneten, hanem – a NiII redukciója 

nélkül – a NiII→NiIV oxidáción keresztül játszódik le. A NiII ligandumaként a >P(O)H-

vegyületek feleslege szolgál. Ni0-katalizátorprekurzorok vagy NiII sók és redukálószerek 

együttes alkalmazása esetén a katalitikus ciklus elvileg a NiII→Ni0 formán kereszül megy 

végbe.128–132,135 Ezért további vizsgálataink a módszerünk más „reduktív” típusú Hirao-

reakciókkal való összehasonlítására, illetve a Ni oxidációs fokának tisztázására irányultak. 
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3.3.3. P–C kapcsolási reakció NiCl2 katalizátorprekurzor, Zn 

redukálószer és 2,2’-bipiridin ligandum alkalmazásával246 

A szakirodalomban leírt legfontosabb Ni0-katalizált P–C kapcsolási módszereket 

először a bróm- vagy jódbenzol (3A vagy 3B) és difenilfoszfin-oxid (1d) reakcióján keresztül 

vizsgáltuk (23. táblázat). Zhao és munkatársai munkáját alapul véve,132 az átalakításokat 10% 

NiCl2 katalizátorprekurzor, 2 ekvivalens Zn redukálószer és 20% 2,2’-bipiridin N-ligandum 

jelenlétében végeztük el vízben. A szerzők szerint 70 °C-on 1 napos forralással mindkét aril-

halogenid (3A és 3B) reakciója nagy hatékonysággal megy végbe. Mi azonban a leírt 

reakciókörülményeket és feldolgozási lépéseket követve, többszöri próbálkozás után a 

trifenilfoszfin-oxidot (4d) csupán a jódbenzolból (3B) kiindulva tudtuk megfelelő termeléssel 

(65%) előállítani (23. táblázat/1. és 2. kísérletek). Ezt követően a jódbenzol (3B) és etil-fenil-

H-foszfinát (1i) „reduktív” Hirao-reakcióját egy japán kutatócsoport módszere szerint,133 

NiCl2, Zn és 2,2’-bipiridin jelenlétében DMF oldószerben hajtottuk végre. 50 °C-on 24 órás 

reakciót és feldolgozást követően az etil-difenilfoszfinát (4i) hozama (76%) csaknem 

megegyezett az irodalmi adattal (75%)133 (23. táblázat/3. kísérlet). Amennyiben 2 ekvivalens 

Et3N bázist is bemértünk, termelésnövekedést (85%-ot) tudtunk elérni, habár ez a közölt 

kihozataltól (99%)133 kissé elmaradt (23. táblázat/4. kísérlet). Valamivel magasabb 

hőmérséklet (70 °C) alkalmazása esetén a hozam egyik esetben sem változott jelentős 

mértékben (23. táblázat/”d” lábjegyzet). Megállapítható, hogy a trietil-amin bázis alkalmazása 

csak kismértékben befolyásolja az átalakítás kimenetelét. Ennek oka a 2,2’-bipiridin és Zn 

jelenléte lehet, melyek szintén viselkedhetnek bázisként. 

Új kombinációként az etil-fenil-H-foszfinátot (1i) is megpróbáltuk brómbenzollal (3A) 

reagáltatni, azonban 70 °C-os hőmérséklet alkalmazásával sem tudtunk 15%-nál jobb termelést 

elérni (23. táblázat/5. kísérlet). Ezután hasonló rendszerben diarilfoszfin-oxidok (1d és 1e) 

jódbenzollal (3B) vagy brómbenzollal (3A) történő kapcsolását is vizsgáltuk (23. táblázat/ 

6–9. kísérletek), ám így is csupán a jódbenzol (3B) foszforilezése esetén kaptunk kielégítő 

eredményeket (23. táblázat/6. és 8. kísérletek). 

Miután a jódbenzol (3B) kapcsolása mindhárom >P(O)H-vegyülettel sikeres volt NiCl2, 

Zn, 2,2’-bipiridin és trietil-amin jelenlétében DMF-ben, az átalakításokat Zn redukálószer 

hozzáadása nélkül is elvégeztük (23. táblázat/10–12. kísérletek). Nem várt módon, mindegyik 

átalakítás közel azonos konverzióval ment végbe, mint redukálószer jelenlétében, és a 

termékeket jó kihozatallal (4d: 71%, 4i: 80% és 4e: 75%) tudtuk izolálni. Ebből az következik, 

hogy nincs szükség redukálószer bemérésére a P–C kapcsolás hatékony lejátszódásához. 
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23. táblázat A bróm- vagy jódbenzol (3A vagy 3B) és difenilfoszfin-oxid (1d) vagy etil-fenil-H-

foszfinát (1i) Ni-katalizált Hirao-reakciója különböző körülmények között. 

 

X Y 
Zn 

(ekv.) 

Et3N 

(ekv.) 

Oldó- 

szer  

T 

(°C) 

Konverzióa 

(%) 

Termelés 

(%) 

Irodalmi 

termelés (%) 
Kísérlet 

Br (3A) Ph (1d) 2 – H2O 70b c 5 (4d) 92 (4d)132 1 

I (3B) 

Ph (1d) 2 – H2O 70 90 65 (4d) 92 (4d)132 2 

EtO (1i) 
1,2 – DMF 50d 95 76 (4i) 75 (4i)133 3 

1,2 2 DMF 50e 96 85 (4i) 99 (4i)133 4 

Br (3A) EtO (1i) 1,2 2 DMF 70 c 15 (4i) – 5 

I (3B) Ph (1d) 1,2 2 DMF 70 100 75 (4d) – 6 

Br (3A) Ph (1d) 1,2 2 DMF 70 c 5 (4d) – 7 

I (3B) 4-MeC6H4 (1e)  1,2 2 DMF 70 100 74 (4e) – 8 

Br (3A) 4-MeC6H4 (1e) 1,2 2 DMF 70 c 8 (4e) – 9 

I (3B) 

Ph (1d) – 2 DMF 70 97 71 (4d) – 10 

EtO (1i) – 2 DMF 70 100 80 (4i) – 11 

4-MeC6H4 (1e) – 2 DMF 70 100 75 (4e) – 12 
a 31P NMR alapján. b 100 °C-on 2 napos reakcióidőt követően a hozam nem javult. c Nem meghatározható. d 70 °C-on  

1 napig végezve a reakciót a hozam 78% (4i) volt. e 70 °C-on 1 napos reakciót követően a termelés 84% (4i) volt. 

Áttérve a redukálószerek hiányában elvégezhető Ni-katalizált Hirao-reakció 

tanulmányozására, először a kutatócsoportunk által kidolgozott módszer alapján,161 a 

brómbenzolt (3A) 1,2 ekvivalens mennyiségben vett etil-fenil-H-foszfináttal (1i) reagáltattuk 

MW körülmények között 10% NiCl2, valamint 1 ekvivalens K2CO3 jelenlétében MeCN 

oldószerben (24. táblázat/1. kísérlet). Emellett a táblázatban a difenilfoszfin-oxiddal (1d) 

kapott eredményt is feltüntettem (24. táblázat/2. kísérlet). Ahogy azt korábban bemutattam, e 

reakciókban a >P(O)H-reagensek feleslege – a >P(OH)-formában – szolgált P-ligandumként. 

A brómbenzol (3A) difenilfoszfin-oxiddal (1d) történő kapcsolását úgy is elvégeztük, hogy az 

elegyhez 1,2 ekvivalens Zn redukálószert adtunk (24. táblázat/3. kísérlet). A reakcióelegy 

feldolgozása után csupán trifenilfoszfint (24) tudtunk kis mennyiségben (23%) izolálni. 

Feltehetőleg az eleve alacsonyabb konverzióban képződött trifenilfoszfin-oxid (3d) 

redukálódott a jelenlévő Zn hatására, illetve egyéb nemkívánatos folyamatok is lejátszódhattak. 

Vagyis a Zn alkalmazása nemhogy nem segítette, hanem káros hatással volt a P–C kapcsolás 

kimenetelére. MW körülmények között nemcsak P-, hanem N-ligandum (2,2’-bipiridin) 

jelenlétében is meg tudtuk valósítani a brómbenzol (3A) foszfinoilezését difenilfoszfin-oxiddal 

(1d) trietil-amin és DMF alkalmazásával (24. táblázat/4. kísérlet). 150 °C-on 1 órát követően a 

kívánt terméket (4d) 71%-os termeléssel kaptuk. 
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24. táblázat A brómbenzol (3A) és difenilfoszfin-oxid (1d) vagy etil-fenil-H-foszfinát (1h) reakciója 

MW körülmények között NiCl2 jelenlétében. 

 

Y Ligandum 
Zn 

(ekv.) 

Bázis 

(ekv.) 
Oldószer  

Konverzióa 

(%) 

Termelés 

(%) 
Kísérlet 

EtO (1i) Ph(EtO)P(O)H (1i) – K2CO3 (1) MeCN 100 86 (4i)b  1 

Ph (1d) Ph2P(O)H (1d) 
– Cs2CO3 (1) MeCN 100 79 (4d)243 2 

1,2 Cs2CO3 (1) MeCN c 23 (24)d 3 

Ph (1d) 2,2’-bipiridin – Et3N (2) DMF 92 71 (4d) 4 
a 31P NMR alapján. b Csoportelőzmények szerint 5% NiCl2 alkalmazásával a konverzió 92%, a termelés pedig 86% 

volt.161 c Nem volt meghatározható. d Termékként trifenilfoszfint (24) izoláltunk. 

A kísérleti eredmények azt mutatták, hogy a >P(O)H-vegyületek keresztkapcsolása a 

reakcióképes jódbenzollal (3B) NiCl2 prekurzor, 2,2’-bipiridin ligandum, illetve trietil-amin 

bázis jelenlétében vagy annak hiányában is hatékonyan megvalósítható enyhe körülmények 

között (50–70 °C-on). Ezenkívül azt találtuk, hogy nincs szükség a korábban NiII redukciójára 

alkalmazott Zn hozzáadására. A kevésbé reakcióképes brómbenzol (3A) NiCl2 és 

P-ligandumok (jelen esetben a >P(O)H-vegyületek feleslege), vagy N-ligandum (2,2’-bipiridin) 

alkalmazásával MW körülmények között (150 °C-on) vihető kapcsolási reakcióba. A nikkel-

kloridból és >P(OH)-vegyületekből létrejövő katalizátor jelenlétében (ld. 24. táblázat/ 

1–3. kísérletek) a reakció az általunk felállított NiII→NiIV katalitikus cikluson keresztül valósul 

meg (ld. 3.3.2. fejezet).243 Azonban, a „reduktív” megvalósítás (ld. Zhao,132 illetve Yamagishi 

munkái)133 nem mehet végbe a korábban feltételezett Ni0→NiII reakcióút szerint, hiszen a 

kapcsolás redukálószer hiányában is lejátszódik. Megállapításunkat a továbbiakban ismét 

kvantumkémiai számításokkal kívántuk bizonyítani. 

3.3.4.  A nikkelkatalizált keresztkapcsolás mechanizmusa 

2,2’-bipiridin ligandum jelenlétében246 

Először a Hirao-reakció Ni0→NiII átalakuláson keresztül történő lejátszódásának 

lehetőségét vizsgáltuk meg. Az elméleti tanulmányhoz a bróm- vagy jódbenzol (3A vagy 3B) 

és difenilfoszfin-oxid (1d) Ni0-katalizált modellreakcióját választottuk (82. ábra). Az 

M06-2X/6-31G(d,p)//PCM(MeCN) módszerrel végzett számítások alapján a katalitikus ciklus 

a meglehetősen stabil „bisz(2,2’-bipiridil)-Ni0” komplex (47 (Ni0)) dekomplexálódásával 

kezdődik, amit az aril-halogenid (3) belépése kísér, vagyis azonnal egy π2 komplex (48) 
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képződik. A komplex (48) átrendeződése, azaz az oxidatív addíció alacsony energiájú átmeneti 

állapoton (49#) keresztül, exoterm módon szolgáltatja a „Ph–NiII–X” egységet tartalmazó 

intermediert (50). Az eliminációhoz szükséges energia a halogenidion természetétől függ. A 

bromidion sokkal erőssebben kötődik a nikkelhez, mint a jodidion, ennélfogva a Br– 

távozásának entalpiaigénye +235,4 kJ/mol, a I– esetén ugyanehhez csupán +80,1 kJ/mol 

energiára van szükség. A „meztelen” fémkomplex (51) üres kötőhelyéhez egy Ph2P(OH) 

molekula kapcsolódik, majd az intermedier (52) deprotonálódása következik. Azonban, a 

reduktív elimináció nem tud végbemenni, mivel nem találtunk olyan reakciókoordinátát, amely 

közvetlenül összekötné az átmeneti állapotok (54A# és 54B#) minimumszintjét az „55 + 4b” 

ponttal. E lépésben a fenil-anionnak kellene megközelítenie és betámadnia a negatív töltésű 

>PO– anionra, aminek a köztük fellépő Coulomb-taszítás szabhat gátat. Emellett, a NiII→Ni0 

redukciónak és ezzel egyidejűleg PIII→PV oxidációnak is le kellene játszódnia, azonban jelen 

esetben e folyamatnak nincs megfelelő hajtóereje. Vagyis a felállított reakciómechanizmus az 

utolsó lépésben megszakad. Hasonlóan érvénytelen mechanizmushoz jutottunk abban az 

esetben is, ha az első P-tartalmú komplexet (52) nem deprotonáltunk, hanem közvetlenül a 

fenil-anion támadását feltételeztük. 

Ezek után azt valószínűsítettük, hogy a „NiCl2–Zn–2,2’-bipiridin” rendszer esetén a 

reakcióelegyben kis koncentrációban jelenlévő NiII ionok felelősek a reakció lejátszódásáért. 

Éppen ezért, visszatértünk a NiII→NiIV→NiII eljárás tanulmányozásához, ami P-ligadumok 

alkalmazása esetén reális útnak bizonyult.243 A „NiII-bipiridil” komplexből (47 (Ni0)) kiinduló 

katalitikus eljárást szintén az M06-2X/6-31G(d,p)//PCM(MeCN) módszerrel vizsgáltuk 

(83. ábra). A reakció egy endoterm ligandumcserével (47 (Ni0)→56) kezdődik, amit az egyik 

P-ligandum eliminációja (56→57) és deprotonálódás (57→58) követ. A következő lépés az 

aril-halogenidek (3) koordinációja (58→59), ami a brómbenzol (3A) esetén sokkal kedvezőbb, 

mint a jódbenzollal (3B), mivel a C–I kötés gyengébb és könnyebben disszociálódik. Az 

oxidatív addíció és a P–C kötés kialakulása egy átmeneti állapotban (60#) valósul meg, vagyis 

egy lépésben jutunk a termékkomplexhez (61). Ekkor a NiIV redukciója NiII-vé és a PIII→PV 

oxidáció játszódik le egyidejűleg. Érdemes hozzátenni, hogy a PhI (3B) addíciójához tartozó 

entalpiagát (+58,1 kJ/mol) sokkal kisebb, mint a PhBr (3A) addíciójához tartozó 

(+201,3 kJ/mol). Ez teljes összhangban van kísérleti megfigyeléseinkkel, miszerint a jódbenzol 

(3B) enyhe körülmények között (50–70 °C-on) is reakcióba vihető (ld. 23. táblázat), míg a 

brómbenzol (3A) csak MW besugárzás hatására (150 °C-on) reagál a difenilfoszfin-oxiddal 

(1d) (ld. 24. táblázat/4. kísérlet), hiszen ekkor a folyamat energiaigénye jóval nagyobb.
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82. ábra Aril-halogenidek (3) és difenilfoszfin-oxid (1d) Ni0-katalizált kapcsolási reakciójának cáfolata M06-2X/6-31G(d,p)//PCM(MeCN) módszerrel végzett 

kvantumkémiai számítások alapján. 
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83. ábra NiII→NiIV→NiII katalízis az aril-halogenidek (3) és difenilfoszfin-oxid (1d) reakciójában, M06-2X/6-31G(d,p)//PCM(MeCN) módszer alapján.
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Noha elméleti vizsgálataink csupán néhány modellreakció mélyebb megértésére 

irányultak, a korábbi tapasztalatokat alapul véve161 a NiII-katalizált Hirao-reakció aril-

halogenidek és >P(O)H-reagensek széles spektrumára alkalmazható. Megállapításunk, 

miszerint a kapcsolási reakció 2,2’-bipiridin ligandum jelenlétében is a NiII→NiIV→NiII úton 

játszódik le új megfigyelés, hiszen eddig minden esetben a Ni0→NiII→Ni0 protokollt 

feltételezték, és NiII-prekurzorok alkalmazása esetén szükségesnek tartották a redukálószer 

hozzáadását.132,135 Figyelembe véve, hogy hasonlóképp játszódnak le a „NiII/>P(OH)-

katalizált” kapcsolási reakciók is, az effajta katalízis általános érvényű lehet. 

Végül érdemes összehasonlítani a Pd0- és NiII-katalizált P–C kapcsolások releváns 

elméleti vonatkozásait. A mechanizmus mindegyik esetben a klasszikus részfolyamatokból áll, 

ám az elemi lépések eltérő módon valósulnak meg. A katalitikus ciklus a Pd0-katalizátor 

képződését követően a hagyományos oxidatív addíció – ligandumcsere – deprotonálódás –

reduktív elimináció sorrendet követi. Azonban a NiII→NiIV→NiII folyamat esetén a P-reagens 

beépülése – >P(OH)-formában – megelőzi az oxidatív addíciót. Habár az eltérő számítási 

módszerek alkalmazása miatt az entalpiaértékek egzakt összehasonlítása nem lehetséges, a 

megfigyelhető tendenciákat mindenképp érdemes kiemelni (25. táblázat). A >P(OH)-

vegyületek mint ligandumok alkalmazása esetén a Pd0 beékelődése a brómbenzol (3A) C–Br 

kötésébe jóval kisebb entalpiabefektetést igényel, mint a NiII addíciója. NiBr2 helyett NiCl2 

katalizátorprekurzort használva a számítások szerint a folyamat kisebb aktiválási entalpiákkal 

rendelkezik. A P–C kötés kialakulásának viszont a Pd0-katalízis esetén van nagyobb 

energiagátja. Tehát a Hirao-kapcsolás sebességmeghatározó lépése Pd0-katalizátorral a P–C 

kötés létrejötte, a NiII-katalizált verzióban pedig az oxidatív addíció. A „NiII–2,2’-bipiridin” 

katalizátorrendszer alkalmazása esetén pedig az oxidatív addíció és a P–C kötés kialakulása 

egyszerre játszódik le. Míg a brómbenzol (3A) addíciójának aktiválási entalpiája meglehetősen 

magas, a jódbenzol (3B) beépülésének energiaigénye kisebb, összemérhető a „Ph–Pd0–Br” 

funkciót tartalmazó komplex kialakulásához szükséges entalpiával. 

25. táblázat A vizsgált Pd0 és NiII-katalizált Hirao-reakciók fő energetikai különbségei. 

Katalizátor 
X Y 

Aktiválási entalpia (kJ/mol) 

Átmenetifém Ligandum Átmenetifém beékelődése P–C kötés kialakulása 

Pd0 PY2(OH) Br 
Ph 5→6# +58,5a 11→12# +98,5a 
EtO 5→6# +55,8a 11→12# +76,6a 

NiII PY2(OH) Br 
Ph 41→43# +204,2b,c 44→45# +34,5a 

EtO 41→43# +228,8b,d 44→45# +28,9a 

NiII 2,2’-bipiridin 
Br Ph  59→60# +201,3e  

I Ph  59→60# +58,1e  
a B3LYP/genecp//PCM(MeCN) módszerrel. b B3LYP/6-31G(d,p)//PCM(MeCN) módszerrel. c NiBr2 alkalmazása 

esetén. NiCl2 jelentlétében az aktiválási entalpia +133,1 kJ/mol. d NiBr2 alkalmazásával. NiCl2 prekurzorral a 

ΔH#(41→43#) = +133,1 kJ/mol. e M06-2X/6-31G(d,p)//PCM(MeCN) módszerrel. 
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3.4. Foszfinsav-észterek előállítási lehetőségeinek összehasonlítása247 

A zöldkémiai reakciómegvalósítás kritériumait elsőként Anastas és Warner fogalmazta 

meg 1998-ban.248 Az egyes szintetikus kémiai módszerek általában nem felelnek meg minden 

elvárásnak, ezért szükségessé válik az egyes eljárások összehasonlítása. 

Annak érdekében, hogy a foszfinsavak foszfinátokká történő átalakítására az elmúlt 

évek során kidolgozott eljárásokat összehasonlíthassuk, a butil-fenil-metilfoszfinát (65) 

előállítását többféleképpen is elvégeztük (26. táblázat).247 Célunk a vizsgált módszerek 

alkalmazhatóságának és gazdaságosságának tanulmányozása volt. A kémiai átalakítások, 

illetve technológiák többféle zöldkémiai mérőszámmal is leírhatók,249 melyek közül jelen 

esetben az atomhatékonysággal (AE) jellemeztük az egyes reakciótípusokat. 

26. táblázat A butil-metil-fenilfoszfinát (65) szintézise többféle úton. 

 

Kiindulási 

anyag 
Módszer Reagens Hozzáadott  

anyag 
Oldószer 

T 

(°C) 

t 

(óra) 

Termelés 

(65) (%) 

AEa 

(–) 
Kísérlet 

 

Savkloridból 
nBuOH 

(1,1 ekv.) 

Et3N (1 ekv.) 

(bázis) 
toluol 110 (Δ) 2 93 0,61 1 

 

Direkt 

észteresítés 

nBuOH 

(15 ekv.) 

– 
nBuOH 

feleslegeb 

220 (MW) 3 –c 

0,92e 

2 

[bmim]PF6 

(10%) (adalék) 
180 (MW) 1,5 73d 3 

Alkilezés 
nBuBr 

(1,2 ekv.) 

K2CO3 (1,2 ekv.) 

(bázis) 
MeCN 

100 (MW) 2 45 

0,49 

4 

100 (MW) f 2 89 5 

100 (Δ) f 5 67 6 

Et3N (1,2 ekv.) 

(bázis) 
– 100 (MW) 0,5 89 0,54 7 

T3P® reagens 

jelenlétében 

nBuOH 

(3 ekv.) 

T3P® (1,1 ekv.) 

(aktiválószer) 
EtOAcg 

25 1 81 

0,39 

8 

85 (Δ) 0,5 77 9 

85 (MW) 0,33 79 10 

T3P® (0,66 ekv.) 

(aktiválószer) 
EtOAcg 

25 1,5 52 11 

85 (Δ) 0,5 61 12 

85 (MW) 0,5 80 13 

a M[termék]/{M[reagensek] + M[bázis] vagy M[aktiválószer]}. b A reagens és az oldószer közös (szolvolitikus reakció).  
c A konverzió 15% volt.  d A konverzió 100% volt.  e A számítás során a 10% [bmim]PF6 ionos folyadékot nem vettük 

figyelembe.  f 5% TEBAC jelenlétében. g Az 50 m/m%-os etil-acetátos oldat oldószertartalma. 
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Először a hagyományos, savkloridból kiinduló szintézist (26. táblázat/„A” módszer) 

végeztük el. A kiindulási anyag előállításának céljából a fenil-metilfoszfinsavat (63) tionil-

kloriddal a megfelelő savkloriddá (64) alakítottuk, amit 1,1 ekvivalens butanollal reagáltattuk 

trietil-amin bázis jelenlétében (26. táblázat/1. kísérlet). Így az észtert (65) 93%-os termeléssel 

nyertük. A savklorid és butanol reakciójának atomhatékonysága 61%. 

A fenil-metilfoszfinsav (63) direkt észteresítését MW körülmények között végeztük 

(„B” módszer). Butanollal 220 °C-on 2 óra után a konverzió csupán 15% volt (26. táblázat/ 

2. kísérlet). 10% [Bmim]PF6 ionos oldószer bemérése – ami korábban foszfinátok 

előállításában is hatásos volt181 – már enyhébb körülmények között 100% átalakulást 

eredményezett és az észtert (65) 73%-os hozammal izoláltuk (26. táblázat/3. kísérlet). Az AE 

meglehetősen jó (92%), mivel csupán víz lép ki, ami nem jelent környezeti terhelést. 

A foszfinsav (63) alkilezését butil-bromiddal szintén MW besugárzás hatására hajtottuk 

végre („C” út), először szilárd-folyadék kétfázisú rendszerben.189 K2CO3 bázis jelenlétében 

MeCN oldószerben 100 °C-on közepes (45%-os) termeléssel kaptuk a foszfinátot (65) 

(26. táblázat/4. kísérlet). 5% TEBAC hozzáadása az elegyhez 44%-os termelésnövekedéshez 

vezetett (89%-os kihozatal) (26. táblázat/5. kísérlet), hagyományos melegítéssel viszont még 

5 órás reakcióidővel is csak 67%-os hozamot értünk el (26. táblázat/6. kísérlet). Ezután a 

homogénfázisú O-alkilezésre tértünk át,155 ami Et3N jelenlétében MW körülmények között 

oldószer hozzáadása nélkül lejátszódott (26. táblázat/7. kísérlet). Mindkét bemutatott alkilezési 

mód közepes atomhatékonysággal rendelkezik (49%, illetve 54%). 

Végül a butanollal történő észteresítést T3P® reagens jelenlétében vizsgáltuk  

(„D” módszer). 1,1 Ekvivalens T3P® használata szobahőmérsékleten 1 óra után 81%-os 

termeléssel szolgáltatta a foszfinátot (65) (26. táblázat/8. kísérlet). Hagyományos melegítéssel 

vagy MW körülmények között 85 °C-on rövidebb reakcióidő is elegendő volt (26. táblázat/ 

9. és 10. kísérletek). Az aktiválószer mennyiségét 0,66 ekvivalensre csökkentve MW 

besugárzás volt szükséges a jó termelés (80%) eléréséhez (26. táblázat/11–13. kísérletek). 

Valójában az atomhatékonyságban nem jelenik meg a felhasznált és keletkező 

vegyületek anyagi minősége, így például a direkt észteresítés során kilépő víz ugyan rontja az 

atomhatékonyságot, de nem jelent környezeti terhelést. Ennek ellenére, az egyes eljárások 

zöldkémiai jellege az atomhatékonyságot is figyelembe véve, egymáshoz képest 

összehasonlítható. A foszfinátok szintézisére alkalmas módszerek – jónéhány további szempont 

szerint is – általánosan értékelhetők, erre tettem kísérletet a 27. táblázatban. 

Savkloridból jó kihozatallal juthatunk foszfinátokhoz, azonban a módszer 

atomhatékonysága csupán közepes, továbbá a szintézis oldószert (pl. toluolt) igényel, ezzel is 
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növelve a keletkező hulladék mennyiségét. Ezen felül, a foszfinsav-kloridok viszonylag drága 

kiindulási anyagok, valamint a HCl melléktermék kezelése további problémát jelent. A direkt 

észteresítés MW körülmények között jó atomhatékonysággal szolgáltatja a termékeket, illetve 

a reakció végén a feleslegben vett alkohol kinyerhető és visszaforgatható, így csökkenthető a 

hulladék mennyisége. A módszer korlátja, hogy magas hőmérsékletet igényel (T ≥160 °C) és 

leginkább hosszabb szénláncú alkoholokkal hatékony. Ionos adalékokkal azonban az 

illékonyabb reagensekkel történő észteresítés hozama is megnövelhető. A harmadik lehetőség 

foszfinátok előállítására a savak O-alkilezése, ami MW besugárzás hatására, primer alkil-

halogenidekkel volt a leghatásosabb. Így a kisebb reakcióképességű foszfinsavak is észterekké 

alakíthatók, ám a hagyományos szintézishez hasonlóan a keletkező hidrogén-halogenid miatt 

az atomhatékonyság csupán közepes. A T3P® reagens lehetővé teszi a foszfinátok előállítását 

enyhe körülmények között. A módszerrel primer és szekunder alkoholokkal is jó termelés 

érhető el, viszont a meglehetősen nagy molekulasúlyú – és egyébként drága – T3P® miatt az 

atomhatékonyság gyenge. 

Foszfinátok előállításakor tehát mérlegelnünk kell a számunkra fontos szempontokat. A 

MW besugárzás hatására végzett észteresítés laboratóriumi méretben (~1 g) jó módszer, ám 

nagyobb volumenben a foszfinsav-kloridból kiinduló eljárás válik indokolttá a T3P® reagens 

magas ára, valamint a MW technika méretnövelési korlátai miatt. A szintetikus kémiában egyre 

inkább teret nyerő folyamatos reakciómegvalósítás MW rendszerek esetén is lehetőséget teremt 

a méretnövelésre. A közelmúltban eredményes előkísérleteket végeztünk a direkt észteresítés 

folyamatos MW üzemű kivitelezésére.250 A későbbiekben (ld. 3.6. fejezet) pedig egy másik 

reakciótípus folyamatos üzemű átültetésére mutatok példát. 

27. táblázat A különféle észteresítési módszerek összehasonlítása. 

Szempont Savkloridból Direkt észteresítés Alkilezés 
T3P® reagens 

jelenlétében 

Kiindulási anyag 
  

Reagens ROH ROH RX ROH 

alkalmazhatósági kör széles hosszabb szénláncú  széles széles 

Hozzáadott anyag Et3N (bázis) ionos folyadék (adalék) 

Et3N vagy K2CO3 

(bázis), esetenként 

TEBAC (katalizátor) 

T3P® reagens 

(aktiválószer) 

Atomhatékonyság közepes magasa közepes alacsony 

Környezeti terhelés HCl – HX T3P®-H2O 

Reakciókörülmények 
T =110 °C 

néhány óra 

T = 160–230 °C 

(MW) 

néhány óra 

T = 100 °C (MW) 

0,5–2 óra 

T = 25 °C vagy 

85 °C (MW) 

0,5–1 óra 

Gazdaságosságb 
kevésbé 

költséges 

kevésbé 

költséges 
költséges költséges 

a  Az alkohol reagens visszaforgatása esetén. b A kiindulási anyagok árát és a készülékigényt figyelembe véve. 
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3.5. Foszfonsav-monoészterek és -diészterek előállítása251 

Kutatócsoportunkban dialkil-fenilfoszfonátokat a fenil-H-foszfinsav háromlépéses 

átalakításával állítottak elő (ld. 50. ábra),182 azonban a módszer hátrányai miatt – egy másik 

lehetőségként – a foszfonátok fenilfoszfonsavból kiinduló szintézisét vizsgáltuk meg. 

3.5.1. A fenilfoszfonsav észteresítése és O-alkilezése 

3.5.1.1. A fenilfoszfonsav direkt észteresítése MW besugárzás hatására 

A fenilfoszfonsav (66) direkt észteresítését MW körülmények között tanulmányoztuk 

(28. táblázat). A sav (66) és 15 ekvivalens butanol elegyét 180 °C-on 6 órán át besugározva 

70%-os átalakulást értünk el a monoészter (67b) csaknem szelektív képződése mellett 

(28. táblázat/1. kísérlet). 200 °C-on 4 óra után a konverzió 83%-ra nőtt, további besugárzás 

hatására érdemi változást nem tapasztaltunk (28. táblázat/2. kísérlet). Katalitikus mennyiségű 

(10%) ionos folyadék hozzáadásának hatását is megvizsgáltuk. Valamennyi kipróbált ionos 

adalék jelenléte enyhébb körülmények (180 °C-on fél órás reakcióidő) alkalmazását tette 

lehetővé, amikor is a szelektivitás a monoészterre nézve ≥78% volt (28. táblázat/ 

3–6. kísérletek). A legnagyobb monoészter-arányt 10% [bmim]BF4 használatával kaptuk 

(28. táblázat/6. kísérlet), a teljes konverzióhoz 45 perces reakcióidőre volt szükség 

(28. táblázat/7. kísérlet). A hőmérséklet növelésével megfigyelhető volt a diészter (4b) 

fokozott képződése: 200 °C-on 4 óra után a dibutil-fenilfoszfonát (67b) aránya a 

termékelegyben már 30% volt (28. táblázat/8. kísérlet). 

28. táblázat A fenilfoszfonsav (66) direkt észteresítése butanollal különböző körülmények között. 

 

IF 
T 

(°C) 

t 

(óra) 

Konverzióa 

(%) 

Termékösszetétela (%) Termelés 

(67b) (%) 
Kísérlet 

67b 4b 

– 
180 6 70 98 2 – 1 

200 4b 83 92 8 75 2 

[bmim]OAc 180 0,5 100 78 22 – 3 

[bmim]PF6 180 0,5 100 78 22 – 4 

[emim]PF6 180 0,5 100 88 12 – 5 

[bmim]BF4 
180 

0,5 96 95 5 78 6 

0,75 100c 95 5 82 7 

200 4 100 70 30 – 8 
a 31P NMR alapján. b Magasabb hőmérséklet és hosszabb reakcióidő alkalmazása nem vezetett jobb eredményre. 
c Termikus összehasonlító kísérletben a konverzió 22%, az összetétel pedig 93% (67b):7% (4b) volt. 
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A továbbiakban a fenilfoszfonsavat (66) egy rövid és egy hosszú szénláncú alkohollal 

reagáltattuk (29. táblázat). Az illékonyabb etanollal ionos folyadék nélkül 165 °C-on 8 óra után 

az átalakulás csupán 30% volt (29. táblázat/1. kísérlet), 10% [bmim]BF4 jelenlétében hasonló 

körülmények között a konverzió 82%-ra nőtt és a nyerstermék 94% monoetil-foszfonátot (67a) 

tartalmazott (29. táblázat/2. kísérlet). Megjegyzendő, hogy a hőmérséklet emelésének az 

alkohol illékonysága szabott gátat, mivel a CEM MW reaktor nyomáskorlátja 20 bar.  

A foszfonsav (66) és oktanol reakciója ionfolyadék hiányában magasabb hőmérsékleten 

(220 °C-on) 4 óra alatt végbement (29. táblázat/3. kísérlet). 10% [Bmim]BF4 jelenlétében 

viszont a sav (66) már 180 °C-on 45 perc alatt teljes mértékben átalkult, és 96%-ban a 

monoészter (67j) képződött (29. táblázat/4. kísérlet). A monooktil-fenilfoszfonátot (67j) ekkor 

90%-os termeléssel nyertük. 

29. táblázat A fenilfoszfonsav (66) direkt észteresítése etanollal és oktanollal MW reaktorban. 

 

R IF 
T 

(°C) 

t 

(óra) 

Konverzióa 

(%) 

Termékösszetétela (%) Termelés 

(%) 
Kísérlet 

67 4 

Et 
– 165 8 30 98 (67a) 2 (4a) – 1 

[bmim]BF4 165 8 82 94 (67a) 6 (4a) 70 2 

nOkt 
– 220 4 96 75 (67j) 25 (4j) – 3 

[bmim]BF4 180 0,75 100 96 (67j) 4 (4j) 90 4 
a 31P NMR alapján. 

Tehát katalitikus mennyiségű (10%) ionos folyadék (pl. [bmim]BF4) jelenlétében a 

fenilfoszfonsav (66) direkt észteresítésével a megfelelő monoészterek jó szelektivitással és 

termeléssel állíthatók elő. A foszfinátok előállítása során tapasztaltakkal összhangban,181 a 

foszfonsav (66) észteresítése is magasabb forráspontú (≥C4) alkoholokkal volt a 

leghatékonyabb. 

3.5.1.2. A fenilfoszfonsav O-alkilezése 

A fenilfoszfonsav (66) alkilező észteresítését először 1 ekvivalens butil-bromiddal Et3N 

bázis jelenlétében MW besugárzás hatására vagy hagyományos melegítéssel, 80/100 °C-on 

hajtottuk végre (30. táblázat/1–3. kísérletek). Már közepes (47–62%-os) konverzió mellett is 

jelentős arányban (15–39%) jelent meg a dibutil-fenilfoszfonát (4b) az elegyben. A szilárd-

folyadékfázisú verzióban, PTC-vel az átalakulás igen csekély (7%) volt (30. táblázat/ 

4. kísérlet). Összességében, a fenilfoszfonsav (66) és 1 ekvivalens butil-bromid reakciójával 

nem érhető el a direkt észteresítés esetén tapasztalt szelektivitás.  
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30. táblázat Kísérlet a fenilfoszfonsav (66) monoalkilezésére butil-bromiddal. 

 

Bázis 
T 

(°C) 

t 

(óra) 

Konverzióa 

(%) 

Termékösszetétela (%) 
Kísérlet 

67b 4b 

Et3N 

80 (MW) 4 58 76 24 1 

80 (Δ) 4 47 85 15 2 

100 (MW) 2b 62 61 39 3 

K2CO3
c 80 (MW)d 4 7 71 29 4 

a 31P NMR alapján. b További besugárzás hatására nem történt változás. c 5% TEBAC 

jelenlétében. d Termikus melegítés hatására nem történt reakció. 

A dibutil-fenilfoszfonát (4b) ellőállítását trietil-amin bázis jelenlétében az alkilezőszer 

nagyobb feleslegével kíséreltük meg. 120 °C-on 2,2 ekvivalens butil-bromiddal az átalakulás 

közel teljes volt és a diészter (4b) 65%-os arányban keletkezett (31. táblázat/1. kísérlet). A 

hőmérséklet 150 °C-ra való emelésével nem jutottunk jobb termékarányhoz 

(31. táblázat/2. kísérlet). A fenilfoszfonsav (66) és butil-bromid mólarányának drasztikus 

növelése (1:5) vezetett a sav (66) 100%-os konverziójához, illetve a dibutil-észter (4b) 83%-os 

arányához, melyet így 69%-os hozammal izoláltunk (31. táblázat/3. kísérlet). K2CO3 bázis és 

TEBAC katalizátor felhasználásával az alkilezés nem volt hatékony (31. táblázat/4. kísérlet). 

31. táblázat A fenilfoszfonsav (66) O-alkilezése feleslegben vett butil-bromiddal. 

 

Bázis 
nBuBr 

(ekv.) 

T 

(°C) 

Konverzióa 

(%) 

Termékösszetétela (%) 
Kísérlet 

67b 4b 

Et3N 
2,2 

120 94 35 65 1 

150 94 39 61 2 

5 120 100 17 83b 3 

K2CO3
c 2,2 120 11 73 27 4 

a 31P NMR alapján. b Feldolgozás után a dibutil-fenilfoszfonsav (4b) termelése 69% volt. 
c 5% TEBAC jelenlétében. 

3.5.2. Fenilfoszfonsav-monoészterek továbbalakítása 

3.5.2.1. A fenilfoszfonsav-monoészterek mikrohullámú direkt észteresítése 

Az utóbbi kísérletek alapján a fenilfoszfonsav monoésztereinek (67) előállítására a 

legjobb út a direkt észteresítés ionos folyadékok jelenlétében MW körülmények között.  

Kíváncsiak voltunk, hogy a kapott monoészterek (67) erélyesebb körülmények között tovább 

észteresítésíthetők-e. Az ionfolyadék nélkül végzett kontrollkísérletekben a monoészterek  
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(67b vagy 67j) reakciója 220/235 °C-on butanollal/oktanollal gyenge, maximum 28%-os 

konverzióval zajlott le (32. táblázat/1. és 4. kísérletek). 10% IF ([bmim]PF6 vagy [bmim]BF4) 

jelenlétében a monobutil-észtert (67b) 40–45%-os, a monooktil-észtert (67j) pedig 65–72%-os 

konverzióval tudtuk a megfelelő diészterré alakítani (32. táblázat/2., 3., 5. és 6. kísérletek). 

Vagyis a fenilfoszfonsav-diészterek (4b vagy 4j) a monoészterek (67) és alkoholok reakciójával 

nem állíthatók elő jó hatásfokkal. 

32. táblázat Fenilfoszfonsav-monoészterek (67) direkt észteresítése MW besugárzással. 

 
R IF T (°C) t (óra) Konverzióa (%) Kísérlet 

nBu (67b) 

– 220 6 17 (4b) 1 

[bmim]PF6 220 6 40 (4b) 2 

[bmim]BF4
b 220 6 45 (4b) 3 

nOkt (67j) 

– 235 6 28 (4j) 4 

[bmim]PF6 235 3 65 (4j) 5 

[bmim]BF4
b 235 3 72 (4j) 6 

a 31P NMR alapján. b További besugárzás hatására nem változott. 

3.5.2.2. A fenilfoszfonsav-monoészterek alkilező észteresítése 

Az O-alkilezés egy másik lehetőség a monoészterek diészterekké alakítására. A 

foszfonsav-monoésztereket (67a,b,j) először a megfelelő alkilcsoportot tartalmazó 

halogenidekkel MW besugárzás hatására trietil-amin jelenlétében oldószer hozzáadása nélkül 

reagáltattuk (33. táblázat/1., 3. és 5. kísérletek). Így rendre 80% (4a), 92% (4b) és 72% (4j) 

termeléssel nyertük a diésztereket, vagyis enyhébb körülmények között is szignifikánsan jobb 

eredményeket értünk el, mint a MW direkt észteresítéssel. Alternatív megoldásként az 

alkilezést megkíséreltük K2CO3 bázis és 5% PTC alkalmazásával MeCN oldószerben 

(33. táblázat/2., 4. és 6. kísérletek). Ekkor az előzőekhez képest szerényebb, 58–76%-os 

kihozatallal jutottunk a diészterekhez (4a,b,j). 

33. táblázat Fenilfoszfonsav-monoészterek (67) O-alkilezése. 

 
R R’X Bázis Oldószer PTC T (°C) t (óra) Termelés (%) Kísérlet 

Et (67a) EtI 
Et3N – – 85a 0,5b 80 (4a) 1 

K2CO3 MeCN TEBAC (5%) 100 1b 75 (4a) 2 

nBu (67b) nBuBr 
Et3N – – 85 0,5 92 (4b) 3 

K2CO3 MeCN TEBAC (5%) 100 1b 76 (4b) 4 

nOkt (67j) nOktBr 
Et3N – – 100 1 72 (4j) 5 

K2CO3 MeCN TEBAC (5%) 100 1 58 (4j) 6 
a Termikus összehasonlító kísérletben a termelés 57% (4a) volt. b További besugárzás hatására nem változott. 
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A homogénfázisú alkilezés körülményeit alkalmazva különböző alkoxicsoportokkal 

rendelkező foszfonátok előállítását is megkíséreltük. E vegyületek szelektív szintézise direkt 

észteresítéssel a fellépő alkoholízis miatt sem valósítható meg. Azt találtuk, hogy a reakció 

Et3N jelenlétében egyenes láncú alkil-halogenidekkel (EtI, nPrBr, nBuBr) jó termeléssel  

(68–72%) kivitelezhető (34. táblázat/1., 5., 7. és 9. kísérletek), az elágazó láncú izopropil-

bromiddal pedig valamelyest alacsonyabb volt a kihozatal (48–54%) (34. táblázat/ 

3. és 11. kísérletek). A homogénfázisú alkilezések ~10%-kal jobb hozammal szolgáltatták a 

megfelelő vegyes foszfonátokat, mint a heterogénfázisú módszer (34. táblázat/ 

2., 4., 6., 8., 10. és 12. kísérletek). Figyelemreméltó, hogy a butil-etil-fenilfoszfonátot (4m) jó 

kihozatallal tudtuk előállítani függetlenül attól, hogy a monoetil- (67a), vagy a monobutil-

észterből (67b) indultunk-e ki (34. táblázat/5–8. kísérletek). 

34. táblázat Különböző alkoxicsoportokat tartalmazó fenilfoszfonsav-észterek (4k-o) előállítása. 

 
R R’X Bázis Oldószer PTC T (°C) t (óra) Termelés (%) Kísérlet 

Et (67a) 

nPrBr 
Et3N – – 85 0,5 72 (4k) 1 

K2CO3 MeCN TEBAC (5%) 100 1 54 (4k) 2 

iPrBr 
Et3N – – 85 1 54 (4l) 3 

K2CO3 MeCN TEBAC (5%) 100 1a 37 (4l) 4 

nBuBr 
Et3N – – 85 0,5 72 (4m) 5 

K2CO3 MeCN TEBAC (5%) 100 1 67 (4m) 6 

Bu (67b) 

EtI 
Et3N – – 85b 0,5 71 (4m) 7 

K2CO3 MeCN TEBAC (5%) 100b 1 62 (4m) 8 

nPrBr 
Et3N – – 85 0,5 68 (4n) 9 

K2CO3 MeCN TEBAC (5%) 100 1 56 (4n) 10 

iPrBr 
Et3N – – 85 0,5a 48 (4o) 11 

K2CO3 MeCN TEBAC (5%) 100 1 38 (4o) 12 
a További besugárzás hatására nem változott. b Magasabb hőmérsékleten dietil-fenilfoszfonát (4a) melléktermék keletkezett. 

Összességben, a fenilfoszfonsav kétlépéses, dialkil-fenilfoszfonátokká történő 

átalakításához először egy MW által segített direkt észteresítés a célszerű választás, míg a 

második lépésben O-alkilezéssel érhető el a legjobb termelés. A kifejlesztett módszerrel azonos 

és különböző alkoxicsoportokkal rendelkező foszfonátok is előállíthatók.  
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3.6. A dibenzil-foszfit alkoholízise mikrohullámú körülmények között250 

Különböző alkoxicsoportokat tartalmazó P-észterek előállítására az O-alkilezés mellett 

egy másik reakciótípust, az alkoholízist is tanulmányoztuk. 

A Keglevich-csoportban már vizsgálták dialkil-foszfitok alkoholízisét MW besugárzás 

hatására (ld. 7. táblázat/5. sor).220,221 A kétlépéses átalakítással különböző alkoxicsoportokkal 

rendelkező H-foszfonátok és kétszeresen átészterezett foszfitok nyerhetők. A kimenetel 

nagyban függött a hőmérséklettől és a reagensek mólarányától. Ugyanakkor ismert, hogy a 

benzilfoszfonátok alkoxicsoportja könnyedén helyettesíthető.252 Ezért további vizsgálatára a 

dibenzil-foszfit (1c) alkoholízise idális modellnek tűnt. A kísérleteket 25 ekvivalens feleslegben 

vett rövid szénláncú (C1–4) alkohollal, szakaszos üzemű MW reaktorban 80–130 °C-os 

hőmérséklettartományban végzetük (35. táblázat). Metanollal 80 °C-on 3 órát követően, vagy 

120 °C-on 30 perc után keletkezett legnagyobb arányban a vegyes észter (68h) (35. táblázat/ 

1. és 2. kísérletek), a diésztert (1h) pedig 120 °C-on 2,5 órás reakcióidővel 87%-os arányban és 

72%-os termeléssel nyertük (35. táblázat/4. kísérlet). Etanollal az átészterezés mindhárom 

vizsgált hőmérsékleten valamivel lassabb volt, mint metanollal (35. táblázat/1. vs 5., 2. vs. 6.  

és 3. vs. 7. kísérletek). 120 °C-on fél óra után a termékösszetétel 23(1c):68(68a):9(1a) volt, 

amely 4 óra elteltével 0(1c):11(68a):89(1a) arányra tolódott el (35. táblázat/ 

7. és 8. kísérletek). Izopropanollal az alkoholízis 100 °C-on 2 órás reakcióidő után 60%-ban 

szolgáltatta az értékes vegyes észtert (68p) (35. táblázat/9. kísérlet). Erélyesebb körülmények 

között – az izopropilcsoport okozta sztérikus gátlás kompenzálására – végül 130 °C-on 5 órás 

reakcióidőre volt szükség a kétszeresen átészterezett termék (1p) közel szelektív előállítására 

(35. táblázat/10. és 11. kísérletek). Butanollal pedig hasonló eredményeket kaptunk, mint 

etanollal (35. táblázat/12–14. vs. 6–8. kísérletek). Termikus melegítés hatására 100 °C-on 

2 órás reakcióidőt követően a konverzió 73% volt (35. táblázat/”c” lábjegyzet), míg MW 

körülmények között a dibenzil-foszfit (1c) 92%-ban alakult át (35. táblázat/12. kísérlet). 

Vagyis a MW technika gyorsító hatását jelen átalakítás esetén is igazoltuk. A benzil-butil-H-

foszfonát (68b) relatív aránya mindkét hőközlési móddal hasonló (59 és 61%) volt. 

Összességében, szakaszos MW reakciókkal a különböző alkoxicsoportokkal rendelkező 

H-foszfonátokat 57% (68h), 68% (68a), 60% (68p) és 61% (68b) maximális aránnyal és  

47–59%-os hozammal tudtuk előállítani (35. táblázat/1.,7., 9. és 12. kísérletek). A 100 °C-on 

2 óra után kapott eredményeket (35. táblázat/2.,6., 9. és 12. kísérletek), és a teljes konverzióhoz 

szükséges reakciókörülményeket (T és t) figyelembe véve (ld. 35. táblázat/4., 8., 11. és 

14. kísérletek) az alkoholok reakcióképessége a következőképp alakult: 

MeOH > nBuOH ~ EtOH > iPrOH. 
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35. táblázat A dibenzil-foszfit (1c) alkoholízise szakaszos üzemű MW reaktorban. 

 

R 
T 

(°C) 

t 

(óra) 

Termékösszetétela (%) Termelés 

(%) 
Kísérlet 

1c 68 1 

Me 

80 3b 26 57 (68h) 17 (1h) 49 (68h) 1 

100 2 6 38 (68h) 56 (1h) – 2 

120 
0,5 26 54 (68h) 20 (1h) 47 (68h) 3 

2,5b 0 13 (68h) 87 (1h) 72 (1h) 4 

Et 

80 3b 49 50 (68a) 1 (1a) – 5 

100 2 11 64 (68a) 25 (1a) 59 (68a) 6 

120 
0,5 23 68 (68a) 9 (1a) 58 (68a) 7 

4b 0 11 (68a) 89 (1a) 75 (1a) 8 

iPr 

100 2 35 60 (68p) 5 (1p) 51 (68p) 9 

120 3b 4 33 (68p) 63 (1p) – 10 

130 5 0 5 (68p) 95 (1p) 80 (1p) 11 

nBu 

100c 2 8 61 (68b) 31 (1b) 52  (68b) 12 

120 
0,5 22 54 (68b) 24 (1b) – 13 

4 0 6 (68b) 94 (1b) 82 (1b) 14 
a 31P NMR alapján, DMSO-d6 oldószerben mérve. b További besugárzás hatására nem történt változás. 
c Termikus melegítés hatására a termékösszetétel 27% (1c), 59% (68b) és 14% (1b). 

A kísérleti eredmények alapján a dibenzil-foszfit (1c) reakcióképesebb, mint a korábban 

vizsgált dialkil-foszfitok (dimetil- és dietil-foszfit),220,221 ezért a butanollal való reakciót 

szobahőmérsékleten is megkíséreltük (36. táblázat). Úgy találtuk, hogy az egymást követő 

átészterezés lassan zajlik le: 18 nap után az elegy a kiindulási foszfitot (1c) 54%-ban, és a butil-

benzil-H-foszfonatot (68b) 44%-ban tartalmazta (36. táblázat/7. kísérlet). A dibutil-foszfit (1b) 

ezt követően jelent meg számottevő mennyiségben. Végül 38 nap elteltével a reakcióelegy 16% 

dibenzil-foszfitot (1c), 67% butil-benzil-észtert (68b) és 17% dibutil-észtert (1b) tartalmazott, 

vagyis ekkor kaptuk a vegyes foszfitot (68b) a legnagyobb arányban (36. táblázat/10. kísérlet). 

36. táblázat A dibenzil-foszfit (1c) és butanol reakciója szobahőmérsékleten. 

 

t (nap) 
Termékösszetétela (%) 

Kísérlet 
1c 68b 1b 

1 98 2 – 1 

3 89 11 – 2 

5 84 16 – 3 

7 82 20 2 4 

10 71 28 1 5 

14 64 35 1 6 

18 54 44 2 7 

24 36 57 7 8 

31 25 62 13 9 

38 16 67 17 10 
a 31P NMR (DMSO-d6) alapján. 
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A következő lépésben a dibenzil-foszfit (1c) alkoholízisét folyamatos üzemű MW 

reaktorban végeztük el (37. táblázat). Ehhez a kutatócsoportunk által kiépített, a 84. ábrán 

illusztrált berendezést használtuk. A metanollal történő átészteresítést először 110 °C-on  

0,25 ml/perc áramlási sebességgel végeztük el, amely a három észtert 24(1c):52(68h):24(1h) 

arányban szolgáltatta (37. táblázat/1. kísérlet). Magasabb hőmérsékleten (120 °C-on) már 

összemérhető volt a vegyes észter (68h) és a dimetil-foszfit (1h) hányada (44/39%) 

(37. táblázat/2. kísérlet). 135 °C-on lassabb áramlási sebességgel az összetétel eltolódott a 

dimetil-észter (1h) irányába (37. táblázat/3. kísérlet). Az etanol ez esetben is kisebb 

reakcióképességet mutatott, az előbb említett reakciókörülmények alkalmazásával az összetétel 

28% (1c), 48% (68h) és 24% (1h), illetve 7% (1c), 27% (68h) és 66% (1h) volt (37. táblázat/ 

4. és 7. kísérletek); 120 °C és 0,15 ml/perc, valamint 135 °C és 0,25 ml/perc paraméterek 

beállításával pedig közel azonos eredményekhez jutottunk (37. táblázat/5. és 6. kísérletek). A 

várakozásnak megfelelően az izopropanol volt a legkevésbé reakcióképes alkohol. 120 °C-on 

0,25 ml/perc áramlási sebességgel a dibenzil-foszfit (1c) csupán 51%-ban alakult át, 145 °C-on 

0,15 ml/perccel a diizopropil-foszfitot (1p) 46%-os arányban kaptuk (37. táblázat/ 

8. és 9. kísérletek). Végezetül butanollal igen hasonló összetételeket kaptunk, mint etanollal 

(37. táblázat/10. és 11. kísérletek), termikus összehasonlító kísérletben pedig az alkoholízis 

hatákonysága elmaradt a MW fűtéshez képest (37. táblázat/”c” lábjegyzet). 

37. táblázat A dibenzil-foszfit (1c) alkoholízise folyamatos üzemű MW reaktorban. 

 

R 
T 

(°C) 

V 

(ml/perc) 

Termékösszetétela (%) Termelésb 

(%) 
Kísérlet 

1c 68 1 

Me 

110 0,25 24 52 (68h) 24 (1h) 44 (68h) 1 

120 0,25 17 44 (68h) 39 (1h) – 2 

135 0,15 5 23 (68h) 72 (1h) – 3 

Et 

120 
0,25 28 48 (68a) 24 (1a) 41 (68a) 4 

0,15 20 40 (68a) 40 (1a) – 5 

135 
0,25 17 36 (68a) 47 (1a) – 6 

0,15 7 27 (68a) 66 (1a) – 7 

iPr 
120 0,25 49 48 (68p) 3 (1p) 39 (68p) 8 

145 0,15 18 36 (68p) 46 (1p) – 9 

nBu 
120c 0,25 30 47 (68b) 23 (1b) 40 (68b) 10 

135 0,15 8 34 (68b) 58 (1b) – 11 
a 31P NMR alapján, DMSO-d6 oldószerben mérve. A stacioner állapot elérését követően. b Fél órás  

(0,25 ml/perces áramlási sebesség esetén) vagy 45 perces (0,15 ml/perc sebességnél) üzemelést követően. 
c Termikus összehasonlító kísérletben, a stacioner állapot elérését követően a termékösszetétel 49% (1c), 

47% (68b) és 4% (1b). 
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84. ábra A folyamatos üzemű MW berendezés. 

Egy új megközelítésként a szobahőmérsékleten 18 napig előreagáltatott reakcióelegyet, 

azaz 54% dibenzil-foszfit (1c), 44% benzil-butil-foszfit (68b) és 2% dibutil-foszfit (1b) elegyét 

(ld. 36. táblázat/7. kísérlet), 120 °C-on 0,25 ml/perc áramlási sebességgel betápláltuk a 

folyamatos üzemű MW reaktorba. A stacioner állapot elérését követően a kilépő elegy 8% 

kiindulási anyagot (1c), valamint 23% 68b és 69% 1b észtert tartalmazott. Vagyis a 

termékarányt eltoltuk a teljesen átészterezett termék (1b) irányába.  

Összességében a folyamatos üzemű berendezéssel a legjobb eredményeket a 

37. táblázat/1., 4., 8. és 10. kísérletekben értük el. A 47–52%-os részarányok mellett  

39–44%-os termeléssel tudtuk izolálni a vegyes alkil-benzil-foszfitokat (68). Ily módon az 

alkoholízis termelékenyebb, mint a szakaszos üzemű megvalósítás. 

A különböző alkoxicsoportokat tartalmazó foszfitokhoz (68) vezető kísérletek 

gyakorlati szempontból azért jelentősek, mert a termékek értékes intermedierként 

haszonsíthatók pl. Kabachnik–Fields-kondenzációban vagy a korábban vizsgált Hirao-

reakcióban. Emelllett az alkil-benzil-foszfitok (68) P-aszimmetriacentrummal rendelkeznek, 

vagyis a >P(O)H-speciesek esetleges rezolválásával enantiomertiszta formák állíthatók elő és 

alakíthatók tovább.  
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4. KÍSÉRLETEK ÉS MÓDSZEREK RÉSZLETES LEÍRÁSA 

4.1. Alkalmazott készülékek, analitikai és szerkezetvizsgálati leírások 

Hagyományos fűtésen a reakciók temperált olajfürdővel való melegítését értem. 

A mikrohullámú körülmények között végzett reakciókat egy 300 W maximális 

teljesítményű, 2450 MHz magnetron frekvenciájú, 20 bar működési határú, CEM® Discover 

(Model SP) típusú, nyomásfeltéttel és hőmérsékletmérésre szolgáló infravörös érzékelővel 

ellátott MW reaktorban végeztük el. A reakcióelegyek besugárzása zárt, 10 vagy 35 ml 

térfogatú boroszilikát üvegedényben történt, izotermikus üzemmódban. 

A termikus összehasonlító kísérleteket olajfürdőben, a MW reakcióedénnyel 

megegyező geometriájú nyomásálló bombacsőben valósítottuk meg. A reakcióelegyek 

feldolgozása a MW reakciókkal azonos módon történt. 

A folyamatos MW reakciókat egy HPLC pumpából, egy CEM Flow Cell Accessory® 

áramlási cellával felszerelt CEM Discover® (300 W) MW reaktorból, egy hűtőkörből, valamint 

egy 17,2 bar nyomású nyomásszabályozó szelepből álló rendszer használatával hajtottuk végre. 

Az előállított vegyületek szerkezetét 31P, 13C és 1H NMR spektroszkópiával igazoltuk. 

A 31P NMR spektrumokat Bruker AV-300 típusú készüléken 121,5 MHz-en rögzítették, 

referenciaként 85%-os foszforsavat alkalmaztak. A 13C és 1H NMR mérések Bruker AV-300 

vagy DRX-500 típusú spektrométerrel 121,5 és 75,5, vagy 125,7 és 500,1 MHz-en történtek, 

tetrametil-szilán belső sztenderddel. A kristályos vegyületek olvadáspontját Bibby Scientific 

SMP10 készülékkel határoztuk meg. A HRMS vizsgálatokat Agilent 6545 Q-TOF 

tömegspektrométerrel nagy felbontású, pozitív elektrospray módban végezték. 

Néhány esetben a termékek, illetve melléktermékek pontosabb azonosítására HPLC-MS 

vizsgálatokat végeztünk egy Agilent 1200 folyadékkromatográfiás készüléken, melyhez egy 

6130 kvadrupól tömegspektrométert csatoltak ESI ionforrással. A vizsgálatok 40 °C-on Gemini 

C18 típusú oszlopon történtek (150 mm x 4,6 mm, 3 μm; Phenomenex), a mozgófázis áramlási 

sebessége 0,60 ml/perc volt. A használt eluenskeverék két összetevője: A: 0,1% ammónium-

formiát tartalmú víz, B: 0,1% ammónium-formiát és 8% vizet tartalmazó 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: pozitív ionizációs mód, szkennelési spektrum m/z= 120–1200, 

a szárítógáz hőmérséklete 300 °C, a nitrogénáramlási sebesség 10 l/perc, a porlasztónyomás 

60 psi, a kapilláris feszültség pedig 2500 V. 
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Az általános előiratok után az értekezés alapját képező közleményekben megtalálható 

vegyületeket a megfelelő publikációra történő hivatkozással jelölöm. A könnyebb azonosítás 

érdekében a közleményben található vegyületszámozást is megadtam, mely az értekezésemben 

használt vegyületszámozást szögletes zárójelben követi. Az értekezésem alapját képező 

tudományos publikációkat a Függelék tartalmazza. 

4.2. A bisz(4-metilfenil)- és bisz(2-metilfenil)-foszfin-oxid kiindulási 

anyagok előállítása 

1,9 g (80,0 mmol) Magnéziumhoz 20 ml absz. dietil-étert és néhány I2 kristályt adtunk. 

Ehhez hozzámértünk a 9,6 ml (80,0 mmol) 2-brómtoluolt vagy 9,8 ml (80,0 mmol) 

4-brómtoluolt és 30 ml dietil-étert tartalmazó oldatból egy kisebb adagot. A beindulást 

követően a maradék oldatot is a reakcióelegyhez csepegtettük, reflux fenntartása mellett. Az 

adagolás után a reakcióelegyet 2,5 órán át forraltuk, majd 0 °C-ra hűtöttük. 2,6 ml (20,0 mmol) 

dietil-foszfit (1a) 20 ml dietil-éterrel készült oldatát a Grignard-reagenst tartalmazó elegyhez 

csepegtettük. A lombik tartalmát szobahőmérsékleten 2,5 órán át kevertettük. Az elegyhez 

jeges hűtés mellett 40 ml 10%-os HCl oldatot adtunk. A hidrolízis után a fázisokat 

szétválasztottuk és a vizes fázist kétszer 80 ml dietil-éterrel extraháltuk. Az egyesített szerves 

fázisokat Na2SO4-on szárítottuk. Az illékony komponenseket vákuumbepárlással távolítottuk 

el, a nyersterméket oszlopkromatográfiával (szilikagél állófázison 1% metanolt tartalmazó 

diklórmetán eluenssel) tisztítottuk. A termékeket fehér (1e) vagy halványsárga (1f) kristályként 

>98%-os tisztasággal kaptuk. 

Bisz(4-metilfenil)-foszfin-oxid (1e) [–]238 

Bisz(2-metilfenil)-foszfin-oxid (1f) [–]238  

4.3. Előiratok P–C kapcsolási reakciókra 

4.3.1. A brómbenzol és H-foszfonátok keresztkapcsolása Pd(OAc)2 

jelenlétében 

0,011 g (0,050 mmol) Palládium-acetáthoz 0,053 ml (0,50 mmol) brómbenzolt (3A), a 

H-foszfonátot [0,064 ml (0,50 mmol), 0,084 ml (0,65 mmol) vagy 0,097 ml (0,75 mmol) dietil-

foszfitot (1a); 0,13 ml (0,65 mmol) dibutil-foszfitot (1b), vagy 0,14 ml (0,65 mmol) dibenzil-

foszfitot (1c)], 0,084 ml (0,60 mmol) trietil-amint és 1,0 ml oldószert (etanolt, acetonitrilt vagy 

benzil-alkoholt) adtunk. [5%, Azaz 5,5 mg (0,025 mmol) Pd(OAc)2 alkalmazása esetén 

0,077 ml (0,60 mmol) dietil-foszfitot (1a) mértünk be]. A kapott elegyet a 8. táblázatban leírt 

körülmények között MW reaktorban 30–50 W-tal sugároztuk be. Ezt követően a reakcióelegyet 

leszűrtük és 2–3 cm-es szilikagél rétegen engedtük át etil-acetát oldószer alkalmazásával. 
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A nyerstermék összetételét 31P NMR spektroszkópiás módszerrel határoztuk meg, majd 

oszlopkromatográfiásan (szilikagél állófázison, hexán–etil-acetát eluenssel) tisztítottuk. A 

dialkil-fenilfoszfonátokat (4a-c) színtelen olajként >98%-os tisztasággal nyertük. 

Dietil-fenilfoszfonát (4a) [4a]235 

Dibutil-fenilfoszfonát (4b) [4c]235 

Dibenzil-fenilfoszfonát (4c) [4d]235 

4.3.2. A brómbenzol és diarilfoszfin-oxidok Hirao-reakciója 

A 9. táblázat kísérleteiben 0,011 g (0,050 mmol) palládium-acetáthoz és 0,053 ml 

(0,50 mmol) brómbenzolhoz (3A) difenilfoszfin-oxidot (1d) [0,10 g (0,50 mmol), 0,12 g 

(0,60 mmol) vagy 0,13 g (0,65 mmol)], 0,084 ml (0,60 mmol) trietil-amint és 1,0 ml etanolt 

vagy acetonitrilt adtunk. A 10. és 14. táblázatokban leírt kísérletekben 5,6 mg (0,025 mmol) 

palládium-acetáthoz adtunk 0,053 ml (0,50 mmol) brómbenzolt (3A), 0,58 mmol diarilfoszfin-

oxidot [0,12 g difenilfoszfin-oxidot (1d), 0,13 g bisz(4-metilfenil)-foszfin-oxidot (1e), 0,13 g 

bisz(2-metilfenil)-foszfin-oxidot (1f), vagy 0,15 g bisz(3,5-dimetilfenil)-foszfin-oxidot (1g)], 

0,077 ml (0,55 mmol) trietil-amint és 1,0 ml etanolt. A kapott elegyet a 

9., 10., illetve 14. táblázatokban leírt körülmények között MW reaktorban (20–100 W 

besugárzással) reagáltattuk. Ezt követően a feldolgozást és analízist a 4.3.1. pontban leírt 

módon végeztük el. A termékeket fehér vagy halványsárga kristályként izoláltuk. 

Trifenilfoszfin-oxid (4d) [4b]235 [1a]238 

Bisz(4-metilfenil)-fenilfoszfin-oxid (4e) [1b]238 

Bisz(2-metilfenil)-fenilfoszfin-oxid (4f) [1c]238 

Bisz(3,5-dimetilfenil)-fenilfoszfin-oxid (4g) [1d]238 

4.3.3. A brómbenzol és difenilfoszfin-oxid Hirao-reakciója Pd(OAc)2 és 

dietil-foszfit „preligandum” jelenlétében 

0,011 g (0,050 mmol) Palládium-acetáthoz 0,019 ml (0,15 mmol) dietil-foszfitot (1a) és 

0,25 ml etanolt adtunk, majd az elegyet MW besugárzás alkalmazásával 150 °C-on 15 percig 

kevertettük. Ezt követően 0,053 ml (0,50 mmol) brómbenzolt (3A), 0,10 g (0,50 mmol), 

difenilfoszfin-oxidot (1d), 0,084 ml (0,60 mmol) trietil-amint és 1,0 ml etanolt adtunk az 

elegyhez, majd további 30 percen át 150 °C-on reagáltattuk (ld. 72. ábra). A másik esetben az 

összes komponens bemérését és reakcióját egyszerre végeztük el. A reakcióelegy feldolgozását 

és az analízist a 4.3.1. alfejezetben leírt módon végeztük el. A trifenilfoszfin-oxidot (4d) fehér 

kristályként kaptuk. 

Trifenilfoszfin-oxid (4d) [4b]235 
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4.3.4. A Pd[P(OH)(OEt)2]2 komplex előállítása és hasznosítása 

0,10 g (0,45 mmol) Palládium-acetáthoz 0,75 ml (5,9 mmol) dietil-foszfitot (1a) 

adtunk, majd az elegyet MW körülmények között 120 °C-on 30 percig kevertettük  

(ld. 71. ábra). A dietil-foszfit (1a) feleslegét vákuumbepárlással távolítottuk el. A bepárlási 

maradékot oszlopkromatográfiás módszerrel (szilikagél állófázison, etil-acetát eluenssel) 

tisztítottuk. Ily módon a komplexet (2a) 78%-os termeléssel, sűrű barna olajként kaptuk 

[31P NMR (CDCl3) δ: 96,0; δP(lit.)
34: 95,1]. 

0,014 g (0,050 mmol) izolált komplexhez (2a) 0,053 ml (0,50 mmol) brómbenzolt (3A), 

0,064 ml (0,50 mmol) dietil-foszfitot (1a), 0,084 ml (0,60 mmol) trietil-amint és 1,0 ml etanolt 

adtunk. A kapott elegyet MW körülmények között 120 °C-on 30 percig kevertettük. A 

reakcióelegy feldolgozását és az analízist a 4.3.1. pontban leírt módon végeztük el. A dietil-

fenilfoszfonátot (4a) 72%-os termeléssel színtelen olajként nyertük. 

Dietil-fenilfoszfonát (4a) [4a]235 

4.3.5. A brómbenzol és difenilfoszfin-oxid palládiumkatalizált Hirao-

reakciója diarilfoszfin-oxid preligandumok jelenlétében 

5,6 mg (0,025 mmol) Palládium-acetáthoz 0,053 ml (0,50 mmol) brómbenzolt (3A), 

0,10 g (0,50 mmol) difenilfoszfin-oxidot (1d), 0,075 mmol diarilfoszfin-oxidot [0,017 g bisz(4-

metilfenil)-foszfin-oxidot (1e), 0,017 g bisz(2-metilfenil)-foszfin-oxidot (1f), vagy 0,019 g 

bisz(3,5-dimetilfenil)-foszfin-oxidot (1g)], 0,077 ml (0,55 mmol) trietil-amint és 1,0 ml etanolt 

adtunk. [10%, Azaz 0,011 g (0,050 mmol) Pd(OAc)2 alkalmazása esetén 0,035 g (0,15 mmol) 

bisz(2-metilfenil)-foszfin-oxidot (1f) mértünk be]. A reakciót a 11. táblázatban bemutatott 

körülmények között MW reaktorban (50–100 W) végeztük el. A feldolgozást és az analízist a 

4.3.1. alfejezetben leírt módon hajtottuk végre. A termékhez (4d) fehér kristályként jutottunk. 

Trifenilfoszfin-oxid (4d) [1a]238 

4.3.6. Diarilfoszfin-oxidok konkurens reakciója brómbenzollal 

5,6 mg (0,025 mmol) Palládium-acetáthoz 0,053 ml (0,50 mmol) brómbenzolt (3A),  

0,29–0,29 mmol diarilfoszfin-oxidot [0,059 g difenilfoszfin-oxidot (1d) és 0,067 g bisz(2-

metilfenil)-foszfin-oxidot (1f), vagy 0,059 g difenilfoszfin-oxidot (1d) és 0,075 g bisz(3,5-

dimetilfenil)-foszfin-oxidot (1g), vagy 0,067 g bisz(2-metilfenil)-foszfin-oxidot (1f) és 0,075 g 

bisz(3,5-dimetilfenil)-foszfin-oxidot (1g), vagy 0,059 g difenilfoszfin-oxidot (1d) és 0,067 g 

bisz(4-metilfenil)-foszfin-oxidot (1e)], 0,077 ml (0,55 mmol) trietil-amint és 1,0 ml etanolt 

adtunk. A reakciót a 12. táblázatban bemutatott körülmények között MW reaktorban (50–

100 W-tal) végeztük el. A reakcióelegyet szűrtük és 2–3 cm-es szilikagél rétegen engedtük át 



A Hirao P–C kapcsolási reakció mint fontos foszfonát, foszfinát és tercier foszfin-oxid előállítási módszer – 
alternatív lehetőségek 

Kísérletek és módszerek részletes leírása 97 

etil-acetát oldószer alkalmazásával. Az illékony komponensek eltávolítása után kapott sárga 

kristályos nyerstermék összetételét 31P NMR spektroszkópiás módszerrel határoztuk meg. 

4.3.7. A jódbenzol, a fenil-trifluormetánszulfonát vagy heteroaril-

bromidok Pd-katalizált keresztkapcsolása dietil-foszfittal vagy 

difenilfoszfin-oxiddal 

5,6 mg (0,025 mmol) Palládium-acetáthoz 0,50 mmol aromás szubsztrátumot [0,056 ml 

jódbenzolt (3B), 0,081 ml fenil-trifluormetánszulfonátot (3C), 0,048 ml 2-brómpiridint (29A), 

0,048 ml 3-brómpiridint (29B), 0,048 ml 2-brómtiofént (32A), 0,047 ml 3-brómtiofént (32B), 

vagy 0,045 ml 3-brómtiofént (33B)], 0,075 ml (0,58 mmol) dietil-foszfitot (1a) vagy 0,12 g 

(0,58 mmol) difenilfoszfin-oxidot (1d), 0,077 ml (0,55 mmol) trietil-amint és 1,0 ml etanolt 

adtunk. A reakciókat a 13., 16., 19. és 20. táblázatokban bemutatott módon MW reaktorban 

(40–100 W-tal) végeztük el. Ezt követően a 4.3.1. pont szerint jártunk el. A dietilfoszfonátokat 

(4a, 31a, 34a, 35a, 36a) színtelen vagy halványsárga olajként, a foszfin-oxidokat (4d, 30d, 31d, 

34d, 35d, 36d) pedig fehér vagy halványsárga kristályként, ≥98%-os tisztasággal nyertük. 

Trifenilfoszfin-oxid (4d) [1a]241 

Dietil-fenilfoszfonát (4a) [1b]241 

Difenil-(2-piridil)-foszfin-oxid (30d) [1a]242 

Difenil-(3-piridil)-foszfin-oxid (31d) [2a]242 

Dietil-3-piridilfoszfonát (31a) [2b]242 

Difenil-(2-tiofenil)-foszfin-oxid (34d) [3a]242 

Dietil-2-tiofenilfoszfonát (34a) [3b]242 

Difenil-(3-tiofenil)-foszfin-oxid (35d) [4a]242 

Dietil-3-tiofenilfoszfonát (35a) [4b]242 

Difenil-(3-furil)-foszfin-oxid (36d) [5a]242 

Dietil-3-furilfoszfonát (36a) [5b]242 

4.3.8. A dietil-2-piridilfoszfonát előállítása Pd(PPh3)4 alkalmazásával 

0,017 g (0,015 mmol) Tetrakisz(trifenilfoszfin)-palládiumhoz 0,048 ml (0,50 mmol) 

2-brómpiridint (29A), 0,064 ml (0,50 mmol) dietil-foszfitot (1a), 0,077 ml (0,55 mmol) trietil-

amint és 1,0 ml etanolt adtunk. A reakciót MW reaktorban 120 °C-on 30 percig végeztük  

(ld. 19. táblázat/6. kísérlet). A feldolgozást és analízist a 4.3.1. alfejezetben leírtak szerint 

végeztük. A dietil-2-piridilfoszfonátot (30a) színtelen olajként >99%-os tisztasággal kaptuk. 

Dietil-2-piridilfoszfonát (30a) [1b]242 
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4.3.9. A brómbenzol és dietil-foszfit Hirao-reakciójának méretnövelése 

A 38. táblázatban megadott mennyiségeket követve a palládium-acetáthoz brómbenzolt 

(3A), dietil-foszfitot (1a), trietil-amint és etanolt adtunk. A reakcióelegyet MW reaktorban  

(50–80 W besugárzással) melegítettük 120 °C-on fél órán keresztül (ld. 15. táblázat). A 

reakcióelegy feldolgozása és az analízis a 4.3.1. pontban leírt módon történt. A dietil-

fenilfoszfonátot (4a) színtelen olajként ≥98%-os tisztasággal kaptuk. 

Dietil-fenilfoszfonát (4a) [1b]241 

38. táblázat A brómbenzol (3A) és a dietil-foszfit (1a) P–C kapcsolásának méretnövelése során 

alkalmazott reagensek mennyisége. 

PhBr (3A) 

ml (mmol) 

Pd(OAc)2 

g (mmol) 

(EtO)2P(O)H (1a) 

ml (mmol) 

Et3N 

ml (mmol) 

EtOH 

ml 

Termék (4a) 

g (%) 
Sor 

0,053 (0,50) 0,011 (0,050) 0,084 (0,65) 0,077 (0,55) 1 0,077 (72) 1 

0,11 (1,0) 0,011 (0,050) 0,15 (1,15) 0,15 (1,1) 1 0,15 (71) 2 

0,21 (2,0) 0,022 (0,10) 0,3 (2,3) 0,31 (2,2) 2 0,32 (75) 3 

0,21 (2,0) 0,0090 (0,040) 0,27 (2,1) 0,31 (2,2) 2 0,31 (73) 4 

1,1 (10) 0,045 (0,20) 1,4 (11) 1,5 (11) 10 1,7 (80) 5 

4.3.10. A fenil-trifluormetánszulfonát és a 4-brómtoluol kompetitív 

P–C kapcsolása 

5,6 mg (0,025 mmol) Palládium-acetáthoz hozzáadtunk 0,041 ml (0,25 mmol) fenil-

trifluormetánszulfonátot (3C), 0,031 ml (0,25 mmol) 4-brómtoluolt (3D), 0,58 mmol >P(O)H-

reagenst [0,075 ml dietil-foszfitot (1a) vagy 0,12 g difenilfoszfin-oxidot (1d)], 0,077 ml 

(0,55 mmol) trietil-amint és 1,0 ml etanolt. A reakcióelegy besugárzását a 17. táblázatban leírt 

körülmények között MW reaktorban (30–75 W-tal) hajtottuk végre. A feldolgozás és az analízis 

a 4.3.6. alfejezetban bemutatott úton történt. 

4.3.11. A dietil-foszfit és a difenilfoszfin-oxid konkurens reakciója 

brómbenzollal 

A) Pd(PPh3)4 jelenlétében: 

0,12 g (0,10 mmol) Tetrakisz(trifenilfoszfin)-palládiumhoz 0,11 ml (1,0 mmol) 

brómbenzolt (3A), 0,064 ml (0,50 mmol) dietil-foszfitot (1a), 0,10 g (0,50 mmol) 

difenilfoszfin-oxidot (1d), 0,14 ml (1,1 mmol) trietil-amint és 2,0 ml etanolt adtunk. A reakciót 

a 21. táblázat/1. kísérletben bemutatott körülmények között MW besugárzás (30–60 W) 

hatására végeztük el. A reakcióelegy feldolgozását a 4.3.1. alfejezetben leírt módon végeztük 

el. A kapott termékelegy összetételét 31P NMR spektroszkópiás módszerrel határoztuk meg. 

B) Pd(OAc)2 alkalmazásával: 

5,6 mg (0,025 mmol) palládium-acetáthoz 0,053 ml (0,50 mmol) brómbenzolt (3A), 

0,037 ml (0,29 mmol) dietil-foszfitot (1a), 0,059 g (0,29 mmol) difenilfoszfin-oxidot (1d), 
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0,077 ml (0,55 mmol) trietil-amint és 1,0 ml etanolt adtunk. A reakcióelegyet MW reaktorban 

(60–70 W besugárzással) 135 °C-on 30 percig kevertettük (ld. 21. táblázat/2. kísérlet). Ezt 

követően az „A)” pontban leírtak szerint jártunk el. 

4.3.12. A brómbenzol és difenilfoszfin-oxid vagy etil-fenil-H-foszfinát 

NiII-katalizált Hirao-reakciója MW körülmények között 

A 22. táblázat/1–8. kísérletekben, valamint a 24. táblázat/1–3. kísérletekben 6,5 mg 

(0,050 mmol) nikkel-kloridhoz vagy 0,011 g (0,050 mmol) nikkel-bromidhoz 0,053 ml 

(0,50 mmol) brómbenzolt (3A), a >P(O)H-reagenst [0,10 g (0,50 mmol), 0,11 g (0,55 mmol), 

0,12 g (0,60 mmol) vagy 0,13 g (0,65 mmol) difenilfoszfin-oxidot (1d) vagy 0,090 ml 

(0,60 mmol) etil-fenil-H-foszfinátot (1i)], 0,16 g (0,050 mmol) cézium-karbonátot és 1,0 ml 

acetonitrilt adtunk. A 24. táblázat/3. kísérletben 0,039 g (0,60 mmol) cink port is bemértünk. 

A 24. táblázat/4. kísérlet során pedig 6,5 mg (0,050 mmol) nikkel-kloridhoz 0,063 ml 

(0,60 mmol) brómbenzolt (3A), 0,10 g (0,50 mmol) difenilfoszfin-oxidot (1d), 0,016 g 

(0,10 mmol) 2,2’-bipiridint, 0,14 ml (1,0 mmol) trietil-amint és 1,0 ml DMF oldószert adtunk. 

Az elegyet a megadott időkig MW reaktorban (80–120 W besugárzással) 150 °C-on 

kevertettük. A feldolgozást és az analízist a 4.3.1. pont szerint végeztük, a termékeket fehér 

kristályként ≥98% tisztasággal nyertük. 

Trifenilfoszfin-oxid (4d) [3a]243 

Etil-difenilfoszfinát (4i) [3c]246 

4.3.13. A brómbenzol kapcsolása dietil-foszfittal NiII sók jelenlétében 

0,013 g (0,10 mmol) Nikkel-kloridhoz vagy 0,022 g (0,10 mmol) nikkel-bromidhoz 

0,11 ml (1,0 mmol) brómbenzolt (3A), 0,15 ml (1,2 mmol) dietil-foszfitot (1a), 0,14 g 

(0,10 mmol) kálium-karbonátot és 1,0 ml acetonitrilt adtunk. A reakciót 150 °C-on 45 percig 

MW besugárzás hatására (80–120 W-tal) végeztük el (ld. 22. táblázat/9. és 10. kísérletek). Ezt 

követően a 4.3.1. alfejezetben leírt módon jártunk el. A dietil-fenilfoszfonátot (4a) színtelen 

olajként, >99%-os tisztasággal izoláltuk. 

Dietil-fenilfoszfonát (4a) [3b]243 

4.3.14. Aril-halogenidek foszforilezése NiCl2 és bipiridin jelenlétében 

6,5 mg (0,050 mmol) Nikkel-kloridhoz 0,60 mmol aril-halogenidet [0,063 ml 

brómbenzolt (3A) vagy 0,067 ml jódbenzolt (3B)], 0,50 mmol >P(O)H-reagenst [0,10 g 

difenilfoszfin-oxidot (1d), 0,11 g bisz(4-metilfenil)-foszfin-oxidot (1e) vagy 0,075 ml etil-

fenil-H-foszfinátot (1i)], 0,016 g (0,10 mmol) 2,2’-bipiridint és 1,0 ml DMF vagy H2O 

oldószert adtunk. A 23. táblázat/1–9. kísérletekben leírt esetekben cink port [0,039 g 
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(0,60 mmol) vagy 0,065 g (1,0 mmol)], a 23. táblázat/4–12. kísérletek során pedig 0,14 ml 

(1,0 mmol) trietil-amint is bemértünk. A reakcióelegyet mágneses keverővel ellátott 

olajfürdővel melegítettük a 23. táblázatban megadott körülmények között. A reakcióelegy 

feldolgozása és az analízis a 4.3.1. pontban ismertetett módon történt. A termékeket fehér 

kristályként ≥96%-os tisztasággal kaptuk. 

Trifenilfoszfin-oxid (4d) [3a]246 

Bisz(4-metilfenil)-fenilfoszfin-oxid (4e) [3b]246 

Etil-difenilfoszfinát (4i) [3c]246 

Trifenilfoszfin (24) [4]246 

4.4. Általános előiratok észteresítésekre, átészterezésekre és 

alkilezésekre 

4.4.1. A butil-fenil-metilfoszfinát előállítása 

4.4.1.1. Savklorid intermedieren keresztül 

0,50 g (3,2 mmol) Fenil-metilfoszfinsav (63) és 5,0 ml absz. diklórmetán oldatához 

0,28 ml (3,8 mmol) tionil-kloridot adtunk, majd az elegyet szobahőmérsékleten 1 napig 

kevertettük. Az illékony komponenseket vákuumbepárlással eltávolítottuk, így 0,55 g (~100%) 

fenil-metil-foszfinsav-kloridot (64) kaptunk, melyhez 3,0 ml absz. toluolt adtunk. Az elegyhez 

60 °C-on 0,32 ml (3,5 mmol) butanol és 0,45 ml (3,2 mmol) trietil-amin 3,0 ml absz. toluollal 

készült oldatát csepegtettük. A reakcióelegyet 2 órán át refluxáltattuk (ld. 

26. táblázat/1. kísérlet). A reakcióelegyből kivált trietil-amin-hidrokloridot kiszűrtük. A 

nyersterméket bepárlás után szilikagél rétegen diklórmetán–metanol 97:3 arányú eluenssel 

oszlopkromatográfiásan tisztítottuk. Így a foszfinátot (65) >99% tisztaságú olajként kaptunk. 

4.4.1.2. A fenil-metilfoszfinsav direkt észteresítése butanollal 

A 26. táblázat/2. kísérlet során 0,12 g (0,76 mmol) fenil-metilfoszfinsavhoz (63) 1,0 ml 

(11,0 mmol) butanolt adtunk. A 26. táblázat/3. kísérletben 15,5 µl (0,076 mmol) [bmim]PF6-ot 

is bemértünk. A reakcióelegyet MW reaktorban 100–300 W-tal sugároztuk be, a 26. táblázat/ 

2. és 3. kísérletekben leírt körülmények között. Az alkohol feleslegét vákuumban távolítottuk 

el, a nyersterméket szilikagél rétegen etil-acetát eluenssel oszlopkromatográfiásan tisztítottuk. 

Így a foszfinátot (65) nagy tisztaságú (>99%) olajként nyertük. 

4.4.1.3. A fenil-metilfoszfinsav O-alkilezése butil-bromiddal 

0,12 g (0,76 mmol) Fenil-metilfoszfinsavhoz (63) 0,10 ml (0,90 mmol) butil-bromidot 

és 0,12 ml (0,83 mmol) trietil-amint adtunk. A trietil-amin helyett bizonyos esetekben 0,11 g 

(0,83 mmol) kálium-karbonátot, 8,6 mg (0,038 mmol) TEBAC-ot és 1,0 ml acetonitrilt 
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mértünk be (ld. 26. táblázat/4–6. kísérletek), majd a reakcióelegyet MW reaktorban vagy 

olajfürdőben melegítettük (ld. 26. táblázat/4–7. kísérletek). A reakcióelegyet 50 ml etil-

acetáttal felszuszpendáltuk, szűrtük, a szűrt anyagot 5 ml etil-acetáttal mostuk. A nyersterméket 

a szerves oldószer bepárlása után nyertük ki, majd szilikagél rétegen etil-acetát–hexán eluenssel 

oszlopkromatográfiásan tisztítottuk. Így a terméket nagy (>99%) tisztaságú olajként kaptuk. 

4.4.1.4. A fenil-metilfoszfinsav észteresítése T3P® reagens jelenlétében 

0,12 g (0,76 mmol) Fenil-metilfoszfinsavhoz (63) T3P® reagenst [0,55 ml (0,84 mmol) 

vagy 0,33 ml (0,50 mmol)] (50 m/m%-os etil-acetátos oldat formájában) adtunk. Az elegyet 

10 percig szobahőmérsékleten kevertettük, majd hozzáadtunk 0,21 ml (2,3 mmol) butanolt. A 

reakcióedény tartalmát a 26. táblázat/8–13. kísérletekben megadott körülmények között 

kevertettük. A T3P® reagens feleslegét 7 ml 10%-os NaHCO3 oldattal hidrolizáltuk és a vizes 

fázist 30 ml etil-acetáttal mostuk. Az egyesített szerves fázist Na2SO4-on szárítottuk, majd a 

szárítószer kiszűrése után az oldószer és az alkohol feleslegét vákuumbepárlással távolítottuk 

el. A nyerstermékeket rövid szilikagél rétegen etil-acetát–hexán eleggyel tisztítottuk. A 

terméket >99%-os tisztaságú olajként kaptunk. 

Butil-fenil-metilfoszfinát (65) [3a]247 

4.4.2. Fenilfoszfonsav-monoészterek előállítása direkt észteresítéssel 

0,10 g (0,63 mmol) Fenilfoszfonsavhoz (66) 9,5 mmol alkoholt (0,55 ml etanolt, 

0,87 ml butanolt vagy 1,5 ml oktanolt) és esetenként 0,063 mmol ionos folyadékot (0,013 ml 

[bmim]PF6-ot, 0,012 ml [bmim]BF4-ot, 0,012 ml [bmim]OAc-ot vagy 0,016 g [emim]PF6-ot) 

adtunk. A kapott elegyet MW reaktorban 30–300 W-tal sugároztuk be, a 28. és  

29. táblázatokban leírt körülmények között. A feldolgozást a 4.4.1.2. alfejezet szerint végeztük 

el. A termékeket (67a,b,j) színtelen olajként kaptuk. 

Fenilfoszfonsav-monoetilészter (67a) [2b]251 

Fenilfoszfonsav-monobutilészter (67b) [2a]251 

Fenilfoszfonsav-monooktilészter (67j) [2c]251 

4.4.3. A fenilfoszfonsav O-alkilezése 

0,10 g (0,63 mmol) Fenilfoszfonsavhoz (66) butil-bromidot [0,068 ml (0,63 mmol), 

0,15 ml (1,4 mmol) vagy 0,34 ml (3,5 mmol)] és trietil-amint [0,10 ml (0,69 mmol) vagy 

0,19 ml (1,4 mmol) adtunk. A trietil-amin helyett kálium-karbonátot [0,095 g (0,69 mmol) 

vagy 0,19 g (1,4 mmol)] is használtunk TEBAC [7,2 mg (0,032 mmol) vagy 0,014 g 

(0,063 mmol)] és 1,0 ml acetonitril bemérése mellett. A reakciókat a 30. és 31. táblázatok 

szerint MW körülmények között (20–100 W besugárzással) végeztük el. A reakcióelegyet 
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szűrtük, majd az illékony anyagok eltávolítása után a maradék összetételét 31P NMR 

spektroszkópiával határoztuk meg. A dibutil-fenilfoszfonátot (4b) a nyerstermék 

oszlopkromatográfiás tisztítását követően (Brockmann I típusú alumínium-oxid állófázison 

etil-acetát–hexán mozgófázissal) >99% tisztasággal nyertük ki. 

Dibutil-fenilfoszfonát (4b) [3a]251 

4.4.4. Kísérlet a fenilfoszfonsav-monoészterek direkt észteresítésére 

0,75 mmol Fenilfoszfonsav-monoészterhez (67b: 0,16 g, vagy 67j: 0,20 g), 11,3 mmol 

alkoholt (1,0 ml butanolt vagy 1,8 ml oktanolt) és esetenként 10% (0,075 mmol) ionos 

folyadékot [0,015 ml [bmim]PF6-ot vagy 0,014 ml [bmim]BF4-et] adtunk. A kapott elegyet 

MW reaktorban 150–300 W-tal sugároztuk be (ld. 32. táblázat). A reakcióelegy feldolgozását 

a 4.4.1.2. pont alapján végeztük, a nyerstermék összetételét 31P NMR méréssel határoztuk meg. 

4.4.5. A fenilfoszfonsav-monoészterek O-alkilezése 

Összemértünk 0,75 mmol fenilfoszfonsav-monoészterhez (67a: 0,14 g, 67b: 0,16 g, 

vagy 67j: 0,20 g), 0,75 mmol alkil-halogenidet (0,060 ml etil-jodidot, 0,068 ml propil-

bromidot, 0,070 ml izopropil-bromidot, 0,081 ml butil-bromidot, vagy 0,13 ml oktil-bromidot) 

és 0,12 ml (0,83 mmol) trietil-amint. A trietil-amin helyett bizonyos esetekben 0,11 g 

(0,83 mmol) kálium-karbonátot, 8,5 mg (0,038 mmol) TEBAC-ot és 1,0 ml acetonitrilt 

használtunk. A kapott elegyet MW reaktorban 10–30 W-tal sugároztuk be (ld. 

33. és 34. táblázatok). A reakcióelegyet szűrtük, az illékony komponenseket vákuumban 

eltávolítottuk. A nyersterméket oszlopkromatográfiás módszerrel tisztítottuk (Brockmann I 

típusú alumínium-oxid állófázison etil-acetát–hexán mozgófázissal). A fenilfoszfonátokat 

(4a,b,j,k-o) így >99% tisztasággal kaptuk. 

Dietil-fenilfoszfonát (4a) [3b]251 

Dibutil-fenilfoszfonát (4b) [3a]251 

Dioktil-fenilfoszfonát (4j) [3c]251 

Etil-propil-fenilfoszfonát (4k) [3g]251 

Etil-izopropil-fenilfoszfonát (4l) [3h]251 

Butil-etil-fenilfoszfonát (4m) [3d]251 

Butil-propil-fenilfoszfonát (4n) [3e]251 

Butil-izopropil-fenilfoszfonát (4o) [3f]251 
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4.4.6. A dibenzil-foszfit alkoholízise 

4.4.6.1. Szakaszos üzemű MW reaktorban 

0,11 ml (0,50 mmol) Dibenzil-foszfit (1c) és 12,5 mmol alkohol (0,51 ml metanol, 

0,73 ml etanol, 0,96 ml izopropanol, vagy 1,1 ml butanol) elegyét a 35. táblázatban megadott 

körülmények között MW reaktorban (30–80 W-tal) melegítettük. Az illékony komponenseket 

vákuumbepárlással eltávolítottuk, a reakcióelegy összetételét 31P NMR spektroszkópiával 

határoztuk meg. A nyerstermékeket oszlopkromatográfiásan tisztítottuk (szilikagél állófázison 

hexán–aceton eluenssel). A termékeket >99%-os tisztaságú színtelen olajként nyertük. 

Benzil-metil-H-foszfonát (68h) [4a]250 

Benzil-etil-H-foszfonát (68a) [4b]250 

Benzil-izopropil-H-foszfonát (68p) [4c]250 

Benzil-butil-H-foszfonát (68b) [4d]250 

Dimetil-foszfit (1h) [5a]250 

Dietil-foszfit (1a) [5b]250 

Diizopropil-foszfit (1p) [5c]250 

Dibutil-foszfit (1b) [5d]250 

4.4.6.2. Folyamatos üzemben 

7,7 ml (35 mmol) Dibenzil-foszfit (1c) és 0,88 mol alkohol (35,6 ml metanol, 51,4 ml 

etanol, 67,8 ml izopropanol, vagy 80,5 ml butanol) elegyét szobahőmérsékleten 5 percig 

kevertettük homogenizálás céljából. A berendezést (ld. 84. ábra) szobahőmérsékleten ~20 ml 

reakcióeleggyel, 10 ml/perces áramlási sebességgel 17 bar nyomáson átmostuk. Az áramlási 

sebesség beállítása után az áramlási cellát 60–100 W teljesítménnyel sugároztuk be a kívánt 

reakcióhőmérséklet eléréséig (ld. 37. táblázat). Ezt követően az egyensúlyi állapot 

fenntartásához 30-70 W teljesítményre volt szükség. Az egyensúlyi állapot összetételét 

31P NMR mérések alapján határoztuk meg, melyet kb. 45–80 perc után értünk el. Ezt követően 

a 0,25 ml/perces áramlási sebesség esetén a kilépő reakcióelegyet 30 percig, 0,15 ml/percnél 

pedig 45 percig gyűjtöttük és az 4.4.6.1. alfejezetben leírtak szerint dolgoztuk fel, az alkil-

benzil-H-foszfonátokat (68a,b,h,p) >99%-os tisztaságban színtelen olajként kaptuk. A 

termeléseket a tisztítás után kapott észterek (68a,b,h,p) moláris mennyisége és az adott 

működési idő során betáplált dibenzil-foszfit (1c) mennyisége alapján számítottuk ki. 

A dibenzil-foszfit (1c) és butanol reakcióját úgy is elvégeztük, hogy elegyüket 18 napig 

szobahőmérsékleten kevertettük, majd a fentiekhez hasonlóan a reakcióelegyet 120 °C-on 

0,25 ml/perc áramlási sebességgel tápláltuk be a folyamatos üzemű MW reaktorba. A stacioner 

állapot elérését követően a keverék összetételét 31P NMR spektroszkóviával határoztuk meg. 
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Benzil-metil-H-foszfonát (68h) [4a]250 

Benzil-etil-H-foszfonát (68a) [4b]250 

Benzil-izopropil-H-foszfonát (68p) [4c]250 

Benzil-butil-H-foszfonát (68b) [4d]250 

4.5. Számításos kémiai módszerek 

Az elméleti kémiai számításokat Dr. Mucsi Zoltán végezte a Gaussian09226 

programcsomagban a B3LYP módszerrel, ami a kicserélődési tagra a Becke-féle 

háromparaméteres funkcionált,228 a korrelációs részre pedig a Lee, Yang és Parr által 

kidolgozott funkcionált használja.229 Később az M06-2X módszerre230 (ami a Gaussian16227 

szoftverben érhető el) való áttérés oka az volt, hogy a korábbi fejlesztésű B3LYP módszer 

elsősorban a 3. elektronhéj atomjaira lett kidolgozva, a 2008-ban publikált M06-2X módszert 

pedig már a nehézatomokra is továbbfejlesztették. 

A H, C, O, N, P, Br és Ni atomokra a 6-31G(d,p) bázist vettünk alapul. Ezek a 

klasszikus bázisok nehezebb atomokra nem használhatók, így a palládiumra és a jódra 

„Effective Core Potential” (ECP) alapú atomi bázisokat alkalmaztunk, melyek egy kísérleti 

adatokból számított általános effektív potenciállal veszik figyelembe az atomtörzs 

elektronjainak vegyértékhéjra gyakorolt hatását. A palládium esetén az SDD/MWB28, a jód 

esetén pedig az SDD/MWB46 bázist használtuk. 

A DFT módszerek a részecskék energiáját voltaképpen vákuumban számolják, ám a 

legtöbb szerves kémiai reakció kondenzált fázisban és oldószerben zajlik, vagyis az oldószer 

igen fontos szerepet játszik a valós reakcióparaméterek meghatározásában. Így az oldószerek 

hatását az „Integral Equation Formalism Polarizable Continuum Model” (IEF-PCM)253 

implicit módszerrel, mindig az adott oldószer jellemző paramétereivel vettük figyelembe. A 

korrekt modellezés céljából többször használtunk implicit-explicit modellt is, ami nem csupán 

az oldószerek távoli indirekt kölcsönhatásait, hanem direkt hatásokat, például hidrogénhidakat 

is figyelembe vesz. 

Legtöbbször a geometriaoptimálás elérte a megfelelő konvergenciakritériumokat. 

Bizonyos különösen nagy molekulák – például a Pd(PPh3)4 – esetében a normál 

konvergenciakritériumokat csupán megközelíteni tudtuk, így a frekvenciaszámításokat a laza 

kritériumok elérése után külön lépésben indítottuk el. Ez a néhány eset a bonyolult implicit-

explicit PCM modell miatt állhatott fenn. Ilyen nagymolekulás számítások során a 

entrópiaértékeket (ΔS), és ezzel együtt a Gibbs-féle szabadenergiaváltozásokat (ΔG) a 

transzlációs és rotációs entrópiahozzájárulások jelentősen torzítják, ezért a mechanizmusok 

tanulmányozása során inkább az egzaktabb entalpiaváltozásokat (ΔH) tekintettük mérvadónak.  
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5. ÖSSZEFOGLALÁS 

Doktori munkám egyik fő célja az átmenetifém-katalizált P–C kapcsolási reakciók 

elméleti és gyakorlati összefüggéseinek mélyebb megismerése volt. 

Először a kutatócsoportunk által kidolgozott, MW körülmények között hagyományos 

ligandumok hiányában elvégezhető Pd-katalizált Hirao-kapcsolást bizonyos modellreakciókon 

keresztül vizsgáltuk (85. ábra). Azt találtuk, hogy 5/10% Pd(OAc)2 jelenlétében a >P(O)H-

vegyületeket 1,15/1,3 ekvivalens feleslegben kell alkalmazni, ugyanis reagensként 

(1 ekvivalens), redukálószerként (5/10%), és P-ligandumként (10/20%) is részt vesznek a 

katalitikus ciklusban. A mechanizmus a Pd0-katalizátor képződését követően a szokásos 

oxidatív addíció, ligandumcsere, deprotonálódás és reduktív elimináció sorrendet követi. 

 

 85. ábra A brómbenzol (3A) és >P(O)H-reagensek (1a-d) Hirao-reakciója Pd(OAc)2 jelenlétében. 

A brómbenzol (3A) és diarilfoszfin-oxidok (1d-g) kapcsolása során azt tapasztaltuk, 

hogy a foszfinoilezés bisz(2-metilfenil)-foszfin-oxiddal (1f) és bisz(3,5-dimetilfenil)-foszfin-

oxiddal (1f) lényegesen gyorsabb, mint difenilfoszfin-oxiddal (1d) vagy bisz(4-metilfenil)-

foszfin-oxiddal (1f), és az előbbi >P(O)H-vegyületeket (1f és 1g) a difenilfoszfin-oxid (1d) 

P–C kapcsolásában P-ligandumként tudtuk hasznosítani. Kísérleteink alapján a reakció időbeli 

lejátszódását két tényező is befolyásolja: a foszfin-oxidok reakcióképessége, illetve a belőlük 

képződő katalizátor aktivitása (86. ábra). A két paraméter közül a katalizátor aktivitásának van 

nagyobb hatása, és ezért a bisz(2-metilfenil)-foszfin-oxid (1f) reakciója a leggyorsabb, annak 

ellenére, hogy a vizsgált diarilfoszfin-oxidok közül ez a legkevésbé reakcióképes származék. 

 
86. ábra A brómbenzol (3A) és diarilfoszfin-oxidok (1d-g) Hirao-reakcióját befolyásoló tényezők. 
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A Pd0 és Ar2P(OH) ligandumok komplexképzésének vizsgálata arra vezetett, hogy míg 

a (2-MeC6H4)P(OH) (1’f) (3,5-diMeC6H3)P(OH) (1’g) ligandumokkal a kétszeres Pd-komplex 

(2), vagyis a Hirao-reakcióban feltételezett aktív katalizátor képződése kedvezményezett 

energetikailag, addig a Ph2P(OH) (1’d) esetén az inaktív trisz-komplex (26) kialakulásának 

sincs jelentős energiagátja. Azaz, az aromás gyűrűben található metilcsoportok okozta sztérikus 

gátlás határozza meg a ligációt, és ezzel együtt a katalizátor hatását. 

A brómbenzol (3A) és difenilfoszfin-oxid (1d) reakciója során egy kezdeti, a tényleges 

reakcióidőtől hosszabb ún. indukciós periódus jelenlétét tapasztaltuk, ami feltételezhetően az 

aktív katalizátor kialakulására szolgált. A különböző távozócsoportot tartalmazó 

szubsztrátumok reakcióképességi sorrendjének felállítása után megállapítottuk, hogy a P–C 

kapcsolásokat általánosságban brómtartalmú szubsztrátumokkal érdemes elvégezni. Ezután 

egy sor heteroarilfoszfonát és -foszfin-oxid (30,31,34-36) szintézisére terjesztettük ki a 

P-ligandum hozzáadása nélküli Pd-katalizált keresztkapcsolást (87. ábra). 

 

87. ábra A szokásos ligandumok hozzáadása nélküli Hirao-reakció kiterjesztése aromás és heteroaromás 

szubsztrátumokra. 

Ezt követően a csoportunk által kidolgozott, NiCl2 jelenlétében ligandumok hozzáadása 

nélkül megvalósítható P–C kapcsolási reakciók elméleti hátterének felderítésével foglalkoztunk  

(88. ábra, „A” módszer). Megállapítottuk, hogy a „NiX2-kaltalizált” Hirao-reakció a NiII 

redukciója nélkül megy végbe, ugyanis a brómbenzol (3A) reakciójában 10% NiII só 

jelenlétében a >P(O)H-reagens (1a, illetve 1d) optimális mennyisége 1,2 ekvivalens volt. A 

módszert a NiCl2 prekurzor, 2,2’-bipiridin ligandum és Zn redukálószer jelenlétében 

megvalósított „reduktív” típusú Hirao-reakcióval is összehasonlítottuk (88. ábra, „B” út). Azt 

találtuk, hogy a „Ni/2,2’-bipiridin-katalizált” átalakítások végrehajtásához nincs szükség a 

korábban NiII redukciójára alkalmazott Zn hozzáadására. 
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88. ábra A „ligandummentes” nikkelkatalizált Hirao-reakció összehasonlítása más módszerrel. 

A kvantumkémiai számítások megerősítették, hogy a P–C kapcsolások NiCl2 

jelenlétében redukálószerek és hagyományos ligandumok hiányában, illetve Zn redukálószer 

és 2,2’-bipiridin ligandum jelenlétében is a NiII→NiIV→NiII úton játszódnak le, ami teljesen új 

megfigyelésnek tekinthető, hiszen eddig minden esetben a Ni0→NiII→Ni0 protokollt 

feltételezték (89. ábra). 

 
89. ábra Lehetőségek a nikkelkatalizált P–C kapcsolási reakciók lejátszódására. 

Összességében, az átalakítások elméleti hátterének feltárásával lehetővé vált a 

katalizátorrendszerek egyszerűsítése. Az egyik meghatározó paraméter az átmenetifém 

minősége, amit az alkalmazni kívánt reagensek és körülmények alapján kell megválasztani. 

Mivel a palládium- és nikkelkatalizált keresztkapcsolások a szokásos ligandumok hiányában 

gazdaságosabban, a hatékonyság romlása nélkül valósíthatók meg, így a továbbiakban is ezt az 

irányt érdemes követni. Emellett, a nikkelkatalízis esetén felállított új reakciómechanizmus 

további perspektívákat nyit meg. Összességében megállapítható, hogy a keresztkapcsolások 

mélyebb megismerése a későbbi átalakítások tudatosabb tervezését teszi lehetővé. 

Kutatómunkám másik részét a foszfinátok és foszfonátok előállítására alkalmas  

eljárások vizsgálata és új szintézismódszerek kidolgozása jelentette. A foszfinátok szintézisére 

szolgáló módszereket a butil-metil-fenilfoszfonát (65) előállításán keresztül hasonlítottuk össze  

(90. ábra). Megállapítottuk, hogy laboratóriumi méretben a MW besugárzás hatására végzett 

észteresítés jó módszer, ám nagyobb volumenben mégis a foszfinsav-kloridból kiinduló eljárás 

indokolt. 
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90. ábra A butil-fenil-metilfoszfinát (65) előállítása négyféle módszerrel. 

Dialkilfoszfonátok előállítására egy kétlépéses szintézisutat dolgoztunk ki: a 

fenilfoszfonsavból (66) MW körülmények között direkt észteresítéssel a megfelelő 

monoésztereket (67) állítottuk elő, melyeket alkil-halogenidekkel reagáltatva azonos és 

különböző alkoxicsoportokkal rendelkező foszfonátokat (4a,b,j,k-o) nyertünk (91. ábra). 

 
91. ábra Kétlépéses szintézismódszer dialkil-fenilfoszfonátok előállítására. 

Végül a dibenzil-foszfit (1c) alkoholízisével az alkalmazott körülményektől függően 

kétszeresen átészterezett termékek (1a,b,h,p) mellett a szintetikus szempontból különösen 

értékes alkil-benzil-H-foszfonátokat (68) tudtuk hozzáférhetővé tenni (92. ábra). Az 

átalakításokat nagyobb méretben, egy folyamatos üzemű MW berendezésben is végrehajtottuk. 

 

92. ábra A dibenzil-foszfit (1c) és rövid (C1–C4) szénláncú alkoholok reakciója. 

A vizsgált reakciók nagy többségében bizonyítottuk a MW technika pozitív hatását, és 

a korszerű reakciómegvalósítás jegyében megerősítettük, hogy a megfelelő körülmények 

alkalmazása mellett az áramlásos rendszerek alkalmazása növeli a hatékonyságot.  
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6. TÉZISEK 

I. Kísérletileg bizonyítottuk, hogy a brómbenzol és >P(O)H-reagensek szokásos 

ligandumok hozzáadása nélküli MW által segített kapcsolási reakciójában 5% Pd(OAc)2 

jelenlétében a >P(O)H-vegyületeket 1,15 ekvivalens feleslegben kell alkalmazni, ugyanis 

reagensként (1 ekvivalens), redukálószerként (5%), és P-ligandumként (10%) is részt 

vesznek a katalitikus ciklusban. [2]235 

II. Kimutattuk, hogy a brómbenzol és diarilfoszfin-oxidok P–C kapcsolásához szükséges 

reakcióidők közötti különbséget két fő tényező befolyásolja: a diarilfoszfin-oxidok 

reakcióképessége és a belőlük képződő katalizátor aktivitása, melyek közül az utóbbi a 

meghatározó a ligációt befolyásoló sztérikus gátlás következményeként. A P–C 

kapcsolási reakciót egy sor heteroaril-bromid szubsztrátumra is kiterjesztettük. [3]238 

[4]242 

III. Elsőként figyeltük meg, hogy a brómbenzol és difenilfoszfin-oxid keresztkapcsolása 

Pd(OAc)2 és Et3N jelenlétében MW körülmények között egy kezdeti, a termékképződési 

szakasznál akár hosszabb ún. indukciós periódussal kezdődik. [8]241 

IV. Bizonyítottuk, hogy a brómbenzol és >P(O)H-vegyületek kapcsolási reakciójában NiCl2 

jelenlétében, ligandumok és redukálószerek hiányában – nem várt módon – a reakció 

katalizátora egy, a >P(O)H-reagens feleslegéből származó trivalens tautomer >P(OH)-

ligandumokat tartalmazó NiII-komplex. Tehát a katalitikus ciklus a NiII redukciója nélkül, 

NiII→NiIV átmeneten át zajlik le. [9]243 

V. Igazoltuk, hogy a NiCl2, 2,2’-bipiridin ligandum és Zn redukálószer jelenlétében 

megvalósított P–C kapcsolás a korábban feltételezett Ni0→NiII katalízis helyett szintén 

NiII→NiIV oxidáción keresztül játszódik le, azaz a keresztkapcsolás hatékony 

végrehajtásához nincs szükség redukálószer hozzáadására. [10]246 

VI. A fenilfoszfinátok környezetbarát előállításának analógiájára, egy kétlépéses MW 

besugárzással segített utat dolgoztunk ki foszfonátok szintézisére a fenilfoszfonsav direkt 

észteresítésével, majd a kapott monoészterek O-alkilezésével. Értékes, 

kiralitáscentrummal rendelkező foszfonátok előállítását is kidolgoztuk; előnyösnek tűnt 

a folyamatos megvalósítás. [1]247 [5]251 [7]250  



A Hirao P–C kapcsolási reakció mint fontos foszfonát, foszfinát és tercier foszfin-oxid előállítási módszer – 
alternatív lehetőségek 

Közlemények 110 

7. KÖZLEMÉNYEK 

7.1. Az értekezés alapját képező teljes tudományos közlemények 

[1] Kiss, N. Z.; Henyecz, R.; Jablonkai, E.; Keglevich, G.: Synthesis of n-butyl ester and 

n-butylamide of methyl-phenylphosphinic acid – Two case studies. Synth. Commun. 2016, 

46 (9), 766–774, doi: 10.1080/00397911.2016.1171361. [IF: 1,134, FI: 2, HR: 100%]247 

[2] Keglevich, G.; Henyecz, R.; Mucsi, Z.; Kiss, N. Z.: The palladium acetate-catalyzed 

microwave-assisted Hirao reaction without an added phosphorus ligand as a “green” 

protocol: A quantum chemical study on the mechanism. Adv. Synth. Catal. 2017, 359 (24), 

4322–4331, doi: 10.1002/adsc.201700895. [IF: 5,123, FI: 5, HR: 100%]235 

[3] Henyecz, R.; Mucsi, Z.; Keglevich, G.: Palladium-catalyzed microwave-assisted Hirao 

reaction utilizing the excess of the diarylphosphine oxide reagent as the P-ligand; A study 

on the activity and formation of the "PdP2" catalyst. Pure Appl. Chem., 2019, 91 (1),  

121–134, doi: 10.1515/pac-2018-1004. [IF: 1,919, FI: 2, HR: 100%]238 

[4] Henyecz, R.; Oroszy, R.; Keglevich, G.: Microwave-assisted Hirao reaction of heteroaryl 

bromides and >P(O)H reagents using Pd(OAc)2 as the catalyst precursor in the absence of 

added P-ligands. Curr. Org. Chem., 2019, 23 (10), 1151–1157, doi: 

10.2174/1385272823666190621114915. [IF: 1,933, FI: 2, HR: 80%]242 

[5] Henyecz, R.; Kiss, A.; Mórocz, V.; Kiss, N. Z.; Keglevich, G.: Synthesis of phosphonates 

from phenylphosphonic acid and its monoesters. Synth. Commun., 2019, 49 (20),  

2642–2650, doi: 10.1080/00397911.2019.1637894. [IF: 1,796, HR: 60%]251 

[6] Henyecz, R.; Keglevich, G.: New developments on the Hirao reactions, especially from 

“green” point of view. Curr. Org. Synth., 2019, 16 (4), 523–545, doi: 

10.2174/1570179416666190415110834. [IF: 1,983, FI: 2, HR: 100%]13 („review”) 

[7] Kiss, N. Zs.; Henyecz, R.; Keglevich, G.: Continuous flow esterification of a H-phosphinic 

acid, and transesterification of H-phosphinates and H-phosphonates under MW conditions. 

Molecules, 2020, 25 (3), 719, doi: 10.3390/molecules25030719. [IF (2019): 3,267,  

HR: 100%]250 

[8] Henyecz, R.; Huszár, B.; Grenitzer, V.; Keglevich G. A study on the reactivity of 

monosubstituted benzenes in the MW-assisted Pd(OAc)2-catalyzed Hirao reaction with 

>P(O)H reagents. Curr. Org. Chem., 2020, 24 (24), 1048–1054, doi: 

10.2174/1385272824999200403170827. [IF (2019): 1,933, HR: 34%]241 

https://doi.org/10.3390/molecules25030719


A Hirao P–C kapcsolási reakció mint fontos foszfonát, foszfinát és tercier foszfin-oxid előállítási módszer – 
alternatív lehetőségek 

Közlemények 111 

[9] Henyecz, R.; Mucsi, Z.; Keglevich, G.: A surprising mechanism lacking the Ni(0) state 

during the Ni(II)-catalyzed P–C cross-coupling reaction performed in the absence of a 

reducing agent – An experimental and a theoretical study. Pure Appl. Chem., 2020, 92 (3), 

493–503, doi: 10.1515/pac-2019-1004. [IF (2019): 1,919, HR: 100%]243 

[10] Keglevich, G.; Henyecz, R.; Mucsi, Z.: Experimental and theoretical study on the 

“2,2’-bipiridyl-Ni-catalyzed” Hirao reaction of >P(O)H reagents and halobenzenes; A 

Ni(0)→Ni(II) or a Ni(II)→Ni(IV) mechanism? J. Org. Chem., 2020, doi: 

10.1021/acs.joc.0c00804. [IF (2019): 4,335, HR: 100%]246 

7.2. A doktori értekezés tárgyában készült rövid- és összefoglaló 

közlések, könyvfejezetek 

[11] Keglevich, G.; Kiss, N. Z.; Bálint, E.; Bagi, P.; Grün, A.; Kovács, T.; Henyecz, R.; 

Ábrányi-Balogh P.: Milestones in microwave-assisted organophosphorus chemistry. 

Phosphorus, Sulfur Silicon Relat. Elem., 2016, 191 (11-12), 1416–1420, doi: 

10.1080/10426507.2016.1211657. [IF: 0,809, FI: 6, HR: 25%] 

[12] Henyecz, R.; Keglevich, G. 8. P–C couplings by the Hirao reaction. In Organophosphorus 

Chemistry (Ed. G. Keglevich); De Gruyter, 2018; 158. [HR: 100%] 

[13] Henyecz, R.; Milen, M.; Kánai, K.; Keglevich, G. 7. The use of the T3P® reagent in the 

synthesis of phosphinic and phosphonic derivatives. In Organophosphorus Chemistry (Ed. 

G. Keglevich); De Gruyter, 2018; 148. [FI: 1, HR: 100%] 

[14] Keglevich, G.; Kiss, N. Z.; Henyecz, R.; Mucsi, Z.: Microwave irradiation and catalysis in 

organophosphorus reactions. Pure Appl. Chem., 2019, 91 (1), 145–159, doi:  

10.1515/pac-2018-0501. [IF: 1,919, HR: 100%] 

[15] Henyecz, R.: Microwave-assisted synthesis of phosphonic and phosphinic esters, as well 

as phosphine oxides by the Hirao reaction. Phosphorus, Sulfur Silicon Relat. Elem., 2019, 

194 (4-6), 372–376, doi: 10.1080/10426507.2018.1544983. [IF: 1,046, HR: 100%] 

[16] Keglevich, G.; Kiss, N. Z.; Bálint, E.; Henyecz, R.; Grün, A.; Mucsi, Z.: Microwave 

irradiation and catalysis in organophosphorus chemistry. Phosphorus, Sulfur Silicon Relat. 

Elem., 2019, 194 (4-6), 391–395, doi: 10.1080/10426507.2018.1521406. [IF: 1,046,  

HR: 100%] 

[17] Keglevich, G.; Henyecz, R.; Mucsi, Z.: Focusing on the catalysts of the Pd- and Ni-

catalyzed Hirao reactions. Molecules, 2020, 25 (17), 3897, doi: 

10.3390/molecules25173897. [IF (2019): 3,267, HR: 100%]14 

https://doi.org/10.1515/pac-2018-0501


A Hirao P–C kapcsolási reakció mint fontos foszfonát, foszfinát és tercier foszfin-oxid előállítási módszer – 
alternatív lehetőségek 

Közlemények 112 

7.3. A doktori értekezéshez kapcsolódó további közlemények 

[18] Jablonkai, E.; Henyecz, R.; Milen, M.; Kóti, J.; Keglevich, G.: T3P®-assisted esterification 

and amidation of phosphinic acids. Tetrahedron, 2014, 70 (44), 8280–8285, doi: 

10.1016/j.tet.2014.09.021. [IF: 2,641, FI: 9, HR: 30%]201 

[19] Ábrányi-Balogh, P.; Jablonkai, E.; Henyecz, R.; Milen, M.; Keglevich, G.: Theoretical 

calculations on the mechanism of the T3P®-promoted esterification and amidation of 

phosphinic acids. Curr. Org. Chem. 2016, 20 (10), 1135–1142, doi: 

10.2174/1385272820666151218204848. [IF: 1,924, HR: 100%]204  



A Hirao P–C kapcsolási reakció mint fontos foszfonát, foszfinát és tercier foszfin-oxid előállítási módszer – 
alternatív lehetőségek 

Irodalomjegyzék 113 

8. IRODALOMJEGYZÉK 

(1)  New Trends in Cross-Coupling: Theory and Applications; Colacot, T., Ed.; Catalysis 

Series; Royal Society of Chemistry: Cambridge, 2014. 

(2)  Olah, G. A.; Hehemann, D. J. Org. Chem. 1977, 42 (12), 2190. 

(3)  Bhattacharya, A. K.; Thyagarajan, G. Chem. Rev. 1981, 81 (4), 415. 

(4)  Wauters, I.; Debrouwer, W.; Stevens, C. V. Beilstein J. Org. Chem. 2014, 10 (1), 1064. 

(5)  Yorimitsu, H. Beilstein J. Org. Chem. 2013, 9 (1), 1269. 

(6)  Kraszewski, A.; Stawinski, J. Pure Appl. Chem. 2007, 79 (12), 2217. 

(7)  Tappe, F. M. J.; Trepohl, V. T.; Oestreich, M. Synthesis 2010, 2010 (18), 3037. 

(8)  Beletskaya, I. P.; Kazankova, M. A. Russ. J. Org. Chem. 2002, 38 (10), 1391. 

(9)  Schwan, A. L. Chem. Soc. Rev. 2004, 33 (4), 218. 

(10)  Jablonkai, E.; Keglevich, G. Curr. Org. Synth. 2014, 11 (3), 429. 

(11)  Jablonkai, E.; Keglevich, G. Org. Prep. Proced. Int. 2014, 46 (4), 281. 

(12)  Jablonkai, E.; Keglevich, G. Curr. Green Chem. 2015, 2 (4), 379. 

(13)  Henyecz, R.; Keglevich, G. Curr. Org. Synth. 2019, 16 (4), 523. 

(14)  Keglevich, G.; Henyecz, R.; Mucsi, Z. Molecules 2020, 25 (17), 3897. 

(15)  Hirao, T.; Masunaga, T.; Ohshiro, Y.; Agawa, T. Tetrahedron Lett. 1980, 21 (37), 3595. 

(16)  Hirao, T.; Masunaga, T.; Yamada, N.; Ohshiro, Y.; Agawa, T. Bull. Chem. Soc. Jpn. 

1982, 55 (3), 909. 

(17)  Hirao, T.; Masunaga, T.; Ohshiro, Y.; Agawa, T. Synthesis 1981, 1981 (1), 56. 

(18)  Bulot, J. J.; Aboujaoude, E. E.; Collignon, N.; Savignac, P. Phosphorus Sulfur Relat. 

Elem. 1984, 21 (2), 197. 

(19)  Johansson, T.; Stawinski, J. Chem. Commun. 2001, No. 24, 2564. 

(20)  Maffei, M.; Buono, G. Tetrahedron 2003, 59 (44), 8821. 

(21)  Kobayashi, Y.; William, A. D. Adv. Synth. Catal. 2004, 346 (13–15), 1749. 

(22)  Németh, G.; Greff, Z.; Sipos, A.; Varga, Z.; Székely, R.; Sebestyén, M.; Jászay, Z.; 

Béni, S.; Nemes, Z.; Pirat, J.-L.; Volle, J.-N.; Virieux, D.; Gyuris, Á.; Kelemenics, K.; 

Áy, É.; Minarovits, J.; Szathmary, S.; Kéri, G.; Őrfi, L. J. Med. Chem. 2014, 57 (10), 

3939. 

(23)  Luke, G. P.; Shakespeare, W. C. Synth. Commun. 2002, 32 (19), 2951. 

(24)  Trost, B. M.; Radinov, R. J. Am. Chem. Soc. 1997, 119 (25), 5962. 

(25)  Holt, D. A.; Erb, J. M. Tetrahedron Lett. 1989, 30 (40), 5393. 

(26)  Defacqz, N.; Buerger, B. de; Touillaux, R.; Cordi, A.; Marchand-Brynaert, J. Synthesis 

1999, 1999 (08), 1368. 

(27)  Chrzanowski, J.; Krasowska, D.; Urbaniak, M.; Sieroń, L.; Pokora‐Sobczak, P.; 

Demchuk, O. M.; Drabowicz, J. Eur. J. Org. Chem. 2018, 2018 (33), 4614. 

(28)  Chauhan, S. S.; Varshney, A.; Verma, B.; Pennington, M. W. Tetrahedron Lett. 2007, 

48 (23), 4051. 

(29)  Zhang, J.; Xu, Y.; Huang, G.; Guo, H. Tetrahedron Lett. 1988, 29 (16), 1955. 

(30)  Oshiki, T.; Imamoto, T. J. Am. Chem. Soc. 1992, 114 (10), 3975. 

(31)  Pirat, J.-L.; Monbrun, J.; Virieux, D.; Cristau, H.-J. Tetrahedron 2005, 61 (29), 7029. 

(32)  Phosphorus Chemistry II; Montchamp, J.-L., Ed.; Topics in Current Chemistry; 

Springer International Publishing: Cham, 2015; Vol. 361. 

(33)  Prim, D.; Campagne, J.-M.; Joseph, D.; Andrioletti, B. Tetrahedron 2002, 58 (11), 

2041. 

(34)  Kalek, M.; Stawinski, J. Organometallics 2007, 26 (24), 5840. 

(35)  Kalek, M.; Stawinski, J. Organometallics 2008, 27 (22), 5876. 

(36)  Amatore, C.; Pfluger, F. Organometallics 1990, 9 (8), 2276. 

(37)  Amatore, C.; Jutand, A. Acc. Chem. Res. 2000, 33 (5), 314. 



A Hirao P–C kapcsolási reakció mint fontos foszfonát, foszfinát és tercier foszfin-oxid előállítási módszer – 
alternatív lehetőségek 

Irodalomjegyzék 114 

(38)  Kalek, M. Synthesis of C(sp2)-P bonds by palladium-catalyzed reactions: Mechanistic 

investigations and synthetic studies, 2011. 

(39)  Deal, E. L.; Petit, C.; Montchamp, J.-L. Org. Lett. 2011, 13 (12), 3270. 

(40)  Berger, O.; Petit, C.; Deal, E. L.; Montchamp, J.-L. Adv. Synth. Catal. 2013, 355 (7), 

1361. 

(41)  Kohler, M. C.; Sokol, J. G.; Stockland, R. A. Tetrahedron Lett. 2009, 50 (4), 457. 

(42)  Kohler, M. C.; Grimes, T. V.; Wang, X.; Cundari, T. R.; Stockland, R. A. 

Organometallics 2009, 28 (4), 1193. 

(43)  Gooßen, L. J.; Dezfuli, M. K. Synlett 2005, 2005 (3), 445. 

(44)  Bessmertnykh, A.; Douaihy, C. M.; Guilard, R. Chem. Lett. 2009, 38 (7), 738. 

(45)  Benin, V.; Durganala, S.; Morgan, A. B. J. Mater. Chem. 2011, 22 (3), 1180. 

(46)  Bonnaventure, I.; Charette, A. B. J. Org. Chem. 2008, 73 (16), 6330. 

(47)  Contrella, N. D.; Sampson, J. R.; Jordan, R. F. Organometallics 2014, 33 (13), 3546. 

(48)  Cummings, S. P.; Savchenko, J.; Fanwick, P. E.; Kharlamova, A.; Ren, T. 

Organometallics 2013, 32 (4), 1129. 

(49)  Reisinger, B.; Kuzmanovic, N.; Löffler, P.; Merkl, R.; König, B.; Sterner, R. Angew. 

Chem. Int. Ed. 2014, 53 (2), 595. 

(50)  Enakieva, Y. Y.; Bessmertnykh, A. G.; Gorbunova, Y. G.; Stern, C.; Rousselin, Y.; 

Tsivadze, A. Y.; Guilard, R. Org. Lett. 2009, 11 (17), 3842. 

(51)  Lemeune, A.; Mitrofanov, A. Y.; Rousselin, Y.; Stern, C.; Guilard, R.; Enakieva, Y. Y.; 

Gorbunova, Y. G.; Nefedov, S. E. Phosphorus Sulfur Silicon Relat. Elem. 2015, 190 

(5–6), 831. 

(52)  Kalek, M.; Jezowska, M.; Stawinski, J. Adv. Synth. Catal. 2009, 351 (18), 3207. 

(53)  Belabassi, Y.; Alzghari, S.; Montchamp, J.-L. J. Organomet. Chem. 2008, 693 (19), 

3171. 

(54)  Bazaga-García, M.; Colodrero, R. M. P.; Papadaki, M.; Garczarek, P.; Zoń, J.; Olivera-

Pastor, P.; Losilla, E. R.; León-Reina, L.; Aranda, M. A. G.; Choquesillo-Lazarte, D.; 

Demadis, K. D.; Cabeza, A. J. Am. Chem. Soc. 2014, 136 (15), 5731. 

(55)  Lilley, M.; Mambwe, B.; Jackson, R. F. W.; Muimo, R. Chem. Commun. 2014, 50 (66), 

9343. 

(56)  Rechmann, J.; Sarfraz, A.; Götzinger, A. C.; Dirksen, E.; Müller, T. J. J.; Erbe, A. 

Langmuir 2015, 31 (26), 7306. 

(57)  Chen, B.; Ding, J.; Wang, L.; Jing, X.; Wang, F. Chem. Commun. 2012, 48 (71), 8970. 

(58)  Yan, Y.-Y.; RajanBabu, T. V. J. Org. Chem. 2000, 65 (3), 900. 

(59)  Nandi, M.; Jin, J.; RajanBabu, T. V. J. Am. Chem. Soc. 1999, 121 (42), 9899. 

(60)  Davies, L. H.; Stewart, B.; Harrington, R. W.; Clegg, W.; Higham, L. J. Angew. Chem. 

Int. Ed. 2012, 51 (20), 4921. 

(61)  Davies, L. H.; Wallis, J. F.; Harrington, R. W.; Waddell, P. G.; Higham, L. J. J. Coord. 

Chem. 2016, 69 (11–13), 2069. 

(62)  Hiney, R. M.; Higham, L. J.; Müller‐Bunz, H.; Gilheany, D. G. Angew. Chem. Int. Ed. 

2006, 45 (43), 7248. 

(63)  Nikishkin, N. I.; Huskens, J.; Assenmacher, J.; Wilden, A.; Modolo, G.; Verboom, W. 

Org. Biomol. Chem. 2012, 10 (28), 5443. 

(64)  Brewster, T. P.; Konezny, S. J.; Sheehan, S. W.; Martini, L. A.; Schmuttenmaer, C. A.; 

Batista, V. S.; Crabtree, R. H. Inorg. Chem. 2013, 52 (11), 6752. 

(65)  Berger, O.; Montchamp, J.-L. Org. Biomol. Chem. 2016, 14 (31), 7552. 

(66)  Gavara, L.; Petit, C.; Montchamp, J.-L. Tetrahedron Lett. 2012, 53 (37), 5000. 

(67)  Zhou, Z.; Zhang, Y.; Xia, W.; Chen, H.; Liang, H.; He, X.; Yu, S.; Cao, R.; Qiu, L. 

Asian J. Org. Chem. 2016, 5 (10), 1260. 

(68)  Nishimura, T.; Maeda, Y.; Hayashi, T. Org. Lett. 2011, 13 (14), 3674. 



A Hirao P–C kapcsolási reakció mint fontos foszfonát, foszfinát és tercier foszfin-oxid előállítási módszer – 
alternatív lehetőségek 

Irodalomjegyzék 115 

(69)  Kitagaki, S.; Nakamura, K.; Kawabata, C.; Ishikawa, A.; Takenaga, N.; Yoshida, K. 

Org. Biomol. Chem. 2018, 16 (10), 1770. 

(70)  Sun, W.; Gu, H.; Lin, X. J. Org. Chem. 2018, 83 (7), 4034. 

(71)  Berthod, M.; Mignani, G.; Woodward, G.; Lemaire, M. Chem. Rev. 2005, 105 (5), 1801. 

(72)  Uozumi, Y.; Suzuki, N.; Ogiwara, A.; Hayashi, T. Tetrahedron 1994, 50 (15), 4293. 

(73)  Ding, K.; Wang, Y.; Yun, H.; Liu, J.; Wu, Y.; Terada, M.; Okubo, Y.; Mikami, K. 

Chem. – Eur. J. 1999, 5 (6), 1734. 

(74)  Anstiss, C.; Karuso, P.; Richardson, M.; Liu, F. Molecules 2013, 18 (3), 2788. 

(75)  Uozumi, Y.; Tanahashi, A.; Lee, S. Y.; Hayashi, T. J. Org. Chem. 1993, 58 (7), 1945. 

(76)  Cai, D.; Payack, J. F.; Bender, D. R.; Hughes, D. L.; Verhoeven, T. R.; Reider, P. J. J. 

Org. Chem. 1994, 59 (23), 7180. 

(77)  Xu, J.-X.; Chen, M.-Y.; Zheng, Z.-J.; Cao, J.; Xu, Z.; Cui, Y.-M.; Xu, L.-W. 

ChemCatChem 2017, 9 (16), 3111. 

(78)  Wei, B.; Chen, C.; You, C.; Lv, H.; Zhang, X. Org. Chem. Front. 2017, 4 (2), 288. 

(79)  Han, J. W.; Hayashi, T. Tetrahedron Asymmetry 2002, 13 (3), 325. 

(80)  Maillard, D.; Bayardon, J.; Davis Kurichiparambil, J.; Nguefack-Fournier, C.; Sinou, 

D. Tetrahedron Asymmetry 2002, 13 (13), 1449. 

(81)  Gladiali, S.; Pulacchini, S.; Fabbri, D.; Manassero, M.; Sansoni, M. Tetrahedron 

Asymmetry 1998, 9 (3), 391. 

(82)  Bayardon, J.; Cavazzini, M.; Maillard, D.; Pozzi, G.; Quici, S.; Sinou, D. Tetrahedron 

Asymmetry 2003, 14 (15), 2215. 

(83)  Alcock, N. W.; Brown, J. M.; Hulmes, D. I. Tetrahedron Asymmetry 1993, 4 (4), 743. 

(84)  Maxwell, A. C.; Franc, C.; Pouchain, L.; Müller-Bunz, H.; Guiry, P. J. Org. Biomol. 

Chem. 2008, 6 (20), 3848. 

(85)  Roselló, J. M.; Staniland, S.; Turner, N. J.; Clayden, J. Tetrahedron 2016, 72 (34), 5172. 

(86)  Zhang, H.-H.; Wang, C.-S.; Li, C.; Mei, G.-J.; Li, Y.; Shi, F. Angew. Chem. Int. Ed. 

2017, 56 (1), 116. 

(87)  Wang, S.; Li, J.; Miao, T.; Wu, W.; Li, Q.; Zhuang, Y.; Zhou, Z.; Qiu, L. Org. Lett. 

2012, 14 (8), 1966. 

(88)  Zhang, T.-Z.; Dai, L.-X.; Hou, X.-L. Tetrahedron Asymmetry 2007, 18 (2), 251. 

(89)  Ito, K.; Kashiwagi, R.; Iwasaki, K.; Katsuki, T. Synlett 1999, 1999 (10), 1563. 

(90)  Teplý, F.; Stará, I. G.; Starý, I.; Kollárovič, A.; Šaman, D.; Vyskočil, Š.; Fiedler, P. J. 

Org. Chem. 2003, 68 (13), 5193. 

(91)  Mikami, K.; Aikawa, K.; Korenaga, T. Org. Lett. 2001, 3 (2), 243. 

(92)  Tian, F.; Yao, D.; Zhang, Y. J.; Zhang, W. Tetrahedron 2009, 65 (46), 9609. 

(93)  Wen, J.-F.; Hong, W.; Yuan, K.; Mak, T. C. W.; Wong, H. N. C. J. Org. Chem. 2003, 

68 (23), 8918. 

(94)  Leung, F. K.-C.; Ishiwari, F.; Shoji, Y.; Nishikawa, T.; Takeda, R.; Nagata, Y.; 

Suginome, M.; Uozumi, Y.; Yamada, Y. M. A.; Fukushima, T. ACS Omega 2017, 2 (5), 

1930. 

(95)  Liang, Y.; Wang, Z.; Ding, K. Adv. Synth. Catal. 2006, 348 (12–13), 1533. 

(96)  Morohashi, N.; Akahira, Y.; Tanaka, S.; Nishiyama, K.; Kajiwara, T.; Hattori, T. Chem. 

Lett. 2008, 37 (4), 418. 

(97)  Xie, J.-H.; Wang, L.-X.; Fu, Y.; Zhu, S.-F.; Fan, B.-M.; Duan, H.-F.; Zhou, Q.-L. J. 

Am. Chem. Soc. 2003, 125 (15), 4404. 

(98)  Zhu, S.-F.; Zhou, Q.-L. Acc. Chem. Res. 2017, 50 (4), 988. 

(99)  Peng, H.-Y.; Lam, C.-K.; Mak, T. C. W.; Cai, Z.; Ma, W.-T.; Li, Y.-X.; Wong, H. N. 

C. J. Am. Chem. Soc. 2005, 127 (26), 9603. 

(100)  Matsumura, K.; Shimizu, H.; Saito, T.; Kumobayashi, H. Adv. Synth. Catal. 2003, 345 

(1–2), 180. 



A Hirao P–C kapcsolási reakció mint fontos foszfonát, foszfinát és tercier foszfin-oxid előállítási módszer – 
alternatív lehetőségek 

Irodalomjegyzék 116 

(101)  Wang, C.; Yang, G.; Zhuang, J.; Zhang, W. Tetrahedron Lett. 2010, 51 (15), 2044. 

(102)  Zhou, Y.; Zhang, X.; Liang, H.; Cao, Z.; Zhao, X.; He, Y.; Wang, S.; Pang, J.; Zhou, 

Z.; Ke, Z.; Qiu, L. ACS Catal. 2014, 4 (5), 1390. 

(103)  Feng, J.; Li, B.; He, Y.; Gu, Z. Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55 (6), 2186. 

(104)  Storch, G.; Siebert, M.; Rominger, F.; Trapp, O. Chem. Commun. 2015, 51 (86), 15665. 

(105)  Bloomfield, A. J.; Herzon, S. B. Org. Lett. 2012, 14 (17), 4370. 

(106)  Han, Z. S.; Wu, H.; Xu, Y.; Zhang, Y.; Qu, B.; Li, Z.; Caldwell, D. R.; Fandrick, K. R.; 

Zhang, L.; Roschangar, F.; Song, J. J.; Senanayake, C. H. Org. Lett. 2017, 19 (7), 1796. 

(107)  Zhang, Y.; He, H.; Wang, Q.; Cai, Q. Tetrahedron Lett. 2016, 57 (48), 5308. 

(108)  Fu, W. C.; So, C. M.; Kwong, F. Y. Org. Lett. 2015, 17 (23), 5906. 

(109)  Luo, Y.; Wu, J. Organometallics 2009, 28 (23), 6823. 

(110)  Fu, T.; Qiao, H.; Peng, Z.; Hu, G.; Wu, X.; Gao, Y.; Zhao, Y. Org. Biomol. Chem. 2014, 

12 (18), 2895. 

(111)  Geng, Z.; Zhang, Y.; Zheng, L.; Li, J.; Zou, D.; Wu, Y.; Wu, Y. Tetrahedron Lett. 2016, 

57 (29), 3063. 

(112)  Liu, C.; Szostak, M. Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56 (41), 12718. 

(113)  Dong, J.; Liu, L.; Ji, X.; Shang, Q.; Liu, L.; Su, L.; Chen, B.; Kan, R.; Zhou, Y.; Yin, 

S.-F.; Han, L.-B. Org. Lett. 2019, 21 (9), 3198. 

(114)  Zhang, J.-S.; Chen, T.; Han, L.-B. Eur. J. Org. Chem. 2020, 2020 (9), 1148. 

(115)  Kabachnik, M. M.; Solntseva, M. D.; Izmer, V. V.; Novikova, Z. S.; Beletskaya, I. P. 

Russ. J. Org. Chem. 1998, 34 (1), 93. 

(116)  Beletskaya, I. P.; Neganova, E. G.; Veits, Yu. A. Russ. J. Org. Chem. 2004, 40 (12), 

1782. 

(117)  Beletskaya, I. P.; Karlstedt, N. B.; Nifant’ev, E. E.; Khodarev, D. V.; Kukhareva, T. S.; 

Nikolaev, A. V.; Ross, A. J. Russ. J. Org. Chem. 2006, 42 (12), 1780. 

(118)  Sobhani, S.; Vahidi, Z.; Zeraatkar, Z.; Khodadadi, S. RSC Adv. 2015, 5 (46), 36552. 

(119)  Sobhani, S.; Vahidi, Z. Can. J. Chem. 2017, 95 (12), 1280. 

(120)  Sobhani, S.; Zeraatkar, Z. Appl. Organomet. Chem. 2016, 30 (1), 12. 

(121)  de la Hoz, A.; Loupy, A. Microwaves in Organic Synthesis, Third Edition.; Wiley-

VCH: Weinheim, 2013. 

(122)  Keglevich, G.; Mucsi, Z. In Microwave Chemistry; De Gruyter, 2017; pp 53–64. 

(123)  Milestones in Microwave Chemistry; Keglevich, G., Ed.; SpringerBriefs in Green 

Chemistry for Sustainability; Springer International Publishing, 2016. 

(124)  Barham, J. P.; Koyama, E.; Norikane, Y.; Ohneda, N.; Yoshimura, T. Chem. Rec. 2019, 

19 (1), 188. 

(125)  Villemin, D.; Jaffrès, P.-A.; Siméon, F. Phosphorus Sulfur Silicon Relat. Elem. 1997, 

130 (1), 59. 

(126)  Kalek, M.; Ziadi, A.; Stawinski, J. Org. Lett. 2008, 10 (20), 4637. 

(127)  Andaloussi, M.; Lindh, J.; Sävmarker, J.; J. R. Sjöberg, P.; Larhed, M. Chem. – Eur. J. 

2009, 15 (47), 13069. 

(128)  Yang, J.; Xiao, J.; Chen, T.; Han, L.-B. J. Organomet. Chem. 2016, 820, 120. 

(129)  Yang, J.; Chen, T.; Han, L.-B. J. Am. Chem. Soc. 2015, 137 (5), 1782. 

(130)  Yang, J.; Xiao, J.; Chen, T.; Han, L.-B. J. Org. Chem. 2016, 81 (9), 3911. 

(131)  Zhang, J.-S.; Chen, T.; Yang, J.; Han, L.-B. Chem. Commun. 2015, 51 (35), 7540. 

(132)  Zhang, X.; Liu, H.; Hu, X.; Tang, G.; Zhu, J.; Zhao, Y. Org. Lett. 2011, 13 (13), 3478. 

(133)  Kinbara, A.; Ito, M.; Abe, T.; Yamagishi, T. Tetrahedron 2015, 71 (40), 7614. 

(134)  Shen, C.; Yang, G.; Zhang, W. Org. Biomol. Chem. 2012, 10 (17), 3500. 

(135)  Liu, L.; Wang, Y.; Zeng, Z.; Xu, P.; Gao, Y.; Yin, Y.; Zhao, Y. Adv. Synth. Catal. 2013, 

355 (4), 659. 



A Hirao P–C kapcsolási reakció mint fontos foszfonát, foszfinát és tercier foszfin-oxid előállítási módszer – 
alternatív lehetőségek 

Irodalomjegyzék 117 

(136)  Zhao, Y.-L.; Wu, G.-J.; Li, Y.; Gao, L.-X.; Han, F.-S. Chem. Eur. J. 2012, 18 (31), 

9622. 

(137)  Zhang, H.-Y.; Sun, M.; Ma, Y.-N.; Tian, Q.-P.; Yang, S.-D. Org. Biomol. Chem. 2012, 

10 (48), 9627. 

(138)  Gladiali, S.; Taras, R.; Ceder, R. M.; Rocamora, M.; Muller, G.; Solans, X.; Font-

Bardia, M. Tetrahedron Asymmetry 2004, 15 (9), 1477. 

(139)  Zhao, Y.-L.; Wu, G.-J.; Han, F.-S. Chem. Commun. 2012, 48 (47), 5868. 

(140)  Hu, G.; Chen, W.; Fu, T.; Peng, Z.; Qiao, H.; Gao, Y.; Zhao, Y. Org. Lett. 2013, 15 

(20), 5362. 

(141)  Isshiki, R.; Muto, K.; Yamaguchi, J. Org. Lett. 2018, 20 (4), 1150. 

(142)  Gelman, D.; Jiang, L.; Buchwald, S. L. Org. Lett. 2003, 5 (13), 2315. 

(143)  Ghalib, M.; Niaz, B.; Jones, P. G.; Heinicke, J. W. Tetrahedron Lett. 2012, 53 (37), 

5012. 

(144)  McDougal, N. T.; Streuff, J.; Mukherjee, H.; Virgil, S. C.; Stoltz, B. M. Tetrahedron 

Lett. 2010, 51 (42), 5550. 

(145)  Craig, R. A.; Stoltz, B. M. Tetrahedron Lett. 2015, 56 (32), 4670. 

(146)  Karlstedt, N. B.; Beletskaya, I. P. Russ. J. Org. Chem. 2011, 47 (7), 1011. 

(147)  Jiang, D.; Jiang, Q.; Fu, H.; Jiang, Y.; Zhao, Y. Synthesis 2008, 2008 (21), 3473. 

(148)  Huang, C.; Tang, X.; Fu, H.; Jiang, Y.; Zhao, Y. J. Org. Chem. 2006, 71 (13), 5020. 

(149)  Rao, H.; Jin, Y.; Fu, H.; Jiang, Y.; Zhao, Y. Chem. – Eur. J. 2006, 12 (13), 3636. 

(150)  Stankevič, M.; Włodarczyk, A. Tetrahedron 2013, 69 (1), 73. 

(151)  Stankevič, M.; Pisklak, J.; Włodarczyk, K. Tetrahedron 2016, 72 (6), 810. 

(152)  Zhuang, R.; Xu, J.; Cai, Z.; Tang, G.; Fang, M.; Zhao, Y. Org. Lett. 2011, 13 (8), 2110. 

(153)  Hicks, I.; McTague, J.; Hapatsha, T.; Teriak, R.; Kaur, P. Molecules 2020, 25 (2). 

(154)  Jablonkai, E.; Keglevich, G. Tetrahedron Lett. 2013, 54 (32), 4185. 

(155)  Keglevich, G.; Jablonkai, E.; Balázs, L. B. RSC Adv. 2014, 4 (43), 22808. 

(156)  Amaya, T.; Abe, Y.; Inada, Y.; Hirao, T. Tetrahedron Lett. 2014, 55 (29), 3976. 

(157)  Jójárt, R.; Pécsy, S.; Keglevich, G.; Szécsi, M.; Rigó, R.; Özvegy-Laczka, C.; 

Kecskeméti, G.; Mernyák, E. Beilstein J. Org. Chem. 2018, 14 (1), 2838. 

(158)  Li, J.; Bi, X.; Wang, H.; Xiao, J. RSC Adv. 2014, 4 (37), 19214. 

(159)  Rummelt, S. M.; Ranocchiari, M.; van Bokhoven, J. A. Org. Lett. 2012, 14 (8), 2188. 

(160)  Li, J.; Bi, X.; Wang, H.; Xiao, J. Asian J. Org. Chem. 2014, 3 (10), 1113. 

(161)  Jablonkai, E.; Balazs, L.; Keglevich, G. Curr. Org. Chem. 2015, 19 (2), 197. 

(162)  Yang, J.; Xiao, J.; Chen, T.; Yin, S.-F.; Han, L.-B. Chem. Commun. 2016, 52 (82), 

12233. 

(163)  Łastawiecka, E.; Flis, A.; Stankevič, M.; Greluk, M.; Słowik, G.; Gac, W. Org. Chem. 

Front. 2018, 5 (13), 2079. 

(164)  Xiong, B.; Li, M.; Liu, Y.; Zhou, Y.; Zhao, C.; Goto, M.; Yin, S.-F.; Han, L.-B. Adv. 

Synth. Catal. 2014, 356 (4), 781. 

(165)  Jablonkai, E.; Keglevich, G. Tetrahedron Lett. 2015, 56 (13), 1638. 

(166)  Quin, L. D. A Guide to Organophosphorus Chemistry; Wiley: New York, 2000. 

(167)  Fernández, I.; Khiar, N.; Roca, A.; Benabra, A.; Alcudia, A.; Espartero, JoséL.; 

Alcudia, F. Tetrahedron Lett. 1999, 40 (10), 2029. 

(168)  Hasserodt, U.; Hunger, K.; Korte, F. Tetrahedron 1963, 19 (11), 1563. 

(169)  Vizel, A. O.; Zvereva, M. A.; Ivanovskaya, K. M.; Studentsova, I. A.; Dunaev, V. G.; 

Berim, M. G. Dokl Akad Nauk SSSR 1965, 160, 826. 

(170)  Organische Phosphor-Verbindungen II, 4th ed.; Regitz, M., Ed.; Georg Thieme Verlag: 

Stuttgart, 1982; p b-003-109667. 

(171)  Strijtveen, B.; Feringa, B. L.; Kellogg, R. M. Tetrahedron 1987, 43 (1), 123. 

(172)  Hudson, R. F.; Keay, L. J. Chem. Soc. 1960, 1865. 



A Hirao P–C kapcsolási reakció mint fontos foszfonát, foszfinát és tercier foszfin-oxid előállítási módszer – 
alternatív lehetőségek 

Irodalomjegyzék 118 

(173)  Rogers, R. S. Tetrahedron Lett. 1992, 33 (49), 7473. 

(174)  Mcbride Jr., J. J.; Ago, M. Preparing esters of phosphinic acids. 3092650, June 4, 1963. 

(175)  Crenshaw, M. D. Phosphorus Sulfur Silicon Relat. Elem. 2004, 179 (8), 1509. 

(176)  Gupta, A. K.; Kumar, R.; Dubey, D. K.; Kaushik, M. P. J. Chem. Res. 2007, 2007 (6), 

328. 

(177)  Sathe, M.; Gupta, A. K.; Kaushik, M. P. Tetrahedron Lett. 2006, 47 (18), 3107. 

(178)  Keglevich, G.; Kiss, N. Z.; Mucsi, Z.; Körtvélyesi, T. Org. Biomol. Chem. 2012, 10 

(10), 2011. 

(179)  Kiss, N. Z.; Ludányi, K.; Drahos, L.; Keglevich, G. Synth. Commun. 2009, 39 (13), 

2392. 

(180)  Kiss, N. Z.; Böttger, É.; Drahos, L.; Keglevich, G. Heteroat. Chem. 2013, 24 (4), 283. 

(181)  Kiss, N. Z.; Keglevich, G. Tetrahedron Lett. 2016, 57 (9), 971. 

(182)  Kiss, N.; Mucsi, Z.; Bottger, E.; Drahos, L.; Keglevich, G. Curr. Org. Synth. 2014, 11 

(5), 767. 

(183)  Baillie, A. C.; Cornell, C. L.; Wright, B. J.; Wright, K. Tetrahedron Lett. 1992, 33 (35), 

5133. 

(184)  Tokutake, N.; Hiratake, J.; Katoh, M.; Irie, T.; Kato, H.; Oda, J. Bioorg. Med. Chem. 

1998, 6 (10), 1935. 

(185)  Quin, L. D.; Dysart, M. R. J. Org. Chem. 1962, 27 (3), 1012. 

(186)  Kosolapoff, G. M. J. Am. Chem. Soc. 1950, 72 (9), 4292. 

(187)  Golubski, Z. E. Synthesis 1980, 1980 (8), 632. 

(188)  Skwarczyński, M.; Kafarski, P. Synth. Commun. 1995, 25 (22), 3565. 

(189)  Bálint, E.; Jablonkai, E.; Bálint, M.; Keglevich, G. Heteroat. Chem. 2010, 21 (4), 211. 

(190)  Jablonkai, E.; Bálint, E.; Balogh, G. T.; Drahos, L.; Keglevich, G. Phosphorus Sulfur 

Silicon Relat. Elem. 2012, 187 (3), 357. 

(191)  Xiong, B.; Ye, Q.; Feng, X.; Zhu, L.; Chen, T.; Zhou, Y.; Au, C.-T.; Yin, S.-F. 

Tetrahedron 2014, 70 (47), 9057. 

(192)  Yuan, C.; Feng, H. Synthesis 1990, 1990 (2), 140. 

(193)  Mauger, C.; Masson, S.; Vazeux, M.; Saint-Clair, J.-F.; Midura, W. H.; Drabowicz, J.; 

Mikolajczyk, M. Tetrahedron Asymmetry 2001, 12 (1), 167. 

(194)  Karanewsky, D. S.; Badia, M. C. Tetrahedron Lett. 1986, 27 (16), 1751. 

(195)  Chen, S.; Coward, J. K. J. Org. Chem. 1998, 63 (3), 502. 

(196)  Xiong, B.; Wang, G.; Zhou, C.; Liu, Y.; Li, J.; Zhang, P.; Tang, K. Phosphorus Sulfur 

Silicon Relat. Elem. 2018, 193 (4), 239. 

(197)  Xiong, B.; Hu, C.; Gu, J.; Yang, C.; Zhang, P.; Liu, Y.; Tang, K. ChemistrySelect 2017, 

2 (11), 3376. 

(198)  Xiong, B.; Feng, X.; Zhu, L.; Chen, T.; Zhou, Y.; Au, C.-T.; Yin, S.-F. ACS Catal. 

2015, 5 (2), 537. 

(199)  Xiong, B.; Zeng, K.; Zhang, S.; Zhou, Y.; Au, C.-T.; Yin, S.-F. Tetrahedron 2015, 71 

(49), 9293. 

(200)  Jablonkai, E.; Milen, M.; Drahos, L.; Keglevich, G. Tetrahedron Lett. 2013, 54 (44), 

5873. 

(201)  Jablonkai, E.; Henyecz, R.; Milen, M.; Kóti, J.; Keglevich, G. Tetrahedron 2014, 70 

(44), 8280. 

(202)  García, A. L. L. Synlett 2007, 2007 (08), 1328. 

(203)  Vishwanatha, T. M.; Panguluri, N. R.; Sureshbabu, V. V.; Basavaprabhu. Synthesis 

2013, 45 (12), 1569. 

(204)  Ábrányi-Balogh, P.; Jablonkai, E.; Henyecz, R.; Milen, M.; Keglevich, G. Curr. Org. 

Chem. 2016, 20 (10), 1135. 

(205)  Gilmore, W. F.; McBride, H. A. J. Pharm. Sci. 1974, 63 (6), 965. 



A Hirao P–C kapcsolási reakció mint fontos foszfonát, foszfinát és tercier foszfin-oxid előállítási módszer – 
alternatív lehetőségek 

Irodalomjegyzék 119 

(206)  Valiaeva, N.; Beadle, J. R.; Aldern, K. A.; Trahan, J.; Hostetler, K. Y. Antiviral Res. 

2006, 72 (1), 10. 

(207)  Chapman, H.; Kernan, M.; Prisbe, E.; Rohloff, J.; Sparacino, M.; Terhorst, T.; Yu, R. 

Nucleosides Nucleotides Nucleic Acids 2001, 20 (4–7), 621. 

(208)  Dumond, Y. R.; Baker, R. L.; Montchamp, J.-L. Org. Lett. 2000, 2 (21), 3341. 

(209)  Hewitt, D. G. Aust. J. Chem. 1979, 32 (2), 463. 

(210)  Afarinkia, K.; Yu, H. Tetrahedron Lett. 2003, 44 (4), 781. 

(211)  Aresta, M.; Dibenedetto, A. Chem. – Eur. J. 2002, 8 (3), 685. 

(212)  Yoshino, T.; Imori, S.; Togo, H. Tetrahedron 2006, 62 (6), 1309. 

(213)  Campbell, D. A. J. Org. Chem. 1992, 57 (23), 6331. 

(214)  Purohit, A. K.; Pardasani, D.; Tak, V.; Kumar, A.; Jain, R.; Dubey, D. K. Tetrahedron 

Lett. 2012, 53 (29), 3795. 

(215)  Keglevich G.; Sallay P. Szerves vegyipari alapfolyamatok; 2011. 

(216)  Froneman, M.; Modro, T. A. Tetrahedron Lett. 1988, 29 (27), 3327. 

(217)  Kuskov, V. K.; Gradis, G. K. Dokl Akad Nauk SSSR 1953, 92, 323. 

(218)  Fields, E. K. J. Am. Chem. Soc. 1952, 74 (6), 1528. 

(219)  Kosolapoff, G. M. J. Am. Chem. Soc. 1951, 73 (10), 4989. 

(220)  Bálint, E.; Tajti, Á.; Drahos, L.; Ilia, G.; Keglevich, G. Curr. Org. Chem. 2013, 17 (5), 

555. 

(221)  Bálint, E.; Tajti, Á.; Tóth, N.; Keglevich, G. Molecules 2018, 23 (7), 1618. 

(222)  Singh, R.; Nolan, S. P. Chem. Commun. 2005, No. 43, 5456. 

(223)  Migahed, M. A.; Alsabagh, A. M.; Abdou, M. I.; Abdel-Rahman, A. A.-H.; Aboulrous, 

A. A. J. Mol. Liq. 2019, 281, 528. 

(224)  Huang, H.; Denne, J.; Yang, C.-H.; Wang, H.; Kang, J. Y. Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 

57 (22), 6624. 

(225)  Adler, P.; Pons, A.; Li, J.; Heider, J.; Brutiu, B. R.; Maulide, N. Angew. Chem. Int. Ed 

Engl. 2018, 57 (40), 13330. 

(226)  Frisch, M. J.; Trucks, G. W.; Schlegel, H. B.; Scuseria, G. E.; Robb, M. A.; Cheeseman, 

J. R.; Scalmani, G.; Barone, V.; Mennucci, B.; Petersson, G. A.; Nakatsuji, H.; Caricato, 

M.; Li, X.; Hratchian, H. P.; Izmaylov, A. F.; Bloino, J.; Zheng, G.; Sonnenberg, J. L.; 

Hada, M.; Ehara, M.; Toyota, K.; Fukuda, R.; Hasegawa, J.; Ishida, M.; Nakajima, T.; 

Honda, Y.; Kitao, O.; Nakai, H.; Vreven, T.; Montgomery, J. A.; Peralta, J. E.; Ogliaro, 

F.; Bearpark, M.; Heyd, J. J.; Brothers, E.; Kudin, K. N.; Staroverov, V. N.; Kobayashi, 

R.; Normand, J.; Raghavachari, K.; Rendell, A.; Burant, J. C.; Iyengar, S. S.; Tomasi, 

J.; Cossi, M.; Rega, N.; Millam, J. M.; Klene, M.; Knox, J. E.; Cross, J. B.; Bakken, V.; 

Adamo, C.; Jaramillo, J.; Gomperts, R.; Stratmann, R. E.; Yazyev, O.; Austin, A. J.; 

Cammi, R.; Pomelli, C.; Ochterski, J. W.; Martin, R. L.; Morokuma, K.; Zakrzewski, 

V. G.; Voth, G. A.; Salvador, P.; Dannenberg, J. J.; Dapprich, S.; Daniels, A. D.; Farkas, 

Ö.; Foresman, J. B.; Ortiz, J. V.; Cioslowski, J.; Fox, D. J. Gaussian 09 Revision A.1; 

2009. 

(227)  Frisch, M. J.; Trucks, G. W.; Schlegel, H. B.; Scuseria, G. E.; Robb, M. A.; Cheeseman, 

J. R.; Scalmani, G.; Barone, V.; Petersson, G. A.; Nakatsuji, H.; Li, X.; Caricato, M.; 

Marenich, A. V.; Bloino, J.; Janesko, B. G.; Gomperts, R.; Mennucci, B.; Hratchian, H. 

P.; Ortiz, J. V.; Izmaylov, A. F.; Sonnenberg, J. L.; Williams; Ding, F.; Lipparini, F.; 

Egidi, F.; Goings, J.; Peng, B.; Petrone, A.; Henderson, T.; Ranasinghe, D.; Zakrzewski, 

V. G.; Gao, J.; Rega, N.; Zheng, G.; Liang, W.; Hada, M.; Ehara, M.; Toyota, K.; 

Fukuda, R.; Hasegawa, J.; Ishida, M.; Nakajima, T.; Honda, Y.; Kitao, O.; Nakai, H.; 

Vreven, T.; Throssell, K.; Montgomery Jr., J. A.; Peralta, J. E.; Ogliaro, F.; Bearpark, 

M. J.; Heyd, J. J.; Brothers, E. N.; Kudin, K. N.; Staroverov, V. N.; Keith, T. A.; 

Kobayashi, R.; Normand, J.; Raghavachari, K.; Rendell, A. P.; Burant, J. C.; Iyengar, 



A Hirao P–C kapcsolási reakció mint fontos foszfonát, foszfinát és tercier foszfin-oxid előállítási módszer – 
alternatív lehetőségek 

Irodalomjegyzék 120 

S. S.; Tomasi, J.; Cossi, M.; Millam, J. M.; Klene, M.; Adamo, C.; Cammi, R.; 

Ochterski, J. W.; Martin, R. L.; Morokuma, K.; Farkas, O.; Foresman, J. B.; Fox, D. J. 

Gaussian 16 Rev. C.01; Wallingford, CT, 2016. 

(228)  Becke, A. D. J. Chem. Phys. 1993, 98 (7), 5648. 

(229)  Lee, C.; Yang, W.; Parr, R. G. Phys. Rev. B 1988, 37 (2), 785. 

(230)  Zhao, Y.; Truhlar, D. G. Theor. Chem. Acc. 2008, 120 (1), 215. 

(231)  Achard, T. Chim. Int. J. Chem. 2016, 70, 8. 

(232)  Shaikh, T. M.; Weng, C.-M.; Hong, F.-E. Coord. Chem. Rev. 2012, 256 (9), 771. 

(233)  Ackermann, L. Synthesis 2006, 2006 (10), 1557. 

(234)  Dubrovina, N. V.; Börner, A. Angew. Chem. Int. Ed. 2004, 43 (44), 5883. 

(235)  Keglevich, G.; Henyecz, R.; Mucsi, Z.; Kiss, N. Z. Adv. Synth. Catal. 2017, 359 (24), 

4322. 

(236)  Amatore, C.; Carre, E.; Jutand, A.; M’Barki, M. A. Organometallics 1995, 14 (4), 1818. 

(237)  Amatore, C.; El Kaïm, L.; Grimaud, L.; Jutand, A.; Meignié, A.; Romanov, G. Eur. J. 

Org. Chem. 2014, 2014 (22), 4709. 

(238)  Henyecz, R.; Mucsi, Z.; Keglevich, G. Pure Appl. Chem. 2019, 91 (1), 121. 

(239)  Clavier, H.; Buono, G. Chem. Rec. 2017, 17 (4), 399. 

(240)  Ackermann, L.; Vicente, R.; Hofmann, N. Org. Lett. 2009, 11 (19), 4274. 

(241)  Henyecz, R.; Huszár, B.; Grenitzer, V.; Keglevich, G. Curr. Org. Chem. 2020, 24 (24), 

1042. 

(242)  Henyecz, R.; Oroszy, R.; Keglevich, G. Curr. Org. Chem. 2019, 23 (10), 1151. 

(243)  Henyecz, R.; Mucsi, Z.; Keglevich, G. Pure Appl. Chem. 2020, 92 (3), 493. 

(244)  Keglevich, G.; Kiss, N. Z.; Mucsi, Z. Pure Appl. Chem. 2016, 88 (10–11), 931. 

(245)  Hayes, B. L. Microwave Synthesis: Chemistry at the Speed of Light; CEM Pub., 2002. 

(246)  Keglevich, G.; Henyecz, R.; Mucsi, Z. J. Org. Chem. 2020. doi: 

10.1021/acs.joc.0c00804. 

(247)  Kiss, N. Z.; Henyecz, R.; Jablonkai, E.; Keglevich, G. Synth. Commun. 2016, 46 (9), 

766. 

(248)  Anastas, P. T.; Warner, J. C. Green Chemistry: Theory and Practice; Oxford University 

Press, 1998. 

(249)  Sheldon, R. A. ACS Sustain. Chem. Eng. 2018, 6 (1), 32. 

(250)  Kiss, N. Z.; Henyecz, R.; Keglevich, G. Molecules 2020, 25 (3), 719. 

(251)  Henyecz, R.; Kiss, A.; Mórocz, V.; Kiss, N. Z.; Keglevich, G. Synth. Commun. 2019, 

49 (20), 2642. 

(252)  Lewkowski, J.; Moya, M. R. Phosphorus Sulfur Silicon Relat. Elem. 2017, 192 (6), 713. 

(253)  Cossi, M.; Barone, V. J. Chem. Phys. 2000, 112 (5), 2427. 



A Hirao P–C kapcsolási reakció mint fontos foszfonát, foszfinát és tercier foszfin-oxid előállítási módszer – 
alternatív lehetőségek 

 121 

Nyilatkozat 

Alulírott Henyecz Réka 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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