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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 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. 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. A foszfinok redukcióval (deoxigénezéssel) regenerálhatóak a foszfin-

oxidokból. A redukció emellett igen lényeges a különféle P-ligandok szintézisének végső 

lépésében is.  

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 (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.2 A MW technika előnyeit figyelembe véve, redukciós és fragmentációs 

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

 

                                                 
1 Hérault, D.; Nguyen, D. H.; Nuel, D.; Buono, G. Chem. Soc. Rev. 2015, 44, 2508. 
2 Keglevich, G. Magy. Kém. Folyóirat 2008, 114, 81. 
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2. Irodalmi háttér 

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

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

ártalmasabb, kevésbé reakcióképes vagy igen drága vegyületek. A laboratóriumi gyakorlatban és 

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

illékony és korrozív. A kereskedelmi forgalomban találhatóak kevésbé ártalmas, könnyen 

alkalmazható redukálószerek is. Ide sorolhatóak a fenilszilánok vagy a sziloxán típusú 

származékok, például az 1,1,3,3-tetrametildisziloxán (TMDS) és a poli(metil-hidrosziloxán) 

(PMHS) szilikonipari melléktermékek. Az említett sziloxánok azonban kisebb reaktivitásúak, 

mint pl. a Cl3SiH, így a reaktivitás növelése érdekében az irodalomban gyakran fém-komplex-, 

illetve Brønsted-sav katalizátor jelenlétében alkalmazzák őket deoxigénezésre. A katalizátor 

létjogosultsága azonban esetenként nem bizonyított. 

Az irodalomban található deoxigénezési módszerek általában nem felelnek meg 

maradéktalanul az egyszerűség, az olcsó kivitelezhetőség, a magas hozam és a környezetbarát 

reakciómegvalósítás kritériumainak. Éppen ezért próbáltunk egy könnyen kivitelezhető és 

környezetbarát szintézist kidolgozni egyszerű és áthidalt heterociklusos foszfin-oxidok 

deoxigénezésére. 

Az irodalomban MW fűtési mód már számos különböző szintézis során bizonyította 

kedvező reakciót gyorsító hatását, ugyanakkor az általunk tanulmányozni kívánt deoxigénezési 

eljárásokban korábban még nem használták ezt a hőközlési módszert.  

 

3. Kísérleti módszerek 

A mikrohullámú 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 – a legtöbb esetben – „flash”-kromatográfiát alkalmaztunk. Az 

oszlopkromatográfiás elválasztások szilikagél adszorbensen történtek.  

Az előállított vegyületek szerkezetét 31P, 13C és 1H NMR spektroszkópiával, valamint HRMS 

mérésekkel igazoltuk. 

Az elméleti kémiai számítások B3LYP/6-31G(d,p) módszerrel készültek. 
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4. Eredmények 

4.1. Öttagú heterociklusos foszfin-oxidok redukciója fenilszilánnal 

Sikeresen megvalósítottuk az 1-fenil- (1a,f) és 1-alkil-3-foszfolén-1-oxidok (1b-e), 1-fenil-

2-foszfolén-1-oxidok (1g,h) és egy 1-fenilfoszfolán-1-oxid (1i) redukcióját különféle szilánokkal 

(fenilszilánnal (5), 1,1,3,3-tetrametildisziloxánnal (6) és poli(metil-hidrosziloxánnal) (7)). A 

reakciókat aromás oldószerben és oldószer nélkül is elvégeztük, hagyományos melegítéssel vagy 

MW besugárzással fűtve. A gyűrűs foszfin-oxidokból (1) képződő foszfinok (2) levegőn 

könnyen oxidálódnak, stabilizálásukat azonban szulfidok (3), illetve borán-komplexek (4) 

képzésével eredményesen elvégeztük. 

 
1 

  
2 

 
 

3 

 

 

 
4 

 
 

Megállapítottuk, hogy a vizsgált szilánok közül a fenilszilán (PhSiH3, 5) hozzáadásával 

érhető el a leghatékonyabb átalakulás, így ez a redukálószer alkalmasnak bizonyult a korábban 

alkalmazott triklórszilán kiváltására. Hagyományos melegítés mellett a modellvegyület (1a) 

redukcióját fenilszilánnal toluolban 80 °C-on 3 óra alatt valósítottuk meg, oldószer nélkül pedig 

1 óra alatt. Mikrohullámmal még gyorsabb átalakulást értünk el (40 perc), így alkalmazásának 

köszönhetően egy hatékony oldószermentes eljárást dolgoztunk ki öttagú heterociklusos foszfin-

oxidok fenilszilánnal végzett deoxigénezésére [1-4]. 
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4.2. Öttagú heterociklusos foszfin-oxidok redukciója sziloxánokkal 

Ugyan a fenilszilán (5) bizonyult a leghatékonyabbnak az öttagú heterociklusos foszfin-

oxidok deoxigénezésére, de magas ára miatt költséghatékonyabb alternatív megoldások 

kidolgozása vált szükségessé. Ily módon olcsóbb sziloxánokkal, méghozzá a TMDS (6) és 

PMHS (7) redukálószerekkel végeztük el modellvegyületek (1a-i) deoxigénezését hagyományos 

és mikrohullámú melegítéssel. 

 
 

 
PhSiH3 TMDS PMHS 

5 6 7 

 

Azt találtuk, hogy a fenilszilán (5) az olcsó, szilikonipari melléktermék TMDS (6) és 

PMHS (7) redukálószerekkel valamelyest erélyesebb körülmények között helyettesíthető (1. 

ábra). Az eredmények alapján világossá vált, hogy az alkalmazott körülmények között nincs 

szükség rá, hogy a reakciót különféle katalizátorokkal gyorsítsuk, ugyanis a reakciók 

hatékonyságát MW besugárzással növelni tudtuk [1-4]. 

 

1. ábra: Foszfin-oxidok(1a,f-h) deoxigénezése szilánokkal különböző körülmények között
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4.3. Aciklusos foszfin-oxidok deoxigénezése szilánokkal 

Az öttagú heterociklusos foszfin-oxidok deoxigénezésére kidolgozott oldószermentes,  

hagyományos és MW fűtéssel végzett eljárást kiterjesztettük különféle aciklusos foszfin-

oxidokra, méghozzá Ar3PO (8e-g), Ar2RPO (8h) és ArR2PO (8a-d) származékokra is. 

   

8  9 

 

 
 

Megállapítottuk, hogy az öttagú gyűrűs foszfin-oxidokhoz képest az aciklusos származékok 

deoxigénezése erélyesebb körülményeket igényel (2. ábra). Úgy találtuk, hogy a foszforatom 

körüli sztérikus tényezők döntő befolyással bírnak a reakcióképességre. A vizsgált származékok 

közül a triarilfoszfin-oxidok rendelkeznek a legkisebb reakcióképességgel. A ciklusos-

származékok (foszfolén-oxidok) könnyebb redukálhatósága a sztérikus tényezők mellett a 

gyűrűfeszültséggel van összefüggésben [2, 4]. 

    
  

1a 1b-e 8a-d 8h 8e-g  

2. ábra: A vizsgált foszfin-oxidok reakcióképességi sorrendje 
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4.4. A szilánok reaktivitásának összehasonlítása 

Feltérképeztük különféle szilánok reakcióképességét, melyek között ismert, kereskedelmi 

forgalomban kapható (5-7) továbbá redukciós célból eddig még nem vizsgált –a grazi egyetem 

munkatárai által előállított és rendelkezésünkre bocsátott – származékok (10-18) is szerepeltek 

(3.ábra). 

 
 

 
  

  

5 6 7 10 11 12 13 
 

     

14 15 16 17 18 

3. ábra: A kutatás során alkalmazott szilán redukálószerek 

Megállapítottuk, hogy a szilán redukálószerek reaktivitását tekintve is a sztérikus tényezők 

a meghatározóak (4.ábra). Minél több H-atom kapcsolódik a Si-atomon, annál reakcióképesebb a 

szilán. A vizsgált vegyületek közül a 3 redukcióra alkalmas H-atomot tartalmazó PhSiH3 (5), 

NaftilSiH3 (10) és BnSiH3 (11) reagensek a legnagyobb reaktivitásúak. A kevésbé reaktív 

származékokban (6,7,12-17) a Si-atomhoz 2 H-atom kapcsolódik és jórészt nagy térkitöltésű 

szubsztituenseket tartalmaznak [3, 4]. 

 

        
5 10 11 12 7 6 17  

 

     
14 16 13 15 18 

4. ábra: A vizsgált szilánok reaktivitási sorrendje 



 8 

4.5. 7-Foszfanorbornén-származékok előállítása és vizsgálata kvantumkémiai 

számításokkal 

Az irodalomban kevéssé ismertek a foszforatomon alkil-szubsztituenst tartalmazó 

foszfanorbornén-származékok, így új, a foszforatomon alkil-helyettesítőt tartalmazó 7-

foszfanorbornén-származékokat (21-23) állítottunk elő P-alkil foszfolén-oxidokból (1) kiindulva 

2 lépésben, Diels–Alder cikloadícióval. 

 
1 

  
19 

  
20 

 

 

  
21 22 

 

 

 
23 

    

 

Kvantumkémiai számítások segítségével felderítettük az 1-metil- és 1-fenil-1H-foszfolén-

oxidok (24) regio- és sztereospecifikus Diels–Alder-cikloaddíciós dimerizációinak energetikáját 

és mechanizmusát. Meghatároztuk B3LYP/6-31G(d,p) számítással a lehetséges izomerekhez 

vezető átmeneti állapotok (TS) energiaszintjeit és a lehetséges termékek relatív energiáit, melyek 

alapján igazoltuk, hogy a legkedvezőbb a C izomer képződése, ami a preparatív kísérletek során 

szelektíven izolálható (5. ábra). Kísérleti eredményeink összhangban voltak a számításokkal. 
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5. ábra: Az 1H-foszfol-oxidok (24) dimerizációjával levezethető endo és exo izomerek 

A magas szintű számítások alátámasztották, hogy az 1-metil-1H-foszfol-oxid (24a) 

dimerizációjának átmeneti állapotában a két képződő kötés nem egyszerre alakul ki, hanem 

időben kissé eltolódva. A dimerizáció (Diels–Alder-cikloaddíció) ebben az esetben nem szinkron 

folyamat (6. ábra) [5]. 

 

6. ábra: Az 1-metil-1H-foszfol-oxid (24a) dimerizációjára számított 3D energia felület a C5-C3’ és a C2-C2’ 

kötéstávolságok függvényében. 
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4.6. A 7-Foszfanorbornén-származékok redukciójának tanulmányozása 

A P-fenil-7-foszfol-oxid dimer (25) szilánokkal [PhSiH3 (5), PMHS (7), (4-MePh)2SiH2 

(12)] végzett deoxigénezése nem eredményezett egységes terméket, a redukcióval párhuzamosan 

zajló fragmentációs mellékreakciók miatt, amit alacsonyabb hőmérsékleten sem tudtunk 

visszaszorítani. A naftilszilánnal (10) jó szelektivitással állítottuk elő a kívánt kétszeresen 

deoxigénezett-származékot (27). 

 

 
25 

 

 

 

 
26  27 

 

 

 
28  29 

 

Kidolgoztunk egy minimális oldószerigényű, enyhe körülmények között végbemenő 

módszert a P-alkil- és P-fenil-foszfol-oxid dimerek (23a-d és 25) redukciójára borán-

dimetilszulfid alkalmazásával, mellyel szelektívebben elvégezhető a kívánt redukció. 

Megállapítottuk továbbá, hogy a foszforatomhoz kapcsolódó szubsztituensek nagymértékben 

befolyásolták a reakció szelektivitását és a reakciókészséget [6]. 
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4.7. Oxafoszfabiciklo[2.2.2]oktén-származékok előállítása és fragmentációjának 

vizsgálata 

Hatékonyan elvégeztük a 7-foszfanorbornének (21) Baeyer–Villiger-oxidációját, mellyel 

új, P-alkil-szubsztituált oxafoszfabiciklo[2.2.2]oktén-oxidokat (32) állítottunk két eltérő 

stabilitású regioizomer elegyeként. 

 

 

Azt találtuk, hogy az előállított oxafoszfabiciklo[2.2.2]oktének (32) két regioizomere (A és 

B) eltérő stabilitású, amit felhasználva, szelektíven, két lépésben megvalósítottuk az izomerek 

(elsőként a kevésbé stabil (B), majd a stabilabb (A) izomer) termikus fragmentációját.  

Elsőként igazoltuk, hogy a MW besugárzás – mint hatékony energiaközlési módszer – 

alkalmazható az oxafoszfabiciklo[2.2.2]oktén-oxidok fragmentációs reakciójának kiváltására Az 

áthidaló rész kilökését MW besugárzással elvégezve a reakciók lényegesen gyorsabban 

játszódtak le, mint hagyományos hőközléssel [7]. 

 



 12 

5. 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]. 
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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]. 

6. Alkalmazási lehetőségek 

Az adott vegyületcsaládra kidolgozott eljárás általánosabb érvényű, így más foszfin-oxidok 

deoxigénezésére is használható. Az általunk kifejlesztett hatékony, fenilszilánnal MW és 

oldószermentes körülmények között megvalósított deoxigénezési módszert alkalmazva 

kutatócsoportunkban eredményesen valósították meg bisz(foszfonometil)-aminok redukcióját 

mellyel értékes ligandumokhoz jutottak.3 Az olcsó és könnyen kivitelezhető sziloxánokkal, MW 

fűtéssel, oldószer hozzáadása nélkül végzett redukciós eljárás alkalmas lehet a foszfin 

reagenseknek a nagy mennyiségben képződő foszfin-oxid hulladékból történő regenerálására. 

A foszfin-oxidok redukciója és az áthidalt feszült gyűrűs foszfin-oxidok fragmentációja 

témában elért eredményeink gazdagítják a MW technika alkalmazási területeinek tárházát.  

Az előállított egyszerű és áthidalt foszfinokat reagensként lehet alkalmazni pl. a Wittig-

reakcióban, valamint átmenetifém-komplex katalizátorokban mint ligandumok kerülhetnének 

felhasználásra. 

                                                 
3 Bálint, E.; Tripolszky, A.; Jablonkai, E.; Karaghiosoff, K.; Czugler, M.; Mucsi, Z.; Kollár, L.; Pongrácz, P.; 

Keglevich, G. J. Org. Chem. 2016, 81, 111-121. 
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