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1. Bevezetés 

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 fontos 

és korszerű 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 középpontjában olyan változatos célokra használható 

vegyületcsaládok – foszfonátok, foszfinátok és tercier foszfin-oxidok – előállítását megcélzó 

módszerek tanulmányozása állt, melyeknek kutatócsoportunkban komoly hagyománya van. Fő 

célunk a szokásos ligandumok hozzáadása nélkül elvégezhető P–C keresztkapcsolási reakciók, 

illetve P-észterek előállítására irányuló észteresítési, átészteresítési, valamint O-alkilezési 

reakciók elméleti és gyakorlati összefüggéseinek feltárása volt, ami által tudatosan tervezhető, 

és a zöldkémia elveivel összhangban lévő új eljárások dolgozhatók ki. 

2. Irodalmi háttér 

2.1. A Hirao P–C kapcsolási reakció 

Az első P–C kapcsolási reakció Hirao nevéhez fűződik, aki közel négy évtizeddel 

ezelőtt először reagáltatott Pd(PPh3)4 jelenlétében dialkil-foszfitokat aril-, vagy vinil-

halogenidekkel.1 Az érzékeny és drága katalizátor helyett később palládium-, nikkel-, illetve 

rézprekurzorok és ligandumok együttes alkalmazása terjedt el (1. ábra).2 Újabban az 

átalakítások hatékonyságának növelésére olyan korszerű technikák, mint a mikrohullámú 

(MW) besugárzás, vagy fázistranszfer-katalizátorok (PTC) alkalmazása került előtérbe. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1 Hirao, T.; Masunaga, T.; Ohshiro, Y.; Agawa, T. Tetrahedron Lett. 1980, 21, 3595. 
2 Henyecz, R.; Keglevich, G. Curr. Org. Synth. 2019, 16, 523. 



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

2 

 

Kutatócsoportunkban a MW technika segítségével olyan palládium-, illetve nikkelkatalizált  

P–C kapcsolási módszereket dolgoztak ki, melyekkel elkerülhető a szokásos ligandumok 

hozzáadása, ami nagy előrelépést jelentett, hiszen így a termékek gazdaságosabban és kisebb 

környezeti terheléssel állíthatók elő.3 

 

 
1. ábra A Hirao-reakció megvalósítási formáinak fejlődése. 

Kutatómunkám egyik fő célkitűzése a hozzáadott P-ligandum nélküli 

átmenetifémkatalizált P–C kapcsolási reakciók elméleti hátterének feltérképezése, az optimális 

megvalósítási körülmények megkeresése, majd a módszer új származékok előállítására való 

kiterjesztése volt. 

2.2. Foszfinátok és foszfonátok előállítása szubsztitúciós módszerekkel 

Foszfin-, illetve foszfonsav-észterek (5, 8 és 9) szintézisének legáltalánosabb, gyors és 

hatékony módja a megfelelő savkloridok (4 vagy 7) és alkoholok reakciója (2. ábra). Az 

általában drága kiindulási anyagokat nem ritkán a foszfin- vagy foszfonsavakból (3 vagy 6) kell 

in situ előállítani, valamint a reakció során az atomhatékonyságot rontó melléktermék 

keletkezik, így célszerűbb lehet az észtereket a megfelelő savakból előállítani.4 A foszfinsavak 

(3) észteresítése megvalósítható speciális katalizátorok vagy aktiválószerek (DCC vagy T3P® 

reagens) jelenlétében, illetve – kutatócsoportunk módszere szerint – direkt módon a MW 

technika alkalmazásával. Emellett O-alkilezéssel is a kívánt foszfinátok (5) nyerhetők. A 

foszfonsavak (6) és alkoholok reakciója esetén a körülmények megválasztásától függően mono- 

vagy diészterek (8 vagy 9) nyerhetők. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3 Jablonkai, E.; Keglevich, G. Tetrahedron Lett. 2013, 54, 4185.; Keglevich, G.; Jablonkai, E.; Balázs, 

L. B. RSC Adv. 2014, 4, 22808. 
4 Kiss, N.; Keglevich, G. 2. Methods for the preparation of phosphinates and phosphonates with a focus 

on recent advances. In Organophosphorus Chemistry (Ed. G. Keglevich); De Gruyter, 2018; 35. 
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2. ábra Foszfinátok (5) és foszfonátok (8 és 9) előállítása a megfelelő P-savakból (3 és 6) vagy savkloridokból  

(4, illetve 7). 

E területen belül a már meglévő szintetikus módszereket gyakorlati szempontok szerint 

kívántuk értékelni, majd a következtetéseinket alapul véve új eljárások kidolgozását, illetve 

szintetikus szempontból érdekes észterek előállítását céloztuk meg korszerű technikák 

alkalmazása mellett. 

3. Kísérleti módszerek 

MW körülmények között a kísérleteket egy CEM® Discover (Model SP) reaktorban 

végeztük el. A folyamatos MW reakciókat egy HPLC pumpából, CEM Flow Cell Accessory® 

áramlási cellával felszerelt CEM Discover® (300 W) MW reaktorból, hűtőkörből és 

nyomásszabályozó szelepből (17,2 bar) összeállított rendszer használatával hajtottuk végre. 

Hagyományos melegítés esetén a kísérleteket temperált olajfürdőben vittük véghez. 

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 termékeket – a legtöbb esetben „flash” – oszlopkromatográfiásan tisztítottuk 

szilikagél állófázis alkalmazásával. Az előállított vegyületeket 31P, 13C és 1H NMR 

spektroszkópiával, HRMS vizsgálatokkal, illetve a kristályos vegyületek olvadáspontjának 

meghatározásával jellemeztük. Néhány esetben a termékek, illetve melléktermékek pontosabb 

azonosítására HPLC-MS vizsgálatokat végeztünk. 

A kvantumkémiai számítások a Gaussian09 programcsomag és a B3LYP módszer, 

illetve a Gaussian16 csomag esetén a M06-2X funkcionál alkalmazásával készültek. 
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4. Eredmények 

4.1. A hozzáadott ligandum nélküli P–C kapcsolási reakciók 

4.1.1. A palládiumkatalizált Hirao-reakció elméleti háttere 

Először a kutatócsoportunk által kidolgozott, MW körülmények között hagyományos 

ligandumok hiányában is elvégezhető palládiumkatalizált Hirao-kapcsolást a brómbenzol 

(10A) és dialkil-foszfitok (11a-c), illetve difenilfoszfin-oxid (11d) modellreakcióján keresztül 

vizsgáltuk (3. ábra). Azt találtuk, hogy a katalitikus ciklus biztosításához a P-reagenseket 

(11a-d) a brómbenzolra (10A) nézve feleslegben kell alkalmazni: 5/10% Pd(OAc)2 bemérése 

esetén sztöchiometrikus, valamint a prekurzorhoz (5/10%) képest 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 ligandumait szolgáltatja. Kvantumkémiai számítások alapján a katalitikus 

ciklus a Pd0-katalizátor képződését követően a hagyományos oxidatív addíció, ligandumcsere, 

deprotonálódás és reduktív elimináció sorrendet követi. 

 

 

3. ábra A brómbenzol (10A) és >P(O)H reagensek (11a-d) Hirao-reakciója Pd(OAc)2 jelenlétében. 

4.1.2. Katalizátorképződés a Pd-katalizált Hirao-reakcióban 

A katalizátor képződésének részletesebb tanulmányozására a palládium-acetátból és 

dietil-foszfitból (11a) kialakuló komplexet (13a) izoláltuk és P–C kapcsolási reakcióban 

hasznosítottuk (4. ábra, „A” út). Emellett kihasználtuk, hogy a különféle >P(O)H-

vegyületekből eltérő aktivitású katalizátor képződik, és így a brómbenzol (10A) és 

difenilfoszfin-oxid (11d) reakciójában a P-reagens feleslegét az olcsóbb és kevésbé érzékeny 

dietil-foszfittal (11a) tudtuk helyettesíteni (4. ábra, „B” út). 
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4. ábra A palládium-acetátból és dietil-foszfitból (11a) képződő katalizátor hasznosítása. 

A brómbenzol (10A) és diarilfoszfin-oxidok (11d-g) kapcsolása során azt tapasztaltuk, 

hogy a foszfinoilezés bisz(2-metilfenil)foszfin-oxiddal (11f) és bisz(3,5-dimetilfenil)foszfin-

oxiddal (11g) lényegesen gyorsabb, mint difenilfoszfin-oxiddal (11d) vagy bisz(4-

metilfenil)foszfin-oxiddal (11e), és az előbbi >P(O)H-vegyületeket (11f és 11g) a 

difenilfoszfin-oxid (11d) Hirao-reakciójában P-ligandumként is hasznosítani tudtuk. További 

kísérleteink alapján a reakció időbeli lejátszódását két tényező is befolyásolja: a foszfin-oxidok 

reakcióképessége és a belőlük képződő katalizátor (13d-g) aktivitása (5. ábra). A két paraméter 

közül a katalizátor aktivitásának van nagyobb hatása, és ezért a bisz(2-metilfenil)foszfin-oxid 

(11f) reakciója a leggyorsabb annak ellenére, hogy a vizsgált diarilfoszfin-oxidok közül ez a 

legkevésbé reakcióképes származék. 

 
5. ábra A brómbenzol (10A) és diarilfoszfin-oxidok (11d-g) Hirao-reakcióját befolyásoló tényezők. 

Kvantumkémia számításokkal feltérképeztük a katalizátor képződésének részletes 

mechanizmusát, ami mindhárom vizsgált diarilfoszfin-oxid (11d,f,g) esetén hasonló energetikai 

tendenciát mutatott. Vagyis, ily módon nem kaptunk magyarázatot a katalizátorok (15d-g) 

aktivitásában tapasztalt lényeges különbségekre. 

Végül a Pd0 Ar2P(OH) ligandumokkal történő komplexképzésének vizsgálata során arra 

jutottunk, hogy a (2-MeC6H4)P(OH) és (3,5-diMeC6H3)P(OH) ligandumokkal a kétszeres 

Pd-komplex (13), vagyis a Hirao-reakció aktív katalizátorának keletkezése előnyös 

energetikailag, a hármas ligáció viszont már meglehetősen kedvezőtlen. Ezzel szemben a 

Ph2P(OH) formával az inaktív trisz-komplex (15) kialakulásának sincs jelentős energiagátja. 

Azaz, az aromás gyűrűben található metilcsoportok okozta sztérikus gátlás határozza meg a 

ligációt, és ezzel együtt a katalizátor hatását. 
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Ligandum [Ar2P(OH)] 
ΔH (kJ/mol) 

14 13 15 16 

Ph2P(OH) –106,2 –39,1 4,8 79,1* 

(2-MeC6H4)2P(OH) –90,6 –27,7 51,3 174,6* 

(3,5-diMeC6H3)2P(OH) –97,2 –31,2 18,1 83,0* 

* Becsült értékek. 

6. ábra A Pd0 és diarilfoszfin-oxidok trivalens formájának komplexképzése. 

4.1.3. Aromás szubsztrátumok reakcióképességének vizsgálata és a 

Pd-katalizált keresztkapcsolás kiterjesztése 

A brómbenzol (10A) és difenilfoszfin-oxid (11d) reakciója során – elsőként az 

irodalomban – 120 °C-on egy kezdeti, ún. indukciós periódus jelenlétét tapasztaltuk (7. ábra), 

ami feltételezhetően az aktív katalizátor kialakulására szolgált. 

 

7. ábra A brómbenzol (10A) és difenilfoszfin-oxid (11d) Hirao-reakciójának időbeli lefutása. 

A különböző távozócsoportot tartalmazó aromás szubsztrátumok – brómbenzol (10A), 

jódbenzol (10B) vagy fenil-trifluormetánszulfonát (10C) – egymáshoz viszonyított 

reakcióképességének vizsgálata után gyakorlati szempontokat figyelembe véve 

megállapítottuk, hogy a P–C kapcsolási reakciókat általánosságban brómtartalmú 

szubsztrátumokkal érdemes elvégezni. Ezután egy sor heteroarilfoszfonát és -foszfin-oxid 

(17-21) szintézisére terjesztettük ki a külön hozzáadott P-ligandum nélküli Pd-katalizált 

kapcsolást (8. ábra). 
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8. ábra A szokásos ligandumok hozzáadása nélküli Hirao-reakció kiterjesztése aromás és heteroaromás 

szubsztrátumokra. 

4.1.4. A nikkel(II)-katalizált Hirao-reakció elméleti háttere 

4.1.4.1. P–C kapcsolás NiCl2 jelenlétében, redukálószerek és hagyományos 

ligandumok hozzáadása nélkül 

A továbbiakban a nikkelkatalizált kapcsolási reakciók elméleti hátterének felderítésével 

foglalkoztunk, hiszen ezek ugyancsak megvalósíthatók ligandumok hozzáadása nélkül, csupán 

NiCl2 jelenlétében. A brómbenzol (10A) reakciója esetén a >P(O)H-reagens (11a, illetve 11d) 

optimális mennyisége – 10% Ni-só jelenlétében – 1,2 ekvivalens volt, ami arra utalt, hogy csak 

P-ligandumként épül be, vagyis a „NiX2-kaltalizált” Hirao-reakció valószínűleg a NiII 

redukciója nélkül megy végbe (9. ábra). Számításos kémiai vizsgálatok szerint a katalizátor 

egy >P(OH)-ligandumokat tartalmazó NiII-komplex, így a katalitikus ciklus nem a korábban 

általánosan elfogadott Ni0→NiII átmeneten, hanem NiII→NiIV oxidáción keresztül zajlik le. 

 

 

9. ábra A NiII sók jelenlétében, redukálószerek és hagyományos ligandumok hiányában megvalósított  

P–C kapcsolás elméleti háttere. 
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4.1.4.2. A NiCl2 prekurzor, Zn redukálószer és 2,2’-bipiridin ligandum 

jelenlétében végzett P–C kapcsolási reakciók vizsgálata 

További vizsgálataink a kidolgozott kapcsolási módszerünk és a „reduktív” típusú, 

NiCl2 prekurzor, 2,2’-bipiridin ligandum és Zn redukálószer jelenlétében megvalósított Hirao-

reakció összehasonlítására irányultak (10. ábra). Azt találtuk, hogy a „NiII-2,2’-bipiridin-

katalizált” átalakítások hatékony végrehajtásához nincs szükség a korábban NiII redukciójára 

alkalmazott Zn hozzáadására. A reakcióképes jódbenzol (10B) reakciója enyhe körülmények 

között játszódott le, a kevésbé aktív brómbenzol (10A) átalakításához MW besugárzásra volt 

szükség. 

 

 
10. ábra A „NiII-2,2’-bipiridin-katalizált” Hirao-reakció. 

Tehát a „reduktív” módszernek tekintett kapcsolás sem a korábbi elméletek szerinti 

Ni0→NiII mechanizmust követi. Kísérleteink és elméleti kémiai számítások megerősítették, 

hogy a reakció 2,2’-bipiridin ligandum jelenlétében is a NiII→NiIV→NiII úton játszódik le, ami 

teljesen új megfigyelésnek tekinthető, hiszen eddig minden esetben a Ni0→NiII→Ni0 protokollt 

feltételezték. Mivel hasonlóképp játszódnak le a „NiII/>P(OH)-katalizált” kapcsolási reakciók 

is, megállapítható, hogy az effajta katalízis általános érvényű lehet. 

4.2. Foszfonsav- és foszfinsav-észterek előállítása 

4.2.1. A foszfinátok előállítási lehetőségeinek összehasonlítása egy 

esettanulmányon keresztül 

Foszfinsav-észterek szintézisére szolgáló eljárásokat a butil-metil-fenilfoszfinát (24) 

előállításán keresztül hasonlítottuk össze (11. ábra). Az egyes módszerek előnyeit és hátrányait 

összevetve megállapítottuk, hogy laboratóriumi méretben a savak (22) MW besugárzás hatására 

végzett észteresítése jó lehetőség, ám nagyobb volumenben a foszfinsav-kloridból (23) kiinduló 

eljárás indokolt a MW technika méretnövelési korlátai, illetve a T3P® reagens magas ára miatt. 
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11. ábra A butil-fenil-metilfoszfinát (24) előállítása többféle módszerrel. 

4.2.2. Foszfonsav-monoészterek és -diészterek szintézise 

Dialkilfoszfonátok előállítására egy kétlépéses szintézisutat dolgoztunk ki (12. ábra). 

Fenilfoszfonsavból (25) MW körülmények között direkt észteresítéssel a megfelelő 

monoészterek (26) állíthatók elő, melyeket alkil-halogenidekkel reagáltatva azonos és 

különböző alkoxicsoportokkal rendelkező foszfonátok (12a,b,j,k-o) nyerhetők. 

 

12. ábra A fenilfoszfonsav (25) direkt észteresítése majd a kapott monoészterek (26) O-alkilezése. 

4.2.3. A dibenzil-foszfit alkoholízise 

Különböző alkoxicsoportokat tartalmazó P-észterek előállítására a dibenzil-foszfit 

(11c) alkoholízisét is tanulmányoztuk (13. ábra). Az alkalmazott reakciókörülményektől 

függően a kétszeresen átészterezett termékek (11a,b,h,p) előállítása mellett a szintetikus 

szempontból különösen értékes alkil-benzil-H-foszfonátokat (27) is megfelelő termeléssel 

tudtuk kinyerni. Az átalakításokat nagyobb méretben, egy folyamatos üzemű MW 

berendezésben is megvalósítottuk. 

 

13. ábra A dibenzil-foszfit (13c) és rövid (C1-C4) szénláncú alkoholok reakciója. 
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5. 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] 

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] [4] 

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] 

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] 

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] 

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] [5] [7] 
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6. Alkalmazási lehetőségek 

Doktori munkám egyik fő tanulságának a P–C kapcsolási reakciók területén elért 

eredményeink közül azt tartom, hogy 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. 

A foszfonátok, illetve foszfinátok szubsztitúciós (észteresítési, átészteresítési, valamint 

O-alkilezési) módszerekkel történő előállítása során pedig arra mutattunk példát, hogy a már 

meglévő szintézismódszerek átgondolt értékelése segíti a későbbi szintézisek zöldkémiai 

alapelvek szerinti tervezését és megvalósítását. 

A vizsgált reakciók nagy többségében bizonyítottuk a MW technika pozitív hatását és a 

korszerű reakciómegvalósítás jegyében megerősítettük, hogy az áramlásos rendszerek 

alkalmazása növeli a hatékonyságot. 

A fentiek mellett nem feledkezhetünk meg az előállított vegyületcsaládok szintetikus 

jelentőségéről sem, melyek további átalakítások értékes kiindulási anyagai lehetnek. 
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