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1. BEVEZETÉS  

A foszfin-oxidok redukciója egy fontos és ipari szempontból is érdekes kutatási terület. A tercier 

foszfinokat széles körben használják, mint átmenetifém-komplex ligandumokat, illetve mint 

reagenseket különféle szerves szintézisekben.1,2 Ezeket az átmenetifém-komplexeket eredményesen 

alkalmazzák ipari méretű homogén katalízisekben, mint például hidroformilezési, hidrogénezési, 

hidroszililezési vagy palládium-katalizált kapcsolási reakciókban. A háromvegyértékű foszfinok mint 

reagensek is fontos szerepet töltenek be különböző szerves kémiai átalakításokban, mint pl. a Wittig-, a 

Mitsunobu- és az Appel-reakciókban.3-5 Ezekben az átalakításokban foszfin-oxidok képződnek 

melléktermékekként, ami csökkenti a reakciók atomhatékonyságát, megnehezíti a termék tisztítását és 

terheli a környezetet. Ezen problémák miatt napjainkban valós igény alakult ki a foszfin-oxid 

melléktermék regenerálással történő újrahasznosítására.6 A foszfinok redukcióval (deoxigénezéssel) 

regenerálhatóak a foszfin-oxidokból. A redukció emellett igen lényeges a különféle P-ligandok 

szintézisének végső lépésében is.7 

Doktori munkámat a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szerves Kémia és 

Technológia Tanszék Környezetbarát és Foszforkémiai Kutatócsoportjában végeztem Dr. Keglevich 

György egyetemi tanár vezetésével. Doktori munkám során különféle tercier foszfin-oxidok szilán 

redukálószerekkel történő deoxigénezésének vizsgálatát terveztük. A fent említett regenerálási 

problémát megoldandó, olyan redukciós módszer kidolgozását tűztük ki célul, melyek a tercier 

foszfinok gazdaságosabb és hatékonyabb előállítását teszik lehetővé. Kutatási témám két fő altéma köré 

csoportosítható. Az első altémát az aciklusos, valamint egyszerű és áthidalt heterociklusos foszfin-

oxidok deoxigénezésének környezetbarát megvalósítása jelentette. Vizsgáltuk ezen kívül néhány 

alkalmas, áthidalt P-heterociklusos foszfin-oxid-származék fragmentációs reakcióit is. Mindkét altémát 

zöldkémiai szempontok motiválták. 

Kutatócsoportunkban már számos alkalommal igazolták a mikrohullámú (microwave: MW) 

besugárzás jótékony hatását. Alkalmazásával sok esetben javítható volt a termelés és a szelektivitás, 

gyorsabban játszódtak le a reakciók, és lehetővé vált az oldószer, valamint bizonyos esetekben a 

katalizátor mellőzése.8 A MW technika előnyeit figyelembe véve, redukciós és fragmentációs 

átalakítások során is vizsgálni kívántuk a MW technika alkalmazhatóságának lehetőségeit is.  

Doktori disszertációm felépítés tekintetében a hagyományos tagolást – Irodalmi áttekintés, Saját 

munka, Kísérletek részletes leírása, Összefoglalás – követi, melyet az értekezésem alapját képező 7 

közleményt tartalmazó Függelékkel egészítettem ki. Az általunk előállított vegyületek spektroszkópiai 

jellemzése a dolgozat Függelék fejezetében lévő közleményekben található. 
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

2.1. Tercier foszfinok alkalmazási lehetőségei 

2.1.1. Tercier foszfinok alkalmazása katalizátor ligandumként 

A tercier foszfinok9,10 (PR3) igen egyedi és változatos tulajdonságaiknak köszönhetően széles 

körben alkalmazhatóak különféle szerves kémiai szintézisekben. Ilyen kedvező sajátosságok például az 

erős nukleofil jelleg, az oxigén megkötési képesség valamint a jó koordinációs készség. Az utóbbinak 

köszönhetően, előszeretettel alkalmazzák ligandumként átmenetifém-komplexekben. A foszfin-

ligandumot tartalmazó komplexek homogén katalitikus reakciókban alkalmazhatóak katalizátorként. A 

ligandum módosításával a katalizátor reaktivitása és szelektivitása lényegesen befolyásolható.11 A 

gyógyszer- és növényvédőszer ipar az átmenetifém-komplexeket homogén fázisú hidroformilezési, 

hidrogénezési, hirdoszililezési, illetve palládium katalizált kapcsolási reakciókban elterjedten használja. 

Környezetbarát szempontból nagyon fontos az olyan új katalizátorok előállítása, amelyek 

alkalmazásával a szintézisek enyhébb körülmények között megvalósíthatóak. Manapság egyre 

fontosabb szerepet kap a katalizátorok fejlesztése és a katalizátorrendszerek egyszerűsítése. Utóbbi 

hozzájárul a környezet felesleges terhelésének csökkentéséhez. A folyamatos fejlesztéseknek 

köszönhetően napjainkban már számos kemo-, regio- és sztereoszelektív homogén katalitikus reakció is 

ismert. 

A foszfin-komplex katalizátorok alkalmazhatóságát elsőként Reppe és munkatársai vizsgálták. 

Felismerték, hogy a foszfin-ligandok jelentősen növelik a karbonilezési és polimerizációs reakciók 

sebességét.12 Homogén katalízis szempontjából kiemelkedő jelentőségű a Wilkinson és Osborn által 

kifejlesztett RhCl(PPh3)3 homogén fázisú katalizátor, mellyel az alkének hidrogénezése már 

szobahőmérsékleten és atmoszférikus nyomáson is megvalósíthatóvá vált.13  

Nagy előrelépés volt továbbá királis foszfin-ligandumot tartalmazó katalizátorok alkalmazása 

aszimmetrikus hidrogénezési reakciókban.14 A (4S,5S)-4,5-Bisz(difenilfoszfinometil)-2,2-dimetil-

1,3-dioxolán (DIOP) (1) királis kelátképző bifoszfin-ligandum alkalmazásával Kagan és Dang 

dehidroaminosav-származékok redukcióját valósította meg jó termeléssel és enantiomertisztasággal.14 

Knowles és munkatársai az [(1R,2R)-(-)-Bisz[(2-metoxifenil)fenilfoszfino]etán (DIPAMP) (2) 

kétfogú foszfin-ligandumot állították elő, melynek Rh-komplexe volt az első iparban is alkalmazott 

foszfin-tartalmú homogén katalizátor.15 A kiemelkedő fontosságú kétfogú ligandumok közül 

megemlítendő még a (±)-2,2’-bisz(difenilfoszfino)-1,1’-binaftil (BINAP) (3)16, a (+)-1,2-

bisz[(2R,5R)-2,5-diizopropilfoszfolano]benzol (DUPHOS) (4)17 és a (2S,3S)-(-)-

bisz(difenilfoszfino)bután (CHIRAPHOS) (5)18 is.  
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DIOP DIPAMP BINAP DUPHOS CHIRAPHOS 

1 2 3 4 5 

 

Egészen az 1980-as évekig főként a DIPAMP Rh-komplexét használták enantioszelektív 

hidrogénezésekben, majd ezt váltották fel a Noyori és munkatársai által kifejlesztett BINAP-Ru(II)-

komplexek.19,20 

Pino és munkatársai dikobalt-oktakarbonil optikailag aktív származékait használták az első 

aszimmetrikus hidroformilezési reakciókban.21 Azóta döntő többségében Pt-, illetve Rh-foszfin 

katalizátor-rendszereket alkalmaznak.22,23 Kutatócsoportunkban eredményes eljárást dolgoztak ki aril- 

(8a-e), illetve alkil-3-foszfolén-platina-komplexek (8f-j) előállítására, melyeket sztirol hidroformilezési 

reakciójában sikeresen alkalmaztak katalizátorként.24 A szintézis első lépése a 3-foszfolén 1-oxid (6) 

deoxigénezése triklórszilánnal, majd ezt követően az előállított P(III)-vegyülethez (7) 

diklórdibenzonitril-platina(II)-t adva a várt termékek állíthatók elő.7,25 A szilánokkal végzett 

deoxigénezés többségében a P-aszimmetria-centrum retenciójával jár. A deoxigénezés nagyfokú 

sztereoszelektivitásának köszönhetően a kívánt Pt-komplexek optikailag aktív foszfolén-oxidokból is 

előállíthatók.26-31 

 
 

 
 

 

6  7  8 
 

R H Me H H H H H H H H 

Y Ph Ph 2-Me-C6H4 4-Me-C6H4 1-Naft Et Pr Bu iBu iPent 

 a b c d e f g h i j 

 

Kutatócsoportunk fent említett munkájában én is részt vettem,26-29 azonban az itt született 

eredmények nem képezik szorosan az értekezésem alapját, inkább annak előzményeként említhetőek, 

így részletesen nem térek ki a bemutatásukra. 
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2.1.2. Foszfinok alkalmazása reagensként szerves kémiai átalakításokban 

A foszfinokat sztöchiometrikus mennyiségben, reagensként is elterjedten használják pl. 

klasszikus Wittig-,3 Mitsunobu-,4 Staudinger-32 és Appel-33 reakciókban. 

A reakciók hajtóereje többségében a foszfinok oxigénhez való nagyfokú affinitásában, vagyis az 

oxidációjukban rejlik. Egy P–O kötés kialakulásakor ~400 kJ/mol energia szabadul fel.  

A következőekben foszfin-reagensek alkalmazhatóságát ismertetem néhány előbb említett 

reakcióban. Az 1950-es években kidolgozott Wittig-reakció egy hatékony módszer alkének előállítására 

oxovegyületből kiindulva, foszfónium-ilidek (Wittig-reagens) felhasználásával. A foszfónium-ilid 

(foszforán) egy alkil/ aril-halogenidből és egy tercier foszfinból (legtöbbször trifenilfoszfin) képződik.3 

A reakcióban magas kemo-, regio- és sztereoszelektivitás érhető el, ami többek között függ az 

alkalmazott foszforvegyület típusától.34 Hátrány azonban, hogy a reakcióban keletkező foszfin-oxid 

regenerálás híján melléktermékként szerepel, így jelentős környezetterhelő hatással rendelkezik. 

A Wittig–Horner-reakcióban – ami egy foszfonátból képzett karbanion (9) és egy 

karbonilvegyület (10) reakcióját jelenti – a képződő P=O-melléktermék (12) vízben oldható s így a 

terméktől könnyen elválasztható.35 

 

+ 

 
 

 

+ 

 

9  10  11  12 

 

A Mitsunobu-reakció (pl. 13+14→15) lehetővé teszi a C–O, C–S, C–N és C–C kötések 

kialakítását, így ez a reakciótípus kiemelt szerepet játszik a szerves- és gyógyszerkémiában. Az 

átalakítást tercier foszfinok és dietil-azodikarboxilát (DEAD) jelenlétében végzik.36 A trifenilfoszfint és 

a tributilfoszfint közkedvelten alkalmazzák ebben a reakcióban jutányos áruk miatt.37 Az átalakítás során 

belőlük képződő foszfin-oxidok azonban vízoldhatatlanok, ezért oszlopkromatográfiás műveleteket 

igényel a terméktől való elválasztásuk.  

 

+ 
 

 

 

13  14  15 

DEAD:  
 

A difenil(2-piridil)foszfin (16), a (4-dimetilaminofenil)-difenilfoszfin (17) vagy a tri-(4-

dimetilaminofenil)-foszfin (18) jó alternatívaként szolgálhat, mivel oxidált formájuk sósavas mosással 

könnyen eltávolítható a terméktől. A kívánt termék toluolban vagy THF-ban való jó oldódása esetén 

előnyös lehet a difoszfinok (pl. a 1,2-difenilfoszfinetán (19)) használata is, mivel azok oldhatatlan oxid 
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formája szűréssel egyszerűen eltávolítható. A terméktől való könnyű elválasztása miatt szintén jó 

megoldás lehet a ferrocénhez kapcsolt foszfinok alkalmazása.4 

   
 

16 17 18 19 

 

Amos és munkatársai a Mitsunobu-reakcióban egy polimer típusú vegyületet, a polisztirol-

difenilfoszfint alkalmazták, mely oxidálódva a reakció végén szűréssel könnyen eltávolítható.38 

A Staudinger-reakció az iminofoszfinok (21) fő előállítási módszere, melynek során egy trivalens 

foszforvegyület reagál szerves azidokkal.32,39 Az így képződő aza-ilid intermedier (21) hidrolízise (amit 

"Staudinger redukciónak" hívnak) a megfelelő primer amint és a foszfin-oxid mellékterméket 

szolgáltatja. Ezt a módszert általánosan használják aminok előállítására. Továbbá, egy karbonsav 

jelenlétében, az iminofoszfinból (21) a "Staudinger ligáció" folyamán amidok képződnek.  

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

21 

 

 

 

 

       

 

Az eljárást tipikusan a cukorszármazékok körében alkalmazzák,40 de felhasználható fluoreszcens 

markerek előállítására és nukleozidok jelzésére is.41 

A reakcióban igen változatos trivalens foszforvegyületeket használnak. Ide sorolhatóak például 

a halogén tartalmú- (22), polimer- (23, 24), gyűrűs- (25), dimer- (26) és diaza-foszfin- (27) 

származékok.39 

 

 
  

  

22 23 24 25 26 27 

 

Az Appel-reakció alkil-halogenidek előállítására szolgál, mely egy alkohol és egy tercier foszfin 

(pl. trifenilfoszfin) reagensekből széntetraklorid (vagy esetleg széntetrabromid) jelenlétében képződik. 

A reakció hátránya, hogy sztöchiometrikus foszfin-oxid melléktermék képződésével kell számolni. 

   
+  R1,R2= alkil 
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Végezetül megemlítendő, hogy a tercier foszfinok további hasznos felhasználási lehetősége, 

hogy belőlük kvaterner foszfóniumsók állíthatók elő, melyek felületaktív anyagként, ionos 

folyadékokként vagy fázistranszfer katalizátorként széleskörűen alkalmazhatóak. 

 

2.2. Aciklusos foszfin-oxidok szintézise 

A tercier foszfin-oxidok (31) előállításra használt legáltalánosabb eljárás a foszforoxi-kloridból 

(28) kiinduló szintézis, melynek fémorganikus vegyületekkel (pl. Grignard-reagenssel vagy lítium 

organikus vegyületekkel) végzett szubsztitúciós reakciójával a kívánt foszfin-oxidokhoz juthatunk.  

       
R= alkil, aril 

28  29  30  31  

 

Emellett gyakori, hogy különböző foszfinsavak (32) vagy foszfinsav-észterek (33) 

funkcionalizálásával állítják elő a kívánt foszfin-oxidokat (35). Ezt az átalakítást két lépésben végzik, 

ahol az első lépés a foszfinsav-klorid (34) előállítása tionil-klorid, illetve foszfor-

pentaklorid/foszfortriklorid hozzáadásával. A reakció második lépésében a foszfinsav-kloridot (40) a 

megfelelő Grignard-reagensel alakítják foszfin-oxiddá (35).42,43 

 

 

   

 

32 

 
33 

 
 

 

R1, R2, R3= alkil, aril 
R4= alkil 

34  35  

 

Az Arbuzov-reakció során foszfinossav-észterek (36) és alkil-halogenidek reakciójával szintén a 

megfelelő foszfin-oxidokhoz (37) juthatunk.42 

   
R, R'= alkil, aril 

36  37  

 

 A tercier foszfin-oxidok (39) szintézise történhet továbbá szekunder foszfin-oxidok (38) és 

alkil/aril-halogenidek P–C kapcsolásával átmenetifém- (pl. Pd-, Cu- és Ni-) katalizált körülmények 

között,44-46 továbbá Friedel–Craft-reakcióval is.47 

  

   
 

  38  39 
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Foszfin-oxidok könnyen előállíthatóak a megfelelő foszfin oxidációjával is, mivel számos foszfin 

már levegőn történő állás közben is kisebb-nagyobb mértékben foszfin-oxiddá alakul. Legegyszerűbben 

levegővel vagy oxigénnel48 történhet az oxidáció, de egyéb konvencionális oxidálószerek (pl. H2O2, 

mCPBA, tBuOOH) is eredményesen használhatók.49,50 

 

2.3. Öttagú P-heterociklusok előállítása 

2.3.1. Foszfolén- és foszfolán-oxidok előállítása 

Az öttagú, P-atomot tartalmazó gyűrűk kialakításának egyik legelterjedtebb módszere a 

McCormack által 1953-ban leírt cikloaddíció,51 mellyel sokféle mono- és multiciklusos foszfolén-oxid 

előállítható.52 Kezdetben butadién (40) (R1,R2 = H) és foszfonossav-dihalogenidek 1,4-cikloaddíciójával 

foszfóniumsókat (41) állítottak elő, melyek hidrolízisével foszfolén-származékokhoz (42) jutottak. 

Később ezt az eljárást butadién-származékok (40) (R1, R2 = Me, CO2Me, Cl) átalakítására is 

kiterjesztették.53-55 

 

 
 

 

 

 

R1, R2 = H, Me, CO2Me, Cl 
R3 = Me, Ph, Bn, naftil, mezitil 
X = Cl, Br 

40  41  42  

 

A szintézis a viszonylag drága foszfonossav-dihalogenidek helyett, foszfor-trihalogenidekkel is 

megvalósítható. Ennek során, a képződő foszfóniumsó (43) hidrolízisével gyűrűs foszfinsavhoz (52) 

jutunk.53,54,56 A foszfinsavból (44) például tionil-kloriddal savklorid (44) képezhető, mely Grignard-

reagensekkel változatos foszfolén-oxidokká (42) alakítható, ahogy az már előzőleg említésre került.52,57-

59 A savkloridok (45) egyéb reagensekkel is funkcionalizálhatók. Így például alkohollal foszfinsav-

észterek,60,61 aminokkal pedig foszfinsav-amidok62,63 szintetizálhatók. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40  43  44  45  42 

R1, R2 = H, Me 
R3= Ph, 2-MeC6H4, 4-MeC6H4, Naft, Me, Et, Pr, Bu 
X= Cl, Br 

 

Az aril-foszfonossav-dikloridok (Y= Ar), illetve foszfor-triklorid (Y= Cl) diénekkel (46) történő 

reakciójában a kettőskötés átrendeződésével főtermékként 2-foszfóniumsó (48) képződik, melynek 

hidrolízise 2-foszfolén-oxidokat (49) eredményez.52-55,64 
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Z= Ar, OH 

46  47  48  49  

Y= Cl, Ar; R= H, Me       

 

Egy átmenetifém-katalitikus, olefin-metatézissel megvalósított gyűrűzárási reakciót is 

kidolgoztak az 5-, 6-, illetve 7-tagú foszfortartalmú heterociklusok előállítására. Az eljárás hátránya az 

alkalmazott katalizátorok (jellemzően Ru- vagy Mo-komplex) magas ára és a reakció változó 

termelése (17-60%).65-67 

A telített öttagú P-heterociklusok (51) a megfelelő telítetlen-származék (50) kettőskötésének 

katalitikus hidrogénezésével,68,69 illetve borán-dimetilszulfiddal végzett redukciójával70 is 

szintetizálhatók. 

 
 

 

50  51 

 

Szintén foszfolán-oxidokhoz (51) juthatunk például 1,4-dihalogenidek (52) Arbuzov-

reakcióját követő hidrides redukcióval, majd azt követő gyűrűzárással.53,71 

  
   

 
 

52  53  54  51 

 

2.3.2. Foszfol-származékok előállítása 

Wittig és Geissler 1950-ben számolt be egy dibenzofoszfol-származék (55) szintéziséről, ami az 

első öttagú, teljesen telítetlen, foszfin-egységet tartalmazó heterociklus.72 Pár évvel később egy 

pentaszubsztituált foszfol (56) előállítását is leírták.73,74 

  
55 56 

 

A foszfolokat (57) leggyakrabban halofoszfólium-halogenidek (41) kétszeres 

dehidrohalogénezésével állítják elő, melynek kidolgozása Mathey nevéhez fűződik.75 

 

 

 
 

41  57  
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A foszfolok előállítása továbbá úgy is lehetséges, hogy a foszfolén-oxid (58) kettőskötésére 

brómot addícionálnak. Az így keletkező intermedier (59) triklórszilánnal történő redukcióját (60) követő 

hidrogén-bromid eliminációval a kívánt foszfol (61) nyerhető.76-79 

 

 

 

 

 

 

 

 

58  59  60  61  

 

A többszörösen szubsztituált foszfolok szintézise ciklizációs módszerekkel valósítható meg. Így 

például a tolán (62) és fém lítium reakciójával képzett intermedierből (63) foszfonossav-dihalogeniddel 

közvetlenül 66 foszfolt képezhetünk. A célvegyület (66) továbbá a 64 intermedier jóddal való reakcióját 

követően képződő dijodo-dién (65) és egy primer foszfin készeres nátriumsójának reakciójával is 

előállítható.80,81 

 
62 

+   
 

63 
 

  
64 

  
65 

 66 

 

Märkl az 1,2,5-triszubsztituált foszfolok (68) előállítására dolgozott ki egy mószert, melynek 

során primer foszfinokat addícionáltatott 1,3-dialkinekre (67) bázikus katalizátor jelenlétében.82 

 +   
 

 

67    68  

 

A foszfolok (69) oxidációra érzékeny vegyületek, ezért már levegőn történő állás hatására is 

könnyen foszfol-oxidokká (70) alakulnak. A foszfol-oxidok (70) instabil vegyületek, dimerizációs 

reakcióban azonnal 7-foszfanorbornén-származékokká (71) alakulnak (lásd még 2.4.1. fejezet).83 

 

 

 

70 

 

 
69  70  71 

 

Léteznek azonban olyan foszfol-származékok is, melyek oxidjai stabilak, így nem alakulnak 

dimerekké.80,84 Ilyenek a többszörösen helyettesített foszfolok (például a fent bemutatott 

pentaszubsztituált (66), illetve az 1,2,3-as és a 2,5-ös helyzetben nagy térkitöltésű szubsztituenst 

tartalmazó származékok). 

A foszfol-származékok szintézise az elmúlt években igen intenzív kutatási területté vált. Ennek 

fő oka, a foszfolok elektronikus eszközökben történő alkalmazhatósága.85 A gyenge aromás jelleg, a P-

centrum sokoldalú reaktivitása és a jelenlévő σ-π konjugáció lehetővé teszi, hogy a foszfolgyűrű 
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megfelelő építőeleme legyen olyan π-konjugált rendszereknek, melyek OLED-ek (Organic Light-

Emitting Diode/szerves fénykibocsájtó dióda) fejlesztésében alkalmazhatóak. Az OLED-ekben szerves 

vegyület alapú elektrolumineszcens réteg található, amely elektromos áram hatására látható fényt bocsát 

ki. Ennek köszönhetően, a delokalizált π-elektronokat tartalmazó foszfol-származékokat, és közülük pl. 

az alábbi vegyületeket (72-75) nagy érdeklődés övezi.86-88 

 
 

 
 

72 73 74 75 

 

 

2.4. Áthidalt P-heterociklusok szintézise 

2.4.1. 7-Foszfanorbornén-származékok előállítása 

A foszfol-oxidok (76) a bennük található konjugált kettőskötések miatt diénként viselkednek, így 

dienofilekkel [pl. N-fenilmaleinimid (NFMI), N-metilmaleinimid (NMMI), maleinsav-anhidrid, 

acetilén-származékok] Diels–Alder-cikloaddíciós reakciókba vihetők. A reakció a dienofil típusától 

függően foszfanorbornéneket (77), illetve foszfanorbornadiéneket (78) eredményez.80,84  

 
76 

  

 

77 

 
  78 

 

A foszfanorbornének (77) és a foszfanorbornadiének (78) közül az utóbbiak kevésbé stabil 

vegyületek. Schmidt 1968-ban elsőkén számolt be egy norbornadién (81) szintézisről, melyet az 1,2,5-

trifenilfoszfol-1-oxid (79) és a bróm-maleinsav-anhidrid (80) reakciójával kapott.89 

 

+ 

 

 

 
79  80  81 

 

A kisebb stabilitás oka, hogy a dién egység miatt a gyűrűrendszer feszültebb, és az áthidaló 

foszforegység fragmentációjával egy stabil aromás szerkezet jön létre, melynek kialakulása 

energetikailag igen kedvező.90 
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Mathey kutatásai alapján bizonyosodott be, hogy a foszfolok (82) a Diels–Alder-reakció során 

diénként viselkednek. Megállapította, hogy a 3,4-dimetil-1-fenil-foszfolt (82) és az N-fenilmaleinimidet 

reagáltatva (83), a képződő foszfanorbornén-származék (84) P-fenilcsoportja a kettőskötéssel ellentétes 

oldalon helyezkedik el, ún. anti-helyzetben, a kapcsolódó gyűrűk pedig endo-helyzetűek.91 

 

+ 

 
 

 
82  83  84 

 

Quin és Wu a gyűrű endo-helyzetét úgy igazolta, hogy a foszfin-oxidot triklórszilán – piridin 

komplexszel redukálta. Az így keletkező foszfin NMR mérések alapján egyértelműen endo 

szerkezetűnek bizonyult.83 

Keglevich és Tőke nagy térkitöltésű P-szubsztituenst (triizopropilfenil, ditercbutiltolil) 

tartalmazó foszfolok cikloaddíciós reakcióit is elvégezték, melyek során a P-szubsztituenst szűn- és anti- 

helyzetben tartalmazó származékok kialakulását is tapasztalták.92 

Westheimer az 1-etoxi-2,5-dihidro-1H-foszfol-oxidból (85) két lépésben foszfol-oxidot (87) 

szintetizált. Ennek során elsőként fedezte fel, hogy a foszfol-oxid dienofil hiányában dimerizációs 

reakcióban (88) stabilizálódik.93,94 Később megállapították, hogy a reakció általános érvényű, illetve 

Mathey és Quin kísérletei arra is rávilágítottak, hogy a reakció regio- és sztereoszelektív módon megy 

végbe.95-99 

 
 

 
 

 

 

 
85  86  87  88 

 

A foszfol-oxidok (90) dienofilekkel (pl. NFMI) végzett reakciói, a foszfolokhoz hasonló módon, 

a megfelelő foszfanorbornének (91) képződését eredményezik.80,91,93,96,97,100,101 

 

 

  
 

 

89  90  91  

 

A foszfol-oxidok cikloaddíciós reakcióira általánosan érvényes, hogy a reakció során kizárólag 

az az izomer keletkezik, melyben a foszforatomon lévő helyettesítő és a kettőskötés azonos oldalon 

található (szűn-helyzet). 

A 7-foszfanorbornének tanulmányozása során, a foszfol-oxidok dimerizációs reakcióival76,102-116 

és dienofilekkel végzett cikloaddíciójával76,97,105,108,115,117-122 számos új, túlnyomó többségében P-aril-

származékot (92 és 93) szintetizáltak. 
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92 

 
93 

 
 

Keglevich és Kovács olyan foszfanorbornén-származékokat (94A,B) is előállított, ahol a váz-

metilcsoport közvetlenül a norbornénváz áthidaló molekularészének szénatomjához kapcsolódik.123 

Megállapították, hogy a hőmérséklet emelése kedvezett a dimerizációnak, ugyanakkor 94A dimer 

mellett kis mennyiségben (27%-ban) 94B izomer is keletkezett. 

 

  
 

 

 

+ 

 
    94A  94B 

 

 

2.4.2. Oxafoszfabiciklo[2.2.2]oktén-származékok előállítása 

Az oxafoszfabiciklo[2.2.2]oktén-származékok egyik előállítási módja a Diels–Alder-

cikloaddícióval megvalósított szintézis. Sigal és Loew az -piron foszfor-analógját (95) különféle 

dienofilekkel reagáltatva oxafoszfabiciklookténekhez (96) jutott, melyek azonban az alkalmazott 

körülmények között instabilnak bizonyultak.124 

  
 

95  96 

 

Az oxafoszfabiciklo[2.2.2]oktének előállításának alapvető fontosságú módszere a 7-

foszanorbornénekből kiinduló Baeyer–Villiger-oxidációval megvalósított szintézis. Mivel a foszfor-

szén kötés igen ellenálló,125 lényeges felfedezésnek bizonyult, mikor Kashman egy telítetlen 

foszfabiciklo[3.2.1]oktén (97) m-klór-perbenzoesavval (mCPBA) történő oxidációja során oxigén 

beékelődést tapasztalt a P–C atomok közé.126 

 

 

 

97  98 
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Quin és munkatársai a foszfabiciklookténeknél nagyobb gyűrűfeszültséggel rendelkező 7-

foszanorbornéneket (99) is Baeyer–Villiger-reakcióba tudták vinni.119,125,127 

A vizsgált foszfanorbornének (99) Baeyer–Villiger-oxidációja során általában két regioizomer 

keletkezett (100A és B), melyek közül az egyik (100B, Y=Ph, R1=Me, R2=H) kevésbé stabilisnak 

mutatkozott, és már feldolgozás közben elbomlott.119,125,126 

 

 

 

+ 

  

99  100A  100B  

 

Az N-fenilmaleinimiddel képzett cikloaddukt (101) gyűrűbővítését is sikeresen elvégezték 

Baeyer–Villiger-oxidációval. Az elvégzett kísérletek során azonban csak néhány származék esetén (Y= 

Ms-NH, OEt) sikerült mindkét izomert (102A, B) előállítani.121,128 

 

 

 

+ 

 

 

101  102A  102B  

 

Megfigyelték továbbá, hogy a reakció során a keletkező két izomer képződési sebessége eltérő. 

Az az izomer képződik gyorsabban, melynél az oxigén beékelődése a metilcsoporttal ellentétes oldalon 

történik. A képződő izomerek arányát emellett a P-szubsztituensek mérete és elektronküldő sajátsága is 

befolyásolja. A P-fenil-származéktól nagyobb térkitöltésű (Y= Mes) vagy erősebb elektronküldő 

sajátosságú (Y= 4-MeC6H4) P-szubsztituenst tartalmazó foszfanorbornének oxidációja lassabban ment 

végbe, mint a P-fenil-származékok analóg reakciói.119 
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2.5. Tercier foszfinok előállítása 

A foszfinok szintézisére többféle eljárás ismert. Ezek közül a legelterjedtebb a foszfor-trikloridból 

(PCl3) kiinduló Grignard-reakcióval végzett szintézis. A reakció lépésenként megy végbe, a mono- 

(103), majd di- (104) és végül triszubsztituált (105) foszfin képződésén keresztül, melynek során a 

harmadik klóratom lecseréléshez gyakran lítium-organikus vegyületeket alkalmaznak.129 

  

 

 
 

 

 
 

  103  104  105  

 

A foszfonossav-dikloridok emellett Friedel–Crafts-reakcióval is előállíthatók. Michelis 1876-ban 

fenil-diklórfoszfint (107) állított elő benzolból PCl3 reagens és AlCl3 katalizátor felhasználásával, mely 

a Friedel–Crafts-reakció egyik változata. 

 
+   

 
 

 

    106  107 

 

A vegyes foszfinok (110) előállítása szintén megvalósítható Grignard-reakcióval foszfonossav-

dihalogenidekből kiindulva. Három különböző funkciós csoport kialakításakor a Grignard-reagens nem 

elég szelektív. Ilyen esetekben eredményesen alkalmazható az alábbi különleges eljárás. Ennek során, 

amin-védőcsoportot alakítanak ki a molekulán (108), majd Grignard-reagenssel, illetve lítiumorganikus 

vegyületekkel végzik a funkcionalizálást.43 

  
  

 
 

 
  108  109  110 

 

A fémorganikus reakció nem csak halofoszfinokból kiindulva használható, hanem akkor is, 

amikor a foszforatomhoz egy alkoxi- (111) vagy akár egy aminocsoport (113) kapcsolódik. Az első 

esetben egy tercier- (112), a másodikban pedig egy szekunder-foszfin (114) képződik. 

   
111  112 

 
  

113  114 
 

Alternatív megoldásnak számít a foszfinok (116) előállítására az alkil- és aril-halogenidek 

reakciója alkálifém-foszfidokkal (115).130,131 
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 +  
 

 
 

 
  115  116  

 

Tercier foszfinok (117,118) állíthatók elő továbbá a szekunder foszfinok alkénekre, illetve 

alkinekre történő fémkatalizált addíciójával. Az alkineket két foszfin molekulával reagálva 

biszfoszfinok (119) képezhetők.132,133 

 
+ 

  
 

 

    117  

      

 + 
    

    118                    119 

 

Az,-telítetlen nitrilek és P–H funkciót tartalmazó foszfinok lúgos körülmények közötti 

rekciójával szintén tercier foszfinokat állíthatunk elő. Rauhut foszfint (PH3) és akrilnitrilt (120) 

reagáltatott két erős szerves bázis (HMBG (heptametil-biszguanid) és Dowex-2 kvaterner ammónium 

ioncserélő gyanta) jelenlétében, amikoris primer- (121), szekunder- (122) és tercier foszfinok (123) (2-

cianoetilfoszfinok) keverékéhez jutott. A tercier foszfin (123) aránya a termékelegyben 80%-nak 

adódott.134 

 +    +  +  

  120  121  122  123 

 

A palládium-katalizált P–C kapcsolási reakciók is fontos szerepet játszanak a foszfinok 

szintézisében, melyek során primer-, illetve szekunder-foszfinok és aril/alkil-halogenidek reakciójával 

képezik a kívánt foszfinokat.135 Stelzer például szekunder-foszfinokból és aril-halogenidekből kiindulva 

állított elő vízoldható tercier foszfinokat (124), Pd(OAc)2 és Pd(Ph3P)4 katalizátorok jelenlétében.136,137 

 + 

   

     124 

 

Stille és munkatársai aril-jodidok és difenil-(trimetilszilil)foszfin (125) Pd-katalizált kapcsolását 

(foszfa–Stille-reakció) valósították meg viszonylag enyhe körülmények között.138 

 +  
 

 +  

  125  126  127 

 

A foszfinok előállításának egyik leghatékonyabb és legkézenfekvőbb módszere a foszfin-oxidok 

P=O csoportjának redukciója, vagy más néven deoxigénezése.43,139-141 Ezeket a redukciós eljárásokat a 

2.6. fejezetben külön tárgyalom. 
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2.6. Foszfin-oxidok redukciója 

Az alábbi alfejezetekben a foszfin-oxidok redukciójával megvalósított foszfin-szintéziseket 

ismertetem. Fontos megjegyezni, hogy a foszfin-oxidok redukciója (vagy más néven deoxigénezése) 

nem egyszerű feladat, ugyanis a foszfor-oxigén kötés termodinamikailag nagyon stabil. A P–O kötések 

kötési energiája mintegy 400 kJ∙mol-1. Ennek köszönhetően sokkal stabilabbak, mint más 

funkcióscsoportok (például a C=O csoport, ami könnyen redukálható katalitikus hidrogénezéssel, vagy 

nátrium borohidriddel).129 Éppen ennek az erős kötésnek a kialakulása a hajtóereje számos reakciónak 

(pl. a Wittig-reakciónak). A szilánok alkalmazása egy meglehetősen elterjedt és hatékony módszere a 

foszfin-oxidok deoxigénezésének.142-144 A szilánokon kívül egyéb redukálószerek is alkalmazhatók, 

melyeket az alábbiakban mutatok be. 

 

2.6.1. Foszfin-oxidok közvetlen redukciós módszerei 

2.6.1.1. Foszfin-oxidok redukciója fém-hidridekkel 

Fém-hidridek közül az alumínium-hidrideket [például a lítium-alumínium-hidridet (LiAlH4) 

önmagában145 vagy cérium-kloriddal (CeCl3) kombinálva,146 a nátrium-alumínium-hidrid (NaAlH4)/ 

nátrium-alumínium-tetraklorid (NaAlCl4) elegyét,147 valamint a diizobutil-alumínium-hidridet (DIBAL-

H)141,148] gyakorta alkalmazzák foszfin-oxidok deoxigénezésére.139,149 A LiAlH4-es redukció általában 

alacsony termeléssel jár. Issleib és munkatársai a trifenilfoszfin-oxid (128) redukcióját LiAlH4-del 

végezve csupán 54%-os hozammal állítottak elő a trifenilfoszfint (129).145,150 

 
  

128  129 

 

A reakciót Lewis-savakkal végezve hatékonyabb átalakítás valósítható meg. A CeCl3 és LiAlH4 

együttes használatával 40 °C-on 30 perc után 95%-os termelést értek el.146 Imamoto megfigyelte, hogy 

a LiAlH4-CeCl3 rendszerhez nátrium-borohidridet adva a foszfin-boránok (131) közvetlenül 

előállíthatók. Így lehetővé tették a levegőre érzékeny foszfinok stabilizálását.151,152 

  
 

 

130  131  

 

Yang és munkatársai tercier foszfin-oxidok (130) redukcióját alumínium-hidrid – trietil-amin-

komplexszel (AlH3-NEt3) végezték. Az eljárást enyhe körülmények, rövid reakcióidő, magas hatásfok 

és az alkalmazható szubsztrátok széles köre jellemzi.153 
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130  132  

 

Általánosságban elmondható, hogy ezek a redukálószerek nehezen kezelhetők, levegővel és 

vízzel intenzíven reagálnak, drágák, a használatuk nem környezetbarát és optikailag aktív foszfin-oxid 

esetén a velük történő redukció racemizációval jár, így az ipari szinten történő alkalmazásuk nem 

előnyös.151,154 

Egy másik lehetőség a foszfin-oxidok direkt redukálására a borán-vegyületek alkalmazása 

(trialkilborán, alkildiborán, borán-trialkilamin-komplex). A boránok és borán-komplexek használata 

kényelmes, és nagy előnyük, hogy termékként stabil és könnyen kezelhető foszfin-boránok képződnek. 

Köster és Morita számoltak be elsőként a borán-származékok, mint redukálószerek használatáról 

foszfin-oxidok deoxigénezésében.155 A trifenilfoszfin-oxid redukciója alkilboránokkal 120-180 °C 

körüli hőmérsékleten valósítható meg. Keglevich és kutatócsoportja az öttagú feszült gyűrűvel 

rendelkező foszfin-oxidok (133) redukcióját borán-dimetilszulfid-komplexet (BH3∙SMe2) alkalmazva 

végezték el enyhe körülmények között.70 Ekkor azonban a várt deoxigénezett termék (134) mellett 

telített-származékokat (135) is detektáltak, ami a gyűrűben lévő kettőskötés redukciójából ered. A 

kettőskötéssel való összeférhetetlenség hátránya lehet a boránnal végzett reakcióknak. 

  
 

+ 

 
133  134  135 

 

Ugyanez a kutatócsoport bizonyította, hogy a reakció függ a gyűrűfeszültségtől, ugyanis az előbb 

ismertetett reakciókörülmények között a hattagú gyűrűs foszfin-oxidok redukciója sikertelennek 

bizonyult.70,106 

Pietrusiewicz és munkatársai szekunder foszfin-oxidokat (136) alakítottak közvetlenül foszfin-

boránokká (137,138) szobahőmérsékleten, feleslegben vett (3-10 ekvivalens) BH3∙SMe2 vagy BH3∙THF 

reagenseket alkalmazva. A várt termékeket (138) közepes és kiváló hozammal (40-100%) kapták. 

Néhány esetben foszfinsav-borán (138) képződését is tapasztalták, még nagy feleslegben vett 

redukálószer esetén is. A reakcióelegyhez kis mennyiségű vizet adva szignifikánsan megnőtt a 

szekunder foszfin-boránok részaránya.156 

    

 

136  137 138  
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Ugyanezen szerzők ezt a módszert α- vagy β-hidroxi-csoportot tartalmazó foszfin-oxidok (139) 

redukciójára is kiterjesztették.157 Ezáltal bebizonyosodott, hogy a P=O funkció közelében elhelyezkedő 

hidroxil-csoport intramolekuláris aktiváló hatást fejt ki. Ugyanis egy szomszédos α- vagy β-hidroxi-

csoport jelenléte a redukció hatékonysága szempontjából kulcsfontosságú tényezőnek bizonyult. 

 

 

 

 

139  140  

 

Keglevich és Chuluunbaatar áthidalt P-heterociklusok, közöttük foszfol-oxid dimerek (141) 

deoxigénezését is elvégezték BH3∙SMe2 reagenssel. Ennek során, szelektíven csak az áthidalt gyűrű P=O 

kötése redukálódott (142), míg a másik P=O funkció és a kettőskötések változatlanok maradtak. A 

reakció szelektivitása az áthidalt rész nagy gyűrűfeszültségével magyarázható.106 

 
 

  
141  142  

 

A nyerstermék NMR-vizsgálataiból kiderült, hogy a reakcióban kis mennyiségű diborán-

származék is keletkezett. A diborán-származék mennyisége azonban nem nőtt sem a BH3∙SMe2 

mennyiségének, sem a reakcióidő növelésével.  

Ugyanezek a szerzők N-fenilmaleinimid hozzáadásával képzett 7-foszfanorbornének (143) 

redukcióját is tanulmányozták BH3∙SMe2 komplexszel, enyhe körülmények között. Azt figyelték meg, 

hogy a P=O-funkción túl mindkét imid-karbonil csoport is redukálódott (144).70 

 

 
 

143  144 

 

A foszfin-oxidok boránokkal végzett deoxigénezésének mechanizmusát ugyancsak Keglevich és 

Chuluunbaatar írta le. Az általuk feltételezett mechanizmus során az áthidalt gyűrűben lévő foszforatom 

foszforil oxigénénje nukleofil támadást indít a borán bóratomjára 145 vegyületet adva. Ezt követi egy 

hidrid vándorlás, mely egy pentakoordinált foszforatomot tartalmazó 146 intermedierhez vezet. 

Végezetül ez a trigonális bipiramis geometriájú vegyület (146) egy BH2OH eliminációjával, majd 

feleslegben lévő boránnal komplexet képezve 142-ként stabilizálódik.106 
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   145  146  

       

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 147  148  142  

 

A boránok (különböző komplexek formájában) sokkal felhasználóbarátabb és veszélytelenebb 

redukálószerek, mint a fém-hidridek, azonban a kis funkcióscsoport tolerancia miatt alkalmazási 

területük meglehetősen korlátozott. 

Léteznek még egyéb speciális redukciós eljárások is. A foszfin-oxidok redukciójára eredményes 

redukálószernek bizonyult például a kalcium-hidrid (CaH2),154 a szamárium(II)jodid/hexametil-

foszfortriamid (SmI2/HMPA) elegye,158 a titanocén-diklorid/magnézium (Ti(C5H5)2Cl2/Mg),159 a 

bizmut/titán-dioxid (Bi/TiO2),160 az aktív szénhez kötött szénhidrogének,161 a szilícium-tetraklorid 

(SiCl4) fémekkel alkalmazva,162 illetve a szulfid-származékok.163 Azonban az említett eljárások nem túl 

vonzóak, mert a reagensek meglehetősen drágák, vagy nehezen kezelhetők. Fritzche a trifenilfoszfin-

oxid (128) redukcióját CaH2 redukálószerrel, 350-400 °C-on közepes és jó hozammal (38-63%) 

valósította meg.154 Handa nagy feleslegben (22 ekv.) vett szamárium-jodiddal, oldószerként hexametil-

foszfortriamidot alkalmazva, 16 óra után 75%-os termeléssel kapta a trifenilfoszfint (129).158 

   
 

128  129  

 

Tanaka egy különleges eljárást, a foszfin-oxidok (130) közvetlen elekrtokémia redukcióját 

dolgozta ki trimetilszilil-klorid alkalmazása mellett, enyhe körülmények között.164,165 

  
 

 

 

130  132   
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2.6.1.2. Foszfin-oxidok redukciója triklórszilánnal 

A szilánvegyületek családja a foszfin-oxidok redukálásában meghatározó szerepet játszik. 

129,142-144 A szilánok széles spektrumát írták már le, mint redukálószereket. Manapság igazi kihívást jelent 

a foszfin-oxidok deoxigénezésének olcsó és felhasználóbarát szilánokkal történő megvalósítása és 

környezetbarát protokollok kidolgozása. A szilánok között talán a triklórszilán (Cl3SiH) a 

leggyakrabban használt reagens a szintetikus szerves kémiában.154,166 

A foszfin-oxidok triklórszilánnal végzett redukciójáról elsőként Fritzsche és munkatársai 

számoltak be 1965-ben.167 A Cl3SiH alkalmazása gazdaságos, azonban meglehetősen illékony (fp.: 31,8 

°C) és korrozív, ezért célszerű tercier aminokkal együtt használni. A Ph3PO redukcióját 2 ekv. 

triklórszilánnal sikeresen valósították meg autoklávban 200 °C-on, továbbá benzolban forralva, illetve 

Et3N jelenlétében, ugyancsak benzol oldószerben (1. táblázat, 1-3. sorok). Megfigyelték, hogy a 

szükséges 2 ekvivalens redukálószer mennyisége amin hozzáadásával 1,1 ekvivalensre csökkenthető (1. 

táblázat, 3. és 4. sorok). Egy ciklusos foszfin-oxid (2-foszfolén-oxid), redukciója ilyen körülmények 

között nem bizonyult hatékonynak (termelés: 24%) (1. táblázat, 5. sor).168 Keglevich hatékonyan 

valósította meg 3-foszfolén-oxidok, foszfolán-oxidok és a 1,2,3,6-tetrahidrofoszfinin-oxidok 

redukcióját Cl3SiH–C6H5N elegyével, toluolban forralva (1. táblázat, 6-8. sorok). Ezeket az öt- és 

hattagú gyűrűs foszfinokat ligandumként használták új, cisz-Pt(L)2Cl2 típusú komplexek 

előállítására.7,25-27 Egy foszfabiciklo[3.1.0]hexán-3-oxidot is deoxigéneztek triklórszilánnal, 0 °C-on 

kvantitatív termeléssel (1. táblázat, 9. sor).169 Az optikailag aktív foszfin-oxidok redukcióját elsőként 

Horner és Balzer tanulmányozták (1. táblázat, 10. sor).170
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1. táblázat: Foszfin-oxidok deoxigénezése Cl3SiH alkalmazásával 

Sor foszfin-oxid szilán  ekv. oldószer T (°C) t (h) termelés (%) Ref. 

1 Ph3P=O Cl3SiH 2 – 200 2 90 167 

2 Ph3P=O Cl3SiH 2 PhH 78 2 98 167 

3 Ph3P=O Cl3SiHa 1,1 PhH 78 2 85 167 

4 (C4H9)3P=O Cl3SiHa 1,1 PhH 80 2 92 167 

5 

 

Cl3SiHa 1,1 PhH 78 2 24 167 

6 

 

Cl3SiHb 1,4 PhMe 110 2 91 48 

Cl3SiH 5,9 PhH 0 3 teljes konverzió 

 

26,27 

7 

 

Cl3SiHb  1,4 PhMe 110 2 89 7 

8 

 

Cl3SiHb  1,4 PhMe 110 2 96 7,26 

9 

 

Cl3SiH 1,1 CH2Cl2 0 6 95 169 

10 MePhBzP=O Cl3SiHa – PhH 180–190 2 69 170 

a1,1 ekv. NEt3 hozzáadásával. 
b3 ekv. C5H5N hozzáadásával. 

 

Quin 1984-ben az 1-amino-3-foszfolén-oxid (149) redukcióját végezte el triklórszilán – piridin 

komplexszel, melynek hatására a P–N kötés hasadását követően egy klór-foszfolén (150) képződött.168 

 
 

 

 

149  150  

 

Tapasztalatok szerint a Cl3SiH különösen hasznos a P-királis foszfinok redukálására, ugyanis 

alkalmazásával a foszfinok általában nagy optikai tisztasággal állíthatók elő. A reakció sztereokémiája 

a Cl3SiH alkalmazásának módjától függ. A Cl3SiH reagenst magában vagy Cl3SiH–piridin-, illetve 

Cl3SiH–N,N-dietil-anilin komplexként felhasználva, a redukció a P-atom konfigurációjának 

retenciójával jár (152→153). Ugyanakkor a Cl3SiH–NEt3 komplexet alkalmazva, a reakció inverzióval 

játszódik le (152→151). Ezeket az eredményeket az elméleti számítások is alátámasztják.171 
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151  152  153 

 

Cremer és Chorvat optikailag aktív foszfetán-oxidok (154) redukcióját tanulmányozták Cl3SiH és 

Cl3SiH-NEt3 reagenseket felhasználva. Mind a cisz-, mind a transz- foszfetán-oxid (154) esetén retenciót 

tapasztaltak Cl3SiH-NEt3 reagens hozzáadásakor.172 Ez az eredmény azonban ellentétben áll az aciklusos 

foszfinok esetén tapasztaltakkal. Ennek oka lehet, hogy a P-atom körüli sztérikus gátlás akadályozhatja 

a hidrid anion támadását a zsúfoltabb oldalon. 

 

 

 

 

154  155  

 

2004-ben Spencer királis foszfin-oxidok (156) Cl3SiH redukálószerrel végzett, trifenilfoszfinnal 

segített redukciójáról számolt be. Az ,,elektronban szegény” trifenilfoszfin alkalmas volt arra, hogy 

foszfin-oxidról (156) származó oxigénatomot megkösse.173 A redukció ekkor a P-atom körüli 

retencióval ment végbe. 

   
156  157 

 

A BINAP-dioxid (158) teljes deoxigénezését Cl3SiH és trifenilfoszfin (2 ekv.) hozzáadásával 

90%-os termeléssel valósították meg. Trifenilfoszfin hiányában azonban nem történt átalakulás, amely 

összhangban van azzal az állítással, miszerint a reakció a foszfin-oxid és a foszfin (Ph3P) közötti oxigén 

átadással zajlik.173 

 
 

 

 

158  159  

 

Huang és munkatársai egy érdekes, hidroxi-csoportot tartalmazó foszfin-oxid (160) redukciójáról 

számoltak be. Redukálószerként Cl3SiH–NEt3 komplexet használva, a reakcióban főtermékként (90%) 

egy kvaterner foszfóniumsót (161) kaptak. A P–C kötés feltehetően egy intramolekuláris 

kvaternerizációval alakult ki.174 
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160  161  162 

 

Fyfe és kutatócsoportja Cl3SiH heterogén körülmények közötti alkalmazásával írt le redukciós 

kísérleteket.175 Ennek során a foszfin-oxidokat szilícium-dioxid rétegen és polisztirol gyantán 

immobilizálták, majd ezt a mátrixot használva a redukciókban, a kívánt foszfinokat jó, illetve kiváló 

termeléssel kapták.176 

Sinou sikeresen végezte el egy perfluor-karbon-szolubilizált triarilfoszfin-ligandum szintézisének 

utolsó lépését triklórszilánnal. A redukciót 87%-os hozammal hajtotta végre,177 ami 96%-ra növekedett 

mikor Et3N-t adtak a reakcióelegyhez.178 A triarilfoszfin-oxidok Cl3SiH-NEt3 komplexszel végzett 

redukcióját mikrohullámú (MW) besugárzással is elvégezték, mellyel igen rövid reakcióidő (10 perc) 

alatt kiváló hozamot (83%) értek el.179 

Nief és Fischer az 1-hidrofoszfabenzol-1-oxid vas-komplexét (163) triklórszilánnal redukálva 

foszfadienil-vas-komplexhez (2 izomer: 164 és 165) jutott.180 

 

 

 

+ 

 

163  164  165 

 

Quin és munkatársai áthidalt foszfor-heterociklusok (166) triklórszilánnal végzett redukcióját 

tanulmányozták. Számos esetben megfigyelték a gyűrű fragmentációját, ami 169 ciklohexa-1,3-diént és 

például 168 foszfinit-származékot eredményezett. A fragmentációs reakció egy retro-McCormack 

reakciónak tekinthető.77,110,166 

 

 

 

  + 

 

166  167  168  169 

 

Keglevich és Chuluunbaatar is vizsgálták az áthidalt foszfor-heterociklusok (141) redukcióját 

triklórszilán–piridin komplexszel. A reakció során mindkét foszfin-oxid funkció redukálódott (170), 

fragmentációt nem tapasztaltak.106 
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Mint látható, a Cl3SiH egy széleskörűen alkalmazott redukálószer a különféle foszfinok 

szintézise során. A reagens azonban erősen korrozív és illékony, emiatt főként piridinnel vagy trietil-

aminnal együtt használják. Ugyanakkor fontos szem előtt tartani, hogy az aminok hatással vannak a 

reakció sztereokémiájára. 

 

2.6.1.3. Foszfin-oxidok redukciója fenilszilánokkal 

1964-ben Fritzsche és munkatársai alkalmaztak elsőként fenilszilánokat (pl. fenilszilánt (PhSiH3), 

difenilszilánt (Ph2SiH2) és trifenilszilánt (Ph3SiH)) a foszfin-oxidok deoxigénezésére.154,167 Valamennyi 

szilánt sikeresen használták oldószer nélkül. A PhSiH3 és a Ph2SiH2 80-120 °C között,154,167 míg a 

Ph3SiH 300 °C-on bizonyult hatékonynak (2. táblázat).154 Az említett szilánok közül a PhSiH3 tűnik a 

legjobb választásnak a molekulában található három, redukcióra alkalmas hidrogénatom miatt, viszont 

ez a vegyület meglehetősen drága. 

2. táblázat: Foszfin-oxidok deoxigénezése fenilszilánokkal 

Sor Foszfin-oxid Szilán Ekv. T (°C) t (h) 
Termelés 

(%) 

1 

 

PhSiH3 0,8 80 2 82154 

2 Ph3P=O Ph3SiH 2 300 2 90154 

3 Ph3P=O Ph2SiH2 0,8 120 2 90154 

4 Ph3P=O PhSiH3 0,8 120 2 82154 

 

Marsi kiváló hozammal (≥85%) valósította meg öt- és hattagú gyűrűs foszfin-oxidok (171a-c) 

deoxigénezését PhSiH3 segítségével, amely valamennyi esetben a P-aszimmetria-centrum retenciójával 

járt.181 

 
 

 

 

 
171  172   

 

Van Kalkeren különböző ciklikus foszfin-oxidok (171d-g) difenilszilánnal végzett redukciójában 

a metil-szubsztituens, valamint gyűrűméret hatását vizsgálta. A kapott eredmények szerint a foszfin-
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oxidok metil-szubsztituensei csak kis befolyást gyakoroltak a reakcióra, ugyanakkor a gyűrűméret 

növekedésével a redukció sebessége szignifikánsan lecsökkent.182 

171 

 

172 

 

 
 

PhSiH3 alkalmazása mellet sikeresen végezték el egy allil-csoportokat tartalmazó biszfoszfin-oxid 

(173) P=O-csoportjának szelektív redukcióját. Az így képződő alkilénbisz(alkilfoszfin) (174) ezt 

követően intramolekuláris kölcsönhatásokon keresztül stabilizálódott, melynek eredményeként végül 

egy biciklusos tercier-foszfin (176) keletkezett.183 

 

 

 

 

 

 

 

173  174  175  176 

 

A fenilszilán alkalmazásával továbbá makrociklusos tetrafoszfinokat (178) is sikeresen 

előállítottak, a megfelelő foszfin-oxidokból (177) kiindulva.184 

 

 

 
177  178 

 

A difenilszilán alkalmazásával ugyancsak szelektíven és hatékonyan végezték el egy királis 

oxazolidin funkciót tartalmazó triarilfoszfin-oxid (179) deoxigénezését.185 

 

 

 

179  180 

 

A telítetlen szekunder foszfin-oxidok (181) szintén fontos intermediereknek tekinthetők. 

Különféle telítetlen-származékok deoxigénezését PhSiH3 hozzáadásával végezve közepes és jó 

termeléssel (55-75%) jutottak a megfelelő foszfinokhoz (182). A reakciókban a PhSiH3 és fenil-

triklórszilán (PhSiCl3) együttes alkalmazása is hatékonynak bizonyult (3. táblázat).143,186 
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181  182 

 

3. táblázat: Szekunder foszfin-oxidok (181) redukciója 

R1 R2 Szilán Termelés (%) 

H i-Pr PhSiH3 65 

H t-Bu PhSiH3 55 

Ph i-Pr PhSiH3 70 

Ph t-Bu PhSiH3 70 

Ph Et PhSiH3 70 

H Ph PhSiH3/PhSiCl3 75 

Ph Ph PhSiH3/PhSiCl3 75 

 

A foszfonátok (183) szilánokkal végzett redukciója primer foszfinokhoz (184) vezet. Különféle 

foszfonátokat fenilszilánokkal (PhSiH3, Ph2SiH2) redukálva, 3-5 mol% trisz(pentafluor-fenil)borán 

jelenlétében a redukciót változó sikerrel valósították meg a szubsztituensek és a szilán típusától függően. 

A hozamok PhSiH3 alkalmazásakor szignifikánsan magasabbak voltak (~95% vs. 25%).  

A foszfinátok (185) redukciója szekunder foszfinokká (186) szintén megvalósítható 4 ekvivalens 

PhSiH3 alkalmazásával. Ez a redukciós módszer jóval könnyebben megvalósítható, mint alumínium-

hidrid redukálószerek alkalmazásával.186 

  
 

 
183  184  

    

  
 

 
185  186  
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2.6.1.4. Foszfin-oxidok redukciója további szilánokkal 

Az alkil-diklórszilánok (RSiCl2H, ahol R = Me, Et, nPr, iPr, nBu, nHex) és fenil-diklórszilán 

(PhSiCl2H) ugyancsak potenciális redukálószerek, bár alkalmazásuk korlátolt.187 

A perklórszilánok (pl. a hexaklór-diszilán (Si2Cl6)) is használhatóak redukcióra.188,189 Érdemes 

megemlíteni, hogy a királis tercier foszfin-oxidok (187) Si2Cl6 redukálószerrel végzett deoxigénezése 

inverzióval jár,188,190,191 ugyanakkor a fenil-foszfetán-oxid-származékok esetében retenciót figyeltek 

meg.192 

   

 

187  188  

 

Gilheany és munkatársai megfigyelték, hogy a P-királis binaftil-monofoszfin-oxidok két 

diasztereomere (189) különböző reaktivitást és sztereoszelektivitást mutat a szilánokkal megvalósított 

redukcióban, továbbá a reakcióidő a reakció lefutását is befolyásolja (4. táblázat, 3. és 4. sorok). 

Megállapították, hogy Si2Cl6 használatával 189a diasztereomer redukciója retencióval megy végbe, a 

megfelelő 190a foszfint eredményezve, míg a Cl3SiH-NEt3 elegyével a részleges inverzió miatt 190b 

foszfin képződése is előtérbe kerül (4. táblázat, 1. és 2. sorok).193 

 

 

 

 

189  190  

 

4. táblázat: P-királis binaftil-monofoszfin-oxidok (189) diasztereoszelekív redukciója 

Sor 
P=O Szilán 

Foszfin 

(190a)(%) 

Foszfin 

(190b)(%) 

Termelés 

(%) 

1.  189a SiCl3-NEt3 50 50 65 

2.  189a Si2Cl6 (30 perc) 100 0 60 

3.  189b Si2Cl6 (30 perc) 30 70 70 

4.  189b Si2Cl6 (10 perc) 14 86 36 

 

Quin az 1-klórfoszfolén-oxid (191) redukcióját szobahőmérsékleten Si2Cl6 redukálószerrel 

végezve hatékony, könnyen kivitelezhető eljárást dolgozott ki az 1-klórfoszfolén (192) előállítására.194 

 
 

 

 

191  192  

 

A kereskedelmi forgalomban található szilánok közül a trietoxiszilánt ((EtO)3SiH),195 a dietoxi-

metilszilánt ((EtO)2MeSiH),196 az 1,1,3,3-tetrametildisziloxánt (TMDS) és a poli(metil-hidrosziloxánt) 
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(PMHS)154,195,196 a könnyen alkalmazható redukálószerek csoportjába sorolhatjuk, bár ezek a vegyületek 

kisebb reaktivitásúak, mint pl. a PhSiH3, vagy a Cl3SiH. A reaktivitás növelése érdekében ezeket a 

vegyületeket az irodalomban gyakran fém-komplex-, illetve Brønsted-sav katalizátor jelenlétében 

alkalmazzák deoxigénezésre.196,197 Beller a trifenilfoszfin-oxid (128) (EtO)2MeSiH-nal végzett 

redukciójában, különféle savak redukcióra gyakorolt hatását tanulmányozta (5. táblázat).196 

  
 

128  129 

 

Az alkalmazott savkatalizátorok minden esetben elősegítették a redukció gyorsabb lefutását. A 

difenil-foszfonát használata igen jó hozamot (75%) eredményezett (5. táblázat, 2. sor). Továbbá, a 

katalizátor elektronikus tulajdonságait befolyásolva, a fenilgyűrű elektronszívó csoportokkal (mint 

például a NO2 vagy CF3) történő szubsztituálásával, a reakció teljesen lejátszódott (5. táblázat, 3. és 4. 

sorok). 

5. táblázat: A trifenilfoszfin-oxid (128) savkatalizált redukciója 

Sor Katalizátor Termelés (%) 

1 – <1 

2 (PhO)2P(O)OH 75 

3 (4-NO2C6H4O)2P(O)OH >99 

4 (4-CF3C6H4O)2P(O)OH >99 

5 Ph2P(O)OH 21 

6 PhPO(OH)2 9 

7 PhCOOH 6 

 

Lawrence és munkatársai egy hatékony deoxigénezési módszert dolgoztak ki különböző tercier 

foszfin-oxidok (193) foszfinokká (194) történő átalakítására, (EtO)3SiH redukálószer és 

titán(IV)izopropoxid katalizátor együttes alkalmazásával (6. táblázat).195,198 A reakció 67 °C-on, 3 ekv. 

redukálószerrel 1 óra alatt teljesen végbement, de alacsonyabb hőmérsékleten, illetve kisebb szilán 

felesleggel nem volt teljes.  

  
 

193  194 

 

6. táblázat: Tercier foszfin-oxidok (193) redukciója trietoxiszilánnal 

R Term.(%) 

Ph 85 

CH2CH2P(O)Ph2 90 

Me 99 

Et 95 

i-Pr 81 

CH2Ph 98 

CH2CH2Ph 83 
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A trietoxiszilán használatának hátránya, hogy igen toxikus (vakságot okoz), és bár a kereskedelmi 

forgalomban kapható, a drágább szilánok közé sorolható. 

Beller és kutatócsoportja közölte, hogy réz(II)triflát katalizátor jelenlétében a trifenilfoszfin-oxid 

(128) redukciója sikeresen elvégezhető az olcsó 1,1,3,3-tetrametildisziloxán (TMDS) redukálószerrel, 

100 °C hőmérsékleten, toluol oldószerben (7. táblázat, 2. sor).197 Katalizátor alkalmazása nélkül azonban 

az említett körülmények között, nagy feleslegben (12 ekv.) vett TMDS alkalmazásakor sem figyeltek 

meg reakciót (7. táblázat, 1. sor). Ugyanez a kutatócsoport egy sikeres fémmentes eljárást is kidolgozott, 

katalizátorként foszforsav-difenil-észtert alkalmazva,196 mely szintén elősegítette a redukció gyorsabb 

lejátszódását (7. táblázat, 3. sor). Lemaire és munkatársai hatékonyan valósították meg a szekunder- és 

tercier-foszfin-oxidok deoxigénezését TMDS redukálószerrel, katalitikus mennyiségű Ti(OiPr)4 

jelenlétében.199,200 A trifenilfoszfin-oxidot 100 °C-on toluolban, 10 mol% Ti(OiPr)4 katalizátor 

hozzáadásával igen jó hozammal deoxigénezték (7. táblázat, 4. sor). Az alkalmazott katalizátorok közül 

az InBr3 bizonyult a legeredményesebbnek az említett reakcióban. Az átalakítás már 1% InBr3 

használatával, 100 °C-on toluolban 18 óra elteltével teljesnek bizonyult (7. táblázat, 5. sor).201 

  
 

128  129 

 

7. táblázat: Trifenilfoszfin-oxid (128) redukciója TMDS redukálószerrel, katalizátorok jelenlétében 

Sor 
Ekvivalens 

(TMDS) 

Katalizátor  

(mol %) 
T (°C) t (h) 

Konv. 

(%) 
Ref. 

1 12 - 100 2 <1a 197 

2 3 Cu(OTf)2 (10) 100 15 96a 197 

3 3 (PhO)2P(O)OH (15) 110 24 62a 196 

4 1,2 Ti(OiPr)4 (10) 100 24 86b 199,200 

5 3 InBr3 (1) 100 18 >99b 201 

a Konverzió meghatározás: GC alapján. 
b Konverzió meghatározás: 31P NMR alapján.  

 

Lemaire egy heterociklusos foszfin-oxid, a 3-metil-1-fenil-2-foszfolén-oxid (195) redukálását is 

elvégezte TMDS alkalmazásával, 1% InBr3 katalizátor mellett. Az átalakítást 100 °C-on toluolban, 40 

óra alatt sikerült teljessé tenni.201 

   

 

195  196  

 

 Egy tetrafenil-bisz(foszfin-oxid) (197) (n=3) deoxigénezését is eredményesen végezték el hasonló 

körülmények között. Ugyanakkor azt a meglepő megfigyelést is tették, hogy 198 származék egyáltalán 

nem képződött abban az esetben, ha n=4. Ezt a jelenséget a bisz(foszfin-oxidok) eltérő oldhatóságával 

magyarázták.201 
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A könnyen alkalmazható redukálószerek között említést érdemel még a poli(metil-hidrosziloxán) 

PMHS, mellyel 290 °C-on, oldószer használata nélkül végezték el a trifenilfoszfin-oxid deoxigénezését, 

86%-os kihozatallal (8. táblázat, 1. sor).154 A PMHS alkalmazásakor szükséges igen magas hőmérséklet 

azonban nem túl vonzó. Beller a Ph3PO redukcióját tanulmányozva megfigyelte, hogy nagy feleslegben 

vett (12 ekv.) PMHS redukálószerrel, toluolban 100 °C-on, 2 óra elteltével nem történt átalakulás (8. 

táblázat, 2. sor). Ugyanakkor Cu(OTf)2 katalizátort adva a rendszerhez, 100 °C-on, 15 óra elteltével 

88%-os konverziót értek el (8. táblázat, 3. sor).197 Egy másik katalizátor, a (PhO)2P(O)OH 

alkalmazásával a redukció ugyanolyan körülmények között szignifikánsan lassabbnak bizonyult (8. 

táblázat, 4. sor).196 Lemaire és munkatársai a redukciót 1 mol% Ti(OiPr)4 katalizátor jelenlétében tudták 

hatékonyan elvégezni, THF oldószerben történő forralással (8. táblázat, 5. sor).195 

 

8. táblázat: Trifenilfoszfin-oxid (128) redukciója PMHS redukálószerrel 

Sor 
Ekvivalens 

(PMHS) 
Katalizátor  

(mol %) 
Oldószer T (°C) t (h) 

Konv. 

(%) 
Ref. 

1 5 – - 290 2 86a 154 

2 12 – PhMe 100 2 0a 197 

3 6 Cu(OTf)2 (10) PhMe 100 15 88a 197 

4 4 (PhO)2P(O)OH (15) PhMe 110 24 35a 196 

5 10 Ti(OiPr)4 (1) THF 67 b 93 195 

a Konverzió meghatározás: GC alapján. 
b Nincs adat. 

 

 

Fritzsche számolt be elsőként foszfolén-oxidok (199) PMHS segítségével végzett redukciójáról, 

melyet 250 °C-on sikeresen valósítottak meg oldószermentes körülmények között.154 

 
 

 

 

 
199  200   

 

Az alkilénbisz(diarilfoszfinok) (202) egyik előállítási módja a megfelelő alkilénbisz(diarilfoszfin-

oxidok) (201) deoxigénezése triklórszilánnal. Ez az eljárás azonban alacsony, 30% körüli hozamot 

eredményez, és további hátrányt jelent a Cl3SiH erősen korrozív tulajdonsága.202 A felvázolt problémák 

a szerves diklórszilánok (YSiCl2H, Y= aril, alkil) használatával azonban kiküszöbölhetők, így egy 

hatékonyabb és biztonságosabban kivitelezhető redukciós eljárás valósítható meg (9. táblázat).187 
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201  202  

 

9. táblázat: Alkilénbisz(diarilfoszfin-oxidok) (201) redukciója szerves diklórszilánokkal 

Sor Szilán (ekv.) Bázis (ekv.) T (°C) t (h) Term. (%) Ref. 

1 MeCl2SiH (5) Bu3N (5) ~140 12 97 187 

2 PhCl2SiH (3) Bu3N (5,5) ~140 13 95 187 

 

2.6.1.5. A szilánokkal végzett redukció mechanizmusa 

Az első mechanizmussal foglalkozó tanulmány Horner és Balzer nevéhez köthető, akik 1965-

ben a triklórszilánnal megvalósított redukciókat vizsgálták.170 

A triklórszilánnal végzett deoxigénezési reakció leírására három fő redukciós mechanizmus 

ismert [A-C].  

Az első esetben, amikor a triklórszilánt önmagában használjuk [A], 203 négycentrumos 

átmeneti állapoton keresztül 204 intermedierhez jutunk. A reakcióban a P-atom konfigurációja nem 

változik. 

 
  203  204    

 

Abban az esetben, ha trietil-amint adunk bázisként a reakcióhoz [B], egy ikerionos szerkezet (205) 

reagál a Cl3SiH–NEt3 komplexszel, 206 foszfóniumsót eredményezve. Ez a szerkezet a P-aszimmetria-

centrum inverziójával jön létre, egy intermolekuláris (SN2) hidrid vándorlás eredményeként.170 A 

harmadik esetben, piridin bázist használva [C], a belső hidrid vándorlás hasonlóan játszódik le, mint az 

első reakcióút [A] esetében.188 

 

 

 

                                         205 206  
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Mislow és munkatársai feltételezték, hogy a trietil-amin és a piridin közötti bázicitásbeli 

különbség befolyásolja a triklórszilánnal alkotott komplexek reaktivitását. Megfigyeléseik szerint, a 

redukció erős bázisok jelenlétében túlnyomórészt a P-aszimmetria-centrum inverziójával, míg a gyenge 

bázisok alkalmazása esetén annak retenciójával megy végbe.191 Ezen elmélet szerint, a Cl3SiH–NEt3 

komplex disszociált formában van jelen a reakcióban, és a foszfin-oxiddal reagálva 207 köztiterméket 

eredményezi, melynek ötvegyértékű formája (208) foszfóniumsóvá (209) disszociál. Végül 210 

intermedier esik szét foszfinná és Cl3SiOH melléktermékké. Ez a reakció szintén inverzióval megy 

végbe. 

    
 

 207 208 209 210  

 

Krenske a trimetilfoszfin-oxid triklórszilánnal végzett redukciójának mechanizmusát 

kvantumkémiai számítások segítségével tanulmányozta.171 A számítások eredményei megerősítették a 

Horner által javasolt mechanizmust,170 melyben a hidridion egy négycentrumos átmeneti állapoton 

keresztül vándorol át a szilíciumról a foszforatomra. 

A fenilszilánnal végzett deoxigénezés hasonló protokollt követ, mint amit a Cl3SiH esetén láttunk. 

Pietrusiewicz a klasszikus redukciós sémát DFT (Density Functional Theory) számításokkal 

finomította.203 A mechanizmus szerint, az első átmeneti állapoton (TS) (211) keresztül egy kovalens  

P–O kötést tartalmazó intermedier (212) jön létre. A számítás egy második TS (213) kialakulását is 

alátámasztja. 

   
 

 

 211 212 213  

 

Lemaire a TMDS reagenssel végzett redukciók mechanizmusát EPR (elektron paramágneses 

rezonancia) spektroszkópia és 29Si NMR spektroszkópia segítségével tanulmányozta. A vizsgálatok 

legfőbb eredménye egy Ti(III) közbenső termék kialakulásának bizonyítása, melynek létrejötte egy SET 

(single electron transfer) mechanizmussal támasztható alá.199,204 

 

  

 Lawrence vizsgálta a trietoxiszilán és a PMHS reaktivitását foszfin-oxidok redukciójában, titán(IV) 

katalizátor jelenlétében. A tanulmány során azt állapította meg, hogy a redukciók a P-aszimmetria-

centrum retenciójával mennek végbe.195 
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2.6.1.6. Foszfin-oxidok redukciója szilánokkal katalitikus ciklusban 

A Wittig-, Mitsunobu-, Staudinger- és Appel reakciók a foszfinokkal elősegített reakciók közé 

sorolhatók, melyekben a foszfin sztöchiometrikus mennyiségben kerül alkalmazásra. Ezeket a 

reakciókat széles körben használják szerves kémiai átalakításokban, ám a sztöchiometrikus mennyiségű 

foszfin-oxid melléktermék képződése rontja a reakció atomhatékonyságát és terheli a környezetet. Így 

nemrégiben számos erőfeszítés született, hogy a reakciókat a foszfinra nézve katalitikussá tegyék. Ezen 

katalitikus reakciók előnye a képződő hulladék mennyiségének jelentős csökkentése mellett, hogy a 

termékek tisztítása is egyszerűbbé válik. Az aktív katalizátor regenerálása deoxigénező szerek 

hozzáadásával lehetséges, melyek in situ redukálják a reakció során képződő foszfin-oxidot. A 

katalitikus mennyiségű foszfinok alkalmazása a zöldkémia törvényeit tekintve is nagy előrelépést 

jelent.9,205,206 

Az első katalitikus Wittig-reakciót (CWR) O'Brien fejlesztette ki. A reakcióban a katalitikus 

mennyiségben alkalmazott foszfinok regenerálását egy ekvivalens szilán redukálószer hozzáadásával 

valósították meg.207 A reakció optimalizálása során a 3-metil-1-fenil-foszfolán-oxid és Ph2SiH2 

bizonyultak a legmegfelelőbb reagenseknek, Na2CO3 bázis alkalmazása mellett, 100 °C-on, toluol 

oldószerben. Ez a típusú katalitikus Wittig-reakció igen hasznos különböző olefinek (216) szintézisére.  

  

 

 

214 215  216 

 

A CWR hatékony megvalósítását az említett csoport különböző fenilszilánokat (PhSiH3, Ph2SiH2) 

és foszfin-oxidokat (beleértve főként foszfolén- és foszfolán-származékokat, trifenilfoszfin-oxidot és 

tri-n-oktilfoszfin-oxidot) alkalmazva is elvégezte.207-210 Azt találták, hogy a ciklusos foszfin-oxidok 

sokkal könnyebben redukálhatóak, mint az aciklusos-származékok (például az igen közkedvelt 

trifenilfoszfin-oxid). A reakciókban foszforánok in situ képződnek a foszfinok -haloecetsav-

észterrel,207-210 vagy akár egy nem túl reakcióképes alkil-halogeniddel208 történő kvaternerizációját 

követően. A reakcióban a dehidro-halogénezőszer, vagyis a bázis szerepét Na2CO3,207,209 diizopropil-

etil-amin207 vagy in situ előállított tBuONa210 tölti be. 

A reakciók szobahőmérsékleten történő megvalósítása érdekében O’Brien a reakcióelegyhez 

Brønsted savak, például p-nitrobenzoesav hozzáadását javasolta. A szerzők szerint ez az adalék kettős 

hatást fejtett ki. Egyrészt elősegítette a foszfin-oxid redukcióját, másrészt pedig biztosította az 

intermedier (foszfóniumsó) jobb oldhatóságát.209 

Az aciklusos, elektronban gazdag foszfinok első látásra ideális választásnak tűnnek a reakció 

katalizálására, mivel jó nukleofil jelleggel rendelkeznek. Problémát jelent azonban, hogy ezen foszfin-
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oxidok nehezen redukálhatók. Ezáltal a ciklusos foszfin-oxidok alkalmazása – mint korábban említettem 

– jobb választásnak tűnik. 

A szilán reagensek igen alkalmasak a foszfin-oxidok deoxigénezésére ebben a katalitikus 

folyamatban, ugyanis nagyon szelektívek, és így nem lépnek kölcsönhatásba a reakcióelegyben 

jelenlévő redukálható funkciós csoportokkal (például karbonilcsoportokkal vagy kettőskötésekkel).1,211 

Plietker egy kettős katalitikus rendszerrel működtetett Wittig-reakciót dolgozott ki, amely 

tartalmaz egy katalitikus mennyiségű vas-hidrid komplex redukálószert, valamint egy sztöchiometrikus 

mennyiségű szilánt is, a képződő foszfin-oxid deoxigénezéséhez.212 

Werner egy MW segített CWR-t fejlesztett ki 10 mol% tributilfoszfin katalizátor és fenilszilán 

redukálószer jelenlétében. Ezzel az eljárással a szükséges reakcióidő 2-3 órára csökkent.213  

Egyéb érdekes példák is születtek CWR témakörében. Ilyen például a módszer alkalmazása 

triszubsztituált olefinek előállítására.214 Továbbá beszámoltak még a 2-fenil(izofoszfindolin-2-oxid) 

katalizátorként történő alkalmazásáról,215 emellett enantioszelektív-216 és bázis mentes katalitikus 

Wittig-reakciókat is kidolgoztak.217 Végül, de nem utolsósorban, Hoiberg a katalitikus Wittig-reakció 

„életciklus-elemzését” végezte el. A számítások szerint a CWR alkalmazásával kisebb kumulatív 

energiafelhasználással és kevesebb üvegházhatást okozó gáz kibocsátásával kell számolni, mint a 

klasszikus Wittig-reakció esetén.6 

Van Delft dolgozta ki az első foszfin katalizált Staudinger-reakciót, dibenzofoszfol katalizátor és 

PhSiH3 redukálószer felhasználásával.218 Emellett egy katalitikus Staudinger/aza-Wittig reakciót is 

sikeresen kifejlesztettek.219 Ennek során elsőként az azid reagens (218) az 1-fenil-dibenzofoszfollal (10 

mol%) (217) reagál a Staudinger-reakcióban, a megfelelő iminofoszforán-származékokat (219) 

képezve. Az ezt követő intramolekuláris aza-Wittig-reakcióban képződik egy benzoxazol-származék 

(220) és egy foszfin-oxid (221), melyet a Ph2SiH2 vagy PhSiH3 segítségével in situ redukálva újra a 

kiindulási foszfinhoz (217) jutunk.  

 
221 

  
217 

 
      220 

 
219 

 
                             218 

  

 

Ding a 4(3H)-kinazolinonok szintézisére ugyancsak egy katalitikus Staudinger/aza–Wittig-

reakciót dolgozott ki. A reakciót 5% trifenilfoszfin katalizátor jelenlétében, TMDS/Ti(OiPr)4 

redukálószerrel végezte. A vegyületek előállítását, 24 órás toluolban történő refluxálást követően, 81-

95% izolált termeléssel valósította meg.220 
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Herdewijn kifejlesztett egy foszfin-katalizált diaza–Wittig-reakciót, foszfolén katalizátor és 

difenilszilán redukálószer együttes alkalmazásával, mely toluolban 100 °C-on hatékonynak bizonyult.221 

Ashfeld egy foszfin-katalizált Staudinger-ligációs folyamatot végzett el PPh3 és PhSiH3 

jelenlétében, így karbonsavakból amidokat állított elő.222 

A dibenzofoszfol katalizátor és Ph2SiH2 redukálószer együttes alkalmazásával a katalitikus 

Appel-reakcióban is igen jó eredményeket értek el.182,223 

Az elmúlt években a Mitsunobu-reakció katalitikus változatának kidolgozása is intenzíven 

kutatott témává vált. Ezekben a reakciókban a trifenilfoszfint, a dibenzofoszfol- és foszfolán-

származékokat gyakran használják katalizátorként, különféle szilánokkal együtt.224,225 

A fent tárgyalt katalitikus protokoll egyéb reakciókban, például alkil-szilil-peroxidok 

redukciójában,226 vagy -ketoészterek227 redukciós kondenzációjában is igen hatékonynak bizonyult. 

 

2.6.2. Foszfin-oxidok indirekt redukciója  

A foszfin-oxidok indirekt redukciója két fő lépésből áll: elsőként a P=O kötés aktiválásával egy 

közbenső termék (foszfóniumsó) jön létre, melyet egy hidridion vándorlás követ. A redukcióhoz tehát 

egyaránt szükség van egy aktiváló- és egy redukáló ágensre is. Az aktiválás történhet például oxalil-

kloriddal ((COCl)2) végzett klórozással, mely egy közkedvelt eljárásnak tekinthető.145,228,229 A 

trifenilfoszfin-oxid (128) és oxalil-klorid reakciójával képződő trifenil-diklórfoszforán (222) redukciója 

megvalósítható például hidrogénezéssel, átmenetifém (Pt, Pd, Rh) katalizátorok jelenlétében, magas 

hőmérsékletet és/vagy nagy nyomást alkalmazva.230,231  

  
 

128                         222 129 

 

Ezt a redukciót különféle fémek, például nátrium, alumínium és vas jelenlétében is 

megvalósították.232,233 Sajnos ezek az eljárások nem elég hatékonyak, és a kivitelezésük sem egyszerű. 

Rajendran és Gilheany egy „one-pot” szintézist fejlesztett ki. Ennek során a különböző szekunder és 

tercier foszfin-oxidokat (130) oxalil-kloriddal reagáltatva, majd a foszfóniumsót (223) nátrium-

borohidriddel redukálva a megfelelő foszfin-borán-komplexek (131) nyerhetők jó termeléssel.234 

   
130 223      131 

 

A foszfóniumsó (223) redukciója LiAIH4 hozzáadásával is hatékonyan elvégezhető enyhe 

körülmények között.235 Gilheany az Appel- és Wittig-reakciók során a foszfóniumsó oldhatatlanságát 

kihasználva, a foszfin-oxid és oxalil-klorid reakciója során képződő sót a reakcióelegyből egyszerű 

szűréssel eltávolította.  
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A metil-triflát vagy trietiloxónium-tetrafluoroborát (Meerwein-só) használatakor, az első 

lépésben alkoxi-foszfóniumsó (225) képződik, de a redukciót követően ebben az esetben is foszfin-

borán (226) keletkezik. Az átalakítás a P-atom inverziójával jár.236 

   

Y: o-tolil, mezitil, terc-butil 

224 225       226  

 

2.7. Foszfin-ligandumok stabilizálási módjai 

Az alacsony oxidációs állapotú és sztérikusan kevéssé gátolt tercier foszfinok a levegő 

oxigénjének hatására könnyen oxidálódhatnak. Ennek elkerülése inert atmoszféra biztosításával 

lehetséges. A tercier foszfinok különféle csapdázási módszerekkel levegőn stabilis származékokká 

alakíthatók, melynek célja általában a vegyületek könnyebb tisztítása, azonosítása és tárolása. Mivel 

ezekből a levegőn stabil formákból a tercier foszfinok felszabadíthatók, fontos intermediereknek 

tekinthetők. A legáltalánosabban alkalmazott csapdázási módszerek közé tartozik a szulfid-képzés, 

valamint a borán-komplexek előállítása.  

A szulfid-képzés megvalósítható pl. elemi kénnel vagy P2S5 reagenssel. Keglevich és 

munkatársai P2S5 reagens felhasználásával közvetlenül állítottak elő foszfolén-szulfidokat (228) a 

foszfolén-oxid-származékokból (227).237,238 

 
 

 

        

 
227  228       

 

Pietrusiewicz és munkatársai egy foszfolén-oxidot fenilszilánnal redukálva képeztek foszfint, 

melyet elemi kénnel (S8) reagáltatva foszfolén-szulfidhoz jutottak.239 

A foszfinok nem kívánt oxidációja borán-komplex képzéssel is elkerülhető. A P-borán komplex 

létrehozásának előnye, hogy belőlük a foszfinok könnyen felszabadíthatóak, és így katalizátor 

ligandumok prekurzoraiként alkalmazhatóak. További előnyük, hogy a komplexképzési reakció a királis 

P-centrum retenciójával megy végbe.151,152,240-242 

A foszfin-borán-komplexeket (131) a borán egy gyenge Lewis-bázissal képzett komplexével, a 

kereskedelemben kapható tetrahidrofurán-borán (THF∙BH3) vagy dimetilszulfid-borán (SMe2∙BH3) 

reagensek alkalmazásával állítják elő leggyakrabban.242 A reakció hajtóereje, hogy a foszfin erősebb 

Lewis-bázis, mint a THF vagy a Me2S.
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Corey és munkatársai foszfin-szulfidok (229) redukciójával, majd az azt követő boránnal 

történő komplexképzéssel jutottak foszfin-borán-származékokhoz (131).243 

 
 

 
229  131 

 

Imamoto eljárása alapján (melyet már korábban a 2.6.1.1 fejezetben bemutattam) foszfin-borán-

komplexek (131) foszfin-oxidokból (130) is előállíthatók közvetlenül a LiAlH4, CeCl3 és NaBH4 

reagensek alkalmazásával. A reakcióban a LiAlH4 és CeCl3 végzi a redukciót, majd a képződő foszfin 

(132) a NaBH4 (borán-forrás) jelenlétében azonnal foszfin-boránná alakul. A módszer hátránya, hogy a 

reakcióban az optikailag aktív foszfin-oxidok racemizálódhatnak.151,152  

A 2.6.1.1 fejezetben tárgyalásra kerültek továbbá olyan foszfin-oxidokból kiinduló „one-pot” 

eljárások is, melyekben a foszfin-borán-komplexek előállítását borán-reagensekkel végzik, ami 

egyszerre szolgál redukálószerként és borán-forrásként is.70,156,157 

A borán képes aminokkal is komplexet képezni, így ezt a tulajdonságát kihasználva a 

boráncsoport egyszerűen eltávolítható szekunder aminok jelenlétében. Bár a foszfin-borán-komplexek 

(131) stabilitása nagyobb, mint az amin-borán-komplexeké, az egyensúlyi reakciót aminfelesleg 

alkalmazásával 80 °C-on eltolhatjuk a deboránozás irányába.244 

Jugé és kutatócsoportja a foszfin-borán-komplexek (131) deboránozását különféle alkoholokkal 

valósította meg.245-247 

Az elektronban gazdag trialkilfoszfin-boránok (131, R1,R2,R3=alkil) deboránozását  azonban 

nem tudták hatékonyan megvalósítani alkoholok és aminok segítségével.247-249 Livinghouse és 

munkatársa azonban kidolgozott egy eljárást, melyben savak alkalmazásával az elektronban dús foszfin-

boránok borán-csoportját is sikerült eltávolítani.248,249 Az eljárás előnye, hogy a P-aszimmetria-centrum 

konfigurációja nem változik a reakció során. 

 
  

 
131  132  
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2.8. Áthidalt P-heterociklusok alkalmazási lehetőségei 

Az áthidalt foszforheterociklusok magasabb hőmérsékleten vagy UV-fénnyel történő gerjesztés 

hatására fragmentálódhatnak, és az így képződő reaktív fragmensek hozzáadott nukleofilekkel 

foszforilezési reakciókban reagálhatnak. 

Az áthidalt foszforheterociklusok további felhasználási lehetőségei között említhető a katalizátor 

ligandumként, illetve szerves reagensként történő alkalmazása is.  

Kollár és Keglevich a foszfanorbornéneket (233) ligandumként alkalmazva valósították meg Pt-

komplex katalizátorok szintézisét. A foszfol-oxid dimereket szilánokkal redukálva, majd ezt követően 

Cl2(CN)2Pt prekurzorral (230) reagáltatva képeztek Pt-komplexeket (232).250 
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2.8.1.  Áthidalt P-heterociklusok fragmentációs reakciói 

1972-ben Stille számolt be elsőként egy foszfanorbornén-származék (234) termikus úton 

kiváltott fragmentációjáról. A vizsgált foszfanorbornadién (234) 155 °C-on tetrafenil-naftalinra (235) 

és fenil-foszfinidén-oxidra (foszfenitre) (236) esett szét, melyet metanollal csapdázva H-foszfinátot 

(237) kaptak.251 

  

  
 

234 235 236  237 
 

Quin egy P-ariloxi-származék (238) termikus fragmentációját 300 °C-on végezte. A keletkező 

foszfinidén-oxidot (239) etanollal csapdázva H-foszfonáthoz (240) jutott, de egyéb észter-

származékokra nem sikerült kiterjeszteni a reakciót.108 

 

 
 

 
 

238  239  240 
 

Keglevich és Quin 7-foszfanorbornének tömegspektrométerben végbemenő fragmentációját 

tanulmányozták, melynek során ugyancsak sikerült kimutatni az áthidaló rész kilökődését.116 
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Az oxafoszfabiciklooktének (241, 243) termikus stabilitása kisebb, mint a 7-foszfanorbornéneké, 

így belőlük már enyhébb körülmények között jó hatékonysággal végbemehet a nukleofilek 

foszforilezése, foszfonsav-származékokat (242) eredményezve.119,121,128 

 

   

 

 

241  242  243  
 

Összevetve a két cikloaddukt termikus stabilitását, elmondható, hogy az N-fenilmaleinimiddel 

anellált gyűrű (241) a termikus fragmentációk során nagyobb stabilitást mutat. 

Az oxafoszfabiciklooktének (244) fragmentációs mechanizmusainak vizsgálata Jankovski és 

Keglevich nevéhez fűződik.119 Megállapították, hogy a fragmentáció során az addíciós-eliminációs és az 

eliminációs-addíciós mechanizmus párhuzamosan valósul meg, és a P-szubsztituens, valamint a 

nukleofil méretének függvénye, hogy melyik kerül előtérbe az adott reakció során. Azt találták, hogy a 

P-szubsztituens méretének növelésével párhuzamosan megnő a foszforilezés reakcióideje, valamint a 

reaktánsok térkitöltésének növekedésével csökken az addíciós-eliminációs reakcióút részaránya. 

 
244 

 

 

Az áthidalt P-heterociklusok fragmentációját kiválthatjuk UV-fénnyel történő besugárzással is. 

A fotokémiai út előnye, hogy már szobahőmérsékleten is végbemegy a reakcióelegyhez adott 

nukleofilek foszforilezése. A prekurzor és a nukleofil acetonitriles vagy diklórmetános oldatát UV-

fénnyel besugározva rövid időn belül keletkezik a kívánt termék.252 A fotokémiai úton kiváltott 

fragmentációs reakciók tárgyalására a dolgozatomban nem térek ki részletesebben. 
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2.9. A Mikrohullámú technika rövid ismertetése 

A MW technika szerves kémiai területen történő alkalmazása az 1980-as évektől kezdve 

napjainkig rohamosan terjed, és a technikával megvalósított reakciók száma szüntelenül bővül.253 Az 

elmúlt évtizedekben kifejlesztett, számítógéppel szabályozható MW reaktorok megjelenése biztonságos 

munkavégzést tettek lehetővé. A reakciók pedig ennek köszönhetően jól szabályozhatóvá, és 

reprodukálhatóvá váltak.254,255 

A módszer folyamatos fejlődésének és az intenzív kutatásoknak köszönhetően mára már számos 

reakció megvalósítása esetén bizonyították a MW besugárzás jótékony hatását.256,257 

A MW technika használatának a szerves foszforkémia területén is számos előnye van. A 

hatékony hőközlésnek köszönhetően az átalakítások nagyobb sebességgel, jobb szelektivitással és 

hozammal mentek végbe, emellett az oldószermentes körülmények alkalmazása is előtérbe került. A 

MW besugárzás alkalmazásával új, a hagyományos fűtéssel kivitelezhetetlen reakcióutak nyíltak meg, 

továbbá használata lehetővé tette különböző katalizátorok elhagyását, valamint katalizátorrendszerek 

egyszerűsítését.8,258,259
 

A MW technika hatásának értelmezése azonban nem egyszerű feladat, így a mai napig többféle 

igen eltérő vélemény és magyarázat létezik arra nézve, miként segíti a MW a szerves kémiai reakciók 

lejátszódását.260 A legtöbb esetben a hatást a termikus effektusnak tulajdonítják, de léteznek olyan 

megközelítéseket is, melyek egy „specifikus” MW effektusban, vagy akár a pontatlannak feltételezett 

hőmérsékletmérésben látják a magyarázatot.261-263 

A MW technika széleskörű szintetikus szerves kémiai alkalmazhatóságának köszönhetően, az 

iparban is egyre növekszik iránta az érdeklődés. A módszernek azonban korlátai is léteznek, melyek 

közül az ipariba történő átültetésnek a méretnövelhetőségi nehézségek szabhatnak gátat. Erre a 

problémára a folyamatos üzemű MW technikák kidolgozása jelenthet megoldást, mely a jövő 

feladata.264,265 
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3. SAJÁT MUNKA* 

Kutatómunkám egyik fő vonalát az aciklusos foszfin-oxidok és 5-tagú heterociklusos foszfin-

oxidok különféle szilán redukálószerekkel megvalósítható deoxigénezésének vizsgálata képezte. 

A foszfin-oxidok redukciója a legkézenfekvőbb eljárás a tercier foszfinok előállítására, melyek 

ligandumként szerepelhetnek átmenetifém komplexekben, továbbá használatuk elengedhetetlen fontos 

szerves kémiai (pl. a Wittig-, Mitsunobu- vagy Appel-) reakciókban. Mivel az említett reakciók 

széleskörű alkalmazásának gátat szab a melléktermékként képződő nagy mennyiségű foszfin-oxid, (ami 

csökkenti az atomhatékonyságot, megnehezíti a termék tisztítását és terheli a környezetet) napjainkban 

valós igény alakult ki a melléktermék redukcióval történő regenerálására. A foszfin-oxidok redukciója 

különféle szilán-vegyületekkel eredményesen elvégezhető, ám a szilánok között is akadnak 

ártalmasabb, kevésbé reakcióképes vagy igen drága vegyületek. Kutatómunkám egyik fő célkitűzése az 

volt, hogy különféle szilánok felhasználásával olcsó, hatékony, felhasználóbarát és a zöldkémia elveivel 

összhangban lévő eljárásokat dolgozzunk ki különféle foszfin-oxidok deoxigénezésére. 

Kutatómunkám másik fő irányát az áthidalt P-heterociklusos foszfin-oxidok szintézise, 

redukciós és fragmentációs reakcióinak vizsgálata jelentette. Ennek során elsősorban P-alkil-

szubsztituált 7-foszfanorbornének szintézisét terveztük, melyek redukcióját borán-dimetilszulfid és 

szilán redukálószerek segítségével kívántunk tanulmányozni. 

További célunk volt a P-alikl-szubsztituált 7-foszfanorbornének Baeyer–Villiger-oxidációval 

történő gyűrűbővítése, és így a megfelelő oxafoszfabiciklo[2.2.2]oktének szintézise, melyek termikus 

hőközléssel kiváltott fragmentációs-foszforilezési reakcióit terveztük vizsgálni. 

A redukciós és fragmentációs átalakítások során vizsgálni kívántuk a MW technika 

alkalmazhatóságának lehetőségeit is. A redukciós és fragmentációs kísérleteket szinte minden esetben 

zárt rendszerben végeztük, nyomás alatt. 

A nyomás alatt végezett kísérleteket hagyományos melegítés () esetén bombacsőben, megfelelő 

hőmérsékletre temperált olajfürdőbe merítve, mikrohullámú fűtés (MW) esetén pedig megegyező 

geometriájú nyomásálló kémcsőben végeztük. A mikrohullámú reakciók során a hőmérsékletmérés, a 

MW reaktorba beépített infravörös szenzorral történt, melyet minden esetben kalibráltunk. 

A redukciók során a reakcióedényeket minden esetben előzetesen nitrogénnel öblítettünk, az 

oxigénmentes környezet biztosítása érdekében. 

A dolgozatban a legfontosabb kísérleti eredményeket mutatom be. A táblázatokban közölt adatok 

általában 3 párhuzamos kísérlet átlagai, melyeknél a szórás ≤ 2,5%. A megadott konverzióértékeket 

minden esetben a nyerstermék 31P NMR analízise alapján határoztuk meg, míg a termeléseket izolált 

tömegek alapján számítottuk. A termékek azonosítását 31P, 13C, 1H NMR spektroszkópiás, valamint 

nagyfelbontású tömegspektrometriás (HRMS) vizsgálatok alapján végeztük. 

                                                      

* A vegyületek számozását a „Saját munka” fejezetben újrakezdtem.  
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3.1. Tercier foszfin-oxidok deoxigénezésének megvalósítása 

Kutatómunkám során a tercier foszfin-oxidok (1) deoxigénezését illetve a megfelelő foszfinok 

(2) előállítását szerettük volna megvalósítani különféle szilán redukálószerekkel (3-14, 1. ábra) az 

optimális reakciókörülmények (hőmérséklet, reakcióidő, oldószer, melegítési mód) feltárásával, egy 

hatékonyan alkalmazható redukciós eljárás kidolgozása érdekében. A laboratóriumi gyakorlatban és az 

iparban ebből a célból leginkább a Cl3SiH alkalmazása elterjedt, ami azonban meglehetősen illékony és 

korrozív. Ezért elsődleges célunk olyan könnyen hozzáférhető szilánok kipróbálása volt, melyek 

használata kevésbé kellemetlen és körülményes.  

   
 

1  2  

 

A fenilszilán (3), a három redukcióra alkalmas hidrogénatomja és az irodalomból is ismeretes 

hatékonysága miatt igen jó választásnak tűnik. Egyetlen hátránya, a viszonylag magas ára, mely 

meggátolja széleskörű alkalmazását. A kereskedelmi forgalomban találhatunk sziloxán-típusú 

redukálószereket is. Ezek közül a 4 1,1,3,3-tetrametildisziloxán (TMDS) és az 5 poli(metil-

hidrosziloxán) (PMHS) alacsonyabb árkategóriába eső vegyületek és valójában szilikonipari 

melléktermékek. Ezeket a redukálószereket kis reaktivitásuk miatt az irodalomban legtöbbször 

katalizátorok jelenlétében alkalmazzák.195-201 Kutatócsoportunkban azonban van egy törekvés, amely 

katalizátorrendszerek egyszerűsítését, illetve katalizátorok elhagyását célozza meg, így ezt követve a 

redukciókat katalizátorok mellőzésével próbáltuk elvégezni. 

Továbbá, a szilán redukálószerek reaktivitásának részletesebb tanulmányozása érdekében 

ArSiH3, alkilSiH3, Ar2SiH2, alkil2SiH2, Ar3SiH és >SiH-HSi< típusú vegyületekkel is végeztünk 

reakciókat. Ezen származékokat (6-14) egy együttműködés keretein belül Prof. Frank Uhlig és 

kutatócsoportja (Graz-i egyetem) szintetizálta és bocsájtotta rendelkezésünkre. 

 
 

 
  

  

3 4 5 6 7 8 9 
 

     
10 11 12 13 14 

1. ábra: A kutatás során alkalmazott szilán redukálószerek 
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A dolgozatban különféle 5-tagú heterociklusos- és aciklusos foszfin-oxidok redukcióival 

foglalkoztam. Az egyes modellvegyületek, illetve vegyülettípusok átalakításait külön fejezetekben 

mutatom be. 

 

3.1.1. P-Fenil-szubsztituált heterociklusos foszfin-oxidok (15a-e) redukciója 

Munkánk során első megközelítésben különféle P-fenil-szubsztituált heterociklusos foszfin-

oxidok, méghozzá 1-fenil-3-metil-3-foszfolén-1-oxid (15a), 3,4-dimetil-1-fenil-3-foszfolén-1-oxid 

(15b), 1-fenil-3-metil-2-foszfolén-1-oxid (15c), 1-fenil-2-foszfolén-1-oxid (15d) és 1-fenil-3-metil-

foszfolán-1-oxid (15e) redukcióját végeztük el, melyek katalizátor ligandumként26-31 és katalitikus 

Wittig-reakciókban is igen hasznosnak bizonyultak.207-210 A reakciókat fenilszilánnal, 1,1,3,3-

tetrametildisziloxánnal és poli(metil-hidrosziloxánnal) végeztük különféle körülmények között: aromás 

oldószerben vagy oldószer nélkül, hagyományos melegítéssel vagy MW besugárzással fűtve. A gyűrűs 

foszfin-oxidokból (15) képződő foszfinok (16) levegőn könnyen oxidálódnak, ezért a könnyebb 

azonosítás céljából a képződő származékokat elemi kén, illetve borán-dimetilszulfid komplex 

hozzáadásával in situ blokkoltuk, amikoris a megfelelő foszfin-szulfidokhoz (17), illetve foszfin-

boránokhoz (18) jutottunk. 

 
15 

  
16 

 
 

17 

 

 

 
18 

 

 

3.1.1.1.  Az 1-fenil-3-metil-3-foszfolén-1-oxid (15a) redukciója266-269 

Kutatómunkám során elsőként a 3-metil-1-fenil-3-foszfolén-1-oxid (15a) modellvegyület 

redukcióját tanulmányoztuk. Az összehasonlítás érdekében az általunk mellőzni kívánt triklórszilánnal 

is elvégeztük a vegyület deoxigénezését. Az első esetben 3 ekvivalens Cl3SiH alkalmazásával, toluol 

oldószerben 25 °C-on 3 óra alatt játszódott le teljesen a deoxigénezés (10. táblázat, 1. sor). A következő 

kísérletben a 15a redukcióját 1,2 ekv. Cl3SiH–piridin komplexszel toluolban 2 órán át forralva sikerült 

teljesen megvalósítani (10. táblázat, 2. sor).  

A reakcióban 3 ekvivalens PhSiH3 redukálószert használva azt találtuk, hogy a kiindulási foszfin-

oxid (15a) toluolos közegben, 80 °C-on 3 óra alatt teljesen átalakult foszfinná (16a) (10. táblázat, 3. 
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sor). Az oldószer elhagyásával hagyományos fűtés mellett ehhez 1 óra, míg MW besugárzással már 40 

perc is elegendőnek bizonyult, 1 ekv. fenilszilán alkalmazása esetén is (10. táblázat, 4. és 5. sorok). 

Ezt követően 2 ekvivalens TMDS, illetve PMHS reagenst alkalmazva toluol oldószerben,  

110 °C-on 8 óra, illetve 6 óra alatt ment végbe teljesen a redukció (10. táblázat, 6. és 9. sorok). Oldószer 

hozzáadása nélkül, hagyományos fűtést alkalmazva ehhez 5 (TMDS), illetve 4 órára (PMHS) volt 

szükség, ami MW melegítéssel 3 (TMDS), illetve 2 órára (PMHS) csökkent (10. táblázat, 7., 8., 10. és 

11. sorok). 

Tehát az oldószeres kísérletekhez képest az oldószermentesek nagyobb hatékonysággal 

játszódtak le, továbbá az oldószermentes és a MW körülményeket együtt alkalmazva, a deoxigénezéshez 

rövidebb időre volt szükség, mint a hagyományos fűtés esetén. Ez a tendencia a reakcióidők tekintetében 

jól megfigyelhető volt (órákban mérhető különbségek). 

 
10. táblázat:A 3-metil-1-fenil-3-foszfolén-1-oxid (15a) redukciója 

Sor Szilán Ekv. oldószer Fűtési mód T (°C) t (óra) Konv. (%) Term.a (%) 

1  Cl3SiH 3 toluol  25 3 100 97 

2  Cl3SiHb 1,2 toluol Δ 110 2 100 72 

3  

PhSiH3 

3 toluol Δ 80 3 100 94 

4  1 – Δ 80 1 100 95 

5  1 – MW 80 0,7 100 91 

6  

TMDS 

2 toluol Δ 110 8 100 93 

7  2 – Δ 110 5 100 92 

8  2 – MW 110 3 100 92 

9  

PMHS 

2 toluol Δ 110 6 100 95 

10  2 – Δ 110 4 100 91 

11  2 – MW 110 2 100 92 
a A terméket szulfidként (17a) azonosítottuk.  
b Piridin bázis (3 ekv.) alkalmazásával. 

 

3.1.1.2.  További 1-fenil-foszfolén-oxidok (15b-d) és az 1-fenil-3-metil-foszfolán-oxid (15e) 

redukciója266 

A TMDS és PMHS reagensekkel 15a modellvegyületen megvalósított redukciókat egyéb öttagú 

heterociklusos foszfin-oxidokon, így a 3,4-dimetil-1-fenil-3-foszfolén-1-oxidon (15b), az 1-fenil-3-

metil-2-foszfolén-1-oxidon (15c), az 1-fenil-2-foszfolén-1-oxidon (15d) és az 1-fenil-3-metil-foszfolán-

1-oxidon (15e) is elvégeztük. Ezeket az átalakításokat 110 °C-on végeztük, 2 ekv. PMHS, illetve TMDS 

felhasználásával. A TMDS redukálószerrel toluolban 8 óráig, míg oldószermentes körülmények között, 

hagyományos- valamint mikrohullámú fűtéssel 5, illetve 3 óráig végeztük a reakciókat. PMHS 

redukálószert használva, ugyanezen körülmények mellett a reakcióidők 6, 4 és 2 órának adódtak. 

A kísérleti eredmények azt mutatták, hogy a csapdázott foszfinok az alkalmazott körülmények 

között 81–94%-os termeléssel előállíthatóak. A 15a modellvegyületre kidolgozott redukciós eljárások 

tehát eredményesnek bizonyultak a többi 5-tagú heterociklusos foszfin-oxidok redukciójára is (11. 

táblázat). 
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11. táblázat: Foszfin-oxidok (15b-e) redukciója TMDS és PMHS redukálószerekkel 

Foszfin-oxid Szilán (ekv.) oldószer Fűtési mód t (h) Term (%)a 

15b 

TMDS 

(2) 

toluol Δ 8 90 

– Δ 5 91 

– MW 3 92 

15c 
toluol Δ 8 82 

– Δ 5 94 

– MW 3 86 

15d 
toluol Δ 8 84 

– Δ 5 87 

– MW 3 88 

15e 
toluol Δ 8 81 

– Δ 5 93 

– MW 3 87 

15b 

PMHS 

(2) 

toluol Δ 6 92 

– Δ 4 90 

– MW 2 87 

15c 
toluol Δ 6 85 

– Δ 4 86 

– MW 2 88 

15d 
toluol Δ 6 90 

– Δ 4 87 

– MW 2 90 

15e 
toluol Δ 6 91 

– Δ 4 90 

– MW 2 92 
a A foszfinokat szulfidként (17b-e) azonosítottuk. 

 

Összegezve a fenti eredményeket, jól látszik, hogy a PMHS és TMDS katalizátorok hozzáadása 

nélkül is eredményesen alkalmazhatók 5-tagú heterociklusos foszfin-oxidok deoxigénezésére. 

 

3.1.1.3.  Az 1-fenil-3-metil-3-foszfolén-1-oxid (15a) szilánokkal (6-14) végzett oldószermentes 

redukciója268,269 

A kutatómunka során a korábban már említésre került 1-fenil-3-metil-3-foszfolén-1-oxid (15a) 

modellvegyület deoxigénezését további, az irodalomban eddig még redukciós célból nem alkalmazott 

szilánokkal (6-14) is elvégeztük. A reakciókat minden esetben oldószer hozzáadása nélkül végeztük, 

hagyományos fűtéssel, illetve MW besugárzással, nyomás alatt. A reakciókat különböző hőmérsékleten 

és reakcióidőkkel végeztük el, míg megtaláltuk az optimális körülményeket. Az elvégzett kísérletek 

eredményeit a 12. táblázatban foglaltam össze. 

A szóbanforgó redukálószerek közül a naftilszilánt (NaftilSiH3) (6), a benzilszilánt (BnSiH3) (7) 

és a bisz(4-metilfenil)szilánt ((4-MePh)2SiH2) (8) egy ekvivalens mennyiségben, 80 °C-on alkalmazva, 

átlagosan 0,5-1,5 órás reakcióidő alatt, igen jó eredményeket értünk el. Hagyományos melegítéssel 

végezve a kísérleteket a NaftilSiH3 (6) alkalmazása esetén 1 órára, míg a BnSiH3 (7) és (4-MePh)2SiH2) 

(8) használatakor, 75 percre, illetve 90 percre volt szükség a redukciók tejes lejátszódásához (12. 

táblázat, 1., 3. és 5. sorok). Ezeket a kísérleteket MW melegítéssel megismételve, a tejes konverziókhoz 

szükséges reakcióidők 30, 50 és 60 percre csökkentek (12. táblázat, 2., 4. és 6. sorok).  
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A bisz(1-naftil)szilán ((1-Naftil)2SiH2) (10), 1,1,2,2-tetrafenil-diszilán ((Ph2SiH)2) (14), bisz(4-

fenilfenil)szilán ((4-PhPh)2SiH2) (9) és bisz(fluorén-9-il)szilán (Fluorenil2SiH2) (12) használatakor a 

hatékony átalakításhoz magasabb hőmérsékletre (150 °C) volt szükség (12. táblázat, 7-14. sorok). 

Ezen a hőmérsékleten a bisz(1-naftil)szilánt(10) használva, termikus hőközléssel 2 óra, míg MW 

melegítéssel 1 óra volt szükséges a reakció teljes lejátszódásához (12. táblázat, 7. és 8. sorok). A 

(Ph2SiH)2 (13) is eredményesen alkalmazható volt ezen a hőmérsékleten, használatával 1,5 óra (Δ), 

illetve 45 perc (MW) elegendő volt a teljes konverzió eléréséhez (12. táblázat, 9. és 10. sorok). A (4-

PhPh)2SiH2) (9) alkalmazásakor a reakció ugyanezen a hőmérsékleten kicsit lassabban, 3 óra (Δ), illetve 

1,5 óra (MW) játszódott le teljesen, míg a Fluorenil2SiH2 (12) reaktivitása megegyezett a bisz(1-

naftil)szilánéval (10) (12. táblázat, 11-14. sorok). 

A bisz(9-antranil)szilánnal (Antranil2SiH2) (11) végzett deoxigénezés még magasabb 

hőmérsékletet (180 °C) igényelt mint az előzőek, és ily módon 3 óra (Δ), illetve 1,5 óra (MW) alatt 

játszódott le vele a szintézis (12. táblázat, 15. és 16. sorok). Végül a sztérikusan igen gátolt 

trinaftilszilánnal (1-Naftil3SiH) (14) végeztünk kísérleteket, ám ezzel a származékkal 200 °C-on 3 óra 

elteltével sem tapasztaltunk átalakulást (12. táblázat, 15. és 16. sorok). 

 

12. táblázat: 15a redukciója különféle szilánokkal (6-14),oldószer alkalmazása nélkül  

Sor Szilán Ekv. Fűtés módja Hőmérséklet 

(°C) 

Idő  

 

Konv. 

(%) 

Termelésa 

(%) 

1  
NaftilSiH3 (6) 

1 Δ 80 1 h 100 95 

2  1 MW 80 30 perc 100 98 

3  
BnSiH3 (7) 

1 Δ 80 75 perc 100 95 

4  1 MW 80 50 perc 100 98 

5  
(4-MePh)2SiH2 (8) 

1 Δ 80 90 perc 100 90 

6  1 MW 80 1 h 100 91 

7  
(1-Naftil)2SiH2 (10) 

1 Δ 150 2 h 100 96 

8  1 MW 150 1 h 98 90 

9  
(Ph2SiH)2 (13) 

1 Δ 150 1,5 h 100 94 

10  1 MW 150 45 perc 100 92 

11  
(4-PhPh)2SiH2 (9) 

1 Δ 150 3 h 97 91 

12  1 MW 150 1,5 h 99 90 

13  
Fluorenil2SiH2 (12) 

1 Δ 150 2 h 100 93 

14  1 MW 150 1 h 100 95 

15  
Antranil2SiH2 (11) 

1 Δ 180 3 h 98 90 

16  1 MW 180 1,5 h 96 91 

17  
1-Naftil3SiH (14) 

1 Δ 200 3 h 0 - 

18  1 MW 200 3 h 0 - 
a A terméket szulfidként (17a) azonosítottuk.  
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6-13 Szilánok felhasználásával, az optimális reakciókörülmények mellett, 90% feletti termeléssel 

kaptuk a megfelelő csapdázott terméket (17a). Figyelemre méltó, hogy a MW alkalmazásával a reakciók 

gyorsabban (átlagosan fele annyi idő alatt) mentek végbe mint hagyományos fűtéssel. 

 

Az elvégzett redukciós kísérletek alapján felállítottuk az általunk tanulmányozott szilán 

redukálószerek (3-14) reaktivitási sorrendjét (2. ábra). A vizsgált vegyületek közül a PhSiH3 (3), 

NaftilSiH3 (6) és BnSiH3 (7) reagensek bizonyultak a legnagyobb reaktivitású redukálószereknek. Ezen 

szilánok Si-atomjához 3 redukcióra alkalmas H-atom kapcsolódik. Ezek után következik a (4-

MePh)2SiH2 (8), melynek reaktivitása jóval nagyobb, mint a PMHS (5) vegyületnek. A (Ph2SiH)2 (13) 

és TMDS (4) reakciókészsége közel megegyező volt az elvégzett kísérletek során. A vizsgált szilánok 

között találhatóak jóval alacsonyabb reakciókészséggel rendelkező sztérikusan gátolt szilánok is. Ide 

sorolható az (1-Naftil)2SiH2 (10), a Fluorenil2SiH2 (12), a (4-PhPh)2SiH2 (9) és az Antranil2SiH2 (11). A 

legkevésbé reakcióképesnek az 1-Naftil3SiH (14) bizonyult, mivel 200 °C-on sem mutatott redukciós 

készséget.  

 

        
3 6 7 8 5 4 13  

 

     
10 12 9 11 14 

2. ábra: A vizsgált szilánok reaktivitási sorrendje 

 

 

3.1.2. P-Alkil-szubsztituált heterociklusos foszfin-oxidok (19a-d) redukciója269 

A kutatás során különféle 1-alkil-3-metil-3-foszfolén-oxidok (19a-d) deoxigénezését is 

vizsgáltuk PhSiH3, TMDS és PMHS redukálószerekkel, oldószermentes körülmények között. A 

kísérleteket az előzőekkel analóg módon végeztük, és a képződő foszfinokat (20) ez esetben is a 

megfelelő foszfolén-szulfidok (21) formájában azonosítottuk. A kísérleti adatokat a 13. táblázat foglalja 

össze. 

     
19  20  21 
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Az 1-etil-, 1-propil-, 1-butil- és 1-izopentil-3-foszfolén-oxidok (19a-d) redukcióját elsőként 

PhSiH3 alkalmazásával valósítottuk meg, melynek eredményeként nem tapasztaltunk szignifikáns 

különbséget a vizsgált foszfolén-oxidok (19a-d) reaktivitását tekintve (13. táblázat, 1., 7., 13. és 19. 

sorok). Megfigyeltük, hogy a MW besugárzással végzett reakciók észrevehetően gyorsabban mentek 

végbe. (13. táblázat, 2., 8., 14. és 20. sorok). Az alkil-3-foszfolén-oxidok (19a-d) és a P-fenil-

szubsztituált (15a) származék reaktivitása a fenilszilánnal végzett redukciók tekintetében összemérhető 

volt (13. táblázat, 1., 7., 13. és 19. sorok vs. 10. táblázat, 4. sorok). 

A TMDS alkalmazása során arra lettünk figyelmesek, hogy a P-alkil sorozat (19a-d) 

deoxigénezése (hagyományos és MW fűtés esetén is) valamivel hosszabb időt vett igénybe, mint amit 

az 1-fenil-3-foszfolén-oxid (15a) esetén tapasztaltunk (13. táblázat, 3/4, 9/10, 15/16 és 21/22. sorok vs. 

10. táblázat, 7/8. sorok). Ez alapján úgy tűnik, hogy a TMDS az 1-alkil-3-foszfolén-oxidokkal (19a-d) 

reagálva valamivel kisebb reaktivitást mutat, mint a megfelelő P-fenil-származék (15a) esetén.  

A PMHS alkalmazása során az előbb említett kismértékű reaktivitásbeli csökkenés nem volt 

megfigyelhető sem a hagyományos, sem a MW fűtés esetén (13. táblázat, 5/6, 11/12, 17/18 és 23/24. 

sorok vs. 10. táblázat, 10/11. sorok). 

 

13. táblázat: Az 1-alkil-3-metil-3-foszfolén 1-oxidok (19) deoxigénezése szilánokkal, hagyományos és MW 

fűtéssel, oldószer alkalmazása nélkül 

Sor Foszfolén-oxid Szilán Ekv. Fűtési mód T (°C) t Konv. (%) Term. (%)a 

1  

19a 

PhSiH3 (3) 
1 Δ 80 1 h ~100 90  

2  1 MW 80 35 perc 100 91  

3  
TMDS (4) 

2 Δ 110 5,5 h 99 90  

4  2 MW 110 3 h 90 82  

5  
PMHS (5) 

2 Δ 110 3 h 100 90  

6  2 MW 110 2 h 100 93  

7  

19b 

PhSiH3 (3) 
1 Δ 80 70 perc ~100 90  

8  1 MW 80 45 perc 100 89  

9  
TMDS (4) 

2 Δ 110 9 h ~100 91 

10  2 MW 110 5 h ~100 88  

11  
PMHS (5) 

2 Δ 110 4 h ~100 91  

12  2 MW 110 2 h ~100 93  

13  

19c 

PhSiH3 (3) 

 

1 Δ 80 1 h 100 94  

14  1 MW 80 40 perc ~100 89  

15  
TMDS (4) 

2 Δ 110 6 h 98 90  

16  2 MW 110 4 h 91 85 

17  
PMHS (5) 

2 Δ 110 3 h 99 91  

18  2 MW 110 2 h 100 93  

19  

19d 

PhSiH3 (3) 
1 Δ 80 1 h ~100 92  

20  1 MW 80 45 perc 100 90  

21  
TMDS (4) 

2 Δ 110 6 h 94 89  

22  2 MW 110 4 h 90 88  

23  
PMHS (5) 

2 Δ 110 3 h 97 90  

24  2 MW 110 2 h 92 88  

a A termékeket szulfidként (21a-d) azonosítottuk.  
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3.1.3. Öttagú heterociklusos foszfinok (16a-e) oxidációs hajlama 

Munkám során különféle P-fenil-szubsztituált öttagú heterociklusos foszfinok oxidációs 

hajlamát is tanulmányozni kívántuk. Vizsgáltuk tehát az 1-fenil-3-metil-3-foszfolén (16a) a 3,4-dimetil-

1-fenil-3-foszfolén (16b) az 1-fenil-3-metil-2-foszfolén (16c) az 1-fenil-2-foszfolén (16d) és az 1-fenil-

3-metil-foszfolán (16e) vegyületek levegőn való stabilitását. Ezeket a foszfinokat első lépésben 

előállítottuk a megfelelő foszfin-oxidokból. A deoxigénezéseket fenilszilánnal 80 °C-on, az előző 

fejezetekben leírt módszer szerint végeztük. Ezt követően a reakcióelegyet 3 napig állni hagytuk a 

levegőn. Három nap elteltével a reakcióelegyeket GC-MS és 31P NMR segítségével tanulmányoztuk 

vizsgálva, hogy a különféle foszfor-hereociklusok milyen mértékben oxidálódtak (3. ábra). 

Az eredményekből arra következtettünk, hogy a gyűrűn belül a kettőskötések helyzete, illetve a 

metil-szubsztituensek jelenléte befolyásolja az oxidációs hajlamot. A gyűrűn 3-as helyzetben található 

kettőskötéssel rendelkező molekulák (16a és b) gyorsabban oxidálódtak, mint a 2-foszfolének (16c és 

d). Továbbá, ha metil-szubtituens és kettőskötés is található a vegyületben, akkor az oxidáció mértéke 

nagyobb, mint a csak kettőskötéssel rendelkező vegyületnél (16d). Ugyanakkor az oxidáció mértéke a 

kettőskötéssel nem rendelkező 3-metil-foszfolánnál volt a legalacsonyabb (16e). 

 

 

 

 

 

3. ábra: Öttagú P-heterociklusok oxidációs hajlama 
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3.1.4. A trifenilfoszfin-oxid redukciója267,268 

Mivel a foszfin reagensek közül a különféle szerves kémiai átalakításokban (pl. Wittig-reakció) 

a leggyakrabban a trifenilfoszfin (23) használatos, munkám során tanulmányoztuk a trifenilfoszfin-oxid 

(22) különféle szilán reagensekkel végzett reakcióját. Az átalakításokat oldószeres és oldószermentes 

körülmények között is elvégeztük, valamint az utóbbiakat MW melegítéssel is megvalósítottuk. Mivel 

a trifenilfoszfin (23) levegőn stabil, a terméket ebben a formában, tehát csapdázás nélkül azonosítottuk. 

Az elvégzett kísérletek eredményei a 14. táblázatban találhatók. 

   

22  23 

 

A sztérikus gátlás miatt a trifenilfoszfin-oxid (22) kevésbé reakcióképes, mint az öttagú 

heterociklusos foszfin-oxidok (15 és 19). Ebből adódóan, ebben a kísérletsorozatban jóval magasabb 

hőmérséklet alkalmazására volt szükség a hatékony átalakulásokhoz. 

A trifenilfoszfin-oxid (22) fenilszilánnal, toluol oldószerben, 110 °C-on végzett deoxigénezése 

igen lassúnak bizonyult. A konverzió 12 óra elteltével is csak 14%-nak adódott (14. táblázat, 1. sor). 

Ugyanakkor, oldószermentes körülmények között, a redukció 3 óra után gyakorlatilag kvantitatíven 

ment végbe (14. táblázat, 2. sor). A hőmérsékletet 150 °C-ra emelve, 1 ekv. redukálószer alkalmazása 

mellett is már 1 óra elegendő volt a reakció teljes lejátszódásához (14. táblázat, 3. sor). A legjobb 

eredményt 150 °C-on értük el oldószermentes körülmények között, MW fűtéssel. Ebben az esetben a 

reakció már 30 perc alatt teljesen végbement (14. táblázat, 4. sor).  

Ezután a kevésbé reaktív TMDS reagenst alkalmaztuk 175 ° C-on, 5 ekv. mennyiségben, p-xilol 

oldószerben, illetve 2 ekv. mennyiségben oldószer nélkül. A redukciót az előbbi esetben 48 óráig, míg 

az utóbbi esetben 24 óráig végezve, a konverziók 53%-nak és 100%-nak adódtak (14. táblázat, 5. és 6. 

sorok). MW fűtést alkalmazva, 175 °C/6 h és 200 °C/6,5 h reakcióparaméterek alkalmazása esetén a 

reakció 47%-os és 93%-os konverziókkal ment végbe (14. táblázat, 7. és 8. sorok). A hőmérséklet 

emelése tehát nagymértékben segítette a reakciót. 

A PMHS redukálószert 175 °C-on használva 5 ekvivalens mennyiségben p-xilol oldószerben 48 

óra alatt 85%-os konverziót értünk el (14. táblázat, 9. sor). Oldószer nélkül ugyanezen a hőmérsékleten 

(2 ekvivalens redukálószerrel), 17 órára (), illetve 8 órára (MW) volt szükség a teljes konverzió 

eléréséhez (14. táblázat, 10. és 11. sorok). 

Ezután a fenilszilánhoz hasonló reaktivitással rendelkező naftilszilán (NaftilSiH3) (6), 

benzilszilán (BnSiH3) (7) és bisz(4-metilfenil)szilán [(4-MePh)2SiH2] (8) reagensekkel végeztünk 

kísérleteket, 1 ekv. redukálószer felhasználásával, 150 °C-on, oldószer hozzáadása nélkül. Az említett 

reakciókörülmények alkalmazása mellett, körülbelül 1 óra, 1,5 óra és 3,5 óra volt szükséges a foszfin 

~90%-os hozammal történő előállításához (14. táblázat, 12., 14. és 16. sorok). A fenti reakciókat MW 
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körülmények között megismételve már 35 perc, 50 perc és 110 perc is elegendőnek bizonyult ugyanezen 

magas hozamok eléréséhez (14. táblázat, 13., 15. és 17. sorok).  

A bisz(1-naftil)szilán [(1-Naftil)2SiH2] (10) (1 ekv. mennyiségben történő) alkalmazása esetén, 

a reakció teljes lejátszódásához már 200 ° C-ra, illetve 23 órás (Δ) és megközelítőleg 13 órás (MW) 

reakcióidő volt szükséges (14. táblázat, 18. és 19. sorok).  

Az 1,1,2,2-tetrafenil-diszilán [(Ph2SiH)2] az előző szilánhoz (10) képest szignifikánsan 

reaktívabbnak mutatkozott. 175 °C-on és 200 °C-on, hagyományos fűtéssel a reakció teljes lefutásához 

26 órára, illetve 13,5 órára volt szükség (14. táblázat, 20. és 22. sorok). Az előző két reakciót MW 

besugárzással végezve, 6 óra alatt 175 °C-on 42%-os, míg ugyanennyi idő alatt 200 °C-on 79%-os 

konverziót sikerült elérni (14. táblázat, 21. és 23. sorok). 

A fentiek alapján tehát a trifenilfoszfin-oxid (22) deoxigénezése PhSiH3 (3), NaftilSiH3 (6), 

BnSiH3 (7) és (4-MePh)2SiH2 (8) redukálószerekkel 150 °C-on 1-3,5 óra alatt oldószer alkalmazása 

nélkül igen jó hozammal valósítható meg (14. táblázat, 3., 12., 14. és 16. sorok). Megállapítható továbbá, 

hogy a MW besugárzás észrevehetően gyorsítja a fenti reakciókat, így már 30-110 perc is elegendő a 

teljes konverzió eléréséhez (14. táblázat, 4., 13., 15. és 17. sorok). A TMDS (4) és PMHS (5) 

alkalmazása mellett a reakciók lejátszódásához már magasabb hőmérsékletre (175-200 °C) és hosszabb 

reakcióidőre volt szükség. Azonban a MW besugárzás kedvező hatásának köszönhetően ezekkel a 

származékokkal 6,5-8 óra alatt hatékony átalakítás érhető el, ami alkalmassá teszi őket, hogy jó 

alternatívaként szolgáljanak a reaktívabb, de drágább redukálószerek helyett. Ugyanakkor, az (1-

Naftil)2SiH2 (10) és (Ph2SiH)2 (13) redukálószerek alkalmazása 200 °C-on is hosszadalmas időt igényel, 

így ebben a reakcióban a használatuk nem tűnik előnyösnek (14. táblázat, 18-23. sorok).
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14. táblázat: A trifenilfoszfin-oxid (22) deoxigénezése különféle szilán redukálószerekkel (3-8, 10 és 13) 

Sor Szilán Ekv. Fűtési mód Oldószer T (°C) t Konv. (%) Term. (%) 

1  

PhSiH3 (3) 

3 Δ toluol 110 12 h 14  

2  3 Δ – 110 3 h 97 86 

3  1 Δ – 150 1 h 97 92 

4  1 MW – 150 0,5 h 95 90 

5  

TMDS (4) 

5 Δ p-xilol 175 48 h 53  

6  2 Δ – 175 24 h 92 91 

7  2 MW – 175 6 ha 37  

8  2 MW – 200 6,5 h 100 89 

9  

PMHS (5) 

5 Δ p-xilol 175 48 h 85  

10  2 Δ – 175 17 h 100 87 

11  2 MW – 175 8 h 100 90 

12  
NaftilSiH3 (6) 

1 Δ – 150 1 h 95 90 

13  1 MW – 150 35 perc 100 93 

14  
BnSiH3 (7) 

1 Δ – 150 1,5 h 94 87 

15  1 MW – 150 50 perc 100 92 

16  
(4-MePh)2SiH2 (8) 

1 Δ – 150 3,5 h 96 89 

17  1 MW – 150 110 perc 100  

18  
(1-Naftil)2SiH2 (10) 

1 Δ – 200 23 h 99 80 

19  1 MW – 200 6 hb 53  

20  

(Ph2SiH)2 (13) 

1 Δ – 175 26 h 100 95 

21  1 MW – 175 6 h 42  

22  1 Δ – 200 13,5 h 98 91 

23  1 MW – 200 6 hc 79  

Az extrapolált rakcióidő16 ha, 13 hb, 9 hc. 

 

3.1.5. Triaril- (24a,b), diarilalkil- (24c) és dialkilarilfoszfin-oxidok (26) redukciója267,269 

Kutatómunkám során különféle aciklusos, sztérikusan gátolt foszfin-oxidok redukcióit is 

tanulmányozni kívántuk szilán redukálószerek alkalmazásával. Ezeket a deoxigénezéseket 

oldószermentes körülmények között valósítottuk meg hagyományos, illetve MW fűtéssel. Az előállított 

foszfinok (melyek a továbbiakban láthatóak) az alkalmazott reakciókörülmények között stabilnak 

mutatkoztak, így a terméket csapdázás nélkül azonosítottuk.  

Tanulmányoztuk két triarilfoszfin-oxid, méghozzá a bisz(4-metilfenil)fenilfoszfin-oxid (24a) és 

a bisz(4-klórfenil)fenilfoszfin-oxid (24b), továbbá egy diarilalkilfoszfin-oxid, a difenil-metilfoszfin-

oxid (24c) deoxigénezését. Az elvégzett kísérletek eredményei a 15. táblázatban találhatóak. 

    
24  25  

 

A bisz(4-metilfenil)fenilfoszfin-oxid (24a) szilánokkal végzett redukciója során lényegében 

hasonló eredményeket kaptunk, mint a trifenilfoszfin-oxid (22) deoxigénezésének tanulmányozásakor 

(15. táblázat, 1-7. sorok vs. 14. táblázat, 2-4., 6-8, 10. és 11. sorok). A MW fűtéssel végzett reakciók 

tekintetében, a TMDS reagenssel 200 °C-on 6 óra alatt és a PMHS reagenssel 175 °C-on 7,5 óra alatt 

megvalósított redukciók (15. táblázat, 5. és 7. sorok), jó alternatívái lehetnek a fenilszilánnal 150 °C-on 
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0,5 óra alatt megvalósítható reakciónak (15. táblázat, 2. sor). Általánosan elmondható, hogy a MW 

fűtéssel végzett kísérletek során rövidebb reakcióidők voltak szükségesesek a reakciók lejátszódásához, 

mint a hagyományos fűtés alkalmazásakor (15. táblázat, 2., 4. és 7. sorok vs.1., 3. és 6. sorok).  

A következő vizsgált modellvegyület a bisz(4-klórfenil)fenilfoszfin-oxid (24b) volt. Azt találtuk, 

hogy a fenilszilán ebben az esetben is jól alkalmazható hasonló körülmények között, mint 24a és 22 

modellvegyületek esetén (15. táblázat, 8. és 9. sorok). Megállapítottuk továbbá, hogy a TMDS és PMHS 

redukálószerek alkalmazásakor ez a modellvegyület (24b) kevésbé bizonyult reaktívnak, mint a korábbi 

két triaril-származék (24a és 22). A TMDS redukálószerrel 175 °C-on végzett reakciókban a konverziók 

észrevehetően alacsonyabbak voltak mind a hagyományos, mind a MW fűtés során (15. táblázat, 10. és 

11. sorok), mint pl. bisz(4-metilfenil)fenilfoszfin-oxid (24a) (15. táblázat, 3. és 4. sorok) redukciója 

esetén. A MW fűtés során 200 °C-on 8 óra alatt 90%-os konverzióval kaptuk a kívánt foszfint (25b) (15. 

táblázat, 12. sor). Ugyanakkor, a bisz(4-klórfenil)fenilfoszfin-oxid (24b) PMHS redukálószerrel végzett 

deoxigénezését csak 50% körüli konverzióval sikerült elvégeznünk a reakcióelegy heterogenitása miatt. 

A reakcióelegyhez adott kis mennyiségű toluol, mint „koszolvens” nem segítette a reakciót (15. táblázat, 

13., 14. sorok). 

Ezután egy diarilalkilfoszfin-oxid, a difenil-metilfoszfin-oxid (24c) deoxigénezését 

tanulmányoztuk. Amint a 15. táblázatban látható, ennek a származéknak a reakciókészsége jóval 

nagyobb volt, mint a triaril-vegyületeké (24a,b és 22), ugyanis valamennyi szilánt elegendő volt 

enyhébb körülmények között és kisebb feleslegben alkalmazni, mint a korábbi modellek (24a,b és 22) 

esetén (15. táblázat, 15-20. sorok). Az 1 ekv. fenilszilánnal végzett deoxigénezés 110 °C-on már 2 óra 

(Δ), illetve 1 óra alatt (MW) hatékonyan végbement (15. táblázat, 15., 16. sorok). A TMDS és PMHS 

reagenseket kétszeres feleslegben, 175 °C-on alkalmazva sikerült eredményesen elvégezni az 

átalakításokat. A reakcióban 90% körüli konverzió eléréséhez hagyományos fűtéssel 15 (TMDS), illetve 

9 óra (PMHS) bizonyult elegendőnek, míg például a bisz(4-metilfenil)fenilfoszfin-oxid (24a) esetén 

ehhez 5 ekv. redukálószer mellett is 24 és 20 óra volt szükséges (15. táblázat, 17. és 19. sorok vs. 3. és 

6. sorok). A MW melegítést használva pedig a difenil-metilfoszfin-oxid (24c) deoxigénezése már 7 óra 

(TMDS), illetve 5 óra (PMHS) alatt is teljesen végbement (15. táblázat, 18., 20. sorok)
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15. táblázat:Triaril- (24a,b) és diarilalkilfoszfin-oxidok (24c) redukciója szilánokkal (3-5) 

Sor Foszfin-oxid Szilán Ekv.a Fűtési mód T (°C) t (h) Konv. (%) Term. (%) 

1.  

24a 

PhSiH3 (3) 
3 Δ 110 3 98 91 

2.  3 MW 150 0,5 97 89 

3.  

TMDS (4) 

5 Δ 175 24 94 85 

4.  5 MW 175 6a 46  

5.  5 MW 200 6 93 86 

6.  
PMHS (5) 

5 Δ 175 20 100 93 

7.  5 MW 175 7,5 92 88 

8.  

24b 

PhSiH3 (3) 
3 Δ 110 3 97 91 

9.  3 MW 150 0,5 92 87 

10.  

TMDS (4) 

5 Δ 175 24 74  

11.  5 MW 175 6 36  

12.  5 MW 200 8 90 86 

13.  
PMHS (5) 

5 Δ 175b 24 51  

14.  5 MW 175c 7,5 54  

15.  

24c 

PhSiH3 (3) 
1 Δ 110 2 99 90 

16.  1 MW 110 1 98 90 

17.  
TMDS (4) 

2 Δ 175 15 90 87 

18.  2 MW 175 7 90 87 

19.  
PMHS (5) 

2 Δ 175 9 89 84 

20.  2 MW 175 5 93 89 
a Az extrapolált rakcióidő14 h. 
b Homogenizálás céljából 50 μl toluol hozzáadásával. 
c 50 μl toluollal megismételve a reakciót nem volt eltérés. 

 

A továbbiakban kölönféle dialkilfenilfoszfin-oxidok (26) szilánokkal végzett deoxigénezését 

tanulmányoztuk oldószermentes körülmények között. Ekkor a redukálószereket ugyanolyan 

mennyiségben és ugyanazon a hőmérsékleten alkalmaztuk, mint az előző modellvegyület, a difenil-

metilfoszfin-oxid (24c) redukcióiban. Az elvégzett kísérletek eredményei a 16. táblázatban találhatóak. 

 

   
 

26  27  

 

Megfigyelhető, hogy a vizsgált dialkilfoszfin-oxidok (26) lényegesen nagyobb reaktivitást 

mutattak a redukció során, mint a metil-difenil-származék (24c), amire a sztérikus hatások adhatnak 

magyarázatot. 

A dimetil-fenilfoszfin-oxid (26a) redukcióját MW körülmények között elvégezve PhSiH3 (3) reagenssel 

110 °C-on 0,75 óra volt szükséges a teljes átalakuláshoz (16. táblázat, 2. sor). TMDS (4) alkalmazásával 

a teljes konverziót 175 °C-on 5 óra alatt sikerült elérni, míg PMHS (5) redukálószerrel ugyanezen a 

hőmérsékleten ehhez 2,5 óra elegendőnek bizonyult (16. táblázat, 4. és 6. sorok). Termikus melegítést 

használva az előzőekkel megegyező hőmérsékleteken kissé hosszabb reakcióidők [1,75 óra (PhSiH3), 8 

óra (TMDS) és 5 óra (PMHS)] voltak szükségesek a reakciók teljes lejátszódásához (16. táblázat, 1., 3. 

és 5. sorok). 
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A dipropil-fenilfoszfin-oxid (26b) reaktivitása a PhSiH3 alkalmazásakor szinte megegyezett az előző 

származékéval (16. táblázat, 7. és 8. sorok), de a TMDS és PMHS alkalmazása során a vegyület 

reaktivitása valamivel kisebbnek mutatkozott (16. táblázat, 9-12. sorok). A MW besugárzással végzett 

deoxigénezések során PhSiH3 (3) reagenssel 110 °C-on 0,75 óra elegendő volt a teljes átalakuláshoz, 

míg TMDS (4) alkalmazásával ehhez 175 °C-on 6 óra, PMHS (5) redukálószerrel pedig 175 °C-on 4 

óra volt szükséges (16. táblázat, 10. és 12. sorok).  

A dibutil-fenilfoszfin-oxid (26c) a deoxigénezés során nagyon hasonlóan viselkedett, mint a dipropil-

analóg (26b). Így a MW átalakítások során a PhSiH3 (3), TMDS (4) és PMHS (5) reagensekkel az 

előzőekkel analóg módon végzett reakciók optimális reakcióideje 1, 7, illetve 4 órának adódott (16. 

táblázat, 14., 16. és 18. sorok).  

Végül a diizopentil-fenilfoszfin-oxid (26d) redukcióját is elvégeztük ugyanezen körülmények között. A 

kapott eredmények alapján azt állapítottuk meg, hogy 26d származék redukciós eredményei jól 

beleillettek a vizsgált vegyületek sorába (16. táblázat, 19-24. sorok). MW fűtéssel a PhSiH3 (3), TMDS 

(4) és PMHS (5) reagenseket alkalmazva 1,25, 7, valamint 4 óra alatt sikerült elvégezni a 

deoxigénezéseket (16. táblázat, 20., 22. és 24. sorok).  

 

16. táblázat: dialkilarilfoszfin-oxidok (26a-d) redukciója 

Sor Foszfin-oxid Szilán Ekv. Fűtési mód T (°C) t (h) Konv. (%) Term. (%) 

1  

26a 

PhSiH3 (3) 
1 Δ 110 1,75 ~100 95 

2  1 MW 110 0,75 ~100 92 

3  
TMDS (4) 

2 Δ 175 8 98  

4  2 MW 175 5 95 90 

5  
PMHS (5) 

2 Δ 175 5 96  

6  2 MW 175 2,5 92 83 

7  

26b 

PhSiH3 (3) 
1 Δ 110 1,75 96 87 

8  1 MW 110 0,75 96 85 

9  
TMDS (4) 

2 Δ 175 10 90  

10  2 MW 175 6 88  

11  
PMHS (5) 

2 Δ 175 6 95  

12  2 MW 175 4 98 88 

13  

26c 

PhSiH3 (3) 
1 Δ 110 2 99  

14  1 MW 110 1 95 88 

15  
TMDS (4) 

2 Δ 175 10 90  

16  2 MW 175 7 98 90 

17  
PMHS (5) 

2 Δ 175 6 97  

18  2 MW 175 4 92 84 

19  

26d 

PhSiH3 (3) 
1 Δ 110 2,5 97  

20  1 MW 110 1,25 95 87 

21  
TMDS (4) 

2 Δ 175 10 85  

22  2 MW 175 7 94 89 

23  
PMHS (5) 

2 Δ 175 6 83  

24  2 MW 175 4 90 82 
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3.1.6. A vizsgált foszfin-oxidok reakcióképességének összehasonlítása266-269 

A kutatómunka során számos különböző foszfin-oxid deoxigénezését (15a, 19, 22, 24, 26) 

végeztük el. Az így kapott kísérleti adatok alapján, összevetve az általunk vizsgált foszfin-oxidok 

szilánokkal végzett redukciója során tapasztalt reakciókészségét (4. ábra), az alábbi reaktivitási 

sorrendet állítottuk fel: 

 
    

  
15a 19 26 24c 22 24a 24b 

 

4. ábra: A vizsgált foszfinok reakcióképessége 

 

Ez alapján a triarilfoszfin-oxidok (22, 24a,b) bizonyultak a legkevésbé reakcióképesnek, amire 

a foszforatom körüli nagy sztérikus gátlás lehet a magyarázat. Abban az esetben, ha a trifenilfoszfin-

oxid két fenilgyűrűjére para-helyzetben elektronküldő (metil) szubsztiuenst kapcsoltunk, a vegyület 

(24a) reakciókészségében nem volt tapasztalható eltérés. Ugyanakkor para-helyzetben két elektronszívó 

klorid-csoport jelenlétekor a vegyület (24b) reaktivitása a trifenilfoszfin-oxidhoz (22) képest 

észrevehetően csökkent. A reakcióképességi sorrendben a triaril-származékokat (24a,b) a difenil-

metilfoszfin-oxid (24c) előzte meg, amitől a dialkilaril-származékok (26) még nagyobb reaktivitást 

mutattak. Ez a tendencia szintén azt támasztja alá, hogy a foszfin-oxidok redukálhatósága nagyban függ 

a P=O funkciós csoport körüli sztérikus gátlástól. 

A 3-metil-3-foszfolén-1-oxidok (15a és 19) reakciókészsége meghaladta a dialkilaril-

származékokét (26) is. Ennek egyik oka az lehet, hogy a gyűrűrendszer tovább csökkenti a sztérikus 

gátat, másfelől pedig a gyűrűben lévő telítetlenség is elősegítheti a nagyobb reakciókészséget. A 

reaktivitási sorrendben nem tüntettem fel néhány P-fenil-szubsztituált heterociklusos foszfin-oxidot 

(15b-e), ugyanis ezek reakciókészségét nem tanulmányoztuk részletesen. 

 

3.1.7. Az alkalmazott szilánok oxidációjának tanulmányozása268 

Általánosságban elmondható, hogy a szilánok Si–H csoportja a foszfin-oxidok deoxigénezési 

reakciói során egy oxigén beékelődésével egy Si–OH egységgé alakul át (5. ábra, [A]). Ha a szilán egynél 

több Si–H funkciót tartalmaz, akkor elvileg már 1 moláris ekvivalensnél kevesebb mennyiségben is 

elegendő az alkalmazása (5. ábra, [B és C]). Abban az esetben, ha a több Si–H egységgel rendelkező 

szilánt és a foszfin-oxidot 1:1 mólarányban reagáltatjuk, előfordulhat, hogy a szilán reagens egy része 

teljesen oxidálódik, másik része pedig reagálatlan marad. Ebből az is következik, hogy a termékelegy 

elreagálatlan, valamint részben és teljesen oxidált szilánokat is tartalmazhat. 
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            5. ábra: A fenilszilánok oxidációja 

 

A foszfin-oxidok PhSiH3 (3), TMDS (4), PMHS (5) és (1-Naftil)2SiH2 (10)) redukálószerekkel 

végzett deoxigénezését a szilánok sorsának monitorálása érdekében, néhány esetben 29Si NMR, 

valamint GC-MS segítségével is nyomon követtük. A megfelelő Si-OH és az Si-O-Si polikondenzációs-

származékokat a reakcióelegyek 29Si NMR vizsgálatával sikerült azonosítanunk. 

Az elvégzett kísérletek során a PMHS (5) és (1-Naftil)2SiH2 (10) redukálószerek alkalmazásakor 

a reakcióelegyből a megfelelő >Si–OH-származékokat, illetve az ezekből dehidratációval képződő >Si–

O–Si< polimereket tudtuk azonosítani 29Si NMR segítségével. A PhSiH3 (3) és a TMDS (4) reagensek 

alkalmazásakor a reakcióelegyből kizárólag a >Si–O–Si<-származékokat tudtuk detektálni. Ez alapján 

elmondható, hogy a szilánok, közülük is főként azok, melyek sztérikusan kevésbé gátoltak (azaz 

kisméretű szubsztituenseket tartalmaznak), az oxidációt követően létrejövő >Si–OH csoportok 

kondenzációjával stabilizálódnak, ami >Si–O–Si<-származékok keletkezését eredményezi. 

 

3.2. Áthidalt P-heterociklusos foszfin-oxidok reakcióképességének vizsgálata 

Céljaink között szerepelt a foszfol-oxid dimerek (7-foszfanorbornén-származékok) 

deoxigénezése és így katalizátor ligandumként hasznosítható, új típusú, áthidalt feszült-gyűrűs foszfinok 

előállítása. Elsősorban új P-alkil-szubsztituált 7-foszfanorbornének szintézisét terveztük, melyek 

redukcióját szilán és borán-dimetilszulfid redukálószerek segítségével szerettük volna tanulmányozni. 

Vizsgálni kívántuk a foszforatomhoz kapcsolódó szubsztituensek hatását a foszfanorbornének 

reakciókészségére.  

A 7-foszfanorbornén-oxid-származékok szintézisét az Irodalmi részben (2.4.1. fejezet) 

ismertetett eljárással valósítottuk meg. 

 

3.2.1. 7-Foszfanorbornén-származékok előállítása270 

A foszforatomon alkil-helyettesítőt tartalmazó foszfanorbornén-származékok az irodalomban 

kevéssé ismertek. E hiányt pótlandó, a foszforatomon alkil-helyettesítőt tartalmazó foszfanorbornén-

származékokat állítottunk elő és vizsgáltuk a reakcióképességüket. 

A 3-metil-3-foszfolén-1-oxidok [15a (R= Ph), 19a-d (R= Et (a), Pr (b), i-Bu (c), i-Pent (d)] 

kettőskötésére első lépésben brómot addícionáltattunk. Oszlopkromatográfiás tisztítást követően a 

megfelelő dibróm-adduktokhoz (28) jutottunk. A dibróm-tetrahidro-1H-foszfol-oxidokat (28) a 
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lehetséges négy diasztereomer helyett két domináns diasztereomer elegyeként kaptuk. Ezek a 

vegyületek instabilak, szobahőmérsékleten történő állásra hidrogén-bromid eliminációval 3-bróm-2-

foszfolén-oxid (29) képződik belőlük. Ennek elkerülése érdekében a dibróm-adduktokat 

felhasználásukig hűtőben tároltuk. A 28 dibróm-adduktok toluolos oldatához trietil-amint (TEA) adva 

in situ generáltunk 30 foszfol-oxidokat, melyeket N-fenil- (NFMI), vagy N-metil-maleinimiddel 

(NMMI) reagáltatva, illetve hozzáadott nukleofil nélkül 80-96%-os termeléssel állítottuk elő a 

megfelelő 7-foszfanorbornéneket, melyek racemátok formájában keletkeztek (31a-e, 32a és 33a-e). 

 
 

 

 
 

28 

 
29 

 
 

30 

 

 

  
31 32 

 

 

 
33 

  
 

Az előállított 7-foszfanorbornének szerkezetét 31P-, 13C- és 1H NMR valamint HRMS 

módszerekkel azonosítottuk. A három, etil-szubsztituenst tartalmazó származékból (31a, 32a és 33a) 

egykristályt növesztettünk, melyeket Prof. Konstantin Karaghiosoff és Prof. Czugler Mátyás 

közreműködésével röntgendiffrakcióval is tanulmányoztunk. A kapott térszerkezeteket a 6. ábrán 

tüntettem fel. 
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31a  32a  33a 
 

6. ábra: A P-etil-szubsztituált 7-foszfanorbornének (31a, 32a és 33a) röntgenkrisztallográfiás szerkezete 

 

 

3.2.2. A 7-foszfanorbornén-származékok vizsgálata kavantumkémiai számításokkal270 

Korábban már megállapították, hogy foszfol-oxidok dimerizációs reakciója teljesen regio- és 

sztereoszelektív, melyet korábban szemiempirikus számításokkal is sikerült alátámasztani.271 

Kutatómunkám során szerettük volna ezeket az érdekes Diels–Alder-reakciókat magasabb szintű 

kvantumkémiai számításokkal újravizsgálni. Egyrészt célul tűztük ki a lehetséges izomerek relatív 

energiáinak feltérképezését, másrészt pedig tanulmányozni kívántuk magát a [4+2] cikloaddíciót. 

Célunk volt továbbá az általunk előállított új, P-alkil prekurzorok térszerkezetének elméleti 

számításokkal történő vizsgálata és az így kapott geometriai adatok összevetése a 

röntgenkrisztallográfiás eredményekkel. 

Modellreakciónak az 1-metil- és 1-fenil-1H-foszfolén-oxidok (34) dimerizációját választottuk. 

A lehetséges izomerekhez vezető átmeneti állapotok (TS) energiaszintjeit és a lehetséges termékek 

relatív energiáit B3LYP/6-31G(d,p) számítással határoztuk meg, Dr. Mucsi Zoltán együttműködő 

partnerünk segítségével. A lehetséges izomerek (A-H) és a hozzájuk vezető átmeneti állapotok, valamint 

a megfelelő energiaértékek a 7. és 8. ábrán, valamint a 17. táblázatban találhatók.  
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7. ábra: 1H-foszfol-oxidok (34) dimerizációjával levezethető endo termékek 

 

 

 
 

8. ábra: 1H-foszfol-oxidok (34) dimerizációjával levezethető exo termékek 
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A kapott eredmények alapján megállapítható, hogy a legkedvezőbb a C izomer képződése, ami 

a preparatív kísérletek során szelektíven izolálható. 

Látható, hogy az átmeneti állapotok (TS) és a lehetséges termékek energiaszintjei nagyjából 

összhangban vannak. Továbbá egyértelműen kiderül az is, hogy az endo-helyzetű izomerek képződése 

a kedvezményezett. Egyedül a B-F izomerpár relatív energiái esetén tapasztaltunk eltérést. A legkevésbé 

kedvezményezett B izomer esetében, az áthidaló rész P=O-csoportjának oxigénatomja a gyűrű 

középpontjától távolabb helyezkedik el. A legstabilabb C izomerben a P=O-csoportok oxigénatomjai a 

molekula középpontja felé állnak. Az exo-helyzetű izomerek esetén a G izomer képződéséhez van 

szükség a legmagasabb aktiválási entalpiára. 

 

17. táblázat: A lehetséges foszfol-oxid dimerek (A-H, R=Me, Ph) és a hozzájuk vezető átmeneti állapotok 

B3LYP/6-31G(d, p) módszerrel számított energiája (kJ/mol) 

R   
TS Termék 

H#a G#b S#b Ha Gb Sc 

Me 

endo 

A 68,5 126,7 –195,1 –90,7 –26,6 –214,9 

B 98,5 157,4 –197,4 –83,5 –19,8 –213,5 

C 35,4 94,2 –197,1 –114,9 –51,5 –212,7 

D 68,5 126,6 –194,9 –101,1 –37,8 –212,2 

exo 

E 113,8 171,2 –192,5 –75,3 –10,3 –218,1 

F 85,0 142,7 –193,6 –88,2 –24,9 –212,2 

G 135,9 193,7 –193,8 –99,0 –33,6 –219,3 

H 84,9 144,5 –199,7 –90,7 –26,6 –214,9 

Ph 

endo 

A 70,7 130,4 –200,1 –93,2 –29,9 –212,1 

B 71,3 139,2 –227,8 –70,6 –2,3 –229,1 

C 20,8 86,8 –221,6 –109,2 –46,9 –209,0 

D 70,7 130,4 –200,1 –93,2 –30,0 –212,1 

exo 

E 120,5 180,7 –201,7 –64,2 2,7 –224,5 

F 87,5 144,1 –189,6 –81,6 –18,8 –210,8 

G 148,9 208,1 –198,6 –33,1 34,7 –227,7 

H 92,9 153,4 –202,9 –86,2 –18,8 –226,1 

 

Érdekes tapasztalatnak számít, hogy az 1-metil-1H-foszfol-oxidok (34) dimerizációjának 

átmeneti állapotában a két képződő kötés nem egyszerre alakul ki, hanem időben kissé eltolódva. Az 1-

metil-1H-foszfol-oxid (34) dimerizációjára B3LYP/6-31G(d,p) módszerrel számított 3D energia 

felületet a C5-C3’ és a C2-C2’ kötéstávolságok függvényében ábrázolva látható, hogy a dimerizáció 

(Diels–Alder-cikloaddíció) ebben az esetben nem szinkron folyamat (9. ábra). Az eredmények arra 

utalnak, hogy egy fordított energiaigényű Diels–Alder-reakcióval van dolgunk. 
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9. ábra: Az 1-metil-1H-foszfol-oxid (34a) dimerizációjára számított 3D energia felület a C5-C3’ és a C2-C2’ 

kötéstávolságok függvényében. 

 

A P-etil-szubsztituált foszfol-oxid dimer (33a) térszerkezetét (kötéshosszak, kötésszögek és 

torziós szögek) elméleti számításokkal is meghatározva és összevetve a röntgendiffrakcióval 

meghatározott geometriákkal, az eltérések a 0,03-3,3% tartományba estek. Ez a jó egyezés validálta a 

B3LYP/6-31G(d,p) számítási módszert. Ez alapján megállapítható, hogy a kvantumkémiai 

számításokkal megbízhatóan jellemezhető a 7-foszfanorbornén-származékok térszerkezete. 

 

3.2.3. A 7-foszfanorbornén-származékok redukciójának tanulmányozása 

A kutatás során a 7-foszfanorbornének, közülük is főként a foszfol-oxid dimerek (33) redukcióit 

kívántuk tanulmányozni. A foszfol-oxid dimerek (33) esetén, a molekulában két deoxigénezhető csoport 

található. További bonyolító tényező, hogy az áthidalt rész feszült gyűrűrendszere energiaközlés 

hatására fragmentálódhat. Ez a fragmentáció a redukció körülményei között is bekövetkezhet, melyet a 

2.6.1.2. fejezetben már ismertettem. 

Elsősorban új, P-alkil-szubsztituált 7-foszfanorbornének (33a-d) és összehasonlításképpen az 

irodalomból jól ismert P-fenil-szubsztituált-származék (33e) redukcióját terveztük elvégezni, szilán és 

borán-dimetilszulfid redukálószerek alkalmazásával. 
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3.2.3.1.  A P-fenil-szubsztituált foszfol-oxid dimer (33e) deoxigénezése szilánokkal 

A P-fenil-szubsztituált foszfol-oxid dimer (33e) redukcióját a kétszeresen deoxigénezett (36) 

termék szelektív előállítása érdekében végeztük, mely katalizátor ligandumként kerülhetne 

felhasználásra. Redukálószerként szilán-vegyületeket [PhSiH3 (3), PMHS (5), (4-MePh)2SiH2 (8), 

NaphSiH3 (6)] alkalmaztunk. A PhSiH3 (3), (4-MePh)2SiH2 (8) és NaphSiH3 (6) redukálószereket 2 

moláris ekvivalens, míg a PMHS-t (5) 4 moláris ekvivalens mennyiségben alkalmaztuk. A redukciókat 

hagyományos fűtéssel valósítottuk meg lezárt NMR csőben, melyet nitrogénnel öblítettünk. A 

reakciókat deuterált-kloroformban végeztük. A termékösszetételt a relatív 31P NMR intenzitások alapján 

vizsgáltuk. A kapott eredmények a 18. táblázatban láthatók. 

A 33e származék redukcióját fenilszilánnal 60 °C-on 4 óráig végezve, a reakció 95%-os 

konverzióval ment végbe (18. táblázat, 1. sor). Az átalakítás azonban nem volt szelektív az előállítni 

kívánt, teljesen deoxigénezett 36 termék képződésére nézve, mivel az a nyerstermékben csupán 34%-

ban volt megtalálható. A reakcióelegy 33%-ban tartalmazta a részlegesen (feltehetően az áthidaló 

részen) deoxigénezett (35) vegyületet, illetve 28%-ban a fragmentáció következtében képződő 

foszfindol-származékokat (37 és 38) is (18. táblázat, 1. sor). A reakciót magasabb hőmérsékleten (70-

80 °C-on) megvalósítva a kiindulási anyag már teljesen átalakult termékké, viszont a deoxigénezés 

ekkor sem volt szelektív a 36 termék képződésére nézve (18. táblázat, 2. és 3. sorok). Fenilszilán 

redukálószerrel a legjobb eredményt 80 °C-on 2 óra alatt értük el, amikoris 61%-os mennyiségben 

képződött a kívánt 36 származék (18. táblázat, 3. sor).  

A PMHS redukálószert 100-120 °C-on alkalmazva, kisebb mint 50%-os konverziót 

tapasztaltunk, melynek során csak a 35 részben deoxigénezett termék és a foszfindol-származékok (37 

és 38) keletkeztek. A teljesen deoxigénezett 7-foszfanorbornén-származék (37) egyáltalán nem jelent 

meg a termékelegyben (18. táblázat, 4. és 5. sorok).  

A (4-MePh)2SiH2 redukálószerrel 80 °C-on 2 óra elteltével 58%-os konverziót értünk el, de a 

reakcióelegyben a kiindulási anyag mellett a csak 35 és 37 vegyületek képződése volt megfigyelhető 

(18. táblázat, 6. sor). 

Végül NaphSiH3 reagenssel végeztünk kísérleteket, melynek a reakciókészsége korábbi 

tapasztalataink alapján, közel azonos a fenilszilánéval. A reakciót 80 °C-on 2 óráig végezve 98%-os 

konverziót tapasztaltunk. Ezzel a redukálószerrel a reakció meglepően szelektíven ment végbe, ugyanis 

a kívánt 36 származék 97%-ban jelent meg a termékben (18. táblázat, 7. sor). 
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18. táblázat: A P-fenil-7-foszfanorbornén (33e) redukciójának vizsgálata szilán redukálószerekkel 

Sor Szilán Ekv. 
T 

(°C) 

t 

(h) 

Konv. 

(%) 
Termékösszetétel (%) 

33e 35 36 37 38 

1.  

PhSiH3 (3) 2 

60 4 95 5 33 34 20 8 

2.  70 3 100 0 22 42 15 21 

3.  80 2 100 0 10 61 7 22 

4.  
PMHS (5) 4 

100 4 40 60 17 0 23 0 

5.  120 4 47 53 19 0 15 13 

6.  (4-MePh)2SiH2 (8) 2 80 2 58 42 26 0 32 0 

7.  NaphSiH3 (6) 2 80 2 98 2 0 97 1 0 

 

A kapott eredmények azt mutatták, hogy a vizsgált 7-foszfanorbornén redukciója az alkalmazott 

szilán redukálószerek többségével nem eredményez egységes terméket, hanem a gyűrűfeszültség miatt 

a redukcióval párhuzamosan fragmentációs reakciók is lejátszódnak. A fragmentáció alacsonyabb 

hőmérsékleten sem szorítható vissza. Ugyanakkor az alkalmazott szilán redukálószer ügyes 

megválasztásával meglepően jó szelektivitással is véghezvihető a redukció. A szelektivitásbeli 

különbségek okainak feltárása még további kutatást igényel. 

 

3.2.3.2.  7-Foszfanorbornén-származékok (33) borán-dimetilszulfiddal végzett redukciója272 

Mivel a 7-foszfanorbornének deoxigénezésekor az alkalmazott szilán redukálószerek többségével 

nem kaptunk egységes terméket, a továbbiakban borán-dimetilszulfiddal (BH3
.SMe2) kívántuk 

megvalósítani a vegyületek redukcióját, melyet az irodalomban korábban már sikeresen alkalmaztak 

ebből a célból (lásd 2.6.1.1. fejezet). Az irodalomban különféle P-aril-szubsztizuált foszfol-oxid dimerek 

deoxigénezését végezték el BH3
.SMe2 redukálószerrel, melynek során szelektíven csak az áthidalt gyűrű 

foszfin-oxid funkciója redukálódott.106 

Kutatómunkám során a korábban már vizsgált P-fenil (33e)106 és az előállított új P-alkil foszfol-

oxid dimerek (33a-d) redukcióját kívántuk elvégezni, vizsgálva a foszforatomhoz kapcsolódó 

szubsztituensek hatását a reakcióra. Tanulmányozni kívántuk továbbá a borán redukálószer és az 

oldószer mennyiségének, valamint az alkalmazott hőmérséklet és reakcióidő hatását a reakció lefutására. 

Kíváncsiak voltunk rá, hogy a fenti paraméterek változtatása hogyan befolyásolja a reakció 
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szelektivitását. Zöldkémiai szempontokat is figyelembe véve, a redukciókat a reakciókörülmények 

optimalizálásával és az alkalmazott oldószer mennyiségének csökkentésével terveztük elvégezni. 

Az irodalomban a P-fenil foszfol-oxid dimer (33e) áthidaló részének deoxigénezését, és így 39e 

származék előállítását 3 moláris ekv. BH3
.SMe2 redukálószerrel, a reakcióelegy kloroformban történő 

24 órás forralásával sikerült megvalósítani.106  

 

 

  
33  39 40 

   

 

Az volt az ötletünk, hogy a P=O  PBH3 átalakítást az irodalomban leírthoz képest egy jóval 

koncentráltabb oldatban hajtjuk végre szobahőmérsékleten. Így a reakcióink során az eredeti eljárásban 

használt oldószer mennyiségét 1/10-ére csökkentettük. Ebben a töményebb rendszerben 3 moláris ekv. 

BH3·SMe2 alkalmazásával a reakció teljes lejátszódásához 3 órára volt szükség, azonban ekkor a várt 

monoborán-származék (39e) mellett 11%-ban a diborán-származék (40e) és 11% további 

melléktermékek képződését is tapasztaltuk (19. táblázat, 2. sor). A melléktermékek azonosítását nem 

végeztük el. A borán mennyiségét 4 moláris ekvivalensre emelve, vagy hosszabb reakcióidőt 

alkalmazva, nem tapasztaltunk változást a kihozatalban (19. táblázat, 2. sor). Ugyanakkor, 2 ekv. borán 

hozzáadásával ugyanilyen körülmények között a reakció nem játszódott le teljesen (19. táblázat, 1. sor). 

Az előző eljárásokhoz képest tízszeres mennyiségű oldószert használva, 8 óra alatt teljesen lejátszódott 

a reakció, melynek során szelektíven a részben deoxigénezett-származék (39e) keletkezett, amit 85%-

os termeléssel izoláltunk (19. táblázat, 3. sor). 

A továbbiakban igyekeztünk feltárni a diborán-származék (40e) szelektív képződésének kedvező 

körülményeket. A reakciót 60 °C-on 3 óráig végezve, a monoborán- (39e) és a diborán-származék (40e) 

aránya 2:1-nek adódott (19. táblázat, 4. sor), ugyanakkor az oldószert tetrahidrofuránra cserélve, 40e 

kisebb arányban képződött (19. táblázat, 5. sor). Visszatérve a CH2Cl2 oldószerhez, de a borán 

mennyiségét 4 moláris ekvivalensre emelve, diborán-származék (40e) aránya 51%-ra növekedett (19. 

táblázat, 6. sor). Az előző reakciót 4 órás reakcióidővel megismételve, 69%-os arányban keletkezett a 

40e molekula (19. táblázat, 7. sor). A termékelegyben ugyanakkor melléktermékek aránya (16-19%) is 

megnövekedett az utóbbi két kísérlet során. 

Kísérletet tettünk a reakciókhoz használt oldószer mennyiségének maximális mértékű 

csökkentésére is, így a továbbiakban a foszfanorbornénhez közvetlenül csak a BH3
.SMe2 reagenst 

adagoltuk. Mivel az alkalmazott redukálószer egy 2 M-os tetrahidrofurános oldat formájában van 

forgalomban, 0,15 ml tetrahidrofurán valamennyi reakció során jelen volt. A reakciót ily módon végezve 

3 ekvivalens borán alkalmazása mellett 3 óráig történő melegítést követően 40% monoborán-származék 

(39e) és 54% diborán-származék (40e), illetve további 6% melléktermék keletkezett (19. táblázat, 7. sor). Az 
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előző reakciót 4 órán keresztül végezve a 39e vegyület már nem képződött. A reakcióelegy 84% diborán-

származékot (40e) tartalmazott, melyet 67%-os preparatív termeléssel sikerült kinyernünk (19. táblázat, 8. 

sor). 

A 60 °C-on végzett kísérleteket MW reaktorban is megismételtük, ám ennek eredményeként nem 

tapasztaltunk szignifikáns eltérést a hagyományos fűtéssel kapott eredményektől (19. táblázat, 10. és 11. 

sorok vs. 4. és 6. sorok). MW körülmények között, 80 °C-on is végeztünk kísérleteket, amikoris főként a 

diborán-származék képződött (68%), ám a melléktermék aránya is jelentősen emelkedett (19. táblázat, 12. 

sor). 

 

19. táblázat: A P-fenil-szubsztituált foszfol-oxid dimer (33e) deoxigénezése borán-dimetilszulfiddal 

Sor Fűtési mód Oldószer 

BH3∙SMe2  

(2M THF)  

(ekv.) 

T 

(°C) 

t  

(h) 

Nyerstermék összetétele 
39e: 40e  

(%) 

Termelés 

(%) 
30e  

(%) 

39e  

(%) 

40e  

(%) 

melléktermék 

(%) 

1.   CH2Cl2
a 2 25 3 26 71 0 3 100–0  

2.   CH2Cl2
a  3b 25 3c 0 78 11 11 87–13  

3.   CH2Cl2
d 3 25 8 0 100 0 0 100–0 85 (39e) 

4.   CH2Cl2
a 3 60e 3 0 60 30 10 66–33  

5.   THF 3 60e 3 0 73 19 8 79–21  

6.   CH2Cl2
a 4 60e 3 0 30 51 19 37–63  

7.   CH2Cl2
a 4 60e 4 0 15 69 16 18–82  

8.   – 3 60e 3 0 40 54 6 43–57  

9.   – 3 60e 4 0 0 84 16 0–100 67 (40e) 

10.  MW CH2Cl2
a,f 3 60e 3 0 71 17 13 66–33  

11.  MW CH2Cl2
a 4 60e 3 0 46 44 10 51–49  

12.  MW CH2Cl2
a 4 80e 3 0 5 68 27 7–93  

13.  MW – 3 60e 3 0 12 54 34 18–82  
a 0,15 ml oldószert használva. 
b 4 ekvivalens boránt használva nem volt változás a kihozatalban. 
c További kevertetés hatására sincs változás. 
d 1,5 ml oldószert használva. 
e Bombacsőben, nyomás alatt. 
f 0,3 ml oldószert használva nem volt változás a kihozatalban. 

 

A következőekben, a P-alkil-szubsztituált foszfol-oxid dimerek (33a-d) redukcióját is 

megvalósítottuk BH3·SMe2 reagenssel, az előbb bemutatott koncentráltabb rendszerben.  

A P-etil-7-foszfanorbornén (33a) redukcióját az irodalmi eljárásban106 szereplő töménységben 

valósítottuk meg, melynek eredményeként 100% konverzió mellett szelektíven a monoborán-származék 

(39a) képződött (20. táblázat, 1. sor). A reakciót a korábban ismertetett töményebb oldatban (0,15 ml 

CH2Cl2) végezve, szobahőmérsékleten 5 óra, a CH2Cl2 oldószert teljesen mellőzve pedig már 3 óra is 

elegendő volt a reakció teljes lejátszódásához. Mindkét esetben szelektíven a monoborán-származék 

(39a) képződött, illetve 8-12%-ban további melléktermékek (20. táblázat, 2. és 3. sorok). Az utóbbi két 

kísérletből, kromatográfiás tisztítást követően ~65%-os termeléssel sikerült előállítani a 39a terméket. 

Az előző reakciót (20. táblázat, 3. sor) 0,15 ml CH2Cl2 oldószerben, 60 °C-on megismételve nem 

tapasztaltunk észrevehető változást a szobahőmérsékletű reakcióhoz képest (20. táblázat, 4. sor). A 

reakciót CH2Cl2 oldószer nélkül megismételve már a diborán-származék (40a) is megjelent a 

reakcióelegyben, a 39a és 40a termékek aránya 60:40%-nak adódott (20. táblázat, 5. sor). A csökkentett 
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oldószerhasználat és a melegítés együttese tehát segítette a gyorsabb átalakulást, viszont rontotta a 

reakció szelektivitását a monoborán-származékra nézve. A fenti reakciót tovább melegítve csupán a 

melléktermékek aránya nőtt meg jelentősen, amiből arra következtethetünk, hogy az átalakítás eltolódik 

más származékok képződésének irányába. A jelentős mennyiségű melléktermék képződés elkerülése 

érdekében már minimális mennyiségű oldószer hozzáadása is védő hatást nyújtott. A hőmérsékletet 80 

°C-ra emelve (2 ekv. borán reagens mellett) nem került előtérbe a diborán-származék képződése, inkább 

a melléktermékek képződtek nagyobb mennyiségben (20. táblázat, 6. sor).  

A P-propil-subsztituált modell (33b) a reakciókörülmények változtatásának hatására nagyon 

hasonló tendenciát mutatott, mint a P-etil-származék (33a) (20. táblázat, 7-9. sorok) és a reaktivitásuk 

is közel azonosnak tűnt. A legjobb eredményt 25 °C-on, oldószer hozzáadása nélkül értük el, amikoris 

a reakcióelegy 90% monoborán-származékot (39b) és 10% mellékterméket tartalmazott. Tisztítást 

követően 39b vegyületet 60% preparatív hozammal állítottuk elő (20. táblázat, 8. sor).  

Az izobutil- (33c) és izopentil-szubsztituált foszfol-oxid dimerek (33d) reaktivitása 

észrevehetően kisebb volt, mint az előző származékoké. A 33c és 33d vegyületek reaktivitása a vizsgált 

átalakításban összemérhető volt. A reakciókat szobahőmérsékleten 0,15 ml oldószerben végezve, 5 órás 

reakcióidőt követően ~65%-os konverzióval ment végbe az átalakítás, aminek eredményeképpen a 

termékelegy 62%-os (39c) és 49%-os (39d) mennyiségben tartalmazta a monoborán-származékokat (20. 

táblázat, 10. és 14. sorok). Az izobutil-származék (33c) esetén az oldószer mellőzése gyorsította a 

reakciót, így szobahőmérsékleten 3 óra alatt már 73%-ban végbement az átalakulás, és a reakcióelegy 

80% 39c monoborán-vegyületet tartalmazott (20. táblázat, 11. sor). A leghatékonyabb átalakulást 60 

°C-on értük el, amikoris a reakciót 5 órán át végezve 99%-os konverziót figyeltünk meg, és a várt 

monoborán-származék (39c) szelektíven képződött, melyet 65% preparatív termeléssel sikerült kinyernünk 

(20. táblázat, 12. sor). Az izopentil-származék (33d) esetén 60 °C-on már 3 óra alatt teljes volt az átalakulás, 

82% 39d monoborán-vegyületet és 18% mellékterméket eredményezve (20. táblázat, 15. sor). 
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20. táblázat: A P-alkil-szubsztituált foszfol-oxid dimerek (33a-d) deoxigénezése borán-dimetilszulfiddal 

Sor R Oldószer 

Oldószer 

mennyiség 

(ml) 

BH3∙SMe2  

(2M THF)  

(ekv.) 

T 

(°C) 

t 

(h) 

Nyerstermék összetétele 
39: 40 

(%) 

Termelés 

(%) 33 

(%) 

39 

(%) 

40 

(%) 

melléktermék 

(%) 

1  Et (a)a CH2Cl2 5 3 60c 4,5 0 100 0 0 100–0  

2  Et (a)b CH2Cl2 0,15 3 25 5 0 88 0 12 100–0 64 

3  Et (a)b – – 3 25 3 0 92 0 8 100–0 65 

4  Et (a)b CH2Cl2 0,15 3 60c 3 0 92 0 8 100–0  

5  Et (a)b – – 3 60c 3d 0 57 37 6 60–40  

6  Et (a)b – – 2 80c 3 0 24 26 50 48–52  

7  Pr (b)b CH2Cl2 0,15 3 25 5 2 86 0 12 100–0  

8  Pr (b)b – – 3 25 5 0 90 0 10 100–0 60 

9  Pr (b)b CH2Cl2 0,15 3 60c 3 0 87 0 13 100–0  

10  i-Bu (c)b CH2Cl2 0,15 3 25 5 35 62 0 3 100–0  

11  i-Bu (c)b – – 3 25 3 17 80 0 3 100–0  

12  i-Bu (c)b CH2Cl2 0,15 3 60c 5 1 99 0 0 100–0 65 

13  i-Pent (d)b CH2Cl2 0,15 3 25 3 36 60 0 4 100–0  

14  i-Pent (d)b CH2Cl2 0,15 3 25 5 37 49 0 14 100–0  

15  i-Pent (d)b CH2Cl2 0,15 3 60c 3 0 82 0 18 100–0 56 
a 0,1g kiindulási anyag. 
b 0,03g kiindulási anyag. 
c Bombacsőben, nyomás alatt. 
d További melegítésre a melléktermék mennyisége nőtt. 

 

Mivel a P-alkil-foszfol-oxid dimerek (33a-d) kisebb reaktivitásúak, mint a P–Ph-analóg (33e), 

belőlük a monoborán-származék (39a-d) előállítása (azaz az áthidalt rész deoxigénezése) szelektívebben 

valósítható meg, még koncentráltabb oldatban is. Az alkillánc hosszának növekedésével a reaktivitás 

csökkenését figyeltük meg. A propil- (33b), izobutil- (33c) és izopentil-származékok (33d) redukciója 

során nem tapasztaltuk 40b-d diborán-típusú vegyület képződését. A P-fenil-származék (33e) esetén, 

koncentráltabb oldatban már szobahőmérsékleten is keletkezett a diborán-vegyület (40e) kisebb 

mennyiségben, a hőmérséklet emelése pedig nagyban kedvezett a képződésének. Tehát a 

reakciókörülmények változtatásával a redukció eltolható volt a monoborán-származéktól (39e) a 

diborán-származék (40e) szelektív képződésének irányába. 

A redukciók során észlelt melléktermék képződése feltehetően abból adódhat, hogy a borán 

reagens feleslege a gyűrűben található kettőskötéseket is képes részben vagy teljes mértékben telíteni, 

illetve az áthidalt rész fragmentációja is bekövetkezhet. A P-etil-származék (33a) redukcióját 

tanulmányozva, a nyerstermék LC-MS vizsgálata alapján az alábbi két részben telített monoborán-

származékot (41 és 42) sikerült detektálnunk (10. ábra). 
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10. ábra: A P-etil 7-foszfanorbornén (33a) redukciója során detektált melléktermékek 

 

 

3.2.4. Oxafoszfabiciklo[2.2.2]oktén-származékok előállítása273 

Az áthidalt, feszült gyűrűvel rendelkező foszfin-oxidok jellegzetessége, hogy energiaközlés 

hatására a feszült, áthidalt gyűrűrész kilép a molekulából, és az így képződő reaktív fragmens 

nukleofilek jelenlétében foszforilezési reakcióban stabilizálódik. A kutatócsoportunkban nagy 

hagyománynak örvend az áthidalt, feszült gyűrűs foszfin-származékok reakcióinak tanulmányozása 

(lásd 2.8.1. fejezet). Mivel a foszforatomon alkil-helyettesítőt tartalmazó áthidalt foszfin-származékok 

fragmentációs reakcióit még nem tanulmányozták, célul tűztük ki az általunk előállított új P-alkil-

szubsztituált foszfanorbornén-származékok (31a-c) gyűrűbővítését és az így létrejövő reakcióképes 

intermedierekben lévő áthidalt gyűrűrészek kilökődésének vizsgálatát. 

Az N-fenil-maleinimiddel anellált gyűrűt tartalmazó 7-foszfanorbornénekből (31a-c) mCPBA 

hozzáadásával, 26 °C-on diklórmetánban, Baeyer–Villiger-oxidációval állítottuk elő a megfelelő 2,3- 

oxafoszfabiciklo[2.2.2]oktén-3-oxidokat (43a-c). A termékeket (43a-c) két regioizomer (A és B) ~58-

42%-os elegyeként kaptuk. A major izomerben (43A) az áthidaló gyűrűrészbe beékelődő oxigénatom 

és a vázban található metilcsoport egymástól távolabb helyezkedtek el. Az új P-alkil 

oxafoszfabiciklo[2.2.2]oktén-3-oxidok (43a-c) szerkezetét 31P-, 13C- és 1H NMR spektroszkópiás és 

HRMS mérések segítségével határoztuk meg. 

 

 

 

31  43 
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3.2.5. Oxafoszfabiciklo[2.2.2]oktén-származékok (43a-c) termikus úton kiváltott 

fragmentációs-foszforilezési reakciói273 

Ahogy már korábban a 2.8.1. fejezetben bemutattam, az oxafoszfabiciklo[2.2.2]oktén-

származékok képesek az áthidaló molekularész metafoszfonátok (YPO2) formájában történő kilökésére. 

Tanulmányozni kívántuk az általunk előállított 43a-c áthidalt prekurzorok stabilitását, továbbá a P-etil-

szubsztituált modellen (43a) keresztül a két izomer (A és B) termikus hatásra bekövetkező 

fragmentációját. A 43a modell esetében úgy jártunk el, hogy elsőként csak a kevésbé stabil B izomert 

reagáltattuk enyhébb körülmények között, alkoholos közegben (1. lépés). Ezután, az így kapott 

reagálatlan (A) izomert is tartalmazó keveréket, valamivel magasabb hőmérsékleten reagáltattuk tovább, 

hogy elérjük a teljes konverziót (2. lépés). A kilépő EtPO2 fragmens és az alkohol (R2OH) reakciója 

foszfonsav-észterek (45 vagy 46) képződéséhez vezetett. 

Metanolt alkalmazva oldószerként, az első lépést 60 °C-on 4 órán át (21. táblázat, 1. sor), míg a 

második lépést 80 °C-on 8 órán át végeztük (22. táblázat, 1. sor). EtOH odószerben, az első lépés 85 

°C-on 2,5 óra alatt meg végbe (21. táblázat, 2. sor), míg a második lépés tejes lejátszódásához 105 °C-

on ugyancsak 2,5 óra volt szükséges (22. táblázat, 2. sor). 

A nyerstermék összetételét 31P-NMR spektroszkópiával határoztuk meg. Az első lépés után, a 

nyerstermék az eredeti arányban (~58%) tartalmazta a stabilabb izomert (43Aa), a kevésbé stabil izomer 

pedig teljes mértékben (~42%) átalakult a megfelelő foszfonsav-észterré (45 vagy 46) és 44 foszfindol-

származékká (21. táblázat). A második lépésben, már a stabilabb 43Aa izomer is fragmentálódott, így a 

nyerstermékben a foszfonsav-észterek (45 és 46) aránya ~98%-ra nőtt (22. táblázat).  

Tehát a stabilitásbeli (reaktivitásbeli) különbségek miatt, megvalósítható volt a regioizomerek 

(43Aa és 43Ba) szelektív reakciója, némileg különböző hőmérsékleteken. 

  

 

43Ba 44 

 

   
 45 46 

 

21. táblázat: A 43a P-etil-oxafoszfabiciklo[2.2.2]oktén-származékokkal végzett (A [58%] és B [42%]) 

fragmentációs-foszforilezés 

1. lépés 

Sor 
Kiindulási 

anyag 
R2OH T (°C) t (h) 

Konverzió 43Ba 

izomerre nézve (%) 

Konverzió mindkét 

izomerre nézvea (%) 

Termék mennyiség 

(%) 

1 
43Ba 

MeOH 60 4 100 43 45 (43) 

2 EtOH 85 2,5 100 42 46 (42) 

a Figyelembe véve az el nem reagált (stabilabb) izomert is. 
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43Aa 44 

 

   
 45 46 

 
22. táblázat: A 43a P-etil-oxafoszfabiciklo[2.2.2]oktén-származékokkal végzett (A [58%] és B [42%]) 

fragmentációs-foszforilezés 

2. lépés 

Sor 
Kiindulási 

anyag 
R2OH T (°C) t (h) 

Konverzió 43Aa 

izomerre nézve (%) 

Konverzió mindkét 

izomerre nézveb (%) 

Termék mennyiség 

(%) 

1 
43Aa 

MeOH 80 8 97 98 45 (98) 

2 EtOH 105 2,5 97 98 46 (98) 
b Figyelembe véve a kevésbé stabil izomert is (előző lépés). 

Olyan kísérleteket is végeztünk, melyek során az átalakítás első és második lépésében különböző 

alkoholokat (R2OH és R3OH) használtunk, és így a két 43a izomerből (A és B) kétféle foszfonsav-észter 

elegyét (45 + 46 vagy 46 + 47) állítottuk elő. Az egyik esetben MeOH oldószerben 60 °C-on 4 óráig 

végeztük az első, majd EtOH oldószerben 105 °C-on 2,5 óráig a második fragmentációs lépést. A 

második esetben, EtOH-t adtunk 43a prekurzorhoz és 85 °C-on 2,5 órán át reagáltattuk, majd az 

oldószert butanolra cseréltük, és105 °C-on további 2,5 óráig végeztük a reakciót. A foszfonsav-észterek 

(45 + 46 vagy 46 + 47) átlagosan 54:46%-os arányban képződtek, amely közel megegyezik 43Aa és 

43Ba kiindulási regioizomerek 58:42-es arányával. 

43Aa 

 
 

43Ba 
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Me (45)  Et (46) 53 (45) 47 (46) 

    
Et (46)  Bu (47) 54 (46) 46 (47) 

 

A P-alkil-oxafoszfabiciklo[2.2.2]oktén-prekurzorok (43a-c) (melyekben A és B aránya ~58-

42%) „egylépcsős” fragmentációs-foszforilezési reakcióját is elvégeztük MeOH, EtOH, valamint BuOH 

oldószeres közegen. A fragmentációt a hagyományos hőközlésen túl, MW besugárzással is 

megvalósítottuk, melyre korábban még nem volt példa. A termikus átalakításokat 80 és 105 °C-on 

végeztük el MeOH, illetve EtOH/BuOH jelenlétében, míg MW fűtéssel 85 és 105 °C-on végeztünk 

reakciókat (23. táblázat). Míg a hagyományos hőközléssel végzett fragmentációk átlagosan 78-100%-

os konverzióval mentek végbe, a MW fűtéssel megvalósított reakciók minden esetben teljesen 

végbementek, sőt, átlagosan feleannyi idő alatt, mint a termikus változatok.  
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A MW besugárzás tehát hatékonyan alkalmazható energiaközlési módszernek bizonyult, a P-

alkil-oxafoszfabiciklo[2.2.2]oktén-származékok áthidaló részének kilökésére is. 

 

23. táblázat: A P-alkil-oxafoszfabiciklo[2.2.2]oktén-származékok (43a-c) fragmentációs-foszforilezése 

Prekurzor R2OH Fűtési mód T (°C) t (h) Konverzió (%) 

43Aa és 43Ba 

MeOH 
Δ 80 8 97 

MW 85 4 100 

EtOH 
Δ 105 2 87 

MW 105 1 100 

BuOH 
Δ 105 2 85 

MW 105 1 100 

43Ab és 43Bb 

MeOH 
Δ 80 8 100 

MW 85 4 100 

EtOH 
Δ 105 2 81 

MW 105 1 100 

BuOH 
Δ 105 2 99 

MW 105 1 100 

43Ac és 43Bc 

MeOH 
Δ 80 8 100 

MW 85 4 100 

EtOH 
Δ 105 2 78 

MW 105 1 100 

BuOH 
Δ 105 2 100 

MW 105 1 100 
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4. KÍSÉRLETEK RÉSZLETES LEÍRÁSA 

4.1. Alkalmazott készülékek, analitikai és szerkezetvizsgálati leírások  

A mikrohullámú (MW) besugárzással végzett reakciókat egy 300 W maximális teljesítményű 

CEM Discover típusú, nyomásfeltéttel ellátott MW reaktorban hajtottuk végre.  

Az egyes reakciók lejátszódását a nyerstermékek 31P NMR vizsgálatával követtük. A 

reakcióelegyek tisztítására oszlopkromatográfiát alkalmaztunk. Az oszlopkromatográfiás elválasztások 

szilikagél adszorbensen történtek. 

Néhány esetben a foszfinok azonosítására GC-MS vizsgálatokat is végeztettünk. A GC-MS 

felvételeket Agilent 6890 N-GC-5973 NMSD típusú készüléken vették fel. A készülék egy 30 m x 0,25 

mm Restec, Rtx-5 SILMS típusú kolonnát tartalmazott, melyen 0,25 μm vastagságú filmréteg volt. A 

kolonna hőmérséklete 1 percig 45 °C volt, majd a hőmérsékletprogram percenként 10 °C-ot emelkedett, 

míg el nem érte a 310 °C-ot, ezt követően 17 percen keresztül tartotta ezt a hőmérsékletet. Az injektor 

250 °C-os volt, az AUX hőmérséklete pedig 280 °C volt. Vivőgázként He szolgált. A mérések Splitness 

üzemmódban történtek. 

A pontostömeg (HRMS) méréseket ZAB-2SEQ, Q-TOF, Thermo LTQ-FT Ultra 

tömegspektrométeren, valamint Waters GCT Premier készüléken ESI vagy EI módban végezték. 

Az előállított vegyületek szerkezetét 31P, 13C és 1H NMR spektroszkópiával igazoltuk, az 

oldószer minden esetben CDCl3 volt. A 31P NMR felvételek Avance-300 típusú készüléken 121,5 MHz-

en készültek, a kémiai eltolódásokat 85%-os foszforsavhoz viszonyították. A 13C és 1H NMR 

spektrumok Bruker-300 típusú spektrométerrel 75,5, valamint 300 MHz-en készültek, 

referenciaanyagként TMS szolgált. Néhány alkalmazott szilán szerkezetét 29Si NMR spektroszkópiával 

igazoltuk. A 29Si NMR felvételek Varian-Mercury-300 típusú készüléken 59,64 MHz-en készültek. A 

csatolások Hz-ben értendők. 

Az egykristály röntgendiffrakciós méréseket a Xcalibur, Sapphire3 diffraktométeren végezték 

(Mo-Kα röntgensugárzás, grafit monokromátor). A kapott egykristály röntgenszerkezetek finomítása 

Cambridge Crystallographic Data Centre programmal történt.  

Az elméleti kémiai számításokat a B3LYP/6-31G(d,p)274 módszerekkel végezték. A 

számításokhoz a Gaussian 09 (G09)275 programot alkalmazták. 

Az egyes kísérletek részletes leírása után a közleményekben megtalálható vegyületeket a 

megfelelő publikációra történő hivatkozással jelölöm, és csak a közleményekben nem szereplő 

vegyületek esetében adom meg azok analitikai jellemzőit. A dolgozatban szereplő vegyületszámot 

szögletes zárójelben követi a közleményben található számozás. 
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4.2. Kiindulási vegyületek előállítása 

4.2.1. Öttagú heterociklusos foszfin-oxidok (15a-e, 19a-d) szintézise 

Az 1-fenil- (15a),52,276 1-etil- (19a),238 1-propil- (19b),58 1- butil- (19c)58 és az 1-izopentil-3-

metil-3-foszfolén-1-oxid (19d),26 valamint a 3,4-dimetil-1-fenil-3-foszfolén-1-oxid (15b),276 az 1-fenil-

3-metil-2-foszfolén-1-oxid (15c),277 az 1-fenil-2-foszfolén-1-oxid (15d)277 és a 3-metil-1-fenilfoszfolán-

1-oxid (15e)7 előállítása az irodalomban leírt módon történt. 

 

4.2.2. Triaril- (22 és 24a,b), diarilalkil- (24c) és dialkilarilfoszfin-oxidok (26) szintézise 

A Grigrand-reagens (~ 34,0 mmol) vízmentes absz. dietil-éteres (35 ml) oldatát 0,9 g (35,7 mmol) 

magnéziumból és 34,1 mmol alkil-, illetve aril-halogenidből (5,8 g 4-brómtoluol, 6,5 g 4-bróm-

klórbenzol, 2,1 ml jódmetán, 3,1 ml 1-brómpropán, 3,7 ml 1-brómbután, 4,1 ml 1-bróm-3-metilbután) 

állítottuk elő. A Grignard-reagens oldatát 0 °C-on 3 g (15,5 mmol) diklór-fenilfoszfin-oxid vízmentes 

absz. dietil-éteres (15 ml) oldatához csepegtettük. A difenil-metilfoszfin-oxid (24c) szintézise során 0,43 

g (17,8 mmol) magnéziumból és 1,1 ml (17,1 mmol) jódmetánból készült Grigrand-reagens vízmentes 

absz. dietil-éteres (20 ml) oldatát 0 °C-on 3,7 g (15,5 mmol) klór-difenilfoszfin-oxid vízmentes absz. 

dietil-éteres (20 ml) oldatához csepegtettük. A beadagolást követően a reakcióelegyet 

szobahőmérsékleten 3 órán át kevertettük. Ezt követően az elegyhez jeges hűtés mellett 40 ml 10%-os 

sósavoldatot adtunk. A hidrolízis után a fázisokat szétválasztottuk, és a vizes fázist kétszer 50 ml dietil-

éterrel extraháltuk. Az egyesített szerves fázisokat szárítottuk (Na2SO4). Az illékony komponenseket 

vákuumbepárlással eltávolítottuk, és a nyersterméket oszlopkromatográfiásan (szilikagél állófázison 3% 

metanol tartalmú diklórmetán eluenssel) tisztítottuk. A bisz(4-klórfenil)fenilfoszfin-oxid (24b) 

kivételével – melyhez színtelen olajként jutottunk – a szekunder foszfin-oxidokat 75-86%-os termeléssel 

fehér kristályos formában kaptuk. 

Bisz(4-metilfenil)fenilfoszfin-oxid (24a): 31P NMR (CDCl3)  28,6, [δlit 29,2]278 

Bisz(4-klórfenil)fenilfoszfin-oxid (24b): 31P NMR (CDCl3)  27,7, [δlit 27,7]279 

Difenil-metilfoszfin-oxid (24c): 31P NMR (CDCl3)  29,9, [δlit 30,2]280 

Dimetil-fenilfoszfin-oxid (26a): 31P NMR (CDCl3)  33,9, [δlit 34,4]281 

Dipropil-fenilfoszfin-oxid (26b): 31P NMR (CDCl3)  40,3, [δlit 40,5]282 

Dibutil-fenilfoszfin-oxid (26c): 31P NMR (CDCl3)  42,0, [δlit 42,8]283 

Diizopentil-fenilfoszfin-oxid (26d) [18d]269 

A trifenilfoszfin-oxidot (22) vásároltuk (Aldrich Chemical Co). 

 



 

4. Kísérletek részletes leírása  Kovács Tamara 

75 

 

4.2.3. Szilán redukálószerek szintézise 

A fenilszilánt (3), az 1,1,3,3-tetrametil-disziloxánt (4) és a polimetil-hidrosziloxánt (5) 

vásároltuk (Aldrich Chemical Co), míg a naftilszilán (6), a benzilszilán (7), a bisz(4-metilfenil)szilán 

(8), a bisz(4-fenilfenil)szilán (9), a bisz(1-naftil)szilán (10), a bisz(9-antranil)szilán (11), a bisz(fluorén-

9-il)szilán (12), az 1,1,2,2-tetrafenil-diszilán (14) és a trinaftilszilán (14) redukálószereket egy 

együttműködés keretein belül Prof. Frank Uhlig és kutatócsoportja (Graz-i egyetem) szintetizálta az 

irodalomban leírt módon.284-288 Az alkalmazott polimetilhidrosziloxán átlagos molekulatömege 

Mn=1700-3200. 

 

4.3. Általános előírat a tercier foszfin-oxidok deoxigénezésére 

4.3.1. Általános előírat a heterociklusos P-fenil-foszfin-oxidok (15a-e) redukciójára toluol 

oldószerben 

0,55 mmol foszfolén vagy foszfolán-oxid (15a: 0,11 g, 15b: 0,11 g, 15c: 0,098 g, 15e: 0,11g) és 

0,20 ml (1,65 mmol) fenilszilánt (PhSiH3) (3), vagy 0,19 ml (1,1 mmol) 1,1,3,3-tetrametil-disziloxánt 

(TMDS) (4), vagy 0,042 ml (1,1 mmol) polimetil-hidrosziloxánt (PMHS) (5) és 2 ml toluol elegyét 

bombacsőben (lezárható, vastag falú üvegcső), a megfelelő hőmérsékletre temperált olajfürdőbe merítve 

a megfelelő ideig melegítettük nitrogén atmoszféra alatt. A beállított hőmérsékletek és a reakcióidők a 

10. és 11. táblázatban láthatóak. Ezt követően a reakcióelegyet 26°C-ra hűtöttük és a képződött 

foszfinokat (16a-e) azonnal továbbalakítottuk a megfelelő szulfidokká (17a-e) vagy borán-komplexekké 

(18a-e). 

A triklórsziánnal végzett kísérletek során 0,11 g (0,55 mmol) 1-fenil-3-metil-3-foszfolén-1-

oxidot (15a) 2 ml toluolban oldottuk. Az első eljárás során ehhez az oldathoz 0 °C-on 0,17 ml (1,65 

mmol) triklórszilánt adtunk, majd 3 óráig reagáltattuk nitrogén atmoszféra alatt, miközben hagytuk 

szobahőmérsékletre felmelegedni. A képződő 16a foszfint azonnal továbbalakítottuk szulfiddá (17a). 

A második eljárás során 0,11 g (0,55 mmol) 1-fenil-3-metil-3-foszfolén-1-oxid (15a) 2 ml 

toluollal készült oldatához 0,16 ml (1,98 mmol) piridint, majd 0,067 ml (0,66 mmol) triklórszilánt 

adtunk szobahőmérsékleten. A reakcióelegyet ezt követően 2 óráig forraltuk nitrogén atmoszféra alatt. 

Az elegyet nitrogén atmoszféra alatt szűrtük, majd az így képződő (szűrletben lévő) 16a foszfint azonnal 

továbbalakítottuk szulfiddá (17a) (10. táblázat). 

4.3.1.1. Általános előírat a heterociklusos P-fenil-foszfin-szulfidok (17a-e) előállítására 

Az előző lépésben előállított foszfinok (16a-e) (~0,55 mmol) toluolos oldatához, 20,7 mg (0,65 

mmol) kénport adtunk nitrogén atmoszféra alatt. A keveréket 26 °C-on, 12 óráig kevertettük, majd az 

oldószert vákuumban eltávolítottuk. A kapott nyersterméket 31P NMR segítségével vizsgáltuk a 

konverziók meghatározása érdekében, majd oszlopkromatográfiás módszerrel tisztítottuk (eluens: 
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hexán – etil-acetát 9:1). A 17a-e szulfidokat sűrű olaj formájában kaptuk meg, 72-95%-os termeléssel. 

A reakciók részletei a 10. és 11. táblázatban találhatóak. 

1-Fenil-3-metil-3-foszfolén-1-szulfid (17a) [3]266 

3,4-Dimetil-1-fenil-3-foszfolén-1-szulfid (17b) [13]266 

1-Fenil-3-metil-2-foszfolén-1-szulfid (17c) [14]266 

1-Fenil-2-foszfolén-1-szulfid (17d) [15]266 

1-Fenil-3-metil-foszfolán-1-szulfid (17e) [16]266 

 

4.3.1.2. Általános előírat a heterociklusos P-fenil-foszfin-boránok (18a-e) előállítására 

Az előző lépésben előállított foszfinok (16a-e) (~0,55 mmol) toluolos oldatához, 0,55 ml (1,1 

mmol) 2M borán-dimetilszulfid tetrahidrofurános oldatot adtunk, és az elegyet 26 °C-on nitrogén 

atmoszférában 3 órán át kevertettük. Ezután a reakcióelegyhez 1,5 ml vizet adva és azt 15 percig 

kevertetve elbontottuk a feleslegben alkalmazott borán-dimetilszulfid reagens maradékát, majd a kivált 

bórsavat szűréssel eltávolítottuk. A két fázist elválasztottuk, ezután a szerves fázist szárítottuk (Na2SO4). 

A bepárlást követően kapott nyersterméket oszlopkromatográfiásan tisztítottuk (szilikagél, 3% 

metanoltartalmú diklórmetán). A 18a-e boránokat sűrű olaj formájában kaptuk meg, 81-86%-os 

termeléssel.  

1-Fenil-3-metil-3-foszfolén-1-borán (18a) [4]266 

3,4-Dimetil-1-fenil-3-foszfolén-1-borán (18b) [17]266 

1-Fenil-3-metil-2-foszfolén-1-borán (18c) [18]266 

1-Fenil-2-foszfolén-1-borán (18d) [19]266 

1-Fenil-3-metil-foszfolán-1-borán (18e) [20]266 

 

4.3.2. Általános előírat a heterociklusos foszfin-oxidok (15a-e és 19a-d) oldószermentes 

redukciójára  

0,55 mmol foszfolén vagy foszfolán-oxid (15a: 0,11 g, 15b: 0,11 g, 15c: 0,098 g, 15e: 0,11g, 

19a: 0,08 g, 19b: 0,09 g, 19c: 0,10 g, 19d: 0,10 g) és 0,068 ml (0,55 mmol) fenilszilánt (PhSiH3) (3), 

vagy 0,19 ml (1,1 mmol) 1,1,3,3-tetrametil-disziloxánt (TMDS) (4), vagy 0,042 ml (1,1 mmol) 

polimetil-hidrosziloxánt (PMHS) (5), vagy 0,55 mmol egyéb szilánt: 0.087 ml naftilszilánt (NaphSiH3) 

(6), vagy 0,075 ml benzilszilánt (BnSiH3) (7), vagy 0,12 ml bisz(4-metilfenil)szilánt [(4-MePh)2SiH2] 

(8), vagy 0,16 g bisz(4-fenilfenil)szilánt [(4-PhPh)2SiH2)] (9), vagy 0,20 g bisz(1-naftil)szilánt [(1-

Naph)2SiH2] (10), vagy 0,21 g bisz(9-antranil)szilánt (Anth2SiH2) (11), vagy 0,20 g bisz(fluorén-9-

il)szilánt (Fluorenil2SiH2) (12), vagy 0,19 g 1,1,2,2-tetrafenil-diszilánt [(Ph2SiH)2] (14), vagy 0,23 g 

trinaftilszilánt (1-Naph3SiH) (14) mértünk be a reakcióedénybe. A reakciókat zárt rendszerben végeztük, 

nitrogén atmoszféra alatt. A reakciólegyet megfelelő ideig melegítettük bombacsőben, a megfelelő 
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hőmérsékletre temperált olajfürdőbe merítve, vagy pedig kereskedelmi forgalomban kapható MW 

csőben, egy nyomáskontrollált feltéttel ellátott CEM MW reaktorban, 100-150W-tal besugározva. Ez 

általában 5-10 bar körüli nyomást eredményezett. A beállított hőmérsékletek és a reakcióidők a 10-13. 

táblázatokban láthatóak. Ezt követően a reakcióelegyet hagytuk 26 °C-ra hűlni és a képződött 

foszfinokat (16a-e és 20a-d) azonnal továbbalakítottuk a megfelelő szulfidokká (17a-e és 21a-d). 

 

4.3.2.1. Általános előírat a heterociklusos foszfin-szulfidok (17a-e és 21a-d) előállítására 

Az előző lépésben előállított ~0,55 mmol foszfinokhoz (16a-e és 20a-d) 2ml diklórmetánt és 

20,7 mg (0,65 mmol) kénport adtunk nitrogén atmoszféra alatt. A keveréket 26 °C-on, 12 óráig 

kevertettük, majd az oldószert vákuumban eltávolítottuk. A kapott nyersterméket 31P NMR segítségével 

vizsgáltuk a konverziók meghatározása érdekében, majd oszlopkromatográfiás módszerrel tisztítottuk 

(eluens: hexán – etil-acetát 9:1). A 16a-e és 20a-d szulfidokat sűrű olaj formájában kaptuk meg, 81-

98%-os termeléssel. A reakciók részletei a 10-13. táblázatokban találhatók. 

1-Fenil-3-metil-3-foszfolén-1-szulfid (17a) [11]267, [11]268, [3a]269 

17b-e (jellemzés: lásd 4.3.1.1. fejezet) 

1-Etil-3-metil-3-foszfolén-1-szulfid (21a) [3b]269 

3-Metil-1-propil-3-foszfolén-1-szulfid (21b) [3c]269 

1-Butil-3-metil-3-foszfolén-1-szulfid (21c) [3d]269 

1-Izopentil-3-metil-3-foszfolén-1-szulfid (21d) [3e]269 

 

4.3.3. Általános előírat a heterociklusos foszfinok (16a-e) oxidációjára 

0,55 mmol foszfolén vagy foszfolán oxid (15a: 0,11 g, 15b: 0,11 g, 15c: 0,11 g, 15d: 0,098 g, 

15e: 0,11g) és 0,068 ml (0,55 mmol) fenilszilán (PhSiH3) elegyét bombacsőben, 80°C-on 3 óráig 

melegítettük a rekció teljes lejátszódása érdekében, nitrogén atmoszféra alatt. Ezt követően a 

reakcióelegyet 3 napig állni hagytuk levegőn és így a megfelelő 16a-e foszfinok és 15a-e foszfin-oxidok 

keverékéhez jutottunk. A kapott elegyek összetételét GC-MS, és 31P-NMR segítségével 

tanulmányoztuk. A konverziókat a nyerstermék 31P NMR vizsgálatával határoztuk meg. A termékek 

arányai 3. ábrán láthatóak. 

1-Fenil-3-metil-3-foszfolén-1-oxid (15a): 31P NMR (CDCl3)  57,4, [δlit 58,4]276; (MS, m/z: 192) 

3,4-Dimetil-1-fenil-3-foszfolén-1-oxid (15b): 31P NMR (CDCl3)  47,7, [δlit 47,9]276; (MS, m/z: 206) 

1-Fenil-3-metil-2-foszfolén-1-oxid (15c): 31P NMR (CDCl3)  61,9, [δlit 62,7]276; (MS, m/z: 192) 

1-Fenil-2-foszfolén-1-oxid (15d): 31P NMR (CDCl3)  62,2, [δlit 62,4]289; (MS, m/z: 1786) 

1-Fenil-3-metil-foszfolán-1-oxid (15e): 31P NMR (CDCl3)  60,4; 60,7 (2 izomer), [δlit 60,6 (major 

izomer)]7; (MS, m/z: 194) 
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1-Fenil-3-metil-3-foszfolén (16a): 31P NMR (CDCl3)  -16,7, [δlit -16,4]276; (MS, m/z: 176) 

3,4-Dimetil-1-fenil-3-foszfolén (16b): 31P NMR (CDCl3)  -32,3, [δlit -32,1]276; (MS, m/z: 190) 

1-Fenil-3-metil-2-foszfolén (16c): 31P NMR (CDCl3)  4,2, [δlit 4,1]290; (MS, m/z: 176) 

1-Fenil-2-foszfolén (16d): 31P NMR (CDCl3)  -1,6, [δlit -2,0]290; (MS, m/z: 162) 

1-Fenil-3-metil-foszfolán (16e): 31P NMR (CDCl3)  -11,4; -11,8 (2 izomer); (MS, m/z: 178) 

 

4.3.4. Általános előírat a triaril- (22 és 24a,b), diarilalkil- (24c) és dialkilarilfoszfin-oxidok 

(26a-d) redukciójára 

0,55 mmol foszfin-oxidot (22: 0,15 g, 24a: 0,17g, 24b: 0,19 g, 24c: 0,12 g , 26a: 0,09 g , 26b: 

0,12 g , 26c: 0,13 g, 26d: 0,15g) és a megfelelő mennyiségű fenilszilánt (3: 0,068 ml (0,55 mmol),ill. 

0,20 ml (1,65 mmol)), vagy 1,1,3,3-tetrametil-disziloxánt (4: 0,20 ml (1,1 mmol), ill. 0,50 ml (2,75 

mmol)), vagy polimetil-hidrosziloxánt (PMHS) (5: 0,042 ml (1,1 mmol), ill. 0,10 ml (2,75 mmol)), vagy 

0,55 mmol egyéb szilánt : 0,087 ml naftilszilánt (6), vagy 0,075 ml benzilszilánt (7), vagy 0,12 ml 

bisz(4-metilfenil)szilánt (8), vagy 0,16 g bisz(4-fenilfenil)szilánt (9), vagy 0,20 g bisz(1-naftil)szilánt 

(10), vagy 0,19 g 1,1,2,2-tetrafenil-diszilánt (14), mértünk be a reakcióedénybe. A reakciókat zárt 

rendszerben végeztük, nitrogén atmoszféra alatt. A reakcióelegyet megfelelő ideig melegítettük 

bombacsőben, a megfelelő hőmérsékletre temperált olajfürdőbe merítve, vagy pedig kereskedelmi 

forgalomban kapható MW csőben, egy nyomáskontrollált feltéttel ellátott CEM MW reaktorban, 100-

150W-tal besugározva. (Ez általában 5-10 bar körüli nyomást eredményezett.) A beállított 

hőmérsékletek és a reakcióidők a 14-16. táblázatokban találhatóak. Ezt követően a reakcióelegyet 26 

°C-ra hagytuk lehűlni. A nyersterméket 31P NMR segítségével vizsgáltuk a konverziók meghatározása 

érdekében, majd oszlopkromatográfiás módszerrel tisztítottuk, eluensként hexán – etil-acetát 9:1 arányú 

elegyét használva. A foszfinokat fehér szilárd anyagként (23), illetve színtelen olaj formájában (25 és 

27) kaptuk, 80-95%-os termeléssel. 

Trifenilfoszfin (23) [2]267, [13]268 

Bisz(4-metilfenil)fenilfoszfin (25a) [4]267 

Bisz(4-klórfenil)fenilfoszfin (25b) [6]267 

Difenil-metilfoszfin (25c) [17]269 

Dimetil-fenilfoszfin (27a) [8]267, [19a]269 

Dipropil-fenilfoszfin (27b) [19b]269  

Dibutil-fenilfoszfin (27c) [19c]269  

Diizopropil-fenilfoszfin (27d) [19d]269 
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4.3.5. Általános előírat a szilánok oxidációjának tanulmányozása 

0,10 g (0,52 mmol) 1-fenil-3-metil-3-foszfolén-1-oxid (15a) és 0,13 ml (1,04 mmol) fenilszilán 

(3), vagy 0,18 ml (1,04 mmol) 1,1,3,3-tetrametil-disziloxán (4), vagy 0,20 ml (5,2 mmol) polimetil-

hidrosziloxán (5), vagy 0,15 g (0,52 mmol) bisz(1-naftil)szilán (10), vagy 0,19 g (0,52 mmol) 1,1,2,2-

tetrafenil-diszilán (14) elegyét bombacsőben, a megfelelő hőmérsékletre temperált olajfürdőbe merítve 

a megfelelő ideig melegítettük, nitrogén atmoszféra alatt. Az egyes redukciók hőmérsékletét és 

reakcióidejét korábbi kísérleteink alapján (lásd 10. és 12. táblázatok) úgy választottuk meg, hogy azok 

lehetőleg teljesen lejátszódjanak. Ezt követően a reakcióelegyet 26°C-ra hűtöttük, majd a nyerstermék 

29Si NMR és GC-MS vizsgálatával tanulmányoztuk a szilánok oxidációját. A 29Si NMR és GC-MS 

méréseket Prof. Frank Uhlig és kutatócsoportja (Graz-i egyetem) végezte.  

Fenilszilán (3) [1] oxidált származékai*268 

1,1,3,3-Tetrametil-disziloxán (4) [2] oxidált származékai*268 

Polimetil-hidrosziloxán (5) [3] oxidált származékai*268 

Bisz(1-naftil)szilán (10) [7] oxidált származékai*268 

1,1,2,2-Tetrafenil-diszilán (14) [8] oxidált származékai*268 

*Az oxidált származékok és azok 29Si NMR és GC-MS adatai a publikáció "results and discussion" fejezetében számozatlanul 

szerepelnek. 

 

4.4. Az áthidalt P-heterociklusos foszfin-oxidok előállítása és reakcióképességének 

vizsgálata 

4.4.1. Általános előirat az 1-alkil- (28a-d) és 1-fenil-3,4-dibróm-3-metil-2,3,4,5-tetrahidro-

1H-foszfol-oxidok (28e) előállítására 

 
 

34,9 mmol 1-alkil (19a: 5,0 g, 19b: 5,5 g, 19c: 6,0 g, 19d: 6,5 g) illetve 1-fenil-3-metil-2,5-

dihidro-1H-foszfol-oxidot (15a: 6,7 g) 50 ml diklórmetánban oldottuk, majd 1,9 ml (5,9 g) bróm 20 ml 

diklórmetánnal készült oldatát adtuk hozzá csepegtetve, 0 °C-on. A reakcióelegyet 3 óráig kevertettük, 

miközben hagytuk szobahőmérsékletre melegedni. A reakcióelegyet bepároltuk, majd 

oszlopkromatográfiás eljárással tisztítottuk (szilikagél, 3% metanoltartalmú diklórmetán), amikoris a 

megfelelő 1-alkil/fenil-3,4-dibróm-3-metil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-foszfol-oxidot (28a-e) két izomer 

keverékeként kaptuk meg. 
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3,4-Dibróm-1-etil-3-metil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-foszfol-1-oxid (28a) [2a]270 

3,4-Dibróm-1-propil-3-metil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-foszfol-1-oxid (28b) [2b]270 

3,4-Dibróm-1-izobutil-3-metil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-foszfol-1-oxid (28c) [2c]270 

3,4-Dibróm-1-izopentil-3-metil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-foszfol-1-oxid (28d) [2d]270 

3,4-Dibróm-1-fenil-3-metil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-foszfol-1-oxid (28e)291 

Termelés: 82%, sűrűn folyó olaj, a termék két diasztereomer keverékeként képződött. 31P NMR (CDCl3) : 48,9 

(72%) és 53,7 (28%); [M + H]+
mért = 350,9157, C11H14Br2OP-re számított 350,9144. 

 

4.4.2. Általános előirat a 7-foszfanorbornén-7-oxid-származékok (31, 32a és 33) 

előállítására 

4.4.2.1. Általános előirat a 3-metil-1H-foszfol-oxidok dimerjeinek (33) előállítására 

 

 

23,7 mmol dibróm-tetrahidro-foszfol-oxid (28a: 7,2 g, 28b: 7,5 g, 28c: 7,9 g, 28d: 8,2 g, 28e: 8,3 

g) 60 ml toluollal készült oldatához 4,9 ml (48,5 mmol) trietil-amint adtunk. A reakcióelegyet 3 napig 

kevertettük szobahőmérsékleten, majd leszűrtük és a szűrletet vákuum alatt bepároltuk. A nyersterméket 

oszlopkromatográfiás eljárással tisztítottuk (szilikagél, 3% metanoltartalmú diklórmetán), így a 

megfelelő termékeket (33a-e) kaptuk halványsárga olaj formájában. 

3,10-Dietil-5,8-dimetil-3,10-difoszfatriciklo[5.2.1.02,6]deka-4,8-dién-3,10-dioxid (33a) [6a]270 

3,10-Dipropil-5,8-dimetil-3,10-difoszfatriciklo[5.2.1.02,6]deka-4,8-dién-3,10-dioxid (33b) [6b]270 

3,10-Diizobutil-5,8-dimetil-3,10-difoszfatriciklo[5.2.1.02,6]deka-4,8-dién-3,10-dioxid (33c) [6c]270 

3,10-Diizopentil-5,8-dimetil-3,10-difoszfatriciklo[5.2.10.2,6]deka-4,8-dién-3,10-dioxid (33d) [6d]270 

3,10-Difenil-5,8-dimetil-3,10-difoszfatriciklo[5.2.10.2,6]deka-4,8-dién-3,10-dioxid (33e) 

Termelés: 86%, halványsárga olaj. 31P NMR (CDCl3) : 54,6 (P1), 80,8 (P8), J = 37,2,  (CDCl3)
99: 55,1 (P1), 81,7 

(P8), J = 40,0; MS, [M + H]+
mért = 381,11651, C22H23O2P2-re számított 381,11678.  
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4.4.2.2. A 3-metil-1H-foszfol-oxidok (30) csapdázása NFMI-del és NMMI-del 

 
 

6,9 mmol dibróm-tetrahidro-foszfol-oxidot (28a: 2,1 g, 28b: 2,2 g, 28c: 2,3 g, 28d: 2,4 g, 28e: 

2,4 g) és 1,6 g (8,9 mmol) NFMI-et feloldottuk 30 ml toluolban, ehhez a keverékhez 2,0 ml (14,1 mmol) 

trietil-amint adtunk. A reakcióelegyet 6 napig kevertettük szobahőmérsékleten, majd leszűrtük és a 

szűrletet vákuum alatt bepároltuk. Az így kapott terméket oszlopkromatográfiás eljárással tisztítottuk 

(szilikagél, 3% metanoltartalmú diklórmetán), amikoris a megfelelő termékhez jutottunk (31a-e). 

10-Etil-8-metil-4-fenil-4-aza-10-foszfatriciklo[5.2.1.02,6]dec-8-én-3,5-dion-10-oxid (31a) [4a]270 

10-Propil-8-metil-4-fenil-4-aza-10-foszfatriciklo[5.2.1.02,6]dec-8-én-3,5-dion-10-oxid (31b) [4b]270 

10-Izobutil-8-metil-4-fenil-4-aza-10-foszfatriciklo[5.2.1.02,6]dec-8-én-3,5-dion-10-oxid (31c) [4c]270 

10-Izopentil-8-metil-4-fenil-4-aza-10-foszfatriciklo[5.2.1.02,6]dec-8-én-3,5-dion-10-oxid (31d) [4d]270 

10-Fenil-8-metil-4-fenil-4-aza-10-foszfatriciklo[5.2.1.02,6]dec-8-én-3,5-dion-10-oxid (31e) 

Termelés: 80%, halványsárga kristály, op.: 238-239 °C, op.119: 239-241 °C; 31P NMR (CDCl3) : 83,5,  

 (CDCl3)
70: 83,9; [M + H]+

mért = 364,1072, a C21H19O3PN-re számított 364,1103. 

A 32a vegyületet az előbbi recept szerint állítottuk elő, 2,1 g (6,9 mmol) dibróm-tetrahidro-foszfol-

oxidot (28a) és 1,0 g (8,9 mmol) NMMI-et alkalmazva.  

10-Etil-8-metil-4-metil-4-aza-10-foszfatriciklo[5.2.1.02,6]dec-8-én-3,5-dion-10-oxid (32a) [5a]270 

 

4.4.3. A foszfanorbornén-7-oxid-származékok (33) redukciója 

4.4.3.1.  A P-fenil-7-foszfanorbornén-7-oxid-származék (33e) redukciója szilánokkal 

0,08 mmol (30 mg) foszfol-oxid dimer (33e) 0,45 ml kloroform-d oldószer és 0,020 ml (0,16 

mmol) PhSiH3 (3) vagy 0,035 ml (0,16 mmol) (4-MePh)2SiH2 (8) vagy 0,025 ml (0,16 mmol) NaphSiH3 

(6) vagy 0,025 ml (0,32 mmol) PMHS (5) elegyét a megfelelő ideig melegítettük egy lezárt NMR 

csőben, a megfelelő hőmérsékletre temperált olajfürdőbe merítve, nitrogén atmoszféra alatt. A beállított 

hőmérsékletek és a reakcióidők a 18. táblázatban láthatóak. A reakcióelegyet ezt követően hagytuk 

lehűlni 26 °C-ra, majd az így kapott nyersterméket 31P NMR és GC-MS segítségével vizsgáltuk. 

3,10-Difenil-5,8-dimetil-3,10-difoszfatriciklo[5.2.1.02,6]deka-4,8-dién (36) 

31P NMR (CDCl3) : 15,4 (P1), 120,2 (P8), J = 25,1,  (CDCl3)
292: 15,0 (P1), 119,8 (P8), J = 24,4; MS, [M + H]+

mért 

= 349,3732, C22H23P2 számított 349,3735.  
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3,10-Difenil-5,8-dimetil-3,10-difoszfatriciklo[5.2.1.02,6]deka-4,8-dién-3-oxid (35) 

31P NMR (CDCl3) : 53,6 (P1), 130,7 (P8), J = 41,4, MS, [M + H]+
mért = 365,3722, C22H23P2O számított 365,3724.  

1-Fenil-3,5-dimetil-cisz-3a,7a-dihidrofoszfindol-1-oxid (37) 

31P NMR (CDCl3) : 59,5, MS, [M + H]+
mért = 257,2929, C16H18PO számított 257,2928.  

1-Fenil-3,5-dimetil-cisz-3a,7a-dihidrofoszfindol (38) 

31P NMR (CDCl3) : 26,7,  (CDCl3)166:27,5, MS, [M + H]+
mért = 241,2938, C16H18P számított 241,2936.  

 

4.4.3.2. Általános előirat a 3-metil-1H-foszfol-oxid dimerek monoborán (39a-e) és diborán 

származékainak (40a,e) előállítására 

 

 

0,10 mmol foszfol-oxid dimert (33a: 0,028 g, 33b: 0,031 g, 33c: 0,034 g, 33d: 0,037 g, 33e: 

0,038 g) 0,15 ml diklórmetánban oldottunk, majd 0,15 ml (0,30 mmol) borán-dimetilszulfid 2 M-os 

THF-os oldatát csepegtettünk hozzá. A reakcióelegyet megfelelő ideig melegítettük bombacsőben, adott 

hőmérsékletre temperált olajfürdőbe merítve, vagy 26 °C-on kevertettük ugyanilyen geometriájú zárt 

reakcióedényben. A MW kísérleteket, kereskedelmi forgalomban kapható MW csőben valósítottuk meg, 

egy nyomáskontrollált feltéttel ellátott CEM MW reaktorban, 50-80 W-tal besugározva. (Ez általában 

5-10 bar nyomást eredményezett.) A beállított hőmérsékletek és a reakcióidők a 19. és 20. táblázatokban 

találhatóak. A reakció lejátszódása után a reakcióelegyet hagytuk szobahőmérsékletre hűlni. Ezt 

követően 0,15 ml vizet adtunk hozzá, amivel 10 percig kevertettük, majd a bórsavat kiszűrtük. A szerves 

fázist elválasztottuk és Na2SO4 szárítószerrel szárítottuk. A nyersterméket bepároltuk. A terméket 31P 

NMR segítségével vizsgáltuk a konverziók meghatározása érdekében, majd oszlopkromatográfiás 

módszerrel tisztítottuk (szilikagél, 3% metanoltartalmú diklórmetán). Ily módon, a tisztítást követően a 

vegyületeket (39a-e) színtelen, részben kristályosodó folyadék formájában kaptunk meg. 

3,10-Dietil-5,8-dimetil-3,10-difoszfatriciklo[5.2.1.02,6]deka-4,8-dién 3-oxid-10-borán (39a) [2b]272 

3,10-Dipropil-5,8-dimetil-3,10-difoszfatriciklo[5.2.1.02,6]deka-4,8-dién 3-oxid-10-borán (39b) [2c]272 

3,10-Diizobutil-5,8-dimetil-3,10-difoszfatriciklo[5.2.1.02,6]deka-4,8-dién 3-oxid-10-borán (39c) [2d]272 

3,10-Diizopentil-5,8-dimetil-3,10-difoszfatriciklo[5.2.1.02,6]deka-4,8-dién 3-oxid-10-borán (39d) [2e]272 

3,10-Difenil-5,8-dimetil-3,10-difoszfatriciklo[5.2.1.02,6]deka-4,8-dién 3-oxid-10-borán (39e) [2a]272 
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3,10-Dietil-5,8-dimetil-3,10-difoszfatriciklo[5.2.1.02,6]deka-4,8-dién 3,10-diborán (40a) [3b]272 

3,10-Difenil-5,8-dimetil-3,10-difoszfatriciklo [5.2.1.02,6]deka-4,8-dién 3,10-diborán (40e) [3a]272 

 

4.4.4. Általános előírat a 2,3-oxafoszfabiciklo[2.2.2]oktén-1-oxidok (43a-c) előállítására  

 

 

1,6 mmol 7-foszfanorbornén (31a: 0,50 g, 31b: 0,52 g, 31c: 0,55 g) 5 ml száraz diklórmetánnal 

készített oldatához 1,4 g (6,4 mmol) 77%-os m-klór-perbenzoesavat adtunk, és a reakcióelegyet 

szobahőmérsékleten 7 órán át kevertettük. Ezután 0,71 g (12,3 mmol) vízmentes kálium-fluoridot 

adtunk hozzá, és további 3 óráig kevertettük. Az így kapott szuszpenziót leszűrtük (Celite 500), a 

szűrletet bepároltuk. A kapott terméket 10 ml közel telített NaHCO3 oldattal extraháltuk. Az így kapott 

nyersterméket Na2SO4 szárítószerrel történő szárítást, majd bepárlást követően oszlopkromatográfiás 

eljárással tisztítottuk (szilikagél, 3% metanoltartalmú diklórmetán), amikoris a megfelelő termékekhez 

(43a-c) jutottunk.  

5- és 6-Metil-3-etil-2,3-oxafoszfabiciklo[2.2.2]okt-5-én-N-fenil-7,8-dikarbamid 3-oxid (43a) [17a]273 

5- és 6-Metil-3-propil-2,3- oxafoszfabiciklo[2.2.2]okt-5-én-N-fenil-7,8-dikarbamid 3-oxid (43b) [17b]273 

5- és 6-Metil-3-izobutil-2,3- oxafoszfabiciklo[2.2.2]okt-5-én-N-fenil-7,8-dikarbamid 3-oxid (43c) [17c]273 

 

4.4.5. A 2,3-oxafoszfabiciklo[2.2.2]oktén-származékok (43) termikus fragmentációja 

alkoholok jelenlétében  

4.4.5.1. Általános előírat a 5- és 6-metil-3-etil-2,3-oxafoszfabiciklo[2.2.2]oktén-származék (43a) 

kétlépcsős fragmentációs-foszforilezési reakciójára 

0,050 g (0,15 mmol) oxafoszfabiciklo[2.2.2]oktén (43a) (mely 58:42 arányban tartalmazta az A 

és B izomereket) és 3,0 mmol alkohol (MeOH: 0,12 ml, EtOH: 0,18 ml) elegyét bombacsőben, a 

megfelelő hőmérsékletre temperált olajfürdőbe merítve a megfelelő ideig melegítettük. A beállított 

hőmérsékletek és a reakcióidők a 21. táblázatban találhatóak A rekcióelgyet ezt követően bepároltuk, 

majd a termékelegy összetételét 31P NMR segítségével vizsgáltuk. 

A kapott termékelegy (ami 44 vagy 46 és 43Aa-t tartalmazott) és 3,0 mmol alkohol (MeOH: 0,12 

ml, EtOH: 0,18 ml, BuOH: 0,27 ml) keverékét ismét a megfelelő hőmérsékletre temperált olajfürdőbe 
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merítve a megfelelő ideig melegítettük (22. táblázat). A rekcióelgyet ezt követően bepároltuk, majd a 

termékelegy összetételét 31P NMR segítségével vizsgáltuk. 

 

4.4.5.2. Általános előírat a 2,3-oxafoszfabiciklo[2.2.2]oktén-származékok (43a-c) fragmentációs-

foszforilezési reakciójára 

0,15 mmol oxafoszfabiciklo[2.2.2]oktén (43a: 0,050 g, 43b: 0,052 g, 43c: 0,054 g) (izomerarány: 

43a: 58% A és 42% B, 43b: 60% A és 40% B, 43c: 56% A és 44% B) és 3,0 mmol alkohol (MeOH: 

0,12 ml, EtOH: 0,18 ml, BuOH: 0,27 ml) elegyét megfelelő ideig melegítettük bombacsőben, a 

megfelelő hőmérsékletre temperált olajfürdőbe merítve, vagy pedig kereskedelmi forgalomban kapható 

MW csőben, egy nyomáskontrollált feltéttel ellátott CEM MW reaktorban, 100-150W-tal besugározva. 

A beállított hőmérsékletek és a reakcióidők a 23. táblázatban találhatóak A reakcióelegyet ezt követően 

bepároltuk, majd a termékelegy összetételét 31P NMR és LC-MS segítségével vizsgáltuk. 

Monometil-etilfoszfonát (45) [19]273 

Monoetil-etilfoszfonát (46) [20]273 

Monobutil-etilfoszfonát (47) [21]273 

Monometil-propilfoszfonát (48) [22]273 

Monoetil-propilfoszfonát (49) [23]273 

Monobutil-propilfoszfonát (50) [24]273 

Monometil-izobutilfoszfonát (51) [25]273 

Monoetil-izobutilfoszfonát (52) [26]273 

Monobutil-izobutilfoszfonát (53) [27]273 
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5. ÖSSZEFOGLALÁS 

Doktori munkám során célunk volt a különféle tercier foszfin-oxidok szilánokkal végzett 

redukciójának (deoxigénezésének) tanulmányozása, amit lehetőleg katalizátorok hozzáadása nélkül, a 

zöldkémia alapelveit szem előtt tartva kívántunk megvalósítani.  

A foszfin-oxidok redukcióját oldószerben és oldószer hozzáadása nélkül is elvégeztük, a fűtést 

pedig hagyományos hőközléssel (), vagy mikrohullámú (MW) besugárzással biztosítottuk. Az 

elvégzett kísérletekben az oldószer mellőzésével a redukciók gyorsabban játszódtak le. A fűtési módot 

tekintve valamennyi esetben megmutatkozott a MW kedvező, reakciót gyorsító hatása, így a 

leghatékonyabb átalakításokat ezzel a módszerrel értük el. 

  
 

 

Az elvégzett deoxigénezési kísérletek alapján az alkalmazott szilánokra az alábbi reaktivitási 

sorrendet állítottuk fel.  

 

 

Megállapítottuk, hogy azon szilánok voltak a reakcióink során a leghatékonyabbak, melyekben 

a szilíciumatomhoz három hidrogénatom kapcsolódott. A szilíciumatomhoz kapcsolódó további 

szubsztituensek méretének növekedésével (nagyobb sztérikus gátlás) a szilánok reakcióképessége 

rendre kisebbnek mutatkozott. Néhány deoxigénezési kísérlet során vizsgáltuk az alkalmazott szilánok 

sorsát (oxidációját) is. 

Különféle ciklusos és aciklusos foszfin-oxidok deoxigénezését végeztük el, melynek alapján 

javaslatot tettünk a vizsgált foszfin-oxidok redukcióban mutatott reaktivitására is. A foszforatom körüli 

sztérikus gátlás nagyban befolyásolta a reakcióképességet, így triarilfoszfin-oxidok esetén volt szükség 

a legerélyesebb reakciókörülményekre a teljes átalakításhoz. A legnagyobb reakciókészséget a ciklusos-

származékok (foszfolén-oxidok) tanúsították Ennek egyik oka az lehet, hogy a gyűrűrendszer tovább 

csökkenti a sztérikus gátat, másfelől pedig a gyűrűfeszültség és a gyűrűben lévő telítetlenség is 

elősegítheti a nagyobb reakciókészséget.
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Vizsgáltuk különféle ciklusos foszfinok levegőn történő állás hatására bekövetkező oxidációját 

is. Megállapítottuk, hogy a foszfinok oxidációs hajlamát nagymértékben befolyásolja a gyűrűben lévő 

telítetlenség és a gyűrűhöz kapcsolódó metil-szubsztituens is. 

 

 

Kutatómunkám másik fő irányát az áthidalt P-heterociklusos foszfin-oxidok szintézise, 

redukciós és fragmentációs reakcióinak vizsgálata jelentette. Ennek során a kutatócsoportunkban 

kidolgozott módszer alapján, Diels–Alder-reakcióval új, P-alkil- és az irodalomból ismert P-fenil-7-

foszfanorbornéneket állítottunk elő kiváló termeléssel. A kapott származékok közül néhányat 

röntgenkrisztallográfiával és kvantumkémiai számításokkal is tanulmányoztuk, melyek hozzájárultak a 

vegyületcsalád és a Diels–Alder-reakció mélyebb megismeréséhez. 

 

 

Tanulmányoztuk a P-alkil- és összehasonlításképpen P-fenil-szubsztituált foszfol-oxid dimerek 

redukcióját szilánokkal (PhSiH3, PMHS, (4-MePh)2SiH2, NaphSiH3) és borán-dimetilszulfiddal.  

A P-fenil-származék redukciója a szilánok többségével nem eredményezett egységes terméket, 

ugyanis a redukcióval párhuzamosan fragmentáció is végbement, ami alacsonyabb hőmérsékleten sem 

volt visszaszorítható. A naftilszilánnal (NaphSiH3) ugyanakkor meglepően jó szelektivitással kaptuk a 

kívánt kétszeresen deoxigénezett-származékot. 

A P-alkil- és P-fenil-foszfol-oxid dimerek redukcióját borán-dimetilszulfiddal elvégezve azt 

találtuk, hogy a redukálószer és az oldószer mennyiségének, valamint az alkalmazott hőmérsékletnek 

igen nagy befolyása van a reakció lefutására. Az átalakítást minimális mennyiségű oldószerben végezve, 

már igen enyhe körülmények között végbement a feszült, áthidalt rész deoxigénezése. Megállapítottuk 

továbbá, hogy a foszforatomhoz kapcsolódó szubsztituensek nagymértékben befolyásolták a reakció 

szelektivitását és a reakciókészséget. 
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Hatékonyan megvalósítottuk a P-alkil-szubsztituált 7-foszfanorbornének Baeyer–Villiger-

oxidációval történő gyűrűbővítését. Így különféle oxafoszfabiciklo[2.2.2]okténeket állítottunk elő, 

melyek termikus hőközléssel kiváltott fragmentációs-foszforilezési reakcióit vizsgáltuk. 

 

Azt találtuk, hogy az előállított oxafoszfabiciklo[2.2.2]oktének két regioizomere (A és B) eltérő 

stabilitású. Ezt felhasználva, szelektíven, két lépésben végeztük el a két izomer (elsőként a kevésbé 

stabil (B), majd a stabilabb (A) izomer) termikus fragmentációját. Az áthidaló rész kilökését MW 

besugárzással is megvalósítottuk. Az MW fűtés hatására a reakció lényegesen gyorsabban játszódott le 

mint hagyományos hőközléssel. 

 

Összességében tehát elmondható, hogy doktori munkám során különféle szilánok 

felhasználásával, olcsó, hatékony, felhasználóbarát és a zöldkémia elveivel összhangban lévő 

eljárásokat dolgoztunk ki foszfin-oxidok deoxigénezésére. A redukciókat katalizátorok hozzáadása 

nélkül, az oldószer mellőzésével és MW fűtéssel tettük hatékonyabbá. Az elvégzett kísérletek alapján 

felállítottuk a vizsgált foszfin-oxidok és szilánok reaktivitási sorrendjét, melynek alapján 

megállapítottuk, hogy a kisebb sztérikus gátlással rendelkező molekulák rendelkeztek nagyobb 

reakcióképességgel. Vizsgáltuk néhány ciklusos foszfin oxidációs hajlamát, illetve a szilánok 

oxidációjával képződő származékokat. Azt tapasztaltuk, hogy előbbi esetben gyűrűhöz kapcsolódó 

metilcsoportnak és a gyűrűben lévő kettőskötésnek, míg az utóbbi átalakításban a sztérikus hatásoknak 

volt nagy szerepük. 

Áthidalt heterociklusos foszfin-oxidokat, elsősorban új P-alkil-szubsztituált 7-

foszfanorbornéneket állítottunk elő, melyeket szilánokkal, illetve borán-dimetilszulfiddal redukáltunk. 

A szilánokkal végzett deoxigénezés többségében nem eredményezett egységes terméket, míg borán-
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dimetilszulfiddal a reakció szelektivitása a reakciókörülmények változtatásával kellően befolyásolható 

volt. A P-szubsztituensek változtatása nagymértékben befolyásolta a szelektivitást és a 

reakciókészséget. 

Végezetül oxafoszfabiciklo[2.2.2]okténeket állítottunk elő, melyek 2 izomerének szelektív 

termikus fragmentációját valósítottuk meg. A MW technika segítségével a fragmentációs átalakításokat 

is igen hatékonyan végeztük el.
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6. TÉZISEK 

1. A korábbi triklórszilánt alkalmazó módszer helyett kidolgoztunk egy egyszerű, fenilszilánt 

alkalmazó mikrohullámmal (MW) segített oldószermentes eljárást 1-fenil- és 1-alkil-3-foszfolén-

1-oxidok, 1-fenil-2-foszfolén-1-oxidok és egy 1-fenil-foszfolán-1-oxid redukciójára [1-4]. 

2. A drága fenilszilánt valamelyest erélyesebb körülmények között az olcsó, szilikonipari 

melléktermék 1,1,3,3-tetrametil-disziloxánnal (TMDS) és polimetil-hidrosziloxánnal (PMHS) 

helyettesíteni tudtuk. Azt találtuk, hogy MW körülmények között nincs szükség különféle 

katalizátorokra, amiket mások hagyományos melegítés mellett alkalmaztak [1-4]. 

3. A deoxigénezési eljárást aciklusos foszfin-oxidokra (Ar3PO, Ar2RPO és ArR2PO) is kiterjesztettük. 

Megállapítottuk, hogy ezek a származékok az öttagú gyűrűs foszfin-oxidok hasonló reakcióinál 

valamelyest erélyesebb körülményeket igényelnek, és a kisebb térkitöltésű szubsztituenseket 

tartalmazó foszfin-oxidok könnyebben deoxigénezhetők. Arra a következetésre jutottunk, hogy a 

reakcióképesség főleg sztérikus tényezőktől függ [2, 4]. 

4. Feltérképeztük különféle – ismert illetve először általunk alkalmazott – szilánok (ArSiH3, RSiH3, 

Ar2SiH2, R2SiH2, Ar3SiH, >SiH-HSi<) reakcióképességét, és megállapítottuk, hogy ez esetben is a 

sztérikus tényezők a meghatározóak. Minél több H-atom van a Si-atomon, annál reakcióképesebb 

a szilán [3, 4]. 

5. Új, a foszforatomon alkil-helyettesítőt tartalmazó 7-foszfanorbornén-származékokat állítottunk elő. 

Kvantumkémiai számítások segítségével felderítettük a regio- és sztereospecifikus Diels–Alder-

cikloaddíciós dimerizációk energetikáját és mechanizmusát. A magas szintű számítások a Diels–

Alder-cikloaddíciós lépés aszinkronitását támasztották alá. Kísérleti eredményeink összhangban 

voltak a számításokkal [5]. 

6. A mellékreakciók miatt szilánokkal nem deoxigénezhető 7-foszfanorbornén származékok 

redukciójára egy borán-dimetilszulfidot alkalmazó, könnyen kivitelezhető módszert fejlesztettünk 

ki [6]. 

7. A 7-foszfanorbornének Baeyer–Villiger-oxidációjával képzett új, P-alkil-szubsztituált 

oxafoszfabiciklo[2.2.2]oktén-oxidokat két eltérő stabilitású regioizomer elegyeként kaptuk, 

melyeket fragmentációs-foszforilezési reakciókban hasznosítottunk. Bizonyítottuk a két izomer 

némiképp különböző fragmentációs reakcióképességét. Elsőként igazoltuk, hogy a MW besugárzás 

– mint hatékony energiaközlési módszer – alkalmas az oxafoszfabiciklo[2.2.2]oktén-oxidok 

fragmentációs reakciójának kiváltására [7]. 
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Nyilatkozat

 

 

Alulírott Kovács Tamara 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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