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Bevezetés 

A felfedezésük óta eltelt harminc évben a keresztkapcsolási reakciók 

forradalmasították a szintetikus kémiát, hiszen olyan sp2-sp2, sp-sp2 szénatomok közt nyílt 

lehetőség kötés kialakítására, amelyek a klasszikus utakon nem, vagy csak igen nehézkesen 

voltak elérhetők. Így számos új lehetőség nyílt meg természetes szerves vegyületek 

szintézisére, szupramolekuláris vegyületek építőelemeinek előállítására illetve különböző 

gyógyszeripari termékek gazdaságos szintézisére. A kilencvenes évek közepétől kezdődően a 

keresztkapcsolási reakciókat már nem csupán szén-szén, hanem szén-heteroatom kötések 

kialakítására is elterjedten és eredményesen használják. Az átmenetifém-katalizált 

keresztkapcsolási reakciók fontosságát a szintetikus szerves kémiában jól mutatja, hogy a 

2010. évi Nobel díjat a téma úttörőinek számító kutatók, Richard F. Heck, Ei-ichi Negishi és 

Akira Suzuki kapták, a palládium-katalizált reakciók kidolgozásáért. Átmenetifém-katalizált 

reakciókban leggyakrabban palládiumot, nikkelt, rezet és platinát használnak, ezek közül is 

kiemelkedő jelentőségűek a palládium-katalizált folyamatok. 

A doktori kutatásaim során elsősorban Sonogashira reakció fejlesztésével 

foglalkoztam, amellyel sp-sp2 szénatomok között alakítható ki kötés. Vizsgáltam továbbá 

szén-nitrogén kötés kialakításának lehetőségét Buchwald-Hartwig reakcióban hordozóra 

választott katalizátorral. A következő fejezetekben a doktori munkámhoz kapcsolódó 

legfrissebb irodalmi eredményeket, majd a saját fejlesztőmunka eredményeit mutatom be 

részletesen. Saját munkám négy részre tagolódik, amelyek a következők: 

- Rézmentes Sonogashira kapcsolás vizsgálata , enyhe körülmények között, víz-amin 

elegyekben. 

- Aril-kloridok Sonogashira kapcsolásának vizsgálata csontszénre választott palládium-

katalizátorral. 

- Buchwald-Hartwig reakció kivitelezése Pd/C katalizátorokkal 

- Kereskedelmi forgalomban kapható csontszén katalizátorok aktivitásának 

összehasonlítása különböző keresztkapcsolási reakciókban 

  



Tudományos eredmények 

1. Rézmentes Sonogashira kapcsolás vizsgálata amin-víz elegyekben 

Célul tűztük ki a Sonogashira reakció rézmentes körülmények között történő 

megvalósítását aromás jodidokon. A reakciókörülmények szisztematikus vizsgálatával 

igyekeztünk az átalakításhoz ideális körülményeket megtalálni.  

- Elsőként különböző aminokban vizsgáltuk a reakciót, és arra a következtetésre 

jutottunk, hogy szekunder és tercier aminok nem voltak megfelelőek 

reakcióközegként, viszont primer aminokban jó konverzió érhető el.  

- A reakció fontos paramétereként a ligandumokat is megvizsgáltuk és 

legideálisabbnak a könnyen hozzáférhető olcsó trifenilfoszfint találtuk.  

- Kísérleteink során rámutattunk arra, hogy víz hozzáadása a reakcióelegyhez 

jelentős konverziónövekedést eredményez.  

- A reakció kiterjeszthetőségét vizsgálva 18 diaril-acetilén származékot állítottunk 

elő jó, kiváló hozammal (78-99%).  

 

 

2. Aril-kloridok Sonogashira kapcsolása csontszenes palládium-katalizátorral 

 

A keresztkapcsolási reakciók térhódításával előtérbe kerülnek az ipari alkalmazások is, 

amelyekben előnyösebb a kapcsolást a legkönnyebben hozzáférhető, legolcsóbb illetve 

legkevesebb hulladékot termelő aromás kloridokat használni, melyek keresztkapcsolási 

reakcióban mutatott aktivitása gyenge. További szempont ipari alkalmazásokban, hogy 

a végtermék minél kisebb mennyiségű palládiumszennyezést tartalmazzon, továbbá 

hogy a drága átmenetifém újrahasznosítását megoldjuk. A továbbiakban ezeket a 

kérdéseket is vizsgáltam. Ha a katalizátort heterogén forrásból biztosítjuk, akkor a 

végtermék palládiumszennyezése csökkenthető. Hordozóként a legkönnyebben 

hozzáférhető csontszenet kívántuk alkalmazni. Vizsgálataink megkezdése előtt aril-



kloridok hordozóra választott palládiummal történő kapcsolására az irodalomban még 

volt példa. 

- Irodalmi analógiák alapján a reakciókörülmények vizsgálatát a ligandumokkal 

kezdtük. Triaril-, és trialkilfoszfinokkal nem értünk el eredményeket, akárcsak a 

kétfogú ligandumokkal. Igazán jónak a nagy térkitöltésű, elektronban dús 

biarilfoszfinok bizonyultak.  

- A többi reakciókörülmény vizsgálatával optimáltuk az átalakulást, és az alábbi 

kondíciók között találtuk a reakciókörülményeket ideálisnak: 

 

Cl
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- A fenti körülmények között sikeresen valósítottuk meg különböző sztérikus és 

elektronikus sajátságokkal rendelkező aromás kloridok kapcsolását aromás, 

alifás, illetve védett acetilénszármazékokkal. 29 származékot állítottunk elő jó, 

kiváló termeléssel.  

- Összehasonlítottuk a különböző, kereskedelmi forgalomban kapható csontszén 

hordozóra választott palládium-katalizátorokat és megállapítottuk, hogy 

katalitikus aktivitásuk jelentősen különbözik aktivitáskülönbséget mutatnak.  

- Kísérletet tettünk a reakció mechanizmusának kísérleti úton történő igazolására 

is.  

3. Buchwald-Hartwig reakció kivitelezése Pd/C katalizátorokkal 

 

Doktori munkám során szén-nitrogén kötés kialakítására szolgáló Buchwald-Hartwig 

reakció megvalósítását tűztük ki célul csontszenes palládium-katalizátorral, amely az 

irodalomban a munka kezdetekor szintén példa nélküli volt.  

- A reakciókörülmények optimálásával olyan robosztus körülményeket találtunk a 

reakció megvalósítására, amellyel eredményesen kapcsolhatók aril-halogenidek 

aromás és alifás aminokkal.  



 

 

 

- A reakció kivitelezésére a legmegfelelőbb közeget a tercier alkoholok biztosították, 

aromás kloridok esetén a magasabb forráspontú terc-amil alkoholt használtuk a 

korábbi terc-butil alkohollal szemben.  

- Bázisként a megfelelő nátrium-alkoholátot használtuk, ligandumként ismét a 

biarilfoszfánok bizonyultak megfelelőnek.  

- Jó termeléssel nyertük a kívánt aril- illetve aralkilaminokat. 

- A kapcsolást sikeresen kiterjesztettem az aril-jodidok mellett aromás bromidokra és –

kloridokra is.   
- A különböző, kereskedelmi forgalomban kapható csontszenes palládium-katalizátorok 

között mutatkozó aktivitáskülönbségeket is tanulmányoztam.  

- Vizsgáltam a különböző ligandumok aktivitását is a szilárd hordozós katalizátor 

minőségének függvényében, és megállapítottam, hogy a ligandum megválasztása 

független a Pd/C katalizátor típusától. 

- A katalizátor újrahasznosíthatóságának vizsgálata során a Pd/C katalizátort öt 

alkalommal használtam fel Buchwald-Hartwig reakcióban, ezzel bizonyítva az 

újrahasznosítás lehetőségét. 

4. Kereskedelmi forgalomban kapható csontszén katalizátorok aktivitásának 

összehasonlítása különböző keresztkapcsolási reakciókban 

 

- Doktori kutatásaim utolsó fejezeteként készítettem egy szén-nanocső hordozóra 

választott palládium-katalizátort. 

- Ennek aktivitását összehasonlítottam a kereskedelmi forgalomban kapható, azonos 

fémtartalmú katalizátorok keresztkapcsolási reakciókban mutatott hatékonyságával.  



- Megállapítottam, hogy a katalizátorok aktivitásában jelentős különbségek észlelhetők, 

a saját készítésű katalizátor minden esetben összemérhető konverziót ért el a 

kereskedelmi forgalomban kapható katalizátorokkal. 
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