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1. Bevezetés 

Az átmenetifém katalizált keresztkapcsolási reakciók megbízható és hatékony módszert kínálnak 

az egyik legfontosabb szerves kémiai átalakítás, a C-C kötés kialakításának megvalósítására. 

E reakciók felfedezésüket követően, az elmúlt 30 év során hatalmas fejlődésen mentek keresztül, 

melynek következtében hamar ipari alkalmazást is nyertek, versenytársaivá válva ezáltal a 

korábbi, tradicionális C-C kötés kialakítási módszereknek (Grignard-, Wittig-, aldolreakciók). 

Felhasználásuk számos előnye között említhető, hogy a klasszikus C-C kötés kialakítási 

reakcióknál sokkal jobb atomhatékonysággal és megnövekedett funkciós csoport toleranciával 

rendelkeznek, ráadásul optimális alkalmazásuk során kevesebb melléktermék keletkezik.  

Bár az újonnan kidolgozott módszerek számos természetes vegyület és biológiailag aktív 

molekula szintézisét tették lehetővé, továbbá az anyagtudományi szempontból fontos optikai 

anyagok előállításában is fontos szerephez jutottak, a jól látható fejlődés ellenére a reakciók 

méretnövelése továbbra is komoly kihívást jelent. Ennek egyik alapvető oka, hogy a felhasznált 

katalizátorok és ligandumok drágák, alkalmazásuk pedig gyakran szabadalmi okok miatt 

korlátozott. További technológiai szempontból kiemelt probléma a katalizátorok alacsony hő és 

oxigénnel szembeni stabilitása, ami összefüggésbe hozható azzal, hogy a katalizátorok fejlesztése 

során a leggyakrabban a TOF növelését tartják szem előtt. A robosztusság és a stabilitás hiánya a 

katalizátorok tárolását és a reakciók kivitelezését egyaránt megnehezíti. Az inert atmoszféra és a 

viszonylag nagy mennyiségű (1-10 mol%) katalizátor alkalmazása nem csak körülményes, de 

gazdaságtalan is. Ugyancsak a gyenge stabilitás kellemetlen következménye a katalizátorok 

magasabb hőmérsékleten tapasztalható degradálódása, melynek során a katalizátorokról leváló 

fém palládium részecskék kisebb klaszterré, majd azt követően inaktív palládium-feketévé állnak 

össze. E nem kontrollált bomlási folyamat jelentősen megnehezíti az újrahasznosítást, a 

hulladékkezelést és a reakcióelegy feldolgozását is, ami jelentős költségnövelő tényezőt jelent a 

termelésben. 

A keresztkapcsolási reakciókban rejlő lehetőségek felismerése miatt azonban a felsorolt 

nehézségek leküzdését célzó kutatások, így az alkalmas katalizátorok fejlesztése folyamatosan az 

érdeklődés középpontjában áll. Ebbe az izgalmas fejlesztési irányzatba kapcsolódott be néhány 

éve kutatócsoportunk.   
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2. Célkitűzések 

Kutatócsoportunk néhány évvel ezelőtt, az organokatalizátorok immobilizálási területén elért 

eredményeinket alapul véve, trifluorometil csoportokkal szubsztituált, elektronhiányos foszfán 

ligandum jelenlétében előállított egy új palládium(0) komplexet. Erről a vegyületről hamar 

kiderült, hogy az eddigi keresztkapcsolások során alkalmazott katalizátoroktól jelentősen eltérő 

fizikai és kémiai sajátságokkal rendelkezik, s különleges tulajdonságai révén a fent említett 

technológiai jellegű problémákra egy új megoldást jelenthet. Páratlan stabilitásának 

köszönhetően szobahőmérsékleten évekig eltartható, magas hőmérsékleten végzett Suzuki 

reakciókban alacsony töltettel, akár inert technika nélkül is jól alkalmazható és visszanyerhető. 

Ezen eredmények alapján doktori munkám során a szóban forgó molekula pontos 

szerkezetfelderítésére, stabilitásának vizsgálatára, valamint különleges tulajdonságainak 

értelmezésére fókuszáltunk. 

A komplex szintézisének méretnövelése mellett célul tűztük ki a katalizátor Suzuki reakciókban 

történő alkalmazásának optimálását, valamint az e reakciókban felhasználható szubsztrátok 

körének bővítését.  

Emellett szerettük volna a katalizátor alkalmazhatóságát kiterjeszteni további átmenetifém 

katalizált keresztkapcsolási reakciókra, így Heck és Sonogashira kapcsolásokra, továbbá a 

manapság méltán népszerű C-H kötés aktiválási reakciókra is. 
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3. Eredmények 

A kutatásaink során elért eredményeket a következő pontokban foglalhatjuk össze. 

1. Az új komplex pontos szerkezetének meghatározásához 1H-, 13C-, 31P- és 19F-NMR 

spektroszkópiát, MALDI-TOF tömegspektrometriát, MP-AES és FAAS méréseket, 

valamint egykristály röntgendiffrakciót alkalmaztunk. E vizsgálatok során 

bebizonyítottuk, hogy az újonnan előállított vegyület három foszfán ligandumot 

tartalmazó, 16 elektronos Pd(0) komplex. 

2. A komplex fizikai tulajdonságainak meghatározásakor fény derült arra, hogy e vegyület 

meglepően magas olvadásponttal rendelkezik (225°C, N2 atm. alatt), levegőn erélyesebb 

körülmények között (40°C-on, 75% páratartalom mellett) is legalább 2 évig eltartható, és 

a fluoratomok jelenlétéből adódó hidrofób tulajdonsága révén a legtöbb szerves 

oldószerben még magas hőmérsékleten is rendkívül rosszul oldható. 

3. A katalizátor stabilitásának vizsgálatához felhasznált elméleti számítások, valamint a 

röntgenszerkezetek tanulmányozásából nyert eredmények egyaránt azt mutatták, hogy a 

komplex stabilitásáért a jelenlévő másodlagos erők, pontosabban az aromás ligandum-

ligandum diszperziós kölcsönhatások felelősek. 

4. A katalizátor Suzuki reakciókban való alkalmazhatóságát a 2-brómpiridin és különbözően 

szubsztituált dioxaborolánok kapcsolásában vizsgáltuk.  

 

E reakciók tanulmányozása során megállapítottuk, hogy azok számos, eltérő típusú 

oldószer alkalmazása esetén is, alacsony katalizátor mennyiség használata mellett jó 

hozammal játszódtak le, így a kapcsolások kivitelezésére az iparilag fontos class III típusú 

oldószerek is alkalmasak voltak. Továbbá megfigyeltük, hogy kis mennyiségű (10-15 

V/V%) víz jelenléte a szerves oldószerek mellett kedvez a reakciók kimenetelének, 

bázisként pedig sok esetben a K2CO3 helyett K3PO4 is alkalmazható.  

5. Mikrohullámú reaktorban végzett kísérleteink során azt tapasztaltuk, hogy a katalizátor 

egyéb foszfán ligandumokkal történő együttes alkalmazásával növelhető a reaktivitás. 
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Difenilfoszfinobután segéd ligandum jelenlétében, magasabb hőmérséklet alkalmazása 

mellett (140-160°C) a katalizátor nem csak a fokozott reakciókészségű brómvegyületek 

kapcsolását, hanem a kereskedelmi forgalomban könnyebben hozzáférhető, bár kevésbé 

reaktív 2-klórpiridin kapcsolását is lehetővé tette. A reakció optimálása után, a legjobb 

körülmények alkalmazásával, a csupán 5 perc alatt lejátszódó reakciókban számos biaril 

vegyületet előállítottunk és minden esetben jó hozamot sikerült elérnünk. A már említett 

vegyületek mellett egy iparilag is fontos molekulát, a Boscalid nevű növényvédőszer 

szintézisének intermedierét is jó hozammal sikerült előállítanunk. 

6. A katalizátor sikeresen alkalmaztuk sztirol és különbözően szubsztituált brómbenzol 

származékok Heck reakciójában is.  

 

E reakciókban az amid típusú oldószerekkel (NMP, DMF) és a kozmetikai iparban 

gyakran alkalmazott, alacsony toxicitású glicerin-formállal jó hozamokat sikerült 

elérnünk, ugyanakkor azt is megállapítottuk, hogy a Suzuki reakcióknál tapasztalt széles 

oldószerskála a Heck reakcióknál meglehetősen leszűkült. Az aromás halogénvegyület 

szubsztituáltsága jelentősen befolyásolta a kapott hozamokat, így a legjobb eredményeket 

az elektronszívó szubsztituensek jelenléte esetén, a leggyengébb kitermeléseket pedig a 

sztérikusan zsúfolt brómbenzol származékoknál tapasztaltuk. 

A brómbenzol és a sztirol Heck reakcióját mikrohullámú reaktorban is végrehajtottuk, a 

kevésbé reaktív klórbenzol kapcsolását azonban nem sikerült megvalósítanunk. 

7. A katalizátor aktivitását a fenilacetilén és néhány telítetlen brómvegyület Sonogashira 

kapcsolásában is vizsgáltuk.  

 

Eredményeink alapján ezek a reakciók abban az esetben adtak jobb hozamot, ha a 

katalizátorunkat K2CO3 bázis jelenlétében, de hozzáadott rézsó nélkül alkalmaztuk.  

Ezt követően azt vizsgáltuk, hogy az alkalmazott oldószerek milyen hatást gyakorolnak a 

keletkező difenilacetilének hozamára. A 4-brómtolul kapcsolása esetén 110°C-on, 

butanolban, egy nap alatt gyakorlatilag teljes konverziót értünk el, és szintén jó hozamot 
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adott a MeOH/H2O (5/1), a DMSO és a glicerin-formál oldószerek alkalmazása is.  

Az NMP és MIBK oldószer jelenlétében végrehajtott kísérletek azonban sikertelenek 

voltak. A Sonogashira reakciók esetén tapasztalt izolált hozamok sajnos elmaradtak a 

Suzuki és a Heck reakciók során tapasztalt jobb kitermelésektől, vagyis jelenlegi 

eredményeink alapján a katalizátor az acetilének ilyen típusú kapcsolására kevésbé 

alkalmas. 

8. Az említett keresztkapcsolási reakciók során előállított termékek döntő többségének ICP-

AES mérések segítségével meghatároztuk a maradék palládium-tartalmát. A 

reakcióelegyek feldolgozásának módja természetesen befolyásolta a termékek 

palládiumtartalmát. A flash kromatográfiás tisztítással izolált vegyületek 

palládiumtartalma a kimutatási határ alatt volt. Meglepő azonban, hogy egy adott 

reakciótípuson és feldolgozási módon belül is, a szubsztrát jellegétől függően 

meglehetősen eltérő értékeket kaptunk. A termékek palládiumtartalma néhány esetben 

viszonylag egyszerű feldolgozási módszer alkalmazása mellett is kifejezetten alacsony 

volt, ami fontos lehet a későbbi alkalmazások során. 

9. A Szuperstabil Pd(0) katalizátort benzol, furán, tiazol, benztiofén, imidazol és oxazol 

származékok C-H aktiválási reakciójában is kipróbáltuk. 

 

A reakciókörülmények optimálását követően, különbözően szubsztituált aromás 

brómvegyületek felhasználásával 16 biaril molekulát sikerült előállítanunk. Általánosan 

elmondható, hogy a katalizátor alkalmazásával a kiindulási (hetero)aromás vegyületeket 

rövid idő alatt, teljes konverzióval sikerült átalakítanunk és a várt termékeket közepes, 

illetve jó hozammal izoláltuk. A reakciók kis mennyiségű (0,5-2 mol%) katalizátor 

jelenlétében is jól teljesítettek és a kapcsolások során nem volt szükség inert technika 

alkalmazására. Fontos megemlíteni, hogy a direkt arilezési reakciókban tipikusan 

gyengébben teljesítő 1-Me-imidazol kapcsolása során kiemelkedően jó hozamot értünk el, 

ugyanakkor a sztérikusan zsúfolt brómbenzol származék valamint a csökkent reaktivitású 

klóracetofenon C-H aktiválását nem sikerült megvalósítanunk. 
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10. Végül kihasználva katalizátorunk stabilitását és rossz oldhatóságát, annak 

felhasználhatósági körét két gyakorlati szempontból praktikus megoldással, áramlásos 

rendszerben történő alkalmazással, illetve előzetes formulázással bővítettük.  

Az áramlásos reaktorban végrehajtott néhány próbakísérlet során a Suzuki reakciók esetén 

biztató eredményeket értünk el, ám az is világossá vált számunkra, hogy a kutatás 

folytatásához precízebb eszközökre (pontosabban szabályozható pumpára) lesz 

szükségünk, ugyanis csak kisebb áramlási sebességek alkalmazása mellett várhatunk 

teljes konverziót és maximális kitermelést. A katalizátor nagyfokú stabilitása lehetővé 

tette, hogy azt a keresztkapcsolási reakciók gyakran alkalmazott bázisával, a kálium-

karbonáttal előre összekeverjük és présgép segítségével olyan, jól definiált tablettává 

alakítsuk, ami jelentősen leegyszerűsíti a Suzuki reakciók kivitelezését és felgyorsítja az 

ipari kutatások kezdeti fázisában jellemző, nagyszámú próbareakciók kivitelezését. 

4. A doktori értekezés alapját képező publikációk 

 

[1] A. Jakab, Z. Dalicsek, T. Holczbauer, A. Hamza, I. Pápai, Z. Finta, G. Timári, T. Soós: 

„Superstable Palladium(0) Complex as an Air- and Thermostable Catalyst for Suzuki Coupling 

Reactions”, Eur. J. Org. Chem. (Online megjelenés dátuma: 2014.11.21.) DOI: 

10.1002/ejoc.201403214 

[2] A. Jakab, Z. Dalicsek, T. Soós: „Robust and Efficient Catalyst Possessing Electron-deficient 

Ligand for the Palladium-Catalyzed Direct Arylation of Heteroarenes”, Eur. J. Org. Chem. 

(Online megjelenés dátuma: 2014.10.31.) DOI: 10.1002/ejoc.201402586 

 

 


