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1. Bevezetés 

 

A 21. században a társadalom alapvető szükségleteinek jelentős részét a vegyipar 

szolgálja ki és teljesíti be, ezáltal mindennapjaink szerves részéve vált. Ez az összefonódás az 

egyik legfőbb hajtóereje az alkalmazott ipari eljárások, és ezzel párhuzamosan az azok alapjául 

szolgáló tudományterületek, így a szerves kémia folyamatos fejlődésének. A modern civilizáció 

egyre növekvő igényeire jelentenek választ és megoldást például a katalitikus eljárások, 

amelyek folyamatos fejlődése teszi csak lehetővé ezen növekvő igények megfelelő kielégítését. 

A katalízisnek, illetve a katalizátorfejlesztésnek azonban jelenleg kettős kihívással kell 

megküzdenie nap, mint nap. Amellett, hogy a katalizátorok hatékonyságának növelése 

folyamatos cél és elvárás, egyre erősödő nyomást jelent az, hogy az aktivitás megtartása mellett 

fenntartható, környezetbarát eljárások kerüljenek kifejlesztésre. 

Ennek megfelelően a 20. és 21. század fordulójáig kiemelt szereppel rendelkező 

átmenetifém-tartalmú katalizátorok mellett mára legalább ugyanolyan fontosságra tettek szert 

a szerves molekulák által katalizált, ún. organokatalitikus eljárások. 

Az organokatalízis területének fejlődéséhez elengedhetetlen az új katalitikus elvek 

felfedezése, azok kiaknázása, valamint olyan katalizátorok fejlesztése, melyek nemcsak egyedi 

eljárásokban alkalmazhatóak, hanem szelektivitásukat és hatékonyságukat megőrizve, több 

folyamat alkalmas elősegítői lehetnek, akár egymás utáni lépésekben alkalmazva. 

Doktori munkám célja az volt, hogy a csoportunkban frusztrált Lewis sav-bázis 

párokkal történő hidrogénezés céljára kifejlesztett triaril-boránokat katalizátorként 

alkalmazzam szelektív hidroszililezési reakciókban, illetve a hidroszililezési reakcióban 

létrejövő szilil-enol éter típusú vegyületek továbbalakításában, ezáltal kibővítsem mind az 

alkalmazható boránok, mind a boránkatalizált reakciók körét. 
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2. Célkitűzések 

 Az irodalmi előzmények tükrében megállapítható, hogy a trisz(pentafluorfenil)borán 

általánosan használt és széles körben alkalmazott katalizátor, azonban kémiai instabilitása és 

reakcióinak szűk funkcióscsoport-toleranciája miatt igény lenne alternatívákra. Ennek ellenére 

a molekulacsalád egyéb tagjai csak a frusztrált Lewis-párokkal történő hidrogénezésekben 

kerültek alkalmazásra. 

 Doktori munkám során a MTA TTK Organokatalízis kutatócsoportjában frusztrált 

Lewis-párokkal foglalkozó kutatásokba kapcsolódtam be. Munkám során célul tűztük ki a 

méretkizárás elve alapján fejlesztett boránok alkalmazását szililvegyületek átalakításában, 

valamint egy olyan hidroszililezési eljárás kifejlesztését, mellyel szelektíven tudunk észtereket 

aldehiddé redukálni.  

 További célkitűzéseink közé tartozott, hogy megvizsgáljuk különböző α,β-telítetlen 

oxovegyületek hidroszililezési reakcióját. Ezzel az átalakítással szelektív 1,4-helyzetű addíciót 

szerettünk volna megvalósítani, majd az így keletkező szilil-enol étereket további reakcióba 

vinni. Mivel a szilil-enol éterek reakciói számos esetben Lewis-sav katalízist igényelnek, 

csakúgy, mint az általunk tervezett hidroszililezési lépés, az átalakításokat egy-üst körülmények 

között terveztük megvalósítani. A szilil-enol étereket Mukaiyama-aldol reakcióba kívántuk 

vinni alifás és aromás aldehidekkel.  

 A szelektív 1,4-helyzetű hidroszililezést allil-alkoholok akrilsav észterein is szerettük 

volna végrehajtani. A keletkező szilil-ketén acetálokat egy-üst körülmények között Ireland-

Claisen reakcióban terveztük átalakítani. 

 Terveink között szerepelt a katalizátoraink hatásának vizsgálata Diels-Alder reakcióban. 

Mivel katalizátoraink sztérikusan zsúfoltak, és orto-helyzetű halogén szubsztituensekkel 

rendelkeznek, célunk volt exo-szelektív Diels-Alder reakciót megvalósítani Danishefsky-dién 

analóg szililoxi-diének és α,β-telítetlen oxovegyületek között. 
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3. Eredmények 

A kutatásaim során elért eredmények a következő tézispontokban foglalhatók össze: 

1. Felismertük, hogy a csoportunkban kifejlesztett mezitil-bisz(pentafluorfenil)borán 

(MesB(C6F5)2) képes aktiválni a szilánokat. Megmutattuk, hogy a MesB(C6F5)2/Et3SiH 

rendszer inert körülmények között alkalmas oxocsoportok redukciójára, ezáltal észterek 

acetállá történő redukciójára. A keletkező szilil-acetálok savas hidrolízissel aldehiddé voltak 

alakíthatók számos szubsztrát esetében, jó termeléssel. (1. ábra) 

 

1. ábra Észterek részleges redukciója aldehiddé 

2. A MesB(C6F5)2 sztérikus zsúfoltságát kihasználva szelektíven megkülönböztettünk 

különböző méretű észtercsoportokat. A jelenséget kompetitív reakciók 1H-NMR 

spektroszkópiai vizsgálatával bizonyítottuk. (2. ábra) 

 

2. ábra Észtercsoportok megkülönböztethetőségének vizsgálata 

3. A hidroszililezési reakciót kiterjesztettük α,β-telítetlen oxovegyületekre. Számos példán 

megmutattuk, hogy α,β-telítetlen aldehidek esetén szelektíven 1,2-addíció történik (a szilán az 

oxocsoportra addicionálódik), míg α,β-telítetlen ketonok reakciójában konjugált 1,4-addíció 

játszódik le. Benzilidén-acetofenon származékok esetében a reakció kiemelkedő Z geometriai 

szelektivitást mutatott a keletkező szililenol-éterek kettős kötésére nézve. (3. ábra) 

 

3. ábra Kalkonszármazékok 1,4-helyzetű hidroszililezése 

4. Felismertük a szelektív 1,4-helyzetű hidroszililezés jelentőségét, melynek termékei (a 

szililenol-éterek) Lewis-savas katalízissel továbbalakíthatóak. Így az alkalmazott borán Lewis-

sav által katalizált dominó reakciókaszkádokat terveztünk megvalósítani. A benzilidén-

acetofenonból képzett szililenol-étert sikerrel vittük Mukaiyama-aldol reakcióba aromás 
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aldehidekkel. Számos származék esetén sikerült megvalósítani a dominó reakciókaszkádot egy-

üst körülmények között. (4. ábra) 

 

4. ábra Hidroszililezés/Mukaiyama-aldol reakciókaszkád egy-üst körülmények között 

5. A boránkatalizált 1,4-helyzetű hidroszililezést kiterjesztettük allil-alkoholok akrilsav 

észtereire. A redukció során keletkező szilil ketén-acetálok [3,3]-szigmatróp átrendeződésbe 

vittük, így egy tandem hidroszililezés/Ireland-Claisen átrendeződés reakciókaszkádot 

valósítottunk meg egy üstben. A katalizátor optimalizálásával a reakció nem igényelte az inert 

körülmények alkalmazását. 

6. Felfedeztük, hogy az alkalmazott 2,3,6-triklórfenil-bisz(2,3,5,6-tetrafluorfenil)borán 

katalizátor hatására bizonyos esetekben nem a várt szerkezetű terméket kaptuk. A jelenség 

vizsgálatára tett kísérleteink megmutatták, hogy a kiindulási akrilsav észterek megfelelő 

pozícióban elhelyezkedő elektronküldő csoportok jelenléte esetén 1,3-allil átrendeződésben 

átalakulnak eltérő szerkezetű akrilátokká, melyek szintén képesek a reduktív Ireland-Claisen 

kaszkádban átalakulni. Meghatároztuk az 1,3-allil átrendeződéshez szükséges körülményeket, 

és kísérleteket tettünk az átrendeződés kiküszöbölésére. (5. ábra) 

 

5. ábra 1,3-allil átrendeződés arilszubsztituált allil-alkoholok acetátjain 

7.  Meghatároztuk az 1,3-allil átrendeződés/hidroszililezés/Ireland-Claisen átrendeződés 

dominó reakciókaszkád optimális körülményeit (2 mol% katalizátor, 0,125M, toluol, 25°C, 

16h). Kiterjesztettük mind a kétlépéses, mind a háromlépéses reakciókaszkád kiindulási 

anyagainak körét. Sikertelen kísérleteket tettünk a háromlépéses kaszkád első lépésének 

irányítására. (6. ábra) 
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6. ábra Akrilátok átalakítása (1,3-allil átrendeződés)/hidroszililezés/Ireland-Claisen reakciókaszkáddal 

8. Vizsgáltuk és optimáltuk szililoxi-diének, és etil-akrilát triaril-boránok katalizálta 

reakcióját. Sikerrel hajtottuk végre exo szelektív boránkatalizált Diels-Alder reakciót számos 

benzilidén-acetonból képzett szililoxi-diénen. (7. ábra) 

 

7. ábra Szililoxi-diének exo-szelektív Diels-Alder reakciója etil-akriláttal 

9. Kiterjesztettük a boránkatalizált Diels-Alder reakciót α,β-telítetlen aldehidekre is, 

ezáltal három vicinális kiralitáscentrumot tartalmazó ciklohexanon származékokat létrehozva 

diasztereoszelektíven. (8. ábra) 

 

8. ábra Szililoxi-diének exo-szelektív Diels-Alder reakciója telítetlen aldehidekkel 

10. Elméleti kémiai számolásokkal megmutattuk, hogy az elvileg kedvezőtlenebb exo 

szelektív Diels-Alder termékhez vezető átmeneti állapotot. A dién C-H kötései és a katalizátor 

(2,6-diklórfenil-bisz(pentafluorfenil)borán) klóratomjai között kialakuló nemkovalens 

kölcsönhatás stabilizálja, így nyitva meg az utat a nemvárt exo szelektív Diels-Alder termék 

keletkezése előtt.   
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A disszertáció alapjául szolgáló közlemények: 

„Janus Face of the Steric Effect in a Lewis Acid Catalyst with Size- Exclusion Design: Steric 

Repulsion and Steric Attraction in the Catalytic Exo-Selective Diels−Alder Reaction” 

Bakos Mária, Dobi Zoltán, Fegyverneki Dániel, Gyömöre Ádám, Israel Fernández, Soós Tibor, 

ACS Sustainable Chem. Eng. 2018, 6, 10869−10875 (IF:6,14) 

 

„Size-Exclusion Borane Catalyzed Domino 1,3-Allylic/Reductive Ireland-Claisen 

Rearrangements. Impact of the Electronic and Structural Parameters on the 1,3-Allylic Shift 

Aptitude” 

Fegyverneki Dániel, Kolozsvári Natália, Molnár Dániel, Egyed Orsolya, Holczbauer Tamás,  

Soós Tibor, Chem. Eur. J. 10.1002/chem.201805208, közlésre elfogadva (IF:5,16) 

 

„Borane Lewis acid catalyst with Size-Exclusion Design for Selective and Partial 

Hydrosilylation of Ester and Unsaturated Carbonyls”  

Fegyverneki Dániel, Gyömöre Ádám, Egyed Orsolya, Soós Tibor, közlésre beküldve 
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