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1. Bevezetés 

A katalitikus hidrogénezés a szerves vegyipar egyik legalapvetőbb kémiai átalakításai közé 

tartozik. Ez az átalakítás viszont sokáig csak és kizárólag átmenetifém-katalizátorok 

alkalmazásával volt megoldható. Ahogy a szerves kémia egyéb területein, a hidrogénezés 

esetében is felmerült az igény a fémek helyettesítésére mind fenntarthatósági, mind toxicitási 

szempontok miatt. Az ezt célzó kutatások során 2006-ban bizonyításra került, hogy szerves 

molekulák, ún. frusztrált Lewis-párok (FLP-k), fém nélkül is képesek lehetnek a hidrogén 

aktiválására.
1
 Ezek a vegyületpárok rendkívüli reaktivitással rendelkeznek, az alkalmazási 

lehetőségeket manapság egyre több kutatócsoport igyekszik felderíteni.  

A frusztrált Lewis-párok leginkább vizsgált alkalmazási területe a katalitikus hidrogénezés, 

viszont bizonyos katalizátorpárok más kisméretű molekulákat is képesek aktiválni, mint 

például N2O, CO, CO2. A „frusztrált Lewis-pár katalízis” jelenleg is egy dinamikusan fejlődő 

kutatási irány, születése óta mindössze tíz év telt el. Ezalatt az idő alatt mégis jelentős 

eredmények születtek, a Lewis-savak és bázisok elektronikus és sztérikus hangolásával újabb 

és újabb szubsztrátok redukciója vált megoldottá. 

A gyors fejlődés ellenére azonban még mindig jelentős kihívások állnak az FLP-k széleskörű 

laboratóriumi, vagy akár ipari alkalmazása előtt. Az FLP-k gyakorlati alkalmazhatóságának 

ugyanis szigorú határt szab, hogy a víz és más kisméretű Lewis-bázisok erős komplexet 

képeznek a katalizátor Lewis-sav komponensével, irreverzibilis módon gátolva annak 

működését. Ezáltal a reakciókat inert közegben kell végrehajtani, és kizárólag olyan 

szubsztrátok esetében jöhet számításba az átmenetifémek alternatívájaként ez a fémmentes 

katalizátor, amelyek nem tartalmaznak a katalizátorhoz kötődő funkciós csoportot. 

Doktori munkám során frusztrált Lewis-pár katalizátorok fejlesztésével és vizsgálatával 

foglalkoztam, robusztusságuk növelését és alkalmazási körük kiterjesztését célozva. 



 

 

 

 
2. Irodalmi áttekintés 

A legtöbb iparilag fontos vegyszer előállítása tartalmaz katalitikus lépést, nem is beszélve az 

élő szervezetekben zajló enzimkatalizált folyamatokról. A katalizátorok szerepe egy új, 

alacsonyabb aktiválási energiával rendelkező reakcióút nyitása, aminek köszönhetően a 

reakció gyorsabb, esetenként szelektívebb lesz, viszont a katalizátort végül változatlan 

formában kapjuk vissza. Az iparilag leginkább elterjedt homogén és heterogén 

fémkatalizátorok mellett az enzimek működését utánzó organokatalizátorok is egyre nagyobb 

jelentőséget nyernek az enantioszelektív szintézisek esetében. Az ilyen kis szerves molekulák 

alkalmazása számos sav-bázis katalízist igénylő folyamatnál elterjedt, viszont a 

hidrogénaktiválás sokáig elképzelhetetlen volt átmenetifémek nélkül. Az átmenetifémek 

sajátsága a főcsoport elemeihez képest, hogy egyszerre donorként és akceptorként viselkedve 

a hidrogénmolekulát aktiválni tudják (1. ábra). 

 

1. ábra Balra: Pályakölcsönhatás átmeneti fémkomplexek és a hidrogénmolekula között hidrogénaktiválás 

során. Jobbra: Hidrogénhasítás frusztrált Lewis-párok által 
1f

 

A frusztrált Lewis-párok a fémekkel analóg módon egyszerre biztosítják az elektronpár-donor 

és akceptor jelleget, azonban donorként egy Lewis-bázis, akceptorként pedig egy Lewis-sav 

szerepel.
1f

 Annak, hogy a hidrogén aktiválása végbemenjen, elengedhetetlen feltétele, hogy a 

Lewis-sav és bázis ne létesítsen egymással erős datív kötést, viszont a kumulatív erősségük 

megfelelő legyen. Tehát egy megfelelően erős Lewis-sav és bázis szükséges, ahhoz hogy a 

datív kötés kialakulása termodinamikailag kedvező legyen, viszont a központi atomok 

sztérikus zsúfoltságának növelésével elérhető, hogy a stabilizáció mégse valósulhasson meg, 

pusztán amiatt, mert a két komponens nem tud a kötés kialakításához szükséges közelségbe 

kerülni. A felfedezés, hogy az ilyen módon „frusztrálttá” váló kis szerves molekulák képesek 

hidrogénmolekulát aktiválni, paradigmaváltást hozott a szerves kémiában, és egy azóta 

jelentősen kibontakozóban lévő, új kutatási irányt nyitott meg.  
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2.1 Lewis-párok, frusztráció 

Lewis-savakat és bázisokat számos reakcióban használnak katalizátorként. Jellemzően Lewis-

sav katalízissel végzett reakciók többek között a Friedel-Crafts acilezés, alkilezés, Diels-Alder 

reakciók, aldol-reakciók. Míg a Lewis-savak katalitikus aktivitása
2
 régóta ismert, és sokféle 

reakciónál kiaknázott, addig a Lewis-bázisok használata kevésbé széleskörű. Alkalmazásukra 

példa a Morita-Baylis-Hillman reakció, valamint különböző [2+2] és [3+2] cikloaddíciók.
3
 A 

Lewis-savak és bázisok semlegesítik egymást, egy erős Lewis-sav és egy viszonylag erős 

Lewis-bázis datív komplexet képezve kioltják egymás reaktivitását, így az 1. egyenlet teljesen 

a datív komplex kialakulás irányába tolódik. 

 

1. egyenlet Datív komplex és szabad sav-bázis pár közti egyensúly 

Brown és munkatársai 1942-ben számoltak be arról az anomáliáról, hogy egy Lewis-sav és 

egy Lewis-bázis – a Brønsted-savaktól eltérően – nem minden esetben tudja semlegesíteni 

egymást.
4
 

Megfigyeléseik szerint lutidin (1) BF3-éteráttal a várakozásoknak megfelelően Lewis-

adduktot képez, de BMe3-al elegyítve a bázist, reakció nem történik (2. ábra). A jelenséget 

azzal magyarázták, hogy a lutidin (1) o-helyzetű metilcsoportjai és a borán nagyobb térigényű 

szubsztituensei megakadályozzák azt, hogy a bór és a nitrogénatom datív kötés kialakításához 

szükséges közelségbe kerüljön, vagyis a donor-akceptor kölcsönhatásnak sztérikus gátja van.   

 

2. ábra Adduktképzés lutidinnel 

Míg ebben az esetben a sztérikus zsúfoltság csak gátló hatással bír (addukt-képzés 

megakadályozása), Wittig hasonló rendszereknek a különös reakciókészségére lett figyelmes.
5
 

Trisz-(pentafluorfenil)borán (2) tetrahidrofuránnal képzett adduktját tritil-anionnal (3) 

elegyítve ligandumcserét terveztek végrehajtani, ehelyett viszont a THF gyűrűfelnyitása 

játszódott le. (3. ábra)  

 

3. ábra Tetrahidrofurán gyűrűfelnyitása 
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A megismertetett megfigyelések egzotikus példák a sztérikus okok miatti szokatlan 

reaktivitásra, viszont később megkezdődött a jelenség tudatos felhasználása. Az olyan 

rendszerekben rejlő reaktivitási potenciált, amelyekben savas és bázikus komponensek nem 

tudják egymást kioltani, Stephan és munkatársai tanulmányozták behatóan. Foszfánok és 

boránok kölcsönhatásának vizsgálata során észlelték a sztérikusan zsúfolt savak és bázisok 

egyedi viselkedését, miszerint a dimezitil-foszfán (5) nem képez koordinációs komplexet a 

trisz-(pentafluorfenil)boránnal (2).
6
 A várakozások helyett a foszfán az egyik pentafluorfenil-

gyűrűn para-helyzetben nukleofil szubsztitúciót hajtott végre, a távozó fluoridion pedig a 

bóratomhoz koordinált, így termékként egy ikerionos vegyület (6) keletkezett. 

 

4. ábra Dimezitil-foszfán és trisz-(pentafluorfenil)borán reakciója 

A 6 vegyületet ezután dimetil-klórszilánnal reagáltatták, hogy a fluoridot hidridre cseréljék, 

így sikerült a foszfónium-borát komplexet (7) jó termeléssel izolálni. (5. ábra) A 7 vegyület 

érdekessége, hogy 100°C fölé melegítve H2-t veszít, amit aztán szobahőmérsékleten újra meg 

tud kötni.  

 

5. ábra Az első fémmentes reverzibilis hidrogénaktiválás 

Ez a reverzibilis, fémmentes hidrogénaktiválás volt az első példa, ami rámutatott a sztérikus 

feszültség miatti fokozott reaktivitás alkalmazására. A megfigyelést a boránok és foszfánok 

szisztematikus vizsgálata követte, melynek során kiderült, hogy a hidrogénaktiválás egyaránt 

függ sztérikus és elektronikus tényezőktől. Konklúzióként megállapították, hogy a 

hidrogénaktiváláshoz egy erős, sztérikusan zsúfolt Lewis-sav és egy nagyméretű bázis 

szükséges.
7
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Azokat a rendszereket, ahol egy Lewis-sav és egy bázis a térbeli gátlás miatt nem tud stabil 

adduktot képezni, és így a savas és bázikus jellegük nem oltja ki egymást, a „frusztrált Lewis-

pár” elnevezést kapták. 
8
 

2.2 Frusztrált Lewis-párok alkalmazása, vizsgálata 

Nem sokkal később szintén Stephan és munkatársai sikeresen alkalmazták az első frusztrált 

Lewis-párt iminek, védett nitrilek és aziridinek redukciójára.
9
 (6. ábra) A reakció első 

lépésében a foszfónium-ion protonálja az imint, majd ezt követi a hidrid-transzfer, ezért a 

reakció sebessége nagymértékben függ az imin bázicitásától. A nitrileket (13) és a kevésbé 

zsúfolt imineket (11) egy ekvivalens trisz-(pentafluorfenil)borán (2) hozzáadásával „védték”, 

így előzték meg, hogy a bázikus csoportok a 7a boránhoz irreverzibilisen kötődjenek, kioltva 

ezzel a reaktivitást. 

 

6. ábra Iminek és nitrilek fémmentes katalitikus redukciója  

Az első sikeres fémmentes redukciót követően egyre több kutatót kezdett foglalkoztatni új 

frusztrált Lewis-pár katalizátorok fejlesztése és alkalmazásának vizsgálata, így a terület 

nagyon gyors fejlődésnek indult.  

A katalizátorok fejlesztését és a mechanizmus megértését elméleti számítások is segítették. A 

hidrogénaktiválás a reakcióegyenletet tekintve trimolekuláris, azaz három molekula megfelelő 

ütközése szükséges a reakció végbemeneteléhez. A tapasztalat azonban mást mutatott, hiszen 

a 2 borán és tri-(terc-butil)foszfán (15) bázis alkalmazásával a hidrogénhasítás rendkívül 

gyorsan végbement 1 atm H2 nyomáson, 25°C-on, ami valamilyen lazán kötött előkomplex 

képződését valószínűsíti. Az első, fémorganikus megközelítésre alapozó feltételezések szerint 

a H2 molekula képez lazán kötött komplexet a Lewis-savval, vagy bázissal, így két 

komponenst gyenge másodlagos kölcsönhatás tart össze, a hidrogénhasítási reakciólépés 
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leírása bimolekulárissá egyszerűsödik.
12

 Trimetil-foszfán és hidrogén közt kialakuló van der 

Waals komplex argon-mátrixban kimutatható volt,
10

 a Lewis-savval képzett komplexet pedig 

az átmeneti fémkomplexek, és a BH3-H2 kölcsönhatás
11

 analógiájára valószínűsítették. 

Mindezek ellenére az adott reakciókörülmények közt egyik komplex sem volt kimutatható.  

Pápai Imre és csoportja által végzett elméleti számítások rámutattak, hogy a triaril-boránok és 

t
Bu3P (15) esetében is taszító jellegű kölcsönhatás lép fel H2-el, és egyúttal felvázoltak egy 

másik eshetőséget,
12

 ami a Piers által feltételezett, borán katalizálta hidroszililezés 

mechanizmusához hasonló.
13

 A számításaikat trisz-(pentafluorfenil)borán (2) és tri-
t
butil-

foszfán (15) Lewis-párra végezték (7. ábra). 

 

7. ábra Hidrogénhasítás FLP-vel 

Eszerint a borán és a foszfán között nem jöhet létre datív kötés, azonban a terc-butil-csoport 

és a pentafluorfenil-csoport között létrejöhet másodlagos vonzó kölcsönhatás. Az így 

kialakuló preorganizált komplex, a számítások szerint, a datívan kötött állapothoz képest 

magasabb belső energiával rendelkezik (ΔEf : frusztrációs energia) (8. ábra). 

 

8. ábra Klasszikus datív komplex és frusztrált komplex összehasonlítása 

A ligandumok között a kis molekulák, mint pl. a hidrogén elférnek, így a bór és a foszfor közé 

ékelődhetnek. Ekkor a hidrogén „közvetítésével” már a Lewis-sav és a Lewis-bázis képes az 

elektronigény kiegyenlítésére, a hidrogén heterolitikus hasításával keletkezik egy borohidrid 

és egy protonált foszfán (R3P-H---H-BR’3). 

Nem sokkal később kísérleti bizonyítást nyert, hogy iminek is lehetnek a frusztrált Lewis-pár 

bázikus komponensei, így a redukciójuk végbemehet katalitikus mennyiségű borán 

hozzáadásával. Az eredetileg feltételezett mechanizmus szerint a borán és az imin 
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heterolitikusan hasítja a hidrogént, így kialakul az imínium, és a hidridoborát ion. (9. ábra) A 

hidridátadás után a keletkező amin datív kötést létesít a boránnal. Melegítés hatására a datív 

kötés felszakadhat, a borán egy újabb iminnel képezhet komplexet, így a reakció katalitikus 

maradhat.
14

 

 

9. ábra Iminek fémmentes redukciójának mechanizmusa 

A kísérletben leírt rendszer elméleti vizsgálatára is sor került.
15

 A számítások alapján az első 

ciklus valóban a borán (B) és az imin (im) által végzett hidrogénhasítással indul, aminek 

energiagátja 16,5 kcal/mol (10. ábra). Azonban a reakció előrehaladtával az első lépés 

energiagátjához adódik az amin-borán komplex (am-B) disszociációjához szükséges energia, 

így megközelítőleg az energiagát 23,5 kcal/mol lesz. Ezzel szemben, elviekben arra is van 

lehetőség, hogy a hőmérséklet emelésével a borán-amin komplex végezzen hidrogénhasítást. 

Az első intermedier ebben az esetben az ammónium-só hidridoborát ionpár keletkezése, 

amihez egy 16,5 kcal/mol-os energiagát átlépése szükséges. A számítások tehát azt mutatják, 

hogy mindkét út megvalósulhat, vagyis van lehetőség arra, hogy szobahőmérsékleten datív 

kötést kialakító sav-bázis párok is hasítsanak hidrogént. Mivel ahhoz, hogy a datív kötés fel 

tudjon szakadni, így lehetővé váljon a hidrogén-aktiválás, a hőmérséklet emelése szükséges, 

ezeket a rendszereket termikusan indukált frusztrált Lewis-pároknak nevezzük. 

 

10. ábra Balra: Hidrogénhasítás iminnel. Jobbra: Hidrogénhasítás aminnal 

A termikusan indukált FLP esetében a hasítást protontranszfer követi, ami az 

im…[amH]
+
[HB]

-
 ternerkomplexen keresztül mehet végbe. Ezen a ponton a két ciklus 

összefonódik, a hidridátadás révén megkapjuk a megfelelő amint.  
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Az előzőek alapján különbség tehető a különböző komplexek között az alábbi megfontolás 

alapján (11. ábra): 

 

11. ábra Inherens és termikusan indukált FLP-k és klasszikus datív komplexek összehasonlítása 

A legelső frusztrált Lewis-párok, inherens FLP-k, szobahőmérsékleten nem alakítanak ki 

datív komplexet, a „frusztrált komplex” állapot egy globális energiaminimummal 

jellemezhető. A termikusan indukált frusztrált Lewis-párok ezekhez képest kialakíthatnak 

ugyan datív kötést, de magasabb hőmérsékleten a sztérikus gátlás miatt a datív kötés 

felszakításához szükséges energiagát alacsonyabb, és frusztrált komplex alakulhat ki, ami egy 

lokális energiaminimummal jellemezhető.  

2.3 FLP katalizátorok fejlesztési irányai 

Az előkomplex kialakulásának elősegítésére intramolekuláris FLP-k irányába indult el a 

kutatás. Intramolekuláris FLP katalizátort először Erker és csoportja állított elő dimezitil-

vinil-foszfán hidroborálásával (12. ábra).
16

   

12. ábra Intramolekuláris FLP katalizátor előállítása 

A reakciósor első lépése a dimezitil-vinil-foszfán (16) előállítása volt. A Piers-borán (17) 

addíciója ezután 78%-os termeléssel ment, tisztán az anti-Markovnyikov terméket (18) 

eredményezve. 
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Az intramolekuláris frusztrált Lewis-pár szobahőmérsékleten, 1,5 bar H2 nyomáson hasítani 

tudja a hidrogént. (13. ábra) A katalizátorral elsőként iminek, illetve énaminok redukcióját 

írták le, 5 bar H2 nyomáson, 15-20 mol% katalizátortöltettel.
17

  

 

13. ábra Hidrogénhasítás intramolekuláris frusztrált Lewis-párral 

További változatos szerkezetű intramolekuláris katalizátorok születtek, például benzol és 

ferrocén alapvázak funkcionalizálásával.
18,19

 

 

14. ábra Intramolekuláris frusztrált Lewis-párok 

A 19b vegyület érdekessége, hogy a stabilan előállítható intermolekuláris FLP prekatalizátor 

katalitikus ciklusban aktív formája (21) a B-C6F5 kötés hidrogenolízisével keletkezik. Ezzel 

az FLP katalizátorral sikerült először nem aktivált hármas kötést redukálni.
20

 

 

15. ábra Hármas kötés redukciója intramolekuláris FLP katalizátorral 

A bázisok változtatására is hamar megjelentek az első kísérletek: trisz-(pentafluorfenil)borán 

(2) N-heterociklusos karbénekkel (22) is képes aktiválni a hidrogént, kétfogú foszfán-bázissal 

(23) is sikerült hasítani, illetve nitrogén bázisokkal (24a, 24b) is sikerült hasonló reaktivitást 

elérni.
21,22,23
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16. ábra Néhány példa frusztrált Lewis-párok lehetséges bázikus tagjára 

2008-ban Klankermayer és csoportja előállította az első aszimmetrikus borán katalizátort 

(25),
14b

 amivel iminek enantioszelektív redukciójára nyílt lehetőség. Az első, (+)-α-pinén 

ligandumot tartalmazó katalizátorral 13%-os ee volt elérhető N-(1-feniletilidén)anilin (26) 

redukciója során.  

 

17. ábra Iminek fémmentes, enantioszelektív redukciója  

Ugyanez a kutatócsoport 2010-ben egy (1R)-(+)-kámfor-származék ligandumot tartalmazó 

borán fejlesztését publikálta, amivel 83%-os ee-t is el tudtak érni (18. ábra).
24

  

 

18. ábra (1R)-(+)-kámforszármazékkal szubsztituált Lewis-sav alkalmazása iminek redukciójára 

Szintén iminek és énaminok enantioszelektív redukciójára fejlesztett katalizátort Repo és 

csoportja.
25

 Intramolekuláris katalizátoruk (31) iminek redukciójánál 83%-os ee-t, énaminok 

redukciójánál pedig 99%-os ee-t is el tudtak érni (19. ábra). 

 

19. ábra Atropizoméria kihasználása intramolekuláris FLP-katalizátorok tervezésénél 

Du és csoportja szintén axiális kiralitású katalizátorokat tervezett, amivel iminek, szilil-enol-

éterek, és 2,3-diszubsztituált kinoxalinek enantioszelektív redukcióját valósították meg (20. 
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ábra).
26,27,28

 A katalizátoraik in situ keletkeznek a reakcióelegyben, Piers borán (17) királis 

olefinre (32) történő addíciójával.  

 

20. ábra Enantioszelektív redukció in situ képződő királis Lewis-savval 

Különböző terminális alkénekkel kombinálva a Piers-boránt (17), 2,6-helyzetben szubsztituált 

piridin-származékok redukcióját vizsgálták, amely során kiemelkedő cisz-szelektivitást 

tapasztaltak (21. ábra).
29

 

 

21. ábra Diszubsztituált piridin-származékok cisz-szelektív redukciója 

FLP-ben alkalmazott, nem bórorganikus Lewis-sav katalizátorok közül az alumínium-, 

szilícium-, cirkónium- és ónorganikus vegyületeket érdemes kiemelni. Ezekre egy-egy példa a 

22. ábrán látható. 

 

22. ábra Néhány példa frusztrált Lewis-párok lehetséges, nem bór-organikus Lewis-sav tagjára 

A 33 Lewis sav foszfán bázissal kombinálva hidrogént tudott aktiválni,
30

 34 intramolekuláris 

FLP CO2-t, illetve SO2-t kötött meg,
31

 35 és 36 Lewis-savakat többek közt iminek 

redukciójánál használták,
32,33

 utóbbi kiemelkedő víztoleranciával rendelkezik, bár ehhez 

magas hőmérséklet (180°C) szükséges. 

A frusztráció kiaknázása más kismolekulák aktiválására is kiterjeszthető volt, N2O-t, CO2-t, 

CO-t, NO-t, illetve alkéneket, alkineket sikerült aktiválni különböző FLP-k által.
34,35,36,37,38

 

Az FLP-k felhasználása terén azonban most is a hidrogénezés, az egyik legalapvetőbb kémiai 

átalakítás dominál. A különböző megközelítésekre épülő katalizátorfejlesztéseknek 
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köszönhetően a kezdetben vizsgált imineken kívül rendkívül sokféle vegyület redukcióját 

oldották meg FLP-k segítségével (23. ábra).  

 

23. ábra Frusztrált Lewis-párok széleskörű felhasználása 

A Lewis-savak közül a könnyen hozzáférhető trisz-(pentafluorfenil)borán (2) maradt a 

legszélesebb körben használt molekula, annak ellenére, hogy kisméretű Lewis-bázisok 

inhibiálni tudják, illetve egyéb mellékreakciókra is hajlamos (pl. addíció többszörös kötést 

tartalmazó vegyületekre, THF és dioxán gyűrű felnyitása), amit a 24. ábra mutat be.
39,40

  

. 

24. ábra Frusztrált Lewis-párok néhány lehetséges reakciója 
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2.4 Lewis-savas komponens fejlesztése  

Az FLP-k alkalmazásának egyik legnagyobb korlátja, hogy a Lewis-sav komponenst a 

kisméretű bázisok, különösen a víz inhibiálja. Ez leszűkíti a redukálható szubsztrátok körét, és 

elengedhetetlenné teszi az inert technikák használatát. A kemény jellegű Lewis-sav egy 

megfelelően erős bázis jelenlétében egyéb mellékreakciókra is hajlamos, például olefineken 

addíció játszódhat le, illetve ciklikus éterek (dioxán, THF) gyűrűnyitása is végbemehet (ld. 

24. ábra). 

A katalizátorok fejlesztése túlnyomó részt a Lewis-savas komponens fejlesztését jelenti. 

Ahhoz, hogy a különböző megközelítések hátterét lássuk, a Lewis-savasság 

meghatározásának komplexitását is érdemes áttekinteni. 

2.4.1 Lewis-savasság  

A Brønsted-féle sav-bázis elmélet szerint a savak protonleadásra, a bázisok pedig 

protonfelvételre képesek. A savasság egyértelműen jellemezhető az oldatban levő 

protonkoncentráció meghatározásával, majd ez alapján a pKa megadásával. A pKa az oldószer 

minőségétől függően változhat ugyan, de a saverősségi sorrendet az oldószerváltás általában 

nem befolyásolja.  

A Lewis-féle sav-bázis elmélet a savak körét kibővíti minden olyan vegyületre, ami 

elektronpár akceptorként, a bázisokét pedig azokra a vegyületekre, amik elektronpár 

donorként viselkedhetnek. A Lewis-savak és bázisok erősségének meghatározására nincs 

általánosan érvényes módszer, vagy abszolút skála, mivel az elektronikus és sztérikus 

tulajdonságok együttesen határozzák meg. A helyzet megoldására többféle megközelítés 

kombinációjával jellemeznek egy-egy vegyületet. (redoxpotenciál meghatározása, fluorid-ion 

affinitás, komplexálás erősségének mérése NMR eltolódás alapján). Ezek a módszerek 

azonban ugyanazokra a vegyületekre gyakran más saverősségi sorrendet mutatnak, ugyanis a 

savi erősséget több tényező együttesen befolyásolja. Az alábbiakban a bórvegyületek körében 

használt módszereknek a rövid áttekintésével foglalkozom.
41

 

Ciklikus voltammetria 

A Lewis-savakat tekintve, az elektronpár akceptor hajlam a központi atom elektronigényétől 

függ. Minél szegényebb elektronban a Lewis-sav központi atomja, elvileg annál erősebb sav. 

Ciklikus voltammetria segítségével meghatározható a kérdéses vegyület redox potenciálja, 

tehát a méréssel a Lewis-savasság meghatározását leegyszerűsíthetjük pusztán az elektronikus 

tényezőkre, figyelmen kívül hagyva az atom árnyékoltságát.
42
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Fluorid-ion affinitás 

A fluorid-ion affinitás kísérleti úton és elméleti számítással egyaránt meghatározható, a 

gyakorlatban az utóbbi terjedt el.
42a,43 

A Lewis savak pF
-
 értéke definíciószerűen a számított 

fluorid-ion affinitás 1/10-e. Ez alapján állítható fel a Lewis-savassági sorrend.  

Komplexálás mérése NMR eltolódás alapján 

A Gutmann-Beckett- és a Childs-skála általi összehasonlításnak az az alapja, hogy a 

vizsgálandó Lewis-savakhoz egy adott Lewis-bázist adnak, így kialakul egy datív komplex. 

Mivel a bázis adott, a komplexek csak a savak minőségében különböznek, ezért a komplex 

erőssége arányos a Lewis-sav savi erősségével, amit nem csak az elektronikus, hanem a 

sztérikus tulajdonságok is befolyásolnak. A Gutmann-Beckett-skálánál bázisként trietil-

foszfin-oxidot, míg a Childs-skálánál krotonaldehidet használnak. A szabad Lewis-bázis 
31

P 

vagy 
1
H NMR jeléhez képesti eltolódásváltozás attól függ, hogy a sav és a bázis közti 

koordinatív kötés mennyire erős. Ha egy sav erősebb elektron-pár akceptor, akkor a datív 

komplex kialakulásakor jelentősebben megváltozik az NMR-rel követett magok lokális 

diamágneses árnyékolása. Ezek relatív skálák, amelyek 0 végpontja a szabad Lewis-bázis, a 

másik végpont (100, vagy 1) pedig egy választott Lewis-savval képzett komplex eltolódás 

változása a szabad formához képest. 

Ezek a módszerek azonban továbbra sem egyértelműsítik a savi erősség meghatározását. 

Ugyanazon anyagok Gutmann-Beckett- és Childs-skálával felállított sorrendje eltérhet, a 

bázisok sztérikus igényének különbsége miatt.  

 

25. ábra Triaril-boránok, a Gutmann-Beckett – és Childs-skála összehasonlítására 

Az A esetben, ahol a Lewis-savak közti különbség a bórcentrum hozzáférhetőségét nem 

változtatja, a Lewis-savassági sorrend megegyezik a két skála szerint (1<4<5<3<2).
44

 

A B esetben viszont a központi atom közvetlen környezetében jelentkezik a különbség a 

Lewis-savak között, ami azt eredményezi, hogy a különböző sztérikus igényű bázisokkal 

mérve a Lewis-savasságot más sorrend állapítható meg. A Gutmann-Beckett-skála szerinti 
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sorrend (a nagyobb méretű bázissal megállapítva) 1’< 2’< 3’< 4’, míg a Childs-skála szerint 

(kisebb méretű bázissal megállapítva) 4’< 3’< 2’ <1’, tehát a tendencia megfordul.
45

 

A sztérikus zsúfoltság hatása a sztérikus feszültségben jelenik meg. Sztérikus feszültség akkor 

lép fel, ha egymással nemkötő atomok, atomcsoportok közelebb kényszerülnek egymáshoz, 

mint azt a van der Waals sugaruk engedné. Ebben az esetben a borán-bázis datív komplex 

kialakulását a központi atomok elektronikus tulajdonságán túl a szubsztituensek is 

befolyásolják.  

Ennek megfelelően egy molekula Lewis-savként, illetve bázisként való reaktivitása a 

szubsztituensei minőségétől, azok elhelyezkedésétől, továbbá a kölcsönhatásban részt vevő 

partnertől is függ.  

2.4.2 Katalizátorfejlesztés a méretkizárás elve alapján 

Mivel a szelektivitási problémákat általában a borán fokozott reaktivitása okozza, a megoldást 

a csoportunk a katalizátor Lewis-sav komponensének módosításában látta.
46

 Az először 2006-

ban előállított borán
47

 a trisz-(pentafluorfenil)borántól (2) szerkezetileg csak annyiban 

különbözik, hogy az egyik pentafluorfenil-csoport helyett egy mezitilcsoport van jelen (37a), 

ami a központi bóratom sztérikus hozzáférhetőségét csökkenti. A méretkizárás alkalmazására 

az ad lehetőséget, hogy a reakcióban szelektíven a hidrogént, a legkisebb méretű molekulát 

szeretnénk aktiválni. 

 

26. ábra Trisz-(pentafluorfenil)borán és a méretkizárás elve alapján tervezett mezitilcsoportot tartalmazó 

boránok 

A módosítás a borán Lewis-savasságának csökkenését idézi elő, ami adódik egyrészt abból, 

hogy egy elektronszívó szubsztituenst egy elektronküldő helyettesít, másrészt pedig a 

sztérikus árnyékolás növeléséből (ld. 25. ábra). A sztérikus és elektronikus hangolás a trisz-

(pentafluorfenil)borán (2) reaktivitásához képesti csökkenéshez vezet, így összességében a 

Lewis-bázikus csoportok nem tudnak erős datív kötést kialakítani a katalizátorral.
48
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Ezzel a megközelítéssel sikerült olyan frusztrált Lewis-párt előállítani, ami képes a hidrogént 

hasítani és leadni, aktív marad metoxi-csoport jelenlétében, és nem mutatja a korábbi FLP-k 

olefin addíciós képességét, azaz katalizálhat például alliloxi-csoport jelenlétében is (27. ábra). 

 

27. ábra Néhány példa a mezitilcsoportot tartalmazó boránok felhasználására 

A 37a boránnal szelektíven redukálhatóak az aktivált kettős kötések (40, 42), míg a nem 

aktivált kettős kötések érintetlenek maradtak. A mezitil-bisz(pentafluorfenil)-borán (37a) után 

került kifejlesztésre a mezitil-bisz(2,3,4,5-tetrafluorfenil)borán (37b), ami a korábbinál jóval 

stabilabb, ráadásul reaktivitását részben megőrzi akkor is, ha fél órán át levegőn áll.
49

 A 

pentafluorfenil gyűrű para-helyzetű fluoratomja nukleofil szubsztitúcióra érzékeny, de a C6F5-

gyűrűt (37a) p-C6F4H-ra (37b) cserélve a szubsztitúció eshetősége kiküszöbölhető, így a 

molekula stabilabb. Ezek a boránok a méretkizárás elvének és a Lewis-savasság 

csökkentésének kombinálásával képesek voltak a korábbi katalizátorokhoz képest 

szelektivitást elérni. Az FLP katalízis kiterjeszthető volt kinolinszármazékok (44a) 

redukciójára. (27.ábra) 

Ashley és munkatársai 2011-ben állították elő olyan boránok sorozatát, amelyeken a trisz-

(pentafluorfenil)boránhoz (2) képest egy, kettő, illetve mindhárom arilcsoport helyett 

pentaklórfenil-csoport található (28. ábra).
50

 



Irodalmi áttekintés 

17 

 

 

28. ábra Pentaklórfenil-gyűrűt tartalmazó boránok sorozata 

A bóratom körüli elektronsűrűség 46a, 46b és 46c borán esetében is kisebb a trisz-

(pentafluorfenil)boránhoz (2) képest, viszont a bóratom jóval árnyékoltabb, ugyanis 

klóratomok mérete a metilcsoportéval közel azonos. A Lewis-savasság meghatározásának 

problémái újra előkerülnek a pentaklórfenil-gyűrűket tartalmazó boránok sorozatánál. A 

mérések különböző összefüggést mutatnak a savasság és a pentaklórfenil gyűrűk száma 

között. A standardpotenciál értékek, a várakozásoknak megfelelően a Lewis-savasság 

növekedését jelzik a klórozott gyűrűk bevitelével, azonban a Gutmann-Beckett és a Childs-

skálák ellenkező tendenciát mutatnak, ami az utóbbi mérések sztérikus tényezőktől való 

függésére vezethető vissza.  

A méretkizárásból ered a pentaklórfenil gyűrűt tartalmazó vegyületek (46a–c) különleges 

tulajdonsága. A boránhoz ugyan koordinál a víz, azonban a kötődés reverzibilis, vákuumban, 

vagy molekulaszitával a kötött víz eltávolítható.  

Ashley kutatócsoportjának ugyanezekkel a boránokkal (46a-c) sikerült először megvalósítani 

hidrogénhasítást bázisként tetrahidrofuránt használva,
51

 annak ellenére, hogy a THF felnyitása 

az egyik első volt a frusztrált Lewis-párokkal leírt reakciók között, ami a borán irreverzibilis 

inhibícióját okozza.
5,40a

 Volt már arra példa, hogy néhány FLP tolerálja a ciklikus éter 

jelenlétét, de mint Lewis-bázis, eddig nem fordult elő hidrogén hasításánál.
52

 A pentaklórfenil 

gyűrűt tartalmazó boránokat N-tozil-imin (47) redukciójánál hasonlították össze, ami alapján a 

(C6Cl5)B(C6F5)2  (46a) bizonyult a legjobbnak (29. ábra). Míg a 46a boránnal 3 óra alatt teljes 

konverzióval lejátszódott a redukció, viszont a 46b boránnal 72 óra alatt is csak 90% volt a 

konverzió, a 46c boránnal pedig egyáltalán nem keletkezett a 48 amin. 

 

29. ábra Iminek redukciója triaril-borán – THF frusztrált Lewis-párral. 
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Bár a borán-víz komplex kialakulása reverzibilis, a reakciókat minden esetben száraz 

oldószerekben és eszközökben hajtották végre, mert a víz jelenléte jelentősen lassította a 

reakciót. Az egyensúly a komplexált forma felé eltolt, így a katalízisben résztvevő borán 

koncentráció jelentősen lecsökken. 

A (C6Cl5)B(C6F5)2–THF (46a-THF) frusztrált Lewis-párral többek közt szubsztituált furánok, 

pirrolok, illetve pentametil-ciklopentadién és akridin redukciója is végbement, 5 bar H2 

nyomáson, 60-100°C-on (30.ábra). 

 

30. ábra Néhány példa (C6Cl5)B(C6F5)2–THF (46a-THF) FLP alkalmazására 

A katalizátorfejlesztés során sokféle stabil Lewis-savat állítottak elő, amik akár a 

hidrogénhasításon kívül más funkciókat is betölthetnek. 

2.5 Auto-tandem katalízis 

A módszerfejlesztések során egyre inkább előtérbe kerül az a szempont, hogy egy komplex 

szerkezetet minél egyszerűbb szintetikus úton lehessen kialakítani. Például azáltal, hogy egy 

reakcióelegyben két, vagy több egymást követő lépés játszódjon le, és feldolgozásra csak a 

reakciósor legvégén kerüljön sor.
53

 

A kapcsolt reakciók fejlesztése a frusztrált Lewis-párok területén is megjelent. Trisz-

(pentafluorfenil)borán (2) katalizátorral leírták Meinwald-átrendeződés és reduktív aminálás 

tandem végbemenetelét (31. ábra).  A reakció első lépése az epoxid (49) Lewis-sav katalizált 

felnyitása, és a fenilcsoport vándorlása. Ezt követően végbemegy a keletkező aldehid (50) 

sav-katalizált iminné (51) alakulása, végül pedig a trisz-(pentafluorfenil)borán (2) az imin 

hidroszililezését katalizálja.
54

 

 

31. ábra Tandem reakció Lewis-sav katalizátorral 
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Aldehidek reduktív aminálására szintén van példa az irodalomban, ahol a kondenzáció után a 

hidroszililezést katalizálja a borán.
55

 

Komplexebb átalakítás a benzimidazol (55) képzése, amely során FLP katalizált CO2 

megkötés, majd borán katalizált hidroszililezés követi egymást (32. ábra).
56

 A hidroszililezett 

terméken (53) szilanol, majd víz kondenzációjával gyűrűzárás megy végbe.  

 

32. ábra Benzimidazol előállítása katalitikus tandem reakcióban 

Frusztrált Lewis-pár által katalizált CO2 aktiválás és trisz-(pentafluorfenil)borán által 

katalizált hidroszililezés tandem lejátszódásával a CO2 közvetlenül metánná alakítható (33. 

ábra).
57

  

 

33. ábra Tandem CO2 aktiválás és hidroszililezés frusztrált Lewis-pár katalizátorral 

A reakcióhoz először 2,2,6,6-tetrametil-piperidint (TMP, 24b) és trisz-(pentafluorfenil)boránt 

H2-gázzal reagáltattak, így [24b-H]
-
[2-H]

+
 sót állították elő. A [24b-H]

-
[2-H]

+
 só képes 

megkötni a CO2-ot, majd az így keletkező boráto-karbamát trisz-(pentafluorfenil)borán által 

katalizálva reagál trietilszilánnal. Az így keletkező szilil-karbamát további három lépésben 

metánná redukálódott. 
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3. Célkitűzés 

A frusztrált Lewis-párok paradigmaváltást hoztak a katalízis területén, kismolekulák 

aktiválását (pl. H2, CO2, N2O) a korábbiaktól teljesen eltérő elven képesek megvalósítani. Az 

alkalmazás legfontosabb iránya a katalitikus hidrogénezés, de az eddigi kutatások során 

számos további potenciális alkalmazási lehetőség felmerült. Azonban általánosságban igaz, 

hogy az eddigi frusztrált Lewis-párok a körülmények és a szubsztrátok gondos megválasztását 

igénylik, tekintve, hogy számos mellékreakcióra hajlamosak.  

Doktori munkám során a kutatócsoportban folyó katalizátorfejlesztési kutatásokba 

kapcsolódtam be. Célul olyan boránok előállítását tűztük ki, amelyek jelentősebb gyakorlati 

alkalmazást nyerhetnek jobb funkcióscsoport-toleranciájuk és szelektivitásuk révén. A 

mezitil-bisz(pentafluorfenil)boránokkal elért eredmények után a fejlesztést a méretkizárás 

elve alapján folytattuk. A boránok tervezésénél a sztérikus és elektronikus faktorok együttes 

hangolását tűztük ki célul (34. ábra). 

 

34. ábra Sztérikus és elektronikus hangolás 

Az újonnan előállított katalizátorokat karbonilvegyületek hidrogénezésében terveztük 

kipróbálni, ami korábban katalitikus módon FLP-kel megoldhatatlan volt (35. ábra). 

 

35. ábra Karbonilvegyületek fémmentes katalitikus redukciója 

A szubsztrátkör mellett az alkalmazás kiterjesztése is a célok között szerepelt. Mivel az FLP-k 

alapvető feltétele, hogy a savas és bázikus jelleg nincs kioltva, ezért a hidrogén hasítása és a 

hidridion leadása mellett a Lewis-sav egyéb, savkatalízist igénylő folyamatban is részt vehet, 

teret nyitva az FLP-k tandem katalízisben történő alkalmazására.  



 

 

 

4. Eredmények 

4.1 Boránok fejlesztése, előállítása és alkalmazása 

A frusztrált Lewis-párok alkalmazhatóságának legnagyobb kihívása a víztolerancia. A borán-

víz komplex kialakulása egyes esetekben reverzibilis folyamat, viszont a koordináció 

jelentősen megnöveli a víz savi erősségét, így egy közepesen erős bázis is képes azt 

deprotonálni. Az így kialakuló hidroxi-komplex nagyon stabil, a hidroxil-csoport erős 

kötődése miatt nem keletkezik szabad borán, ezáltal eltolódik az egyensúly. 

 

36. ábra Víz hasítása frusztrált Lewis-párokkal 

A borán-víz komplex kialakulásának egyensúlyát más irreverzibilis reakció is eltolhatja, a 

komplex melegítése során sok esetben protodehidroborálás figyelhető meg (37. ábra). 

 

37. ábra Protodehidroborálás 

Hasonló okokból a karbonilcsoport redukciója alapvető kihívást jelent a frusztrált Lewis-

párok számára, hiszen a termék kisméretű alkoholát funkciós csoportja erős datív kötést alakít 

ki a boránnal, így inhibiálja azt.
9,16,23a

 A probléma forrása a víz inhibícióhoz hasonló, a 

termékként keletkező borán-alkohol komplex annyira savas, hogy az FLP bázis komponense 

deprotonálja, a borán-alkoholát komplex disszociációja pedig nem kedvező, így 

sztöchiometrikus mennyiségű boránra van szükség a karbonilvegyületek FLP 

hidrogénezéséhez (38.ábra). 

 

38. ábra Karbonilvegyületek sztöchiometrikus redukciója frusztrált Lewis-párokkal 

A célunk egy olyan FLP fejlesztése volt, ami a karbonilvegyületek katalitikus redukciójára 

képes és tolerálja a nedvességet. Az Ar3B-H2O komplex savassága a HCl-éhoz hasonló,
58

 így 
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mindenképp gyenge bázisra van szükség a jobb szelektivitás eléréséhez, a Lewis-savat pedig a 

bázishoz kell az alábbi szempontok szerint hangolni. 

 sztérikusan zsúfolt legyen a Lewis-sav, hogy a méretkizárás elve érvényesüljön 

 Lewis-savasság szempontjából optimális legyen, vagyis elég erős legyen ahhoz, hogy 

gyenge bázisokkal is tudjon H2-t hasítani (MesB(C6F4H)2 (37b) éter típusú bázisokkal nem 

hasít H2-t), de ne legyen túl erős ahhoz, hogy a vízzel, illetve alkohollal alkotott datív 

komplexe se legyen túl erős BrØnsted-sav 

A tervezéshez a csoportban elért korábbi eredmények alapján láttunk. A mezitil-

bisz(tetrafluorfenil)borán (37b) 30 percig levegőn tárolva is megőrizte a katalitikus 

aktivitását. A pentaklórfenil-bisz-(pentafluorfenil)borán (46a) pedig reverzibilisen köti a 

vizet, vákuumban melegítve bomlás elszenvedése nélkül elengedi. Ennek ellenére a 46a 

boránt a leggyengébb éter típusú bázisokkal kombinálva sem aktív a frusztrált Lewis-pár víz 

jelenlétében, ami arra vezethető vissza, hogy a nagy Lewis-savasságú boránnal képzett 

vízkomplex nagyon erős BrØnsted-savvá válik, ami akár a dietil-étert is protonálja. A 

folyamat egyensúlyi, de az egyensúly a kötött forma felé eltolt. 

Tehát a méretkizárás elvét szem előtt tartva, olyan boránokat kívántunk tervezni, amelyek 

Lewis-savassága a (C6Cl5)B(C6F5)2 (46a) és MesB(C6F4H)2 (37b) közé esik.  

Négy olyan borán szintézisét tűztük ki célul (58-61), amelyek az aromás gyűrűkön orto-

helyzetben egyformán szubsztituáltak, viszont a meta-helyzetű elektronszívó csoportok 

számában különböznek, így a Lewis-savasságuk fokozatosan változik (39. ábra). 

 

39. ábra Sztérikus és elektronikus tulajdonságok alapján tervezett boránok 

A boránok szintézisére sikerült egy méretnövelhető, jó hozammal járó szintézisutat kidolgozni 

(40. ábra). 
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40. ábra Boránok szintézise 

A szintézis első lépése a klórozott aromás gyűrű boronsavvá (63) alakítása. Az 1,3-diklór-

benzol (62a) és az 1,2,4-triklór-benzol (62b) lítiálása 2-es helyzetben kedvezményezett. A 

lítiálás lejátszódása után trimetil-borátot adunk a reakcióelegyhez, majd a képződő boronsav-

észtert sósavval hidrolizáljuk. Ezután a boronsavat metanol-víz elegyben oldjuk egy teflon 

lombikban, és KHF2-al reagáltatjuk, így megkapjuk az aromás BF3K-sókat (64). A só több 

grammos méretben előállítható, inert körülmények nélkül is hosszú ideig tárolható, stabil 

vegyület. A feldolgozás során azonban az alapos szárítás kritikus lépés, csak így lehet 

acetonos mosással elválasztani a terméket a szervetlen sóktól. Az Ar-BF3K-sót (64a, 64b) 

2,3,5,6-tetrafluor-brómbenzolból (65a), vagy 2,3,6-trifluor-brómbenzolból (65b) készített 

Grignard-reagenssel reagáltatva állítható elő a megfelelő triaril-borán (58-61).  

4.2 Frusztrált Lewis-párok vizsgálata 

A boránok előállítása után a legfontosabb kérdés az volt, hogy valóban képesek-e gyenge 

bázissal hidrogént hasítani és többszörös kötést tartalmazó vegyületeket redukálni.  

A reaktivitás vizsgálatát benzaldehid (56) és transz-kalkon (69) redukciójával kezdtük, 

vízmentes körülmények között. A modellreakciókat 100 bar hidrogénnyomáson, 50°C-on 

hajtottuk végre, 10 mol% katalizátortöltettel, 0,8 M-os szubsztrátkoncentrációval, a bázis 

szerepét is betöltő éter típusú oldószerben (1. táblázat). A reakció minden esetben katalitikus 

volt, sem a termék, sem a kiindulási anyag nem inhibiálta a boránt. 
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 Katalizátor Szubsztrát Konverzió Termékarány 

1 58 56 99%  66/67 : 93/7 

2 59 56 99%  66/67: 88/12 

3 60 56 99%  66/67 : 94/6 

4 61 56 99%  66/67 : 91/9 

5 58 68 99%  69/70 : 30/70 

6 59 68 99%  69/70 : 30/70 

7 60 68 83% 69/70 : 100/- 

8 61 68 99%  69/70 : 100/- 

100 bar H2, 50 °C, 10 mol% katalizátor, 1,0 mmol szubsztrát, 1.25 ml THF, 

reakcióidő: benzaldehiddel 40 óra,  transz-kalkonnal 112 óra. A konverziót és a 

termékarányt 
1
H NMR alapján állapítottuk meg. 

1. táblázat Lewis-savak tesztelése karbonilvegyületek redukciójánál 

A benzaldehidet (56) mind a négy katalizátorral sikerült teljes konverzióval átalakítani, 

viszont az 59 és 61 katalizátorokkal nagyobb százalékban keletkezett dibenzil-éter (67) 

melléktermékként (1. táblázat, 2. és 4. sor).  

Transz-kalkon redukciója során a 60-THF katalizátorpár kivételével minden esetben teljes 

konverziót értünk el, viszont a reakcióban vegyesen keletkezett 1,3-difenilpropán-1-on (69) és 

1,3-difenilpropán-1-ol (70). A 60-THF és 61-THF katalizátorpárokkal csak a C-C kettős kötés 

redukálódott (1. táblázat, 7. és 8. sor), míg ugyanennyi idő alatt az 58-THF és 59-THF 

katalizátorpárokkal 70% 1,3-difenilpropán-1-ol (70) is keletkezett (1. táblázat, 5. és 6. sor). A 

várakozásoknak megfelelően a 60 volt a legkevésbé aktív, az 58 és 59 pedig a legaktívabb 

Lewis-sav.  

Mivel benzaldehid (56) esetében az 59-THF párral több melléktermék keletkezett a reakció 

során, a bázis hatását az 58 boránnal vizsgáltuk tovább transz-kalkon (68) redukciójában. 58-

Dietil-éter, 58-dioxán, 58-THF és 58-2-metil-THF katalizátorpárokat hasonlítottunk össze (2. 

táblázat).  
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 Bázis Szubsztrát Konverzió 
Termékarány 

1 THF 68 99%  69/70 : 30/70 

2 2-Me-THF 68 99%  69/70 : 21/79 

3 1,4-dioxán 68 99%  69/70 : 84/16 

4 Et2O 68 99%  69/70 : 67/33 

100 bar H2, 50 °C, 10 mol% 58 katalizátor, 1,0 mmol szubsztrát, 1.25 mL bázis, 112 óra 

reakcióidő. A konverziót és a termékarányt 
1
H NMR alapján állapítottuk meg. 

2. táblázat Lewis-bázisok tesztelése kalkon redukciójánál 

A táblázatból jól látható, hogy a konverzión túl a szelektivitásra is hatással volt az alkalmazott 

bázis. Éterrel és dioxánnal a transz-kalkon redukciója során lényegesen kevesebb alkohol (70) 

keletkezett (2. táblázat, 3. és 4. sor), míg 2-Me-THF-fel 79% 1,3-difenilpropán-1-ol (70) 

keletkezett ugyanannyi idő alatt (2. táblázat 2. sor).  

Az eddigiek alapján elmondható, hogy az általunk tervezett és előállított FLP-vel az aldehidek 

és ketonok jó konverzióval átalakíthatóak alkohollá, a boránok és a bázisok változtatásával 

pedig a reakció szelektivitása finoman változtatható. 

A próbareakciókat követően igyekeztünk más szubsztrátokat is kipróbálni, hogy az új FLP 

hidrogénezés alkalmazásának lehetőségeit és korlátait felderítsük (3. táblázat). A 

körülmények további optimalizálása után 20 bar hidrogénnyomás alkalmazására tértünk át. A 

reakciókhoz az 58-THF párt választottuk ki, amitől csak néhány esetben tértünk el, illetve 

bizonyos esetekben a teljes konverzióhoz egyéb körülmények változtatására is szükség volt.  

 

 Szubsztrát  Termék  
Konverzió  

(Izolált termelés) 

1 
 

56 
  

66 99% (75%) 
a,b

 

2 

 

68 

 

70 99% (45%) 
c,d
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3 
 

71 

 

72 98% (65%) 
e,b

 

4 
 

73 
 

74 99% (95%) 
a
 

5 
 

75 
 

76 99% (93%) 
a
 

6 
 

77 

 

79 99% (73%) 
f
 

7 
 

80 
 

81 98% (75%) 
a
 

8 
 

82 

 

83 99% (76%) 
a
 

9 
 

84 
 

85 
81%

a
 

99% (76%) 
g
 

10 
 

86 
 

87 85% (60%) 
c
 

11 
 

88 
 

89 99% (60%) 
a,b,h

 

Általános körülmények: [a] 1,0 mmol szubsztrátot és 10 mol% 58-at feloldunk 1,25 ml THF-

ben, és az oldatot 20 bar H2 nyomás alatt, 40 órán keresztül 55°C-on kevertetjük. [b]
 

Melléktermékként szimmetrikus éter keletkezését is megfigyeltük. [c] A reakció 137 órán 

keresztül ment 100 bar H2 nyomáson, 55°C-n.
 
[d] A főtermék mellett 21% 1,3-difenilpropán-1-

on (69) volt izolálható. [e] 1,25 ml Et2O-ben ment a reakció, 20 bar H2 nyomáson, 55°C-on, 88 

órán keresztül. [f] A reakció 80°C-on ment. 55°C-on a termékként megjelölt éter (79) és az 

ánizsalkohol (78) 1:1 arányban keletkeztek. [g] A reakció 136 órán keresztül ment 100 bar H2 

nyomáson, 55°C-n, 59 borán jelenlétében. [h] A főtermék mellett 21% bisz-(3-fenil-prop-2-én-

il)-éter (90) volt izolálható. 

3. táblázat Karbonilvegyületek redukciója 58-THF FLP-vel 

Teljes konverzióval, 75-95% termeléssel sikerült redukálni 4-nitrobenzaldehidet (73) (3. 

táblázat 4. sor), 4-klór- és 4-bróm-benzaldehidet (75, 80) (3. táblázat, 5. és 7. sor), valamint 4-

formil-benzoesav metil-észterét (82) (3. táblázat 8. sor). Ezekben az esetekben éter-típusú 

melléktermék keletkezését nem tapasztaltuk. Ezzel szemben 4-metoxi-benzaldehid (77) 

redukciójakor 55°C-on az alkohol (78) és a 79 éter 1:1 arányban keletkeztek. Ezt a reakciót 

magasabb hőmérsékleten megismételve (80°C) a 79 étert 73% termeléssel tudtuk izolálni a 

reakcióelegyből (3. táblázat 6. sor).  

Ez az eredmény különös jelentőséggel bír, ugyanis a reakció során a boránhoz képest több 

mint háromszoros mennyiségű víznek kellett keletkeznie, a katalizátor viszont ennek ellenére 

is aktív maradt, hiszen teljes konverziót értünk el 10 mol% katalizátorral, ami az FLP 

különleges nedvességtoleranciájáról árulkodik. A szubsztrátok vizsgálata során egy másik 
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esetben is megfigyeltünk hasonló viselkedést, fahéjaldehidből (88) kiindulva 21% termeléssel 

tudtunk étert (90) izolálni, aminek a keletkezése a katalizátorral ekvimoláris víz kilépésével 

kellett, hogy járjon (3. táblázat 11. sor). Ennek ellenére 85%-os konverzióval ment a reakció 

55°C-on, 40 óra alatt. A kalkonnal (68) ellentétben a konjugált kettős kötés érintetlen maradt, 

főtermékként fahéjalkohol (89) keletkezett, amit 60%-os termeléssel tudtunk izolálni. 

Az ánizsaldehid (77) és a fahéjaldehid (88) példája azt sugallta, hogy az 58-THF Lewis-pár 

olyan nedvességtoleranciával bír, amire eddig nem volt példa frusztrált Lewis-párok esetében.  

A nedvességtolerancia mellett az általunk használt FLP-k kiemelkedő funkcióscsoport-

toleranciát is mutattak. 81% konverzióval sikerült 4-formil-benzoesavat (84) 4-hidroximetil-

benzoesavvá (85) redukálni. Az 59-THF pár pedig 100 bar H2 nyomáson teljes konverzióval 

tudta szelektíven a formil-csoportot redukálni (3. táblázat 9. sor). Szabad karboxil-csoport 

jelenlétében korábban nem volt példa frusztrált Lewis-pár katalizálta redukcióra. 

A rendszer korlátjára az acetofenon (86) és a kalkon (68) példája mutatott rá (3. táblázat, 2. és 

10. sor). Az aromás ketonokat 100 bar nyomáson, hosszú reakcióidővel sem sikerült teljes 

konverzióval alkohollá redukálni. Kalkon (68) esetében a kiindulási anyag kétharmada 

redukálódott a várt termékké (70), harmada viszont csak 1,3-difenil-propanonná (69), amit 

21% termeléssel lehetett izolálni. Az acetofenon (86) pedig 85%-os konverzióval alakult át, 

viszont a reakció szelektív volt, csak 1-fenil-etanol (87) keletkezett. A gyengébb konverzió 

arra vezethető vissza, hogy a sztérikusan zsúfolt boránból keletkező borohidrid az 

aldehidekhez képest nagyobb térigényű ketonokhoz nehezen fér hozzá. 

Alifás ketonok közül a 4-terc-butil-ciklohexanont (71) vizsgáltuk, ami hosszabb reakcióidő 

alatt ugyan, de teljes konverzióval átalakítható volt, szelektíven cisz-4-terc-butil-

ciklohexanollá (72) (3. táblázat 3. sor). A terc-butil-csoport elhelyezkedése ekvatoriális 

helyzetben kedvezményezettebb, az ehhez képest négyes helyzetben levő ketont a zsúfolt 

borohidrid szintén ekvatoriális helyzetből tudja támadni (41. ábra). A hidroxil-csoport így 

axiális helyzetű lesz. A hasítás során keletkező borohidrid az L-selectride reagenshez hasonló 

elven, a sztérikus zsúfoltságából adódóan eredményez sztereoszelektivitást.
59
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41. ábra 4-terc-butil-ciklohexanon cisz-szelektív redukciója 

4.3. Nedvességtolerancia vizsgálata 

Az éterképződés kapcsán az általunk kifejlesztett katalizátorrendszer nedvességtoleranciáját 

kezdtük vizsgálni. A korábbiak szerint, a borán-víz komplex kialakulásakor a víz gyenge 

Lewis-bázis szerepét tölti be. A víz kötődése a boránhoz nem csak a borán Lewis-

savasságától és a sztérikus tulajdonságaitól függ, hanem a jelen levő szubsztrátoktól, és az 

oldószertől is. Ha a bázis túl erős, akkor a borán-víz komplexet deprotonálhatja, az így 

keletkező [R3B-OH]
- 
komplexből pedig már nem szabadul fel a borán. Az általunk használt 

FLP-k nedvességtoleranciájának okát és korlátait NMR komplexálási kísérletekkel és elméleti 

kémiai számolással igyekeztük felderíteni és megérteni.  

4.3.1 Borán-víz komplex vizsgálata NMR spektroszkópiával
*
 

Az NMR kísérleteket d8-THF-ben végeztük, és a komplexálásra a borán 
10

B-NMR 

eltolódásából következtettünk. A bórnak két természetes izotópja van (
10

B és 
11

B), amik közül 

a 
11

B a gyakoribb (80%), általában a bór NMR mérést is ezen a magon végzik. Hátránya 

viszont a 
11

B-NMR-nek, hogy az NMR-csövek és a mérőfej bórtartalma miatt a spektrum 

alapvonala nem egyenes, 30 ppm alatti tartományon a kisebb koncentrációban jelen levő 

komponensek meghatározása bizonytalan. 
10

B-NMR mérésekor a háttérből adódó hiba 

kiküszöbölhető, viszont a kisebb izotópgyakoriság és a mag nagyobb kvadrupól momentuma 

miatt szélesebbek a jelek, a mérés pedig sokkal több időt igényel. Mivel az általunk vizsgált 

bór-komplexek jelei pont abba a tartományba esnek, ahol a 
11

B mérés háttere zavaró, ezért 

10
B-NMR méréseket végeztünk. A reakció körülményeinek modellezésére szobahőmérsékletű 

mérések mellett 50°C-on is vizsgáltuk a mintákat. Így az alábbi NMR mintákat készítettük el 

az NMR mérésekhez:  

a) az 58 borán d8-THF-es oldata  

b) az 58 borán 10 ekv. benzaldehiddel, d8-THF-ben  

c) az 58 borán 10 ekv. benzil-alkohollal d8-THF-ben 

                                                 
*
 A víztolerancia-vizsgálathoz szükséges NMR méréseket és kiértékeléseket Domján Attila végezte. 
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d) az 58 borán 3 ekv. vízzel d8-THF-ben, és végül  

e) az 58 borán 3 ekv. vízzel és 10 ekv. benzaldehiddel, d8-THF-ben.  

Az NMR mintákat a glove-boxban állítottuk össze, csavarkupakos NMR-csőben. A boránt és 

a benzaldehidet a glove-boxban mértük ki, és oldottuk fel d8-THF-ben, a vizet Hamilton-

fecskendővel adtuk a mintához az NMR-kupak szeptumát átszúrva.  

 

42. ábra Komplexálás vizsgálata 
10

B NMR-rel. - Kék szín jelöli a d8-THF-ben 20 °C-on felvett 

spektrumokat, piros szín az 50 °C-on felvett spektrumokat.  [a] 58 borán d8-THF-ben, [b] 58 és 10 ekv. 

benzaldehid (56), [c] 58 és 10 ekv. benzil-alkohol (66), [d] 58 és 3 ekv. víz, [e] 58, 3 ekv. víz és 10 ekv. 

benzaldehid (56). 

A mérések alapján megállapítható, hogy a borán 20°C-on datív komplexet képez THF-fel, 

ennek a komplexnek a 
10

B-NMR eltolódása 14 ppm (42. ábra). Emellett 2 ppm-es eltolódással 

az oldószerben jelen levő vízzel komplexáló borán jele látszódik. A minta mérését 50°C-on 

megismételve kiderül, hogy az 58-THF komplex nem stabil, a 
10

B-NMR eltolódása 34 ppm-re 

csúszik, ami a szabad és a komplexált borán egyensúlyának eltolódását jelzi a szabad forma 

irányába. 10 ekvivalens benzaldehiddel (56) illetve benzil-alkohollal (66) az 58 borán d8-

THF-es oldatáról mérhető 
10

B-NMR spektrum hasonló eredményt mutat, a 20 °C-on végzett 

méréshez képest 50°C-on a szabad forma felé tolódik el az egyensúly. Ez teszi lehetővé, hogy 

a karbonil redukció katalitikus mennyiségű boránnal végbemenjen, hiszen a 

reakciókörülmények között a dinamikus egyensúly miatt mindig van szabad borán, ami 

hidrogént képes hasítani. 

A vízkötődés tanulmányozására három ekvivalens víz jelenlétében, illetve három ekvivalens 

víz és tíz ekvivalens benzaldehid (56) együttes jelenlétében is végeztünk méréseket. 20 °C-on 

mindkét esetben csak a borán-víz (58-H2O) komplex 
10

B-NMR jele látható, azonban 50°C-on, 

abban az esetben, ha benzaldehid (56) is van az oldatban, kimutattunk egy nagyon kis 
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intenzitású, magas eltolódású bórjelet. A víz tehát sokkal erősebb inhibítor, mint a 

benzaldehid (56), vagy a benzil-alkohol (66), viszont a 28 ppm-nél megjelenő jel dinamikus 

egyensúlyban levő szabad borán jelenlétére utal, ami a hidrogénhasítást véghez tudja vinni. 

Ezek alapján az 58-THF FLP elvileg még három ekvivalens víz jelenlétében sem veszíti el az 

aktivitását. 

4.3.2. Elméleti számítások a borán-víz komplex stabilitásáról
†
 

Elméleti kémiai számításokkal vizsgáltuk 58 borán THF-fel, benzaldehiddel (56), 

benzilalkohollal (66) és vízzel képzett komplexét (43. ábra). A különböző bázisokkal képzett 

komplexerősségi sorrend csak abban az esetben egyezett a kísérletileg meghatározottal, ha a 

számítások során az oldószerként szereplő THF be volt építve a modellbe. A THF szerepe 

abban rejlik, hogy a komplexált alkohol, illetve víz hidroxilcsoportjával erős hidrogénkötést 

tud kialakítani, és ennek révén stabilizálja a komplexeket (43.ábra). Az 58-víz komplex a 

legerősebb, ezt két THF molekula stabilizálja, majd a sorban ezt követi az 58-benzilalkohol, 

az 58-benzaldehid és végül az 58-THF komplex. 

 

43. ábra – Balra: 58 - Benzilalkohol komplex. Jobbra: 58 – Víz komplex 

Az összehasonlítás céljából 58 borán mellett a trisz-(pentafluorfenil)borán (2) és a  

pentaklórfenil-bisz-(pentafluorfenil)borán (46a) asszociációs szabadenergiájának 

meghatározására is készültek számítások víz és benzilalkohol (66) bázisokkal (4. táblázat).  

 B(C6F5)3 (2) 
(C6Cl5)B(C6F5)2 

(46a) 

(C6Cl2H3)B(C6F4H)2 

(58) 

Benzil-alkohol (66) -11,4 kcal/mol -1,0 kcal/mol -0,4 kcal/mol 

H2O -13,7 kcal/mol -8,0 kcal/mol -5,3 kcal/mol 

4. táblázat Asszociációs szabadenergia értékek 

                                                 
†
 Az elméleti kémiai számításokat Pápai Imre és Földes Tamás végezték. 
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A THF által indukált stabilizáló hatás, az asszociációs szabadenergiaértékek alapján, 

jelentősen különböző a három borán esetében. Míg a trisz-(pentafluorfenil)borán (2) esetében 

a vízkomplex annyira stabil, hogy a kötődés gyakorlatilag irreverzibilis, addig 58 borán 

esetében reverzibilis a kötődés. 

4.3.3. Víztolerancia vizsgálata kísérleti úton 

Kísérletileg is vizsgáltuk a víz jelenlétének hatását benzaldehid példáján (44. ábra). Inerten 

elkészített mintához Hamilton-fecskendővel számított mennyiségű vizet adtunk, és vizsgáltuk 

a konverzió alakulását. 20 bar nyomáson, 50°C-on, a katalizátorhoz képest 0,25 ekvivalens 

víz jelenléte nem okoz konverziócsökkenést, 0,5 ekvivalens víz jelenlétében 68%, egy 

ekvivalens víz jelenlétében 29%, 1,5 ekvivalens vízzel pedig csak 2% volt a konverzió. Ezzel 

szemben 100 bar hidrogénnyomáson 1,5 ekvivalens víz jelenlétében teljes a konverzió, két 

ekvivalens víz mellett 22%, három ekvivalens víz mellett pedig a kiindulási anyag 7%-a 

alakult át. 

 

44. ábra Víz mennyiségének hatása a benzaldehid konverziójára 

1
H-NMR integrál alapján az 58 borán nyitott edényben, nagy felületen szétoszlatva, egy hét 

levegőn állás után is csak kb. 1,5 ekvivalens vizet köt meg. Ezzel a boránnal végeztünk 

kísérleteket, az inert technikákat elhagyva (5.táblázat). Technikai minőségű oldószerben, nem 

vízmentesített edényekben, a reakcióelegyeket levegőn összemérve, 100 bar 

hidrogénnyomáson vizsgáltuk a katalizátor reaktivitását néhány szubsztráton. 
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 Szubsztrát  Termék  Katalizátor Konverzió  

1 
 

56 
  

66 58 – THF 99% 
a
 

2 
 

73 
 

74 58 –THF 99% 
a
 

3 
 

75 
 

76 58 – THF 99% 
a
 

4 
 

82 
 

83 58 – THF 99% 
a
 

5 
 

88 
 

89 58 – THF  99% 
a
 

6 
 

56 
  

66 2 – Dioxán 29% 
b
 

7 
 

56 
  

66 2 – Dioxán  5% 
c
 

8 
 

56 
  

66 2 – THF 18% 
b
 

9 
 

56 
  

66 2 – THF  0% 
c
 

Általános körülmények: 1,0 mmol szubsztrátot és 10 mol% boránt (58, vagy 2) feloldunk 1,25 ml oldószerben 

(THF/1,4-dioxán). Az oldatot tartalmazó üveget egy reaktorba helyezzük és 100 bar H2 nyomáson, 50°C-on, 40 

órán keresztül kevertetjük. Az oldószereket nem vízmentesítjük, az összemérést levegőn végezzük. [a] A boránt 

előzőleg levegőn tároljuk, így 
1
H-NMR alapján 1,5 ekvivalens vizet köt. [b] A borán csak a bemérés ideje alatt 

van levegőn. [c] A boránt 3 napon keresztül levegőn tároljuk a felhasználás előtt. 

5. táblázat Karbonilvegyületek redukciója nem inert körülmények között 

Az összes általunk vizsgált aldehid teljes konverzióval redukálódott víz jelenlétében 

alkohollá. Benzaldehidet (56), 4-nitro- és 4-klór-benzaldehidet (73, 75), illetve 4-formil-

benzoesav-metilésztert (82) és fahéjaldehidet (88) is teljes konverzióval tudtunk redukálni az 

általunk előállított borán segítségével (5. táblázat 1-5. sor).  

Ugyanilyen körülmények között, a trisz-(pentafluorfenil)borán (2) 3 nap levegőn tárolás után 

a benzaldehidet (56) maximum 5% konverzióval tudta benzilalkohollá (66) alakítani (5. 

táblázat 7. sor). 

Az 58 – THF frusztrált Lewis-pár az első olyan FLP, ami a nedvesség kizárása nélkül is aktív 

marad, és katalitikusan képes karbonilvegyületeket redukálni. A rendszernek ez a sajátsága a 



Eredmények 

33 

 

víz reverzibilis kötődésének köszönhető. A reverzibilis kötődést a sav és a bázis összehangolt 

változtatása eredményezte: a Lewis-sav erősségének csökkentése (az elektronszívó 

szubsztituensek számának és a borán hozzáférhetőségének csökkentésével), illetve a bázis 

erősségének csökkentése, hogy az erősen savas víz-borán komplexet a bázis ne deprotonálja. 

4.4 Karbonilvegyületek redukciójának mechanizmusvizsgálata
‡
 

A redukció mechanizmusát elméleti számítások segítségével igyekeztük felderíteni. A 

feltételezés szerint, a reakció első lépése a hidrogén heterolitikus hasítása, ami kétféleképpen 

mehet végbe. A hasítást végezheti az 58-THF Lewis-pár, vagy pedig az 58-benzaldehid (56) 

pár. A számolt szabad-energiák alapján az 58-THF párral a hasítás energetikailag kedvezőbb, 

az energiagát 21,5 kcal/mol, míg a benzaldehiddel (56) hasítás energiagátja 25,1 kcal/mol.  

 

45. ábra Karbonilvegyületek fémmentes redukciójának mechanizmusjavaslata 

A hasítás során keletkező [58-H]
-
 [THF-H]

+
 ionpár egy újabb THF molekula asszociációjával 

stabilizálódik, [58-H]
-
 [THF-H-THF]

+
 keletkezik. A protont formálisan két oldószer-molekula 

szolvatálja. A [58-H]
-
 [THF-H]

+
 ionpár azonban benzaldehiddel (56) is kialakíthat hidrogén-

kötést, így [58-H]
-
 [THF-H-benzaldehid]

+
 intermedier keletkezhet. Ebben az állapotban a 

benzaldehid C=O kötése aktivált, a [58-H]
-
 nukleofil támadása kedvező. A hidridátadással, 

vagyis a benzil-alkohol (66) képződésével párhuzamosan az FLP regenerálódik. 

A számítások alapján a három lépés átmeneti állapotaihoz tartozó szabadenergiák nagyon 

hasonlóak (21,5 kcal/mol; 22,0 kcal/mol; 21,1 kcal/mol), így a sebességmeghatározó lépés 

nem azonosítható. 

                                                 
‡
 Az elméleti kémiai számításokat Pápai Imre és Földes Tamás végezték. 
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4.5 Párhuzamos kutatások eredményei  

A kutatásainkkal egy időben, két kutatócsoport párhuzamosan publikálta eredményeit, 

miszerint trisz-(pentafluorfenil)borán (2) is hasíthat hidrogént gyengén bázikus, éter típusú 

oldószerekkel. Ezekkel az FLP-kkel megoldottá vált a karbonilcsoport katalitikus redukciója 

(46. ábra).  

 

46. ábra Karbonilvegyületek redukciója trisz-(pentafluorfenil)boránnal 

Stephan és Ashley kutatócsoportja egy időben jelentette meg eredményeit 2014-ben, miszerint 

a Lewis-bázis megváltoztatásával a redukció katalitikussá tehető.
60,61

 Lewis-savként trisz-

(pentafluorfenil)boránt (2), Lewis-bázisként dietil-étert, illetve THF-et, vagy 1,4-dioxánt 

használtak, és a bázisok egyúttal az oldószer szerepét is betölthették. Ezek az FLP-k azonban 

továbbra is érzékenyek voltak nedvesség jelenlétére, és funkcióscsoport-toleranciájuk is 

nagyon korlátozott. Még a korábban reverzibilis vízkötődést mutató, levegőn tárolható borán, 

a (C6Cl5)B(C6F5)2 (46a) sem működött egy ekvivalens víz jelenlétében.  A vízkomplex 

ugyanis a reakciókörülmények közt sokkal stabilabb – a THF, illetve a jelen levő hidroxil- és 

karbonilcsoportot tartalmazó molekulákkal kialakított hidrogénkötés stabilizálja. Az inhibíció 

a konverzió csökkenését okozza például aceton esetében. Aceton redukciójakor izopropanol 

mellett diizopropil-éter képződését is tapasztalták, amit víz kilépése kísért. A reakció során 

keletkező víz irreverzibilisen gátolta a boránt, így mindössze 35%-os konverzió volt elérhető. 

Ezzel szemben trisz-(pentafluorfenil)borán (2) – dioxán katalizátorpárral a reakció szelektív 

volt, csak izopropanol keletkezett. A módosított körülmények között teljes konverziót sikerült 

elérni.  

Ezeket az eredményeket követően a két kutatócsoport az aldehidek átalakításainak 

lehetőségeit kezdte vizsgálni. Ashley és csoportja talált olyan reakciókörülményt, ahol a trisz-

(pentafluorfenil)borán (2) víz jelenlétében is katalitikus aktivitást mutat.
62

 Az alkohollá 

alakítás csak elektronszívott szubsztrátok esetében működött. Hasonló körülmények között az 

acetofenon (86) teljes konverzióval etil-benzollá (93) alakult, annak ellenére, hogy a reakció 

során a katalizátorhoz képest öt ekvivalens víz keletkezik. Bázisként és oldószerként 1,4-

dioxánt használtak, ami a leggyengébb éter-típusú bázis az általánosan használt éter-típusú 

oldószerek közül.  
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47. ábra Karbonilvegyületek redukciója és tandem reakciója trisz-(pentafluorfenil)boránnal 

Ketonok tandem átalakításáról számolt be T. Mahdi és D. W. Stephan (47. ábra). A tandem 

reakció első lépése a mechanizmusjavaslatuk szerint a ketonok FLP által katalizált redukciója 

alkohollá, majd ezt követi a Lewis-sav asszisztált deoxigénezés (48. ábra).
63

 

 

48. ábra Tandem redukció és deoxigénezés mechanizmusjavaslata 

A reakció során keletkező víz megkötéséről a Lewis-bázisként is szereplő molekulaszita 

gondoskodott. Ilyen reakciókörülmények között acetofenonból (86) sztirol (94) keletkezett, 

míg a két aromás csoportot tartalmazó ketonok (95) viszont alkánná (96) redukálódtak (49. 

ábra). 

 

49. ábra Karbonilvegyületek tandem reakciója trisz-(pentafluorfenil)boránnal 
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4.6 FLP-k alkalmazásának kiterjesztése - reduktív alkilezés 

A frusztrált Lewis-párok legjellemzőbb alkalmazása a hidrogénezés, iminek, alkének, alkinek 

redukciója. Azonban, ahogy az előző példák mutatják, fokozott érdeklődés mutatkozik a 

katalizátor Lewis-savas komponensének egyéb jellegű felhasználására is. Az FLP-vel leírt 

kapcsolt eljárások többsége a szilánnal végrehajtott reduktív amináláson alapul. A 

karbonilvegyületek, ehhez hasonló elven, auto-tandem reakcióban elvileg éterré alakíthatóak. 

Ezt a feltételezést megerősíti, hogy az aldehidek és ketonok redukciója során néhány 

szubsztrát esetében éter képződését figyeltük meg melléktermékként. A mellékreakció alapján 

kezdtük vizsgálni a lehetőséget, hogy frusztrált Lewis-párokat használjunk az auto-tandem 

reakció katalízisére.  

Az általunk tapasztalt esetben kétféle tandem reakció képzelhető el: az aldehideket első 

lépésben az FLP katalizátor alkohollá redukálja, majd savkatalízis segíti a kondenzációval 

járó éterképződést (50. ábra). A másik reakcióút azt feltételezi, hogy az aldehid részleges 

átalakulásakor konkurens reakcióvá válik az aldehid savkatalizált acetállá alakulása, és a 

kialakuló acetál redukciójával végül éter keletkezik. 

 

50. ábra Éterképződés lehetséges mechanizmusai az FLP redukció körülményei között 

A frusztrált Lewis-pár kétféle módon hozhat létre erős Brønsted-savat (51. ábra). Egyrészt 

hidrogénhasítás során keletkezhet THF-H
+
, másrészt pedig a boránhoz koordináló alkohol, 

vagy a víz is szerepelhet egyensúlyi sav-bázis reakcióban.  

 

51. ábra Brønsted-sav keletkezésének lehetőségei az FLP redukció körülményei között 
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Bármely úton keletkezik is Brønsted-sav, a savkatalízis és a H2 hasítás együttes jelenlétének 

feltétele, hogy a katalizátorpár átalakulása reverzibilis legyen mindkét katalitikus lépésnél.  

A két éterképzésre felvázolt mechanizmust kísérletileg vizsgáltuk. Először benzilalkoholból 

(66) kiindulva a redukcióval megegyező körülmények közt végeztünk kísérletet (52. ábra). 

 

52. ábra Kísérlet éter előállítására kondenzációval az FLP redukció körülményei között 

Mivel a reakcióelegyből a kiindulási anyagot változatlanul nyertük vissza, éter nem volt 

kimutatható, ezért a második feltételezés kísérleti igazolásához láttunk. Ebben az esetben a 

reakcióelegyben egyszerre jelen levő benzil-alkoholból (66) és benzaldehidből (56) acetál, 

vagy félacetál keletkezhet, amit a jelen lévő sav katalizál. Az acetál, illetve félacetál 

redukciója mellett az aldehid redukciója is végbemehet, így termékként vegyesen keletkezik 

alkohol (66) és éter (67) (53. ábra). 

Ennek a feltételezésnek a vizsgálatára p-metoxi-benzaldehid (77) és benzilalkohol (66) 

elegyét használtuk, amit szintén az eredetivel azonos reakciókörülmények között 

reagáltattunk. A reakció során a 77 aldehid 45%-a alakult át 4-metoxibenzil-benziléterré (97). 

 

53. ábra Kísérlet éter előállítására reduktív alkilezéssel az FLP redukció körülményei között 

4.6.1 Acetálok redukciója 

Reduktív éterszintézist korábban csak sztöchiometrikus mennyiségű redukálószerrel, vagy 

nemesfémmel valósítottak meg. A módszerek gyenge atomhatékonysága és funkcióscsoport-

toleranciája miatt jelentősége lehet a fémmentes katalitikus útnak, amennyiben sikerül olyan 

eljárást kidolgozni, ami a vegyületek széles körében megbízhatóan működik. Mivel hasonló 

reaktivitás nem leírt frusztrált Lewis-párokkal, ezért a reduktív éterszintézis alaposabb 

tanulmányozását tűztük ki célul, lépésenként vizsgálva a tandem reakciót.
§
  

                                                 
§
 Az éterek előállítására használt módszerekről szóló rövid összefoglaló a függelékben 

található. 
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A tandem reakció első lépése az aldehidek acetállá alakítása, majd ezt követi az acetál 

aktiválása (54. ábra). Az acetált protonálva oxokarbénium kationt kapunk, amit a hidrid 

támadhat. 

 

54. ábra Reduktív éterszintézis mechanizmusa frusztrált Lewis-párral 

Az acetálok redukciója önmagában sem egyértelmű, hogy szelektíven lejátszódik. Fennáll a 

lehetősége, hogy az éter tovább redukálódik alkánná, és nem tudunk szelektivitást elérni 

(karbonilvegyületek irodalomban leírt tandem-reakciói során alkánok, illetve alkének 

keletkeznek
62,63

). A reakció vizsgálatára előállítottunk háromféle acetált: benzaldehid-

dimetilacetált (98), acetofenon-dimetilketált (100) és 4-nitrobenzaldehid-dimetilacetált (102).  

A már előre kialakított acetálok jó hozammal voltak metil-éterré (99, 101, 103) alakíthatóak. 

A konverzió alakulását benzaldehid-dimetilacetál (98) redukciójánál követtük (6. táblázat). 

Az 58-THF katalizátorpárral 55°C-on, 20 bar hidrogénnyomáson 12 óra alatt volt teljes a 

konverzió. A két kevésbé reaktív szubsztrát esetében összehasonlítottuk az eddigi 

tapasztalatok alapján szóba kerülő boránokat és bázikus oldószereket. Az 58 és 59 boránokat 

éterrel, dioxánnal, THF-el, és Me-THF-el vizsgáltuk 4-nitro-benzaldehid dimetilacetáljának 

(102) és acetofenon dimetilketáljának (100) redukciójánál. 
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58

[a]
 59

[a]
 58

[b]
 59

[b]
 

THF 95% 97% 38% 42% 

2-Me-THF 85% 95% 19% 31% 

Et
2
O 96% 98% 19% 49% 

Dioxán 92% 94% 20% 25% 

[a] 20 bar H2 nyomás, 1,25 ml THF, 1,0 mmol szubsztrát, 55°C, 84h, 10 mol% 58/59 borán, [b] 20 

bar H2 nyomás, 1,25 ml THF, 1.0 mmol szubsztrát, 55°C, 44h, 10 mol% 58/59 borán. 

A konverziókat a nyers termék 
1
H NMR-je alapján határoztam meg.  

6. táblázat Katalizátorok összehasonlítása acetálok redukciójánál 

Acetofenon-dimetilketál (100) és 4-nitrobenzaldehid-dimetilacetál (102) redukciója esetében 

kis eltérés mutatkozott a katalizátorpárok között. 58-THF, 59-THF és 59-éter FLP-k között 

nem tapasztaltunk jelentős különbséget. Az 59 boránnal általánosságban jobb konverziókat 

értünk el, a THF pedig kényelmesebben kezelhető oldószer az éternél, így a további 

vizsgálatokhoz az 59-THF párt választottuk ki.  

Abból a célból, hogy az acetálok redukciójának korlátait megismerjük, számos acetált 

állítottunk elő (7. táblázat). A tapasztalatok alapján az elektronban gazdag aromás 

aldehideknél 12 órás reakcióidőt és 55°C-os reakcióhőmérsékletet alkalmaztunk (7. táblázat; 

1., 4-6. sor), az alifás, elektronhiányos, vagy sztérikusan zsúfolt aldehidek, illetve ketonok 

esetében (7. táblázat; 2-3., 8-13. sor) vagy a reakcióidő, vagy pedig a hőmérséklet emelése 

volt szükséges a teljes konverzióhoz.  

 

  
 Termék 

 
Konv. 

Izolált 

termelés 

T / 

°C 

Reakc. 

idő/ h 

1 
 

98 
 

99 99% 81% 55 12 

2 
 

102 
 

103 99% 89% 80 48 

3 
 

100 
 

101 94% 74% 55 84 
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4  
104 

 
105 99% 81% 55 12 

5 
 

106 
 

107 99% 77% 55 12 

6 
 

108  109 99% 73% 55 12 

7 
 

110 
 

111 98% 89% 55 12 

8 
 

112  113 99% 75% 80 48 

9 
 

114 
 

115 98% 91% 55 84 

10 
 

116 
 

117 99% 80% 55 48 

11 
 

118  119 94% 61% 80 72 

12 
 

120 
 

121 
0% 

75% 

- 

nem izolált 

55 

80 

48 

48 

13 

 

122 

 

 

 
123 99% 89% 80 48 

14  

124 
 

125 98% 82% 55 12 

15 
 

126 
 

127 99% 72% 55 12 

16 
 

128 
 

129 99% 56% 55 12 

17 

 

130 

 

 

 
131 99% 41% 80 48 

Általános körülmények:  1,0 mmol szubsztrátot és 10 mol% 59 boránt feloldunk 1,25 ml THF-ben, és az oldatot 

tartalmazó üveget egy nagynyomású reaktorba helyezzük. 20 bar H2 nyomáson, a megadott hőmérsékleten és 

reakcióidőn keresztül kevertetjük. 

7. táblázat Reduktív éterszintézis acetálokból kiindulva FLP katalizátorral 

Alifás aldehidek esetében a sztérikus zsúfoltság hatását vizsgáltuk oktanal-dimetilacetál 

(116), ciklohexán-karbaldehid-dimetilacetál (118) és pivalaldehid-dimetilacetál (120) 

példáján (7. táblázat, 10-12. sor). A 116 esetében a reakció 55°C-on, 48 óra alatt végbement, 

viszont már a ciklohexán-karbaldehid dimetilacetáljánál (118) jelentős konverzióromlást 

tapasztaltunk azonos körülmények között. A reakcióhőmérséklet emelésével is csak 83%-os 

konverziót sikerült elérni. A pivalaldehid-dimetilacetált (120) 55°C-on egyáltalán nem 

sikerült redukálni, a termék acetál és aldehid keverékét tartalmazta, 80°C-on is csak a 

kiindulási anyag 75%-a alakult éterré 48 óra alatt. 
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A 4-terc-butil-ciklohexanon-dimetilacetál (122) esetében, a korábbi karbonilredukcióhoz 

hasonlóan, cisz-sztereoszelektivitást figyeltünk meg, ami a borán sztérikus zsúfoltságára 

vezethető vissza (7. táblázat 13. sor).  

A metil- és etilacetálok redukciója során szelektíven éter keletkezett, azonban a karbokationos 

átmeneti állapot kettős kötést tartalmazó acetálok esetében elvileg lehetővé teszi átrendeződés 

végbemenetelét is. Ennek vizsgálatára előállítottuk benzaldehid, és terc-butil-ciklohexanon-

diallilacetálját (126, 130), és benzaldehid-dihomoallilacetálját (128). Egyik esetben sem 

történt átrendeződés, szelektíven allil- és homoallil-éterek keletkeztek (127, 129, 131) (7. 

táblázat, 15-17. sor). 

Az aktivált kettős kötéseket is tolerálta a frusztrált Lewis-pár, fahéjaldehid dimetil-acetáljának 

(124) redukciója során a kettős kötés érintetlen maradt (7. táblázat 14. sor). 

4.6.2. Oxovegyületek tandem reduktív alkilezése 

Az eddigiek alapján acetálok és ketálok funkciós csoporttól és sztérikus zsúfoltságtól függően 

erélyesebb, vagy enyhébb körülmények közt, szelektíven éterré redukálhatóak. A kezdeti 

feltételezésünk szerint azonban a frusztrált Lewis-pár nemcsak redukcióért felelhet, hanem 

Brønsted-savat is generálhat, ami acetálok képződését katalizálhatja. Viszont ebben az 

esetben már számolnunk kell azzal, hogy a szelektivitás feltétele, hogy az acetál képződése és 

redukciója gyorsabb legyen, mint a karbonilcsoport redukciója alkohollá.  

Vizsgáltuk, hogy végre lehet-e hajtani karbonilvegyületek reduktív alkilezését frusztrált 

Lewis-párok segítségével (8. táblázat). Alkilezőszerként trietil- és trimetil-ortoformiátot, 

oldószerként és bázisként THF-et használtunk. A tapasztalataink szerint a legjobb konverzió 

három ekvivalens ortoformiát használatával volt elérhető. A tandem reakció hosszabb 

reakcióidőt és magasabb hőmérsékletet igényelt, de az alkalmazott reakciókörülmények közt 

szelektíven keletkezett a reakció során a megfelelő metil- és etil-éter. 

 

 Termék  Konverzió Izolált termelés T/°C Reakc. idő/ h 

1 
 

99 99% 69% 55 48 

2  132 99% 82% 55 48 

3 
 

105 99% 73% 55 48 
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4 
 

113 99% 88% 80 48 

5  123 99% 92% 80 60 

6 
 

133 99% 85% 80 60 

7 
 

125 99% 92% 55 48 

8 
 

134 99% 85% 55 55 

9 
 

135 99% 84% 80 48 

10  111 99% 86% 55 84 

11 

 

136 

 

98% 

 

70% 80 60 

12  137 99% 35% 80 72 

13 
 

138 99% 56% 80 72 

14 

 

139 99% 65% 55 16 

15 

 

140 99% 87% 80 48 

16 

 

141 99% 88% 55 16 

17 

 

142 99% 72% 80 48 

18  143 

 

99% 

 

78% 55 48 

Általános körülmények:  1,0 mmol szubsztrátot, 3,0 mmol trimetil-, vagy trietil-ortoformiátot és 10 

mol% 59 boránt feloldunk 1,25 ml THF-ben, és az oldatot tartalmazó üveget egy nagynyomású reaktorba 

helyezzük. 20 bar H2 nyomáson, a megadott hőmérsékleten és reakcióidőn keresztül kevertetjük. 

8. táblázat Karbonilvegyületek reduktív alkilezése FLP katalizátorral, ortoformiátok felhasználásával 

A trietil- és trimetil-ortoformiát hasonló reaktivitást mutatott. Elektronban gazdag aromás 

aldehidek esetében 55°C-on, 48 óra alatt minden esetben teljes konverzióval, szelektíven 

ment végbe az éterképzés (8. táblázat; 1-3. sor). Elektronban szegényebb aldehidek esetében 

vagy a hőmérséklet, vagy a reakcióidő növelésére volt szükség a teljes konverzió eléréséhez 

(8. táblázat, 4., 9-11. sor). 

A szubsztituensek helyzetének hatását az orto- és para-klór-benzaldehid példáján keresztül 

vizsgáltuk (8. táblázat; 10-11. sor). A para-klór-benzaldehid 55°C-on 48 óra alatt teljes 
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konverzióval átalakult metil-éterré (111), a 2-klór-benzaldehid viszont csak 80°C-on, 

hosszabb idő alatt alakult át teljes konverzióval (136).  

A korábbiakhoz hasonló szelektivitást figyeltünk meg fahéjaldehid (88) és 4-terc-butil-

ciklohexanon (71) esetében. A hexadienal redukciója volt az egyetlen, ahol mellékreakció 

lépett fel, számos minor melléktermék mellett desztillációval sikerült kinyerni a fő termékként 

keletkező, nagyon illékony metil-étert (137) (8. táblázat, 5-6.sor). 

A vanillin, etil-vanillin és 3,4-dimetoxi-benzaldehid fokozott aktivitással bírt. Az elektrondús 

aromás gyűrűnek köszönhetően a vanillin és etil-vanillin esetében 80°C-on 48 óra alatt 3-

alkoxi-4-hidroxi-toluollá (140, 142) alakult (8. táblázat, 15. és 17. sor). Ahhoz, hogy 

szelektíven szubsztituált benzil-éterré (139, 141) alakítsuk őket, rövid reakcióidőre volt 

szükség, 55°C-on (8. táblázat, 14. és 16. sor). A 3,4-dimetoxi-benzaldehid redukciója során 

55°C-on szelektíven éter (143) keletkezett, 80°C-on 48 óra alatt pedig vegyesen keletkezett 

éter és 3,4-dimetoxi-toluol (8. táblázat 18. sor).  

A fenitek alapján megállapítottuk, hogy ortoformiátokkal az auto-tandem reduktív éterezés 

megbízhatóan végrehajtható, a termékeket jó hozammal tudtuk izolálni. Viszont csak a 

trimetil- és trietil-ortoformiát könnyen hozzáférhető reagens, más alkilcsoport beviteléhez 

egyszerűbb alkilezőszerre van szükség. 

Végül, a reduktív alkilezést alkoholokkal terveztük kipróbálni. Alkoholok alkalmazása 

alkilezőszerként viszont sok problémát felvet. A boránhoz koordinálni tud az alkohol, és a 

reakció során keletkező víz is, ami jelentősen rontja a reaktivitást. A benzilalkohol (66) és 

ánizsaldehid (77) példája (53. ábra) viszont azt mutatja, hogy a reaktivitás ugyan csökken, de 

nem szűnik meg, így érdemesnek tartottuk más alkoholok vizsgálatát direkt reduktív 

éterszintézis megvalósításához. 

Benzaldehid (56) és para-ánizsaldehid (77) reduktív alkilezését vizsgáltuk etanollal, 

izopropanollal és terc-butanollal (9. táblázat). Az alkoholok az oldószer és a bázis szerepét is 

betöltötték. A reakció során keletkező víz megkötésére 3Å molekulaszitát használtunk. A 

reakciók 20 bar nyomáson, 80°C-on mentek, 10 mol% katalizátor jelenlétében (9. táblázat). 

 



Eredmények 

44 

 

 

 Termék 
 

Konverzió 
Izolált 

termelés 
T/°C 

1 
 

132 50% nem iz. 80 

2 
 

133 90% 64% 80 

3 
 

134 99% 11% 80 

4 
 

135 50% nem iz. 80 

5 
 

136 87% 64% 80 

6 
 

137 97% 42% 80 

7  138 99% 28% 80 

8 
 

139 55% 52% 55 

Általános körülmények:  1,0 mmol szubsztrátot, 3Å molekulaszitát és 10 mol% 59 boránt 

feloldunk 1,25 ml alkoholban (EtOH/iPrOH/tBuOH). Az oldatot tartalmazó üveget egy 

nagynyomású reaktorba helyezzük. A reakcióelegyet 20 bar H2 nyomáson, a megadott 

hőmérsékleten 72 órán keresztül kevertetjük.  

9. táblázat Karbonilvegyületek reduktív alkilezése FLP katalizátorral, alkoholok felhasználásával 

Az alkoholok mérete jelentős hatással volt a konverzióra. Az etanol, kis térigénye miatt 

erősebben koordinál a boránhoz, ami a reakció sebességét jelentősen csökkentette. 72 óra alatt 

50%-os konverziót sikerült elérni, és az aldehidek jelentős része csak acetállá alakult át (9. 

táblázat, 1. és 4. sor). Terc-butanollal valószínűleg sem az acetálképzés nem kedvező, sem 

pedig a borohidrid hozzáférése a zsúfolt oxokarbénium ionhoz (9. táblázat 3. és 6. sor). A 

benzaldehid (56) és az ánizsaldehid terc-butil-étereit 11% és 42% termeléssel tudtuk izolálni 

(134, 137).  

A vizsgált alkoholok közül az izopropanol volt a legígéretesebb. Benzaldehiddel (56) és para-

ánizsaldehiddel (77) is jó konverzió és izolált termelés volt elérhető. (9. táblázat, 2. és 5. sor) 

Melléktermékként minden esetben benzilalkohol (66), vagy ánizsalkohol (78) keletkezését 

tapasztaltuk. Az ortoformiátokkal ellentétben alkoholokkal az acetálképzés nem pillanatszerű, 

ezért az aldehidek redukciója konkurál a reduktív éterképzéssel. 
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Etil-vanillin 80°C-on a korábbi tapasztalatoknak megfelelően 3-etoxi-4-hidroxi-toluollá 

alakult. Viszont 55°C-on a reakció bár lassabb volt (72 óra alatt csak 50% a konverzió), de 

szelektíven izopropil-éter keletkezett (9. táblázat, 8. sor). 

Izopropanollal 4-terc-butilciklohexanon (71) reduktív alkilezését is megkíséreltük 

végrehajtani, a reakció során teljes volt a konverzió, de a kiindulási anyag 32%-a alakult 4-

terc-butilciklohexil-izopropil-éterré (138), 68% pedig 4-terc-butilciklohexanollá (72) (9. 

táblázat 7. sor). Érdemes megemlíteni, hogy két szekunder alkoholra visszavezethető éter 

kialakítása más módszerekkel nehezen megvalósítható. Az NMR eltolódások alapján ebben az 

esetben is sztereoszelektíven cisz-termék keletkezett. 

A termelés javítását célozva a körülményeket megpróbáltuk optimalizálni. Mivel az acetál 

kialakulásának sebességét láttuk a fő problémának, ezért kísérletet tettünk arra, hogy ezt a 

lépést módosítsuk. 4-terc-butilciklohexanon dimetil-acetálját (122) használtuk kiindulási 

anyagként, ami a reakció körülményei között átacetálozódhat. A módosítás hatására valóban 

javult a várt termék aránya (75%), viszont melléktermékként metil-éter (123) is keletkezett 

(25%).  

4.6.3 Katalizátorok összehasonlítása – méretkizárás elvének szerepe 

A reduktív alkilezést a leggyakrabban alkalmazott boránnal, trisz-(pentafluorfenil)boránnal 

(2) is kipróbáltuk. Benzaldehid (56) éterré alakítása volt a próbareakció, amit először két 

olyan körülmény között (10. táblázat, 1. és 2. sor) végeztünk, ahol az irodalmi előzmények 

alapján a trisz-(pentafluorfenil)borán (2) víz jelenlétében aktív maradt.
62,63

 

Toluolban, 70°C-on, 60 bar nyomáson, molekulaszita jelenlétében a reakció nem ment végbe, 

viszont dioxánban 100 °C-on, 50 bar nyomáson teljes konverzióval alakult át a benzaldehid-

dimetil-acetál (98) benzil-metil-éterré (99). A tandemreakció (benzaldehid (56) és trimetil-

ortoformiát reagensekkel) a katalizátortöltet növelésével szintén teljes konverzióval játszódott 

le.  

Mivel ezek a 59 borán reakcióihoz képest sokkal erélyesebb körülmények, megvizsgáltuk a 

hőmérséklet és a nyomás csökkentésének hatását a konverzió alakulására. Már a nyomás 

csökkentése is jelentős konverzió csökkenést okozott (74%), de a hőmérséklet 

csökkentésével, azonos idő alatt mindössze a kiindulási anyag (98) 10%-a alakult éterré (99). 

Az oldószer változtatása szintén befolyásolta a konverzió alakulását. Erősebb bázisra, THF-re 

áttérve jelentősen csökkent a konverzió (vö.: 10. táblázat 2. és 7. sor; 4. és 8. sor; 6. és 9. sor; 
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8. és 10. sor), ami azt jelzi, hogy a bázis erősségének nagyon nagy hatása van a katalizátor 

aktivitására. Mellékreakciókra érzékenyebb szubsztrát esetében, pl. fahéjaldehid (88), az 

erélyesebb körülmények komplex reakcióelegyet eredményeztek.  

Végül izopropanollal is megvizsgáltuk a trisz-(pentafluorfenilborán) (2) reaktivitását (10. 

táblázat 13. sor). Ez esetben nem volt katalitikus a reakció, 8% éter (133) mellett csak 

kiindulási anyagot kaptunk vissza. 

 
Szubsztrát Reagens Oldószer T / °C p / bar t / h 

Kat./ 

mol% 

Konverzió 

éterré 

1 
 

4Å MS Toluol 70 60 16 5 2% 

2 
 

 
Dioxán 100 50 16 5 99% 

3 
 3 ekv. 

(MeO)3CH 
Dioxán 100 50 40 5 72% 

4 
 3 ekv. 

(MeO)3CH 
Dioxán 100 50 40 10 99% 

5 
 

 
Dioxán 100 20 16 5 74% 

6 
 

 
Dioxán 55 20 24 10 10% 

7 
 

 
THF 100 50 16 10 80% 

8 
 3 ekv. 

(MeO)3CH 
THF 100 50 40 10 73% 

9  
 

THF 55 20 16 10 5% 

10 
 3 ekv. 

(MeO)3CH 
THF 55 20 40 10 - 

11 
 

 
Dioxán 100 50 16 10 <16% 

12 
 3 ekv. 

(MeO)3CH 
Dioxán 100 50 40 10 14% 

13 
 

4Å MS iPr-OH 80 20 72 10 8% 

Glove-boxban mértem ki 0,5 mmol trisz-(pentafluorfenil)boránt (2), amit egy zárt kisüvegben hoztam ki 

az inert térből. A további bemérést a glove-boxon kívül folytattam. 0,5 mmol acetált, vagy 0,5 mmol 

aldehidet és 1,5 mmol (MeO)3CH-ot feloldottam 1 ml oldószerben, hozzáadtam a katalizátort, és az 

oldatot tartalmazó üveget a nagynyomású reaktortestbe helyeztem. A hidrogénpalackhoz csatlakoztatva 

beállítottam a megfelelő nyomást, végül a reaktort fűthető mágneses keverőre raktam. 
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10. táblázat Reduktív alkilezés tesztelése trisz-(pentafluorfenil)borán Lewis-savval 

4.6.4 Mechanizmusvizsgálat 

A tandem katalízis első lépése az aldehidek acetállá alakulása. Acetál kialakulását, illetve az 

acetálok aktiválását Lewis- és Brønsted-sav egyaránt katalizálhatja.
64

 Jelen esetben a Lewis-

sav katalizátorként a borán funkcionálhat, Brønsted-sav pedig kétféleképpen keletkezhet. 

Erős Brønsted-sav a hidrogén hasításakor a keletkező protonált THF, és a boránhoz 

koordináló alkohol, vagy víz hidroxilcsoportja is.
58

 A két lehetőség közül a reagensek 

összemérésekor (még hidrogén nélkül) az utóbbi lehetőség jöhet számításba, de hogy ennek 

valójában van-e jelentősége az acetál kialakulása és aktiválása során, azt kísérleti úton 

igyekeztünk felderíteni.  

A vizsgálathoz két acetált állítottunk elő, 4-metil-benzaldehid-dimetilacetált (106), és 4-etil-

benzaldehid-dietilacetált (108) (55. ábra). Az acetálok közös oldatukban nem alakultak át, és a 

CH(OR)2 protonjuk 
1
H NMR jele jól elkülöníthető, így az átacetálozás követésénél ezek a 

jelek lehetnek segítségünkre. 

 

55. ábra Mechanimusvizsgálat során használt acetálok 

Két kísérletet állítottunk össze, hogy megvizsgáljuk mi történik a két acetállal inert 

körülmények között, 59 borán jelenlétében, illetve mi történik akkor, ha a borán mellett egy 

zsúfolt amin is jelen van, ami a Brønsted-sav katalízis lehetőségét kizárja (56. ábra). 

 

56. ábra Brønsted-sav és Lewis-sav szerepének vizsgálata az átacetálozás során 

Az első kísérlethez a két acetált a glove-boxban oldottuk fel száraz d6-benzolban, majd az 

oldathoz adtuk az 59 boránt. Az oldat elkészítése után azonnal mért NMR mintában már mind 

a hat féle acetál jelen volt, ami az átacetálozás során keletkezhet.  
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Ez az eredmény önmagában nem zárja ki a Brønsted-sav katalízist, ugyanis az acetálok 

keveredését nyomni mennyiségű víz, vagy alkohol is katalizálhatja, ami a boránhoz 

koordinálva erős Brønsted-savat generál. 

A második kísérlettel a cél a Brønsted-sav katalízis lehetőségének kizárása volt. Ehhez a 

boránhoz képest 0,7 ekvivalens 2,2,6,6-tetrametil-piperidint (TMP, 24b) mértünk ki. A borán 

(59) - TMP (24b) oldat 
1
H- és 

11
B-NMR-je szerint az oldatban sok szabad borán van jelen, így 

a bázikus közeg ellenére a Lewis-savas karakter nincs kioltva. Ehhez az oldathoz adtuk az 

acetálokat, a boránhoz képest kb. 4-4 ekvivalenst. Ebben az esetben azonnali átalakulás nem 

történt. 

Hogy meggyőződjünk róla, hogy a második kísérlet során beállított bázikus közeg nem 

torzítja az eredményeket, egy olyan mintát készítettünk, amiben a borán (59) – TMP (24b) 

oldatához ismert mennyiségű vizet adtunk. (A borán (59): TMP (24b): H2O arány 1: 0,85: 0,5 

volt.) Ennek az oldatnak az NMR spektruma is arról tanúskodik, hogy a rendszerben van 

szabad borán. Acetálok hozzáadásakor keveredés nem játszódott le. Ezután az oldathoz újabb 

1 ekv. vizet adtunk. (A borán (59): TMP (24b): H2O arány 1: 0,85: 1,5 volt.) A hozzáadott víz 

hatására a keveredés elindult. 

A tapasztalatok alapján kijelenthető, hogy az erősen Brønsted-savas borán-víz komplex 

elősegítheti az acetálok keveredését. Ez a folyamat jelentősen gyorsabb a Lewis-sav által 

katalizált folyamatnál, így a reduktív alkilezés során az FLP által generált Brønsted-sav 

katalízis dominál.  
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5. Összefoglalás 

Az általunk előállított új frusztrált Lewis-pár katalizátorral sikerült karbonilvegyületek 

redukcióját és reduktív alkilezését megvalósítani, méghozzá inert technikák alkalmazása 

nélkül. Ez volt az első eset, hogy a frusztrált Lewis-pár megőrizte katalitikus aktivitását 

nedvesség jelenlétében, így a szintetikus alkalmazás jelentősen leegyszerűsödött, vagyis el 

lehetett hagyni az inert technikák (glove-box, Schlenk-eszközök) használatát.  

A katalizátorpár nedvességtoleranciájának hátterét elméleti kémiai számításokkal és NMR 

mérésekkel vizsgáltuk. Ezek alapján a borán csökkentett Lewis-savassága és zsúfolt mérete 

miatt a víz-komplex Brønsted-savassága csökkent le annyira, hogy a reakció körülményei 

között az egyensúlyi rendszerben lehessen jelen szabad borán, ami a katalízist véghezviheti. 

Felismerve az FLP által generált erős Brønsted-sav jelentőségét, az alkalmazások körét 

sikerült kibővítenünk savkatalízissel végbemenő tandem reakcióra. A reduktív éterszintézis 

lehetőségét először preformált acetálok redukciójánál vizsgáltuk. Az átalakítás jó 

konverzióval, szelektíven ment.  

Az acetálok vizsgálata után közvetlenül karbonilvegyületek reduktív alkilezését 

optimalizáltuk. Jó termeléssel, kiváló szelektivitással sikerült számos karbonilvegyületet 

metil- illetve etiléterré alakítani trialkil-ortoformiát reagensek segítségével. 

A nedvesség jelenlétében is aktív katalizátorral lehetőség nyílt víz kilépésével járó 

átalakítások kivitelezésére, így a reduktív alkilezést különböző alkoholokkal is végrehajtottuk. 

Sikerrel valósítottuk meg a reduktív alkilezést több alkohollal, amik közül izopropanol 

alkalmazása esetében kimagasló eredményeket értünk el. 

A reduktív alkilezés mechanizmusát kísérletileg vizsgálva megállapítottuk, hogy az acetálok 

kialakulását Lewis-sav által generált Brønsted-sav katalizálja. Erős Brønsted-sav katalizátor 

lehet egyrészt a boránhoz koordináló víz, vagy alkohol, vagy pedig a hasítás során keletkező 

protonált bázis.  
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6. Summary 

We successfully performed the reduction and reductive ether formation of aldehydes and 

ketones without the need of inert techniques (Schlenk line, glove-box), using a new frustrated 

Lewis pair catalyst. These reactions were the first ones of the Lewis pair catalyzed reductions, 

which could be performed in the presence of moisture. Due to the remarkable moisture 

tolerance, the application of the FLP catalysts is significantly easier. 

We did NMR experiments and theoretical calculations to investigate the reason of the 

moisture tolerance. According to these studies, the boron-based Lewis acids, developed in our 

laboratory, form a weaker complex with water, because of their steric hindrance and reduced 

Lewis acidity. Since the borane-water complex is weaker, the Lewis acid generated Brønsted 

acid is also weaker than in the case of former boranes used in FLP chemistry. Because of the 

decreased acidity, the deprotonation is reversible and free borane remains in the equilibrium, 

which is responsible for the catalytic activity.   

Recognizing the importance of the FLP generated Brønsted acids, we could broaden the scope 

of FLPs, in the field of acid catalyzed tandem reactions. First, we investigated the reductive 

alkylation of acetals and ketals. The transformations had full conversion and excellent 

selectivity. 

Following the reduction of acetals, we started to optimize the direct reductive alkylation of 

carbonyl compounds. We managed to transform aldehydes and ketones to methyl and ethyl 

ethers, with trialkyl orthoformates also with excellent conversion and good selectivity.  

Due to the moisture tolerant catalyst, we could perform condensation reactions, We 

successfully converted aldehydes and ketones to ethers, using alcohols as alkylating agents. 

While the transformation to ethyl and tert-butyl ethers gave modest yields, isopropanol gave 

better selectivity and good yields.  

Having investigated the mechanism of reductive etherification, we identified that acetal 

formation is catalyzed by FLP generated Brønsted acid. We assume, that water or alcohol 

complex of the borane, or protonated THF, generated during FLP hydrogen cleveage, can act 

as Brønsted acid catalyst. 

  



 

 

 

7. Kísérleti rész 

7.1 Inert technikák 

A boránok előállítása, tisztítása, és néhány esetben a felhasználás során inert technikák 

alkalmazására van szükség. Az alábbiakban az alkalmazott berendezéseket, körülményeket 

foglalom össze. 

Oldószerek: 

Az oldószerek abszolutizálását minden esetben nitrogén atmoszféra alatti desztillálással 

végeztük. Toluolt, hexánt, THF-et és dietil-étert nátrium/benzofenonról, diklór-metánt és 

metanolt pedig CaH2-ről desztilláltunk abszolutizáló feltétbe, amiből fecskendővel vehető ki 

az oldószer. 

Schlenk eszközök: 

Az üvegeszközök inertizálását, és inerten tartását Schlenk line segítségével végeztük, aminek 

az egyik ága egy folyékony nitrogénes csapda közbeiktatásával motorvákuumra volt kötve, a 

másik pedig higanyzár közbeiktatásával a fülke nitrogén-bevezetésére. Az üvegeszközöket 

szárítószekrényben 110°C-on hevítettük, legalább egyik száját szeptummal zártuk, és egy 

másikra a Schlenk line-t csatlakoztattuk. Az üveget vákuum alatt hagytuk kihűlni, majd 

három vákuum-nitrogén ciklus után végül nitrogén atmoszféra alatt végeztük a beméréseket. 

Szilárd anyagokat a szeptumot kivéve, erős nitrogén-áram mellett mértük be, folyadékokat 

pedig fecskendővel, a szeptumot átszúrva.  

A Schlenk lombikokon a nitrogén-bevezetés egy csappal ellátott csonkon keresztül 

megoldható, ami az oldószer bepárlásánál nagy segítség. A szűréshez inert szűrőket 

használtunk, az oldatok és szuszpenziók átvitelére két Schlenk edény között pedig fém 

kannulát, amit szintén szárítószekrényben hevítettünk. A glove-boxba nitrogén atmoszféra 

alatt desztillált oldószereket, reagenseket bombacsőben vittük be, szilárd anyagokat vákuum 

alatti Schlenk edényben, vagy nitrogénnel átöblített csavarkupakos kisüvegben, az NMR-

oldószereket pedig bontatlan gyári kiszerelésben. A nem ampullás NMR oldószereket a 

glove-boxban molekulaszitán tároltuk. 

A redukciókat fém reaktorokban végeztük. A reaktortesten belül a reakcióelegy egy 

keverőbabával ellátott üveg edényben volt jelen. A reaktoron nem volt nyomásmérő, ezért a 

reakciókörülményeknél feltüntetett nyomás minden esetben a hidrogén-palack reduktoráról 
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leolvasott, kezdeti nyomást jelenti. A reaktorokat, a megfelelő hidrogénnyomás beállítása után 

fűthető keverőre helyeztük, aminek a kontakt-hőmérőjét egy kis üvegben levő szilikonolajba 

tettük. A szilikonolaj és a reaktorok köré alufóliát tekertünk termosztálás céljából. 

7.2 Boránok szintézise 

7.2.1 Boronsav szintézis 

N-butil-lítiumot (55,0 mmol; 22,0 ml 2,5 M-os hexános oldat) bemérünk egy kihevített, 

inertizált Schlenk-edénybe. Hígítjuk 70 ml THF-el, és az oldatot -78°C-ra hűtjük. -78°C-on 

hozzáadjuk a di-, vagy tri-klórbenzolt (50,0 mmol), ami után pár perccel a lítiált vegyület 

fehér csapadékként kezd kiválni az oldatból. Két órán át -78°C-on kevertetjük az oldatot, 

majd hozzáadunk 12,0 ml (11,2 g; 0,1 mol) trimetil-borátot. Az oldatot lassan hagyjuk 

felmelegedni, és szobahőmérsékleten egy órán át kevertetjük. Másnap 0°C-ra hűtjük az 

elegyet, és 70 ml 1M-os HCl oldatot adunk hozzá, majd két órán át szobahőmérsékleten 

kevertetjük. A szerves és a vizes fázis elválasztása után a vizes fázist éterrel extraháljuk, majd 

az egyesített szerves fázisokat telített só-oldattal mossuk, és Na2SO4-on szárítjuk. Az oldószer 

bepárlása után visszamaradó amorf anyagot hexánnal mossuk, így fehér por formájában 

kapjuk meg a terméket. 

 (2,6-diklórfenil)-boronsav 

Fehér szilárd anyag, op.: 137-138 °C, termelés: 78%, IR: νmax= 1696, 1588, 

1555, 1403, 1329, 1307, 1148, 1077, 781, 733 cm
-1

. 
1
H-NMR (600 MHz, 

DMSO-d6) δ = 7,31-7,36 (ABC multiplet, J = 8,1; 2,3 Hz, 3H); 8,58 (s, 2H) 

ppm. 
13

C-NMR (125 MHz, DMSO-d6) δ = 126,7; 130,6; 135,8; 138,7 ppm. 
10

B-NMR (64 

MHz, DMSO-d6) δ = 27,6 ppm. HR-MS ESI: C6H4O2
10

BCl2 összegképletre számolva a 

pontos tömeg: 188,9687; a mért tömeg: 188,9684.  

(2,3,6-triklórfenil)-boronsav  

Fehér szilárd anyag, op.: 149-150 °C, termelés: 63%, IR: νmax= 1701, 1570, 

1401, 1311, 1232, 1175, 1086, 1033, 823, 771 cm
-1

. 
1
H-NMR (600 MHz, 

DMSO-d6) δ = 7,40 (d, J = 8,6 Hz, 1H); 7,58 (d, J = 8,6 Hz, 1H); 8,70 (s, 2H) 

ppm. 
13

C-NMR (125 MHz, DMSO-d6) δ = 128,4; 129,6; 130,7; 133,3; 134,0; 414,0 ppm. 
10

B-

NMR (64 MHz, DMSO-d6) δ = 27,3 ppm. HR-MS ESI: C6H3O2
10

BCl3 összegképletre 

számolva a pontos tömeg: 222,9297; a mért tömeg: 222,9293.  
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7.2.2 Aril-trifluorborát-sók általános szintézise 

Egy polietilén-lombikba bemérjük a boronsavat (39,0 mmol) és feloldjuk metanolban (60 ml). 

Az oldathoz hozzáadunk 4 ekvivalens KHF2-t (156,0 mmol; 12,2 g) vízben oldva (43 ml), és a 

szuszpenziót egy éjszakán át kevertetjük. Másnap acetont adunk a szuszpenzióhoz, majd az 

oldatot dekantáljuk, és rotációs vákuumbepárlón bepároljuk róla az oldószert. A visszamaradó 

szilárd anyagot 60°C-os vízfürdőn, rotációs vákuumbepárlón szárítjuk két órán át. Az alapos 

szárítás azért szükséges, mert a só víztartalma elősegíti, az egyébként oldhatatlan KHF2 

oldódását acetonban. A száraz sóhoz acetont adunk, és az oldhatatlan szervetlen sót szűréssel 

elválasztjuk. Az acetonos oldat bepárlása után a sót hexánnal mossuk, majd vákuumozott 

szárítópisztolyban szárítjuk P2O5 mellett, 70 °C-on, egy éjszakán át.  

Kálium-(2,6-diklór-fenil)-trifluor-borát 

Fehér, szilárd anyag, op. (bomlási hőm.): 268-272 °C, termelés: 93%, IR: νmax = 

1704, 1582, 1554, 1409, 1240, 1156, 1081, 1020, 940, 766, 733 cm
-1

. 
1
H-NMR 

(600 MHz, DMSO-d6) δ = 7,00 (dd, J = 8,5; 7,3 Hz, 1H); 7,09 (d, J=7,8 Hz, 

2H); 
19

F-NMR (564 MHz, DMSO-d6) δ = -133,4 (dd, J = 44,2; 93,4 Hz, 3F). 
13

C-NMR (125 

MHz, DMSO-d6) δ = 127,5; 127,8; 139,2; 144,1 ppm. 
10

B-NMR (64 MHz, DMSO-d6) δ = 2,0 

ppm. HR-MS ESI C6H3
10

BCl2F3 összegképletre számolt pontos tömeg: 212,9662; a mért 

tömeg: 212,9659. 

Kálium-(2,3,6-triklór-fenil)-trifluor-borát 

 Fehér, szilárd anyag, op. (bomlási hőm.): 280-284 °C, termelés: 96%, IR: νmax 

= 1704, 1561, 1411, 1339, 1237, 1169, 1086, 1026, 951, 800, 744 cm
-1

. 
1
H-

NMR (600 MHz, DMSO-d6) δ = 7,13 (d, J = 8,5 Hz, 1H); 7,28 (d, J = 8,5 Hz, 

1H).  
19

F-NMR (564 MHz, DMSO-d6) δ = -133,8 (dd, J = 43,2; 90,3 Hz, 3F). 
13

C-NMR (125 

MHz, DMSO-d6) δ = 128,1; 129,0; 130,2; 136,6; 137,3; 144,8 ppm. 
10

B-NMR (64 MHz, 

DMSO-d6) δ =1,9 ppm. HR-MS ESI: C6H2
10

BCl3F3 összegképletre számolt pontos tömeg: 

246,9273; a mért tömeg: 246,9268. 

7.2.3 Általános eljárás az aril-bisz-(2,3,5,6-tetrafluor-fenil)-boránok szintézisére 

Egy kétnyakú, inertizált lombikba bemérjük a magnéziumforgácsot (45,0 mmol; 1,09 g), és 

egy kevés jóddal aktiváljuk a felületét. Ezután étert rétegzünk rá, és hozzáadjuk a 2-

klórpropán (45,0 mmol; 3,5 g; 4,1 ml) éteres oldatát (24 ml). Miután a magnézium elfogyott, 

hagyjuk lehűlni az oldatot, és bemérünk egy 250 ml-es, kétnyakú, inertizált lombikba 2,3,5,6-
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tetrafluor-brómbenzolt (45,0 mmol; 10,3 g; 5,5 ml) és feloldjuk absz. éterben (132 ml). Ehhez 

az oldathoz fecskendővel lassan hozzácsepegtetjük a Grignard-oldatot, majd egy órán át 

szobahőmérsékleten kevertetjük az elegyet. Közben az aril-trifluorborát-sót (20,0 mmol) egy 

inertizált Schlenk edénybe mérjük, és éterrel szuszpendáljuk (16 ml). 

Végül a (p-C6F4H)MgCl oldatot kannulán keresztül kisebb adagokban hozzáadjuk az aril-

trifluorborát-só (20,0 mmol) 0°C-ra hűtött éteres szuszpenziójához (16 ml), majd az elegyet 

hagyjuk szobahőmérsékletre melegedni, és egy éjszakán át kevertetjük.  

Másnap az oldószert bepároljuk, a visszamaradó szilárd anyagot forró toluollal 

szuszpendáljuk, és a szuszpenziót celites inert szűrőn szűrjük. A toluol bepárlása után a 

szilárd anyagot hexánnal szuszpendáljuk, és a csapadékot szűrjük, és vákuumban szárítjuk. 

(2,6-diklorofenil)bisz(2,3,5,6-tetrafluorfenil)borán  

Fehér, szilárd anyag, op.: 163-165°C, termelés: 68%, IR: νmax = 1646, 1475, 

1363, 1288, 1176, 921, 862, 778, 662 cm
-1

. 
1
H-NMR (400 MHz, benzol-d6) δ 

= 6,84 (d, J = 8,1 Hz, 2H); 6,57 (t, J = 8,1 Hz, 1H); 6,27 (pm, J = 8,5 Hz, 2H) 

ppm. 
19

F-NMR (376 MHz, benzol-d6) δ = -129,1 (m, 4F); -138,0 (m, 4F) ppm. 

13
C-NMR (100 MHz, benzol-d6) δ = 148,2 (dm, J = 255 Hz); 145,6 (dm, J = 256 Hz); 140,7 

(br m); 134,4 (C-Cl); 131,4; 126,8; 118,7 (br m); 111,4 (t, J = 22,6 Hz) ppm. 
11

B-NMR (128 

MHz, benzol-d6) δ = 63,4 ppm, HR-MS ESI: C18H6O
10

BCl2F8 [M+OH
-
] összegképletre 

számolt pontos tömeg: 470,9767; a mért tömeg: 470,9767. 

(2,3,6-triklorofenil)bisz(2,3,5,6-tetrafluorfenil)borán 

Fehér, szilárd anyag, op.: 140-142°C, termelés: 44%, IR: νmax = 1643, 1603, 

1476, 1368, 1286, 1178, 921, 865 cm
-1

. 
1
H-NMR (400 MHz, benzol-d6) δ = 

6,73 (d, J = 8,6 Hz, 1H); 6,57 (d, J = 8,6 Hz, 1H); 6,23 (pm, J = 8,4 Hz, 2H) 

ppm. 
19

F-NMR (376 MHz, benzol-d6) δ = -128,8 (m, 4F); -137,8 (m, 4F) 

ppm. 
13

C-NMR (100 MHz, benzol-d6) δ = 148,2 (dm, J = 270 Hz); 145,6 (dm, J = 250 Hz); 

142,4 (br m); 132,2; 132,0; 131,6; 131,2; 128,2; 118,1 (br m); 111,7 (t, J = 22,6 Hz) ppm. 

11
B-NMR (128 MHz, benzol-d6) δ = 62,5 ppm, HR-MS ESI: C18H5O

10
BCl3F8 [M+OH

-
] 

összegképletre számolt pontos tömeg: 504,9377; a mért tömeg: 504,9379. 
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7.2.4 Általános eljárás az aril-bisz(2,3,6-trifluorfenil)-boránok szintézisére 

Egy kétnyakú, inertizált, visszafolyós hűtővel ellátott lombikba bemérjük a 

magnéziumforgácsot (45,0 mmol; 10,3 g; 5,5 ml), és egy kevés jóddal aktiváljuk a felületét. 

Ezután THF-et rétegzünk rá, és hozzáadjuk a 2-klórpropán (45,0 mmol; 3,5 g; 4,1 ml) THF-es 

oldatát (20 ml), és 50°C-on kevertetjük. Amikor a magnézium teljesen elreagál (kb. 1,5 óra), 

hagyjuk lehűlni az oldatot, és bemérünk egy 250 ml-es, kétnyakú, inertizált lombikba 2,3,6-

trifluor-brómbenzolt (45,0 mmol; 9,5 g), feloldjuk absz. THF-ben (132 ml) és -20 °C-ra 

hűtjük. Ehhez az oldathoz fecskendővel lassan hozzácsepegtetjük a Grignard-oldatot, majd 

lassan hagyjuk 0°C-ra melegedni, végül a hűtőfürdő eltávolítása után egy órán át 

szobahőmérsékleten kevertetjük az elegyet. Közben az aril-trifluorborát-sót (20,0 mmol) egy 

inertizált Schlenk edénybe mérjük, és THF-el szuszpendáljuk (14 ml). 

Végül a (m,p-C6F3H2)MgCl oldatot kannulán keresztül kisebb adagokban hozzáadjuk az aril-

trifluorborát-só (20,0 mmol) 0°C-ra hűtött THF-es szuszpenziójához, majd az elegyet hagyjuk 

szobahőmérsékletre melegedni, és egy éjszakán át kevertetjük.  

Másnap az oldószert bepároljuk, és a visszamaradó szilárd anyagot 80°C-on vákuumban 

szárítjuk, majd forró toluollal szuszpendáljuk, és a szuszpenziót celites inert szűrőn szűrjük. A 

toluolt bepárlása után a szilárd anyagot hexánnal szuszpendáljuk, és a csapadékot szűrjük, és 

vákuumban szárítjuk. 

(2,3,6-triklorofenil)-bisz-(2,3,6-trifluorfenil)-borán 

Fehér szilárd anyag, op.: 141-144°C, termelés: 45%, IR: νmax = 1633, 1476, 

1424, 1230, 1223, 1174, 977, 950, 816 cm
-1

. 
1
H-NMR (400 MHz, benzol-

d6) δ = 6,75 (d, J = 8,6 Hz, 1H,); 6,62 (d, J = 8,6 Hz, 1H); 6,47 (o, J = 4,7 

Hz, 2H); 6,12 (tm, J = 8,9 Hz, 2H) ppm. 
19

F-NMR (376 MHz, benzol-d6) δ 

= -103,1 (p, J = 7,0 Hz, 2F); -122,7 (dd, J = 8,9; 21.8 Hz, 2F); -142,2 (m, 2F) ppm. 
13

C-NMR 

(100 MHz, benzol-d6) δ = 160,7 (dd, J = 8,6; 251 Hz); 152,1 (dt, J = 12,3; 255 Hz); 146,9 (dd, 

J = 14,7; 246 Hz); 143,7 (br m); 132,4; 132,2; 131,1; 131,0; 128,1; 122,6 (dd, J = 11,4; 19,5 

Hz); 118,0 (br m); 111,2 (dt, J = 4,8; 27,7 Hz) ppm. 
11

B-NMR (128 MHz, benzol-d6) δ = 62,2 

ppm, HR-MS ESI: C18H7O
10

BCl3F6 [M+OH
-
] összegképletre számolt pontos tömeg: 

468,9565; a mért tömeg: 468,9566. 
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(2,6-diklorofenil)-bisz-(2,3,6-trifluorfenil)-borán 

Fehér, szilárd anyag, op.: 122-124°C, termelés: 43% IR: νmax = 2934, 1633, 1590, 1480, 1426, 

1254, 1226, 980, 820, 781 cm
-1

.  
1
H-NMR (400 MHz, benzol-d6) δ = 6,86 (d, J = 8,1 Hz, 

2H,); 6,56 (t, J = 8,1 Hz, 1H); 6,47 (o, J = 4,7 Hz, 2H); 6,14 (tm, J = 8,9 Hz, 

2H) ppm. 
19

F-NMR (376 MHz, benzol-d6) δ = -103.3 (p, J = 7,3 Hz, 2F); -

122,9 (dd, J = 8,9; 21,7 Hz, 2F); -142,5 (m, 2F) ppm. 
13

C-NMR (100 MHz, 

benzol-d6) δ = 160,6 (dd, J = 8,5; 251 Hz); 152,8 (dt, J = 12,4; 255 Hz); 

146,9 (dd, J = 14,7; 246 Hz); 142,0 (br m); 134,6; 130,9; 126,8; 122,6 (dd, J = 11,4; 19.5 Hz); 

118,7 (br m); 111,2 (dt, J = 4,8; 27,7 Hz) ppm. 
11

B-NMR (128 MHz, benzol-d6) δ = 63,8 ppm, 

HR-MS ESI: C18H8O
10

BCl2F6 [M+OH
-
] összegképletre számolt pontos tömeg: 434,9955; a 

mért tömeg: 434,9953. 

7.3 Oxovegyületek redukciója 

7.3.1 Általános eljárás inert körülmények között 

A katalizátorok összehasonlítására elvégzett reakciókat glove-boxban mérjük össze, a 

következőképp: 1,0 mmol szubsztrátot és 0,1 mmol katalizátort feloldunk 1,25 ml absz. THF-

ben. Az elegyet egy kis üvegtestbe pipettázzuk, amit a nagynyomású reaktorba helyezünk. A 

reaktorokat a glove-boxban szereljük össze, kint csak fogóval rászorítunk. A reaktort a 

hidrogénpalackra csatlakoztatjuk, és a csövek átöblítése után 100 bar H2- nyomást állítunk be 

a palack reduktorán (a nagynyomású reaktorokon nincs nyomásmérő). A reaktorokat ezután 

egy 50°C-ra melegített keverőlapra helyezzük, és alufóliával lefedjük.  

A reakcióidő lejárta után a reakcióelegyeket bepároltuk, és a bepárlási maradékot CDCl3-ban 

oldottuk. Nyers proton NMR és GC-MS spektrum alapján állapítottuk meg a konverziókat. 

7.3.2 Inert technikák nélküli reakciók általános menete 

A eljárás: 1,0 mmol benzaldehidet és 0,1 mmol katalizátort, amit előtte néhány hónapig 

nyitott edényben tároltunk, feloldunk 1,25 ml THF-ben. Az oldatot egy üvegbe pipettázzuk, 

amit a nagynyomású reaktorba helyezünk. (Sem a THF-et, sem a reaktort, illetve az üveget 

nem szárítottuk.) A reaktort a H2-palackhoz csatlakoztatjuk, és a palack reduktorán 20 bar 

nyomást állítunk be. A reaktort ezután egy 55°C-os keverőlapra helyezzük, és 42 óráig 

kevertetjük.  

A reakcióidő lejárta után a reakcióelegyeket bepároltuk, és a bepárlási maradékot CDCl3-ban 

oldottuk. Nyers proton NMR és GC-MS spektrum alapján állapítottuk meg a konverziókat. 
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B eljárás: Az A eljárástól annyiban különbözik, hogy 100 bar nyomáson, 45 órán át mentek a 

reakciók.  

C eljárás: Az A eljárástól annyiban különbözik, hogy éter volt az oldószer, és 87 órán át 

mentek a reakciók.  

7.3.3 Termékek karakterizálása 

Benzil-alkohol
65

 

A eljárás (20 bar H2, 40 óra) Konverzió alkohollá: 88%. Termelés: 75%. 
1
H-

NMR (400 MHz, CDCl3)  = 7,40 – 7,32 (m, 5H); 4,61 (s, 2H); 3,22 (brs, 1H) 

ppm. 
13

C-NMR (100MHz, CDCl3)  = 140,8; 128,5; 127,6; 127,0; 65,0 ppm. 

Dibenzil-éter
66

  

A eljárás (20 bar H2, 40 óra) Konverzió éterré: 12%. 
1
H-NMR (250 

MHz, CDCl3)  = 7,42 – 7,33 (m, 10H); 4.61 (s, 4H) ppm.
 13

C-NMR 

(100MHz, CDCl3)  = 138,4; 128,5; 127,9; 127,7; 72,2 ppm. 

1,3-Difenil-propanol
67

 

B eljárás (100 bar H2, 137 óra) Konverzió alkohollá: 66%. Termelés: 

45%.  
1
H-NMR (400 MHz, CDCl3)  = 7,38 – 7,37 (m, 4H); 7,33 – 

7,30 (m, 4H); 7,23 – 7,21 (m, 2H); 4,70 (dd, J = 7,7; 5,4 Hz, 1H); 2,81 

– 2,66 (m, 2H); 2,20 – 2,02 (m, 2H); 2.02 (brs, 1H) ppm. 
13

C-NMR 

(100MHz, CDCl3)  = 144,5; 141,7; 128,5; 128,4 (2C); 127,6; 125,9; 125,8; 73,8; 40,4; 32,0 

ppm.  

Dihidro-kalkon
68

 

B eljárás (100 bar H2, 137 óra) Konverzió ketonná: 33%. Termelés: 

21%.   
1
H-NMR (400 MHz, CDCl3)  = 8,01 (d, J = 7,0 Hz, 2H); 7,61 

(m, 1H); 7,48 (t, J = 7,8 Hz, 2H); 7,36-7,14 (m, 5H); 3,34 (t, J = 7,3 

Hz 2H); 3,12 (t, J = 7,3 Hz, 2H) ppm. 
13

C-NMR (100MHz, CDCl3)  

= 199,5; 141,0; 136,5; 133,0; 128,4; 128,2; 127,9; 125,7; 40,1; 30.0 

ppm. 

4-terc-butil-ciklohexanol
69

  

C eljárás (20 bar H2, 88 óra, oldószer: dietil-éter) Konverzió alkohollá: 

95%. Termelés: 65%. 
1
H-NMR (400 MHz, CDCl3)  = 4,02 (m, 1H); 1,82 

(d, J = 14,0 Hz, 2H); 1,59 (brs, 1H); 1,54-1,31 (m, 6H); 0,96 (tt, J = 12; 

2,6 Hz 1H); 0,83 (s, 9H) ppm. 
13

C-NMR (100MHz, CDCl3)  = 69,6; 48,0; 33,3; 32,5; 27,6; 

20,8 ppm. 

Bisz-(4-terc-butil-ciklohexil)-éter
69,70

  

C eljárás (20 bar H2, 88 óra, oldószer: dietil-éter) Konverzió éterré: 

5%. 
1
H-NMR (400 MHz, CDCl3)  = 3,51 (m, 2H); 1,87-1,84 (m, 

4H); 1,52-1,30 (m, 12H); 0,99-0,93 (m, 2H); 0,82 (s, 18H) ppm. 
13

C-

NMR (100MHz, CDCl3)  = 69,4; 47,6; 32,9; 31,4; 27,4; 21,1 ppm. 
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4-Nitrobenzil-alkohol
71

 

A eljárás (20 bar H2, 40 óra) Konverzió alkohollá: 99%. Termelés: 95%. 
1
H-NMR (400, MHz, CDCl3)  = 8,19 (d, J = 8,8 Hz, 2H); 7,52 (d, J = 

8,8 Hz, 2H); 4,82 (s, 2H); 2,24 (brs, 1H) ppm. 
13

C-NMR (100MHz, 

CDCl3)  = 148,9; 147,3; 127,1; 123,8; 63,9 ppm. 

4-Klórbenzil-alkohol
65  

A eljárás (20 bar H2, 40 óra) Konverzió alkohollá: 99%. Termelés: 93%. 
1
H-NMR (400 MHz, CDCl3)  = 7,33 – 7,27 (m, 4H); 4,65 (s, 2H); 1,84 

(brs, 1H) ppm. 
13

C-NMR (100MHz, CDCl3)  = 139,5; 133,4; 128,7; 

128,3; 64,5 ppm. 

4-Metoxibenzil-alkohol
72 

A eljárás (20 bar H2, 40 óra, 55°C) Konverzió alkohollá: 61%. Termelés: 

59%. 
1
H-NMR (400 MHz, CDCl3)  = 7,23 (d, J = 7,9 Hz, 2H); 6,91 (d, 

J = 7,9 Hz, 2H); 4,60 (s, 2H); 3,80 (s, 3H); 2,31 (brs, 1H) ppm. 
13

C-NMR 

(100MHz, CDCl3)  = 159,2; 132,6; 128,7; 113,8; 64,7; 55,2 ppm.
 

Bisz-(4-metoxibenzil)-éter
73

 

A eljárás (20 bar H2, 40 óra, 80°C) Konverzió éterré: 82%. Termelés: 

73%. 
1
H-NMR (400 MHz, CDCl3)  = 7,29 (d, J = 8,4 Hz, 4H); 6,90 (d, 

J = 8,4 Hz, 4H); 4,47 (s, 4H); 3,81 (s, 6H) ppm. 
13

C-NMR (100MHz, 

CDCl3)  = 159,2; 130,3; 129,3; 113,8; 71,4; 55,2 ppm. 

4-Brómbenzil-alkohol
65  

A eljárás (20 bar H2, 40 óra) Konverzió alkohollá: 98%. Termelés: 75%. 
1
H-NMR (400 MHz, CDCl3)  = 7,45 (d, J = 8,0 Hz, 2H); 7,17 (d, J = 8,0 

Hz, 2H); 4,57 (s, 2H); 2,74 (brs, 1H) ppm. 
13

C-NMR (100MHz, CDCl3)  = 

139,8; 131,7; 128,7; 121,5; 64,5 ppm.
 

Metil-4-(hidroximetil)-benzoát
74

 

A eljárás (20 bar H2, 40 óra) Konverzió alkohollá: 99%. Termelés: 

76%.  
1
H-NMR (400 MHz, CDCl3)  = 7,97 (d, J = 8,3 Hz, 2H); 7,38 

(d, J = 8,3 Hz, 2H); 4,71 (s, 2H); 3,88 (s, 3H); 2,51 (brs, 1H) ppm. 
13

C-NMR (100MHz, CDCl3)  = 167,3; 146,2; 129,8; 129,0; 126,5; 64,5; 52,2 ppm. 

4-Hidroximetil-benzoesav
75 

A eljárás (20 bar H2, 40 óra) Konverzió alkohollá: 81%. B eljárás (100 

bar H2, 136 óra, 59 borán) Konverzió alkohollá: 99%. Termelés: 76%. 
1
H-NMR (400 MHz, DMSO-d6)  = 12,80 (brs, 1H); 7,89 (d, J = 7,8 

Hz, 2H); 7,41 (d, J = 7,8 Hz, 2H); 5,40 (s, 1H); 4,55 (s, 2H) ppm. 
13

C-NMR (100MHz, 

CDCl3)  = 167,5; 147,9; 129,4; 129,3; 126,3; 62,7 ppm. 

1-Fenil-etanol
76 

B eljárás (100 bar H2, 137 óra) Konverzió alkohollá: 85%. Termelés: 60%. 
1
H-

NMR (400 MHz, CDCl3)  = 7,40 – 7,27 (m, 5H); 4,90 (q, J = 6,4 Hz, 1H); 2,10 
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(brs, 1H); 1,51 (d, J = 6,4 Hz, 3H) ppm. 
13

C-NMR (100MHz, CDCl3)  = 145,9; 128,6; 127,6; 

125,5; 70,5; 25,2 ppm. 

Fahéjalkohol
77

 

A eljárás (20 bar H2, 40 óra) Konverzió alkohollá: 62%. Termelés: 60%.  
1
H-NMR (400 MHz, CDCl3)  = 7,42-7,25 (m, 5H); 6,63 (d, J = 15,9 Hz 

1H); 6,39 (dt, J = 15,9; 5,4 Hz, 1H); 4,33 (dd, J = 5,4; 1,5 Hz, 2H); 1,93 

(brs, 1H) ppm. 
13

C-NMR (100MHz, CDCl3)  = 136,8; 131,2; 128,7; 128,6; 127,8; 126,6; 

63,8 ppm. 

Bisz-(3-fenil-prop-2-én-il)-éter
78 

A eljárás (20 bar H2, 40 óra) Konverzió éterré: 23%. Termelés: 21%. 
1
H-

NMR (400 MHz, CDCl3)  = 7,48-7,30 (m, 10H); 6,71 (d, J = 16,0 Hz 2H); 

6,39 (dt, J = 16,0; 6,0 Hz, 2H); 4,26 (dd, J = 6,0; 1,5 Hz, 4H) ppm. 
13

C-

NMR (100MHz, CDCl3)  = 136,8; 132,6; 128,6; 127,8; 126,6; 126,1; 70,8 

ppm. 

7.4 Reduktív alkilezés 

7.4.1 Általános eljárás az etil-és metil-acetálok szintézisére  

A kiindulási aldehidet (10,0 mmol) egy kihevített, szeptummal és CaCl2-os csövel ellátott 

lombikba mérjük, és hozzáadjuk a trimetil-ortoformiátot (20,0 mmol; 2,1 g; 2,2 ml) és az 

absz. metanolt (70,0 mmol). Az oldathoz egyszerre hozzáadjuk a para-toluol-szulfonsavat 

(0,03 mmol), majd a reakcióelegyet szobahőmérsékleten kevertetjük. Az átalakulást GC-MS 

segítségével követjük. Teljes konverzió elérésekor az oldatot telített NaHCO3-oldatra öntjük, 

és DCM-mel extraháljuk. A szerves fázist ezután telített NaHCO3-oldattal, majd vízzel 

mossuk, végül Na2SO4-on szárítjuk. Az oldószer eltávolítása után rövidutas desztillációval 

tisztítjuk a terméket.
79

 

7.4.2 Általános eljárás az allil- és homoallil-acetálok  szintézisére 

1. Szilil-éterek szintézise: Egy inertizált gömblombikba bemérünk 12,7 ml (10,9 g; 0,1 mol) 

trimetil-klórszilánt és 12,7 ml (0,1 mol; 12,1 g) N,N-dimetil-anilint, majd hozzáadunk 30 ml 

absz. dietil-étert. Az oldatot jeges-vizes fürdőben lehűtjük, és intenzív kevertetés mellett 

hozzáadunk 0,1 mol allil-alkoholt (5,8 g; 6,8 ml) vagy homoallil-alkoholt (7,2 g; 8,6 ml). A 

reakcióelegyet 3 órán át kevertetjük, majd a csapadékot szűréssel eltávolítjuk. Az oldószer 

bepárlása után a nyerstermék további tisztítás nélkül használható fel a következő lépésben.
 80

 

 

2. Acetálok szintézise: 6,3 mmol alliloxi-trimetilszilánt és 3,0 mmol aldehidet oldunk 7,5 ml 

absz. diklórmetánban egy inertizált Schlenk edényben. Az oldatot -78°C-ra hűtjük, és 

hozzáadunk 0,06 mmol (13 mg; 0,01 ml) TMSOTf-ot. A reakcióelegyet ezután egy éjszakán 

át -20°C kevertetjük, majd TEA hozzáadásával kvencseljük. Diklórmetánnal hígítjuk az 
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oldatot, majd telített NaHCO3-oldattal és vízzel mossuk, végül Na2SO4–on szárítjuk a szerves 

fázist. Az oldószer bepárlása után rövidutas vákuum-desztillációval tisztítjuk a terméket.
81

 

7.4.3 Acetálok karakterizálása 

Az előállított acetálok leírtak, egyedül a 4-etilbenzaldehid-dietilacetál karakterizációja nem 

fordult elő korábban az irodalomban:  

4-Etilbenzaldehid-dietilacetál 
1
H NMR (500 MHz, CDCl3) δ = 7,38 (d, J = 7,9 Hz, 2H); 

7,19 (d, J = 7,9 Hz, 2H); 5,48 (s, 1H); 3,67 – 3,46 (m, 4H); 2,65 (q, J = 

7,6 Hz, 2H); 1,26 – 1,20 (m, 9H) ppm. 
13

C NMR (125 MHz, CDCl3) δ = 

144,3; 136,4; 127,6; 126,6; 101,6; 61,0; 28,6; 15,5; 15,2 ppm. ATR-IR: 

νmax = 2968, 2881, 1341, 1119, 1048, 1001, 811 cm
-1

. HRMS EI pos: M
+•¬

= 208; C13H20O2 

összegképletre számolva a pontos tömeg: 208,1463; a mért tömeg: 208,1476.  

7.4.4 Általános eljárás acetálok redukciójára (A eljárás) 

1,0 mmol acetált, vagy ketált és 0,1 mmol (49 mg) 59 katalizátort oldottam fel 1,25 ml THF-

ben. Az oldatot egy keverőbabával ellátott kis üvegedényben a nagynyomású reaktorba 

helyeztem. A reaktort a hidrogénpalackhoz csatlakoztattam, és a palack reduktorán 20 bar 

nyomást állítottam be. A reaktorokat szabályozhatóan fűtött mágneses keverőre helyeztem, és 

a reakciótól függően 12-84 órán át 55-80°C-on kevertettem őket. A reakcióidő lejárta után a 

reakciókból mintát vettem GC-MS méréshez, majd az oldószer bepárlása után a 

nyerstermékről NMR spektrumot vettem fel a konverzió megállapításához. A terméket végül 

flash kromatográfiával tisztítottam. 

7.4.5 Aldehidek/ketonok tandem redukciója (B eljárás) 

1,0 mmol aldehidet, vagy ketont, 3,0 mmol trimetil-ortoformiátot (vagy trietil-ortoformiátot) 

és 0,1 mmol 59 katalizátort oldottam fel 1,25 ml THF-ben. Az oldatot egy keverőbabával 

ellátott kis üvegedényben a nagynyomású reaktorba helyeztem. A reaktort a 

hidrogénpalackhoz csatlakoztattam, és a palack reduktorán 20 bar nyomást állítottam be. A 

reaktorokat szabályozhatóan fűtött mágneses keverőre helyeztem, és a reakciótól függően 48-

84 órán át 55-80°C-on kevertettem őket. A reakcióidő lejárta után a reakciókból mintát vettem 

GC-MS méréshez, majd az oldószer bepárlása után a nyerstermékről NMR spektrumot vettem 

fel a konverzió megállapításához. A terméket végül flash kromatográfiával tisztítottam. 

7.4.6 Reduktív alkilezés alkohollal, mint alkilezőszer (C eljárás) 

1,0 mmol aldehidet, vagy ketont és 0,1 mmol (49 mg) 59 katalizátort oldottam fel 1,25 ml 

alkoholban, és az oldathoz 3Å molekulaszitát adtam. Az oldatot egy keverőbabával ellátott kis 

üvegedényben a nagynyomású reaktorba helyeztem. A reaktort a hidrogénpalackhoz 
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csatlakoztattam, és a palack reduktorán 20 bar nyomást állítottam be. A reaktorokat 

szabályozhatóan fűtött mágneses keverőre helyeztem, és a reakciótól függően 72 órán át 

80°C-on kevertettem őket. A reakcióidő lejárta után a reakciókból mintát vettem GC-MS 

méréshez, majd az oldószer bepárlása után a nyerstermékről NMR spektrumot vettem fel a 

konverzió megállapításához. A terméket végül flash kromatográfiával tisztítottam. 

7.4.7 Termékek karakterizálása 

Benzil-metil-éter
82

 
 

A eljárás (55°C, 12 óra) Konverzió: 99% Termelés: 100 mg (81%). B eljárás 

(55°C, 48 óra) Konverzió: 99% Termelés: 84 mg (69%). 
1
H NMR (500 MHz, 

CDCl3) δ = 7,40 – 7,27 (m, 5H); 4,47 (s, 2H); 3,40 (s, 3H) ppm. 
13

C NMR 

(125 MHz, CDCl3) δ = 138,2; 128,3; 127,7; 127,6; 74,7; 58,0 ppm. 

Benzil-etil-éter
 82

  

B eljárás (55°C, 48 óra) Konverzió: 99% Termelés: 111 mg (82%).
 1

H 

NMR (500 MHz, CDCl3) δ = 7,39 – 7,31 (m, 4H); 7,31 – 7,27 (m, 1H); 4,52 

(s, 2H); 3,55 (q, J = 7,0 Hz, 2H); 1,25 (t, J = 7,0 Hz, 3H) ppm. 
13

C NMR 

(125 MHz, CDCl3) δ = 138,6; 128,3; 127,6; 127,5; 72,7; 65,7; 15,2 ppm.
 

Metil-(4-metoxibenzil)-éter
83 

A eljárás (55°C, 12 óra) Konverzió: 99% Termelés: 147 mg (81%). B 

eljárás (55°C, 48 óra) Konverzió: 99% Termelés: 110 mg (73%). 
1
H 

NMR (500 MHz CDCl3) δ = 7,26 (d, J = 8,4 Hz, 2H); 6,89 (d, J = 8,4 

Hz, 2H); 4,39 (s, 2H); 3,81 (s, 3H); 3,36 (s, 3H). 
13

C NMR (125 MHz, CDCl3) δ = 159,2; 

130,3; 129,3; 113,8; 74,3; 57,7; 55,2 ppm.
 

Metil-(4-nitrobenzil)-éter
84

 
 

A eljárás (80°C, 48 óra) Konverzió: 99% Termelés: 149 mg (89%). 
1
H 

NMR (500 MHz CDCl3) δ = 8,27 – 8,13 (m, 2H); 7,49 (d, J = 7,8 Hz, 

2H); 4,55 (s, 2H); 3,44 (s, 3H) ppm.
 13

C NMR (125 MHz, CDCl3) δ = 

147,4; 145,9; 127,6; 123,6; 73,3; 58,6 ppm. 

(1-Fenetil)-metil-éter
85 

A eljárás (55°C, 84 óra) Konverzió: 94% Termelés: 101 mg (74%). 
1
H NMR 

(500 MHz, CDCl3) δ = 7,43 – 7,22 (m, 5H); 4,30 (q, J = 6,5 Hz, 1H); 3,25 (s, 

3H); 1,45 (d, J = 6,5 Hz, 3H) ppm. 
13

C NMR (125 MHz, CDCl3) δ = 143,5; 

128,4; 127,4; 126,2; 79,6; 56,4; 23,8 ppm. 

Etil-(1-fenetil)-éter
85

  

A eljárás (55°C, 84 óra) Konverzió: 98% Termelés: 136 mg (91%). 
1
H 

NMR (500 MHz, CDCl3) δ = 7,38 – 7,29 (m, 4H); 7,28 – 7,24 (m, 1H); 4,41 

(q, J = 6,5 Hz, 1H); 3,36 (q, J = 7,0 Hz, 2H); 1,44 (d, J = 6,5 Hz, 3H); 1,19 

(t, J = 7,0 Hz, 3H) ppm. 
13

C NMR (125 MHz, CDCl3) δ = 144,2; 128,3; 127,2; 126,1; 77,7; 

63,7; 21,9; 15,4 ppm. 
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(4-Klórbenzil)-metil-éter
82  

A eljárás (55°C, 12 óra) Konverzió: 98% Termelés: 125 mg (89%). B 

eljárás (55°C, 84 óra) Konverzió: 99% Termelés: 135 mg (86%).
 1

H 

NMR (500 MHz, CDCl3) δ = 7,32 (d, J = 8,4 Hz, 2H); 7,26 (d, J = 8,4 

Hz, 2H); 4,42 (s, 2H); 3,38 (s, 3H) ppm. 
13

C NMR (125 MHz, CDCl3) δ = 136,7; 133,3; 

128,9; 128,5; 73,8; 58,1 ppm. 

Metil-4-(Metoximetil)benzoát
86

 
 

A eljárás (80°C, 48 óra) Konverzió: 99% Termelés: 135 mg (75%). 

B eljárás (80°C, 48 óra) Konverzió: 99% Termelés: 158 mg (88%). 
1
H NMR (500 MHz, CDCl3) δ = 8,02 (d, J = 8,2 Hz, 2H); 7,39 (d, J 

= 8,2 Hz, 2H); 4,50 (s, 2H); 3,91 (s, 3H); 3,41 (s, 3H) ppm. 
13

C NMR (125 MHz, CDCl3) δ = 

166,9; 143,5; 129,7; 129,4; 127,1; 74,0; 58,3; 52,0 ppm. 

(3-Fenil-prop-2-én-il)-metil-éter
87

 
 

A eljárás (55°C, 12 óra) Konverzió: 98% Termelés: 121 mg (82%). B 

eljárás (55°C, 48 óra) Konverzió: 99% Termelés: 136 mg (92%). 
1
H 

NMR (500 MHz, CDCl3) δ = 7,39 (d, J = 7,5 Hz, 2H); 7,32 (t, J = 7,5 

Hz, 2H); 7,28 – 7,21 (m, 1H); 6,62 (d, J = 15,9 Hz, 1H); 6,29 (dt, J = 15,9; 6,0 Hz, 1H); 4,10 

(dd, J = 6,0; 1,4 Hz, 2H); 3,40 (s, 3H) ppm. 
13

C NMR (125 MHz, CDCl3) δ = 136,7; 132,6; 

128,5; 127,7; 126,5; 125,8; 73,1; 57,9 ppm. 

Etil-(3-fenil-prop-2-én-il)-éter
88 

B eljárás (55°C, 48 óra) Konverzió: 99% Termelés: 138 mg (85%). 
1
H NMR (500 MHz, CDCl3) δ = 7,44 – 7,37 (m, 2H); 7,31 (t, J = 7,6 

Hz, 2H); 7,28 – 7,19 (m, 1H); 6,61 (d, J = 15,9 Hz, 1H); 6,31 (dt, J = 

15,9; 6,0 Hz, 1H); 4,15 (dd, J = 6,0; 1,4 Hz, 2H); 3,56 (q, J = 7,0 Hz, 2H); 1,26 (t, J = 7,0 Hz, 

3H) ppm. 
13

C NMR (125 MHz, CDCl3) δ = 136,8; 132,1; 128,5; 127,5; 126,4; 126,4; 71,2; 

65,7; 15,2 ppm. 

1-Metoxioktán
89

 
 

A eljárás (55°C, 48 óra) Konverzió: 99% Termelés: 115 mg (80%). 
1
H NMR (500 MHz, CDCl3) δ = 3,36 (t, J = 6,6 Hz, 2H), 3,33 (s, 

3H), 1,57 – 1,53 (m, 2H); 1,39 – 1,24 (m, 10H); 0,90 – 0,86 (m, 3H) ppm. 
13

C NMR (125 

MHz, CDCl3) δ = 73,0; 58,5; 31,8; 29,6; 29,4; 29,2; 26,1; 22,6; 14,0 ppm.  

(Metoximetil)-ciklohexán
90

 
 

A eljárás (80°C, 72 óra) Konverzió: 94% Termelés: 78 mg (61%).
 1

H NMR 

(500 MHz, CDCl3) δ = 3,31 (s, 3H); 3,16 (d, J = 6,5 Hz, 2H); 1,80 – 1,62 (m, 

5H); 1,62 – 1,50 (m, 1H); 1,35 – 1,09 (m, 3H); 0,96 – 0,88 (m, 2H) ppm. 
13

C 

NMR (125 MHz, CDCl3) δ = 78,8; 58,7; 38,0; 30,0; 26,6; 25,9 ppm. 

cisz-4-metoxi-terc-butilciklohexán
91

 
 

A eljárás (80°C, 48 óra) Konverzió: 99% Termelés: 152 mg (89%). B eljárás 

(80°C, 60 óra) Konverzió: 99% Termelés: 156 mg (92%). 
1
H NMR (500 MHz, 

CDCl3) δ = 3,42 (brs, 1H); 3,28 (s, 3H); 1,99 (d, J = 11,5 Hz, 2H); 1,49 (d, J = 
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11,1 Hz, 2H); 1,38 – 1,21 (m, 4H); 0,99 (t, J = 12,0 Hz, 1H), 0,84 (s, 9H) ppm. 
13

C NMR (125 

MHz, CDCl3) δ = 74,8; 55,5; 48,1; 32,5; 30,1; 27,5; 21,3 ppm. 

4-Etoxi-terc-butilciklohexán  

B eljárás (80°C, 60 óra) Konverzió: 99% Termelés: 157 mg (85%). 
1
H 

NMR (500 MHz, CDCl3) δ = 3,52 (brs, 1H); 3,43 (q, J = 7,0 Hz, 2H); 2,05 

– 1,90 (m, 2H); 1,48 – 1,47 (m, 2H); 1,33 – 1,30 (m, 4H); 1,19 (t, J = 7,0 

Hz, 3H); 1,07 – 0,91 (m, 1H); 0,84 (s, 9H) ppm. 
13

C NMR (125 MHz, CDCl3) δ = 72,5; 62,7; 

48,1; 32,5; 30,7; 27,5; 21,5; 15,7 ppm. IR: νmax = 2939, 2859, 1362, 1177, 1080 cm
-1

. HRMS 

EI pos: M+•¬= 184; C12H24O összegképletre számolva a pontos tömeg: 184,1827; a mért 

tömeg: 184,1827. 

Metil-(4-metilbenzil)-éter
82  

A eljárás (55°C, 12 óra) Konverzió: 99% Termelés: 105 mg (77%). 
1
H 

NMR (500 MHz, CDCl3) δ = 7,23 (d, J = 7,9 Hz, 2H); 7,17 (d, J = 7,9 Hz, 

2H); 4,43 (s, 2H); 3,38 (s, 3H); 2,36 (s, 3H) ppm. 
13

C NMR (125 MHz, 

CDCl3) δ = 137,3; 135,1; 129,0; 127,8; 74,6; 57,9; 21,1 ppm. 

Etil-(4-etilbenzil)-éter  

A eljárás (55°C, 12 óra) Konverzió: 99% Termelés: 120 mg (73%). 
1
H 

NMR (500 MHz, CDCl3) δ = 7,27 (d, J = 8,0 Hz, 2H); 7,18 (d, J = 8,0 Hz, 

2H); 4,48 (s, 2H); 3,54 (q, J = 7,0 Hz, 2H); 2,65 (q, J = 7,6 Hz, 2H); 1,25 

(t, J = 7,0 Hz, 3H); 1,24 (t, J = 7,6 Hz, 3H) ppm. 
13

C NMR (125 MHz, CDCl3) δ = 143,6; 

135,8; 127,8 (2C); 72,6; 65,5; 28,6; 15,6; 15,2 ppm. IR: νmax = 2974, 2863, 1358, 1104, 905, 

817, 730 cm
-1

. HRMS EI pos: M+•¬= 164; C11H16 O összegképletre számolva a pontos 

tömeg: 164,1201; a mért tömeg: 164,1215. 

Allil-benzil-éter
90 

 

A eljárás (55°C, 12 óra) Konverzió: 99% Termelés: 107 mg (72%).
 1

H 

NMR (500 MHz, CDCl3) δ = 7,43 – 7,29 (m, 5H); 5,98 (ddt, J = 17,3; 

10,4; 5,6 Hz, 1H); 5,34 (dt, J = 17,3; 1,3 Hz, 1H); 5,22 (dt, J = 10,4; 1,3 

Hz, 1H); 4,55 (s, 2H); 4,05 (dt, J = 5,6; 1,3 Hz 2H) ppm. 
13

C NMR (125 MHz, CDCl3) δ = 

138,3; 134,7; 128,3; 127,7; 127,5; 117,0; 72,1; 71,1 ppm. 

Benzil-homoallil-éter
92

 

A eljárás (55°C, 12 óra) Konverzió: 99% Termelés: 91 mg (56%).
 1

H 

NMR (500 MHz, CDCl3) δ = 7,40 – 7,27 (m, 5H); 5,85 (ddt, J = 17,3; 

10,3; 6,7 Hz, 1H); 5,11 (dt, J = 17,3; 1,3 Hz, 1H); 5,05 (dt, J = 10,3; 

1,3 Hz, 1H); 4,53 (s, 2H), 3,54 (t, J = 6,7 Hz, 2H); 2,39 (qt, J = 6,7; 1,3 Hz, 2H) ppm. 
13

C 

NMR (125 MHz, CDCl3) δ = 138,5; 135,2; 128,3; 127,6; 127,5; 116,3; 72,9; 69,6; 34,2 ppm. 

(4-Brómbenzil)-metil-éter
82 

 
B eljárás (80°C, 48 óra) Konverzió: 99% Termelés: 169 mg (84%).

 1
H 

NMR (500 MHz, CDCl3) δ = 7,47 (d, J = 8,2 Hz, 2H); 7,21 (d, J = 8,2 

Hz, 2H); 4,41 (s, 2H); 3,38 (s, 3H) ppm. 
13

C NMR (125 MHz, CDCl3) δ 

= 137,2; 131,5; 129,3; 121,5; 73,9; 58,1 ppm. 
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(2-Klórbenzil)-metil-éter
93

 

B eljárás (80°C, 60 óra) Konverzió: 99% Termelés: 109 mg (70%). 
1
H NMR 

(500 MHz, CDCl3) δ =  7,46 (d, J = 7,3, 1H); 7,35 (dd, J = 7,7; 1,0 Hz, 1H); 

7,27 (td, J = 7,3; 1,0 Hz, 1H); 7,22 (td, J = 7,7; 0,6 Hz, 1H); 4,57 (s, 2H); 

3,46 (s, 3H) ppm. 
13

C NMR (125 MHz, CDCl3) δ = 136,0; 132,9; 129,2; 

128,9; 128,6; 126,7; 71,6; 58,6 ppm. 

Hexa-2,4-dienil-metil-éter
94 

B eljárás (80°C, 72 óra) A reakciót az általános eljáráshoz képest 

háromszoros méretben tettem fel, a tisztítását pedig kromatográfia 

helyett desztillációval végeztem. Konverzió: 99% Termelés: 117 mg (35%). 
1
H NMR (500 

MHz, CDCl3) δ = 6,19 (dd, J = 14,9; 10,7 Hz, 1H); 6,08 – 6,01 (m, 1H); 5,70 (dq, J = 14,9; 

6,4 Hz, 1H); 5,61 (dt, J = 15,0; 6,1 Hz, 1H); 3,92 (d, J = 6,1 Hz, 2H); 3,31 (s, 3H); 1,75 (d, J 

= 6,4 Hz, 3H) ppm. 
13

C NMR (125 MHz, CDCl3) δ = 133,2; 130,8; 129,9; 126,5; 72,9; 57,7; 

18,0 ppm. 

1-Metoxi-dec-2-én  

B eljárás (80°C, 72 óra) Konverzió: 99% Termelés: 96 mg (56%). 
1
H 

NMR (500 MHz, CDCl3) δ = 5,70 (dt, J = 15,3; 6,6 Hz, 1H); 5,54 (dtt, J 

= 15,3; 6,2; 1,2 Hz, 1H); 3,86 (d, J = 6,2 Hz, 2H); 3,31 (s, 3H); 2,04 (dt, J = 6,6; 7,0 Hz, 2H); 

1,43 – 1,33 (m, 2H); 1,33 – 1,20 (m, 8H); 0,88 (t, J = 6,7 Hz, 3H) ppm. 
13

C NMR (125 MHz, 

CDCl3) δ = 135,0; 126,0; 73,3; 57,6; 32,3; 31,8; 29,11 (2C); 29,08; 22,6; 14,0 ppm. IR: νmax = 

2928, 2857, 1459, 1380, 1193, 1121, 965, 906, 724cm
-1

. HRMS EI pos: M
+•¬

= 170; C11H22O2 

összegképletre számolva a pontos tömeg: 170,1671; a mért tömeg: 170,1680.  

(4-Hidroxi-3-metoxibenzil)-metil-éter
95

  

B eljárás (55°C, 16 óra) Konverzió: 99% Termelés: 110 mg (65%). 
1
H 

NMR (500 MHz, CDCl3) δ = 6,92 – 6,84 (m, 2H); 6,80 (d, J = 8,1 Hz, 

1H); 5,85 (s, 1H); 4,38 (s, 2H); 3,87 (s, 3H); 3,36 (s, 3H) ppm. 
13

C NMR 

(125 MHz, CDCl3) δ = 146,7; 145,3; 130,0; 121,1; 114,1; 110,6; 74,7; 

57,7; 55,8 ppm. 

4-Hidroxi-3-metoxitoluol
96

 

B eljárás (80°C, 48 óra) Konverzió: 99% Termelés: 120 mg (87%). 
1
H NMR 

(500 MHz, CDCl3) δ = 6,82 (d, J = 7,8 Hz, 1H); 6,74 – 6,60 (m, 2H); 3,87 (s, 

3H); 2,30 (s, 3H) ppm. 
13

C NMR (125 MHz, CDCl3) δ = 146,3; 143,4; 129,6; 

121,5; 114,1; 111,7; 55,8; 21,0 ppm. 

3,4-Dimetoxitoluol
97

 
1
H NMR (500 MHz, CDCl3) δ = 6,82 – 6,74 (m, 1H); 6,71 (d, J = 2,4 Hz, 

2H); 3,86 (s, 3H); 3,85 (s, 3H); 2,30 (s, 3H) ppm. 
13

C NMR (125 MHz, 

CDCl3) δ = 148,8; 146,9; 130,4; 120,8; 112,5; 111,4, 56,0; 55,8; 20,9 ppm. 

(3,4-Dimetoxibenzil)-metil-éter
98 

B eljárás (55°C, 48 óra) Konverzió: 99% Termelés: 142 mg (78%). 
1
H 

NMR (500 MHz, CDCl3) δ = 6,89 – 6,78 (m, 3H); 4,36 (s, 2H); 3,86 (s, 

3H); 3,84 (s, 3H); 3,34 (s, 3H) ppm. 
13

C NMR (125 MHz, CDCl3) δ = 
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149,0; 148,6; 130,8; 120,3; 111,1; 111,0; 74,6; 57,8; 55,9; 55,8 ppm. 

(3-Etoxi-4-hidroxibenzil)-metil-éter
99

 

B eljárás (55°C, 16 óra) Konverzió: 99% Termelés: 160 mg (88%). 
1
H 

NMR (500 MHz, CDCl3) δ = 6,89 – 6,86 (m, 2H); 6,80 (d, J = 8,3 Hz, 

1H); 5,82 (s, 1H); 4,36 (s, 2H); 4,11 (q, J = 7,0 Hz, 2H); 3,35 (s, 3H); 

1,43 (t, J = 7,0 Hz, 3H) ppm. 
13

C NMR (125 MHz, CDCl3) δ = 145,9; 

145,4; 129,9; 121,0; 114,0; 111,5; 74,7; 64,4; 57,6; 14,8 ppm. 

3-Etoxi-4-hidroxitoluol
100

 

B eljárás (80°C, 48 óra) Konverzió: 99% Termelés: 110 mg (72%). 
1
H NMR 

(500 MHz, CDCl3) δ = 6,86 – 6,82 (m,1H); 6,70 – 6,66 (d, J = 8,3 Hz, 2H); 

5,59 (s, 1H); 4,10 (qd, J = 7,0; 0,9 Hz, 2H); 2,30 (s, 3H); 1,45 (td, J = 7,0; 2,9 

Hz, 3H) ppm. 
13

C NMR (125 MHz, CDCl3) δ = 145,5; 143,5; 129,4; 121,4; 

114,1; 112,7; 64,4; 21,0; 14,9 ppm. 

Benzil-izopropil-éter
84  

C eljárás (80°C, 72 óra, oldószer: izopropanol) Konverzió: 90% Termelés: 

96 mg (64%). 
1
H NMR (500 MHz, CDCl3) δ = 7,43 – 7,22 (m, 5H); 4,52 (s, 

2H); 3,70 (hept, J = 6,1 Hz, 1H), 1,23 (d, J = 6,1 Hz, 6H) ppm. 
13

C NMR 

(125 MHz, CDCl3) δ = 139,1; 128,3; 127,5; 127,3; 70,9; 70,0; 22,1 ppm. 

(4-Metoxibenzil)–izopropil-éter
101

 
 

C eljárás (80°C, 72 óra, oldószer: izopropanol) Konverzió: 87% 

Termelés: 115 mg (64%).
1
H NMR (500 MHz, CDCl3) δ = 7,27 (d, J = 

8,7 Hz, 2H); 6,87 (d, J = 8,7 Hz, 2H); 4,44 (s, 2H); 3,80 (s, 3H); 3,67 

(hept, J = 6,1 Hz, 1H); 1,20 (d, J = 6,1 Hz, 6H) ppm. 
13

C NMR (125 MHz, CDCl3) δ = 159,0; 

131,2; 129,0; 113,7; 70,6; 69,6; 55,2; 22,1 ppm. 

4-izopropoxi-terc-butilciklohexán  

C eljárás (80°C, 72 óra, oldószer: izopropanol) Konverzió: 99% Termelés: 

56 mg (28%). 
1
H NMR (500 MHz, CDCl3) δ = 3,66 – 3,56 (m, 2H); 1,90 – 

1,85 (m, 2H), 1,50 – 1,47 (m, 2H); 1,39 – 1,25 (m, 4H); 1,13 (d, J = 6,1 

Hz, 6H); 1,1 – 0,93 (m, 1H); 0,84 (s, 9H) ppm. 
13

C NMR (125 MHz, CDCl3) δ = 69,6; 67,3; 

48,2; 32,6; 31,2; 27,5; 22,7; 21,5 ppm. IR: νmax = 2936, 2863, 1442, 1365, 1156, 1116, 1044, 

903 cm
-1

. HRMS EI pos: M
+•¬

= 198; C13H26O összegképletre számolva a pontos tömeg: 

198,1984; a mért tömeg: 198,1970. 

4-Metoxibenzil-benzil-éter
102

 
1
H NMR (500 MHz, CDCl3) δ = 7,41 – 7,33 (m, 4H); 7,31 – 

7,26 (m, 1H); 7,30 (d, J = 8,6 Hz, 2H); 6,90 (d, J = 8,6 Hz, 

2H); 4,54 (s, 2H); 4.50 (s, 2H); 3,82 (s, 3H) ppm. 
13

C NMR 

(125 MHz, CDCl3) δ = 159,2; 138,4; 130,4; 129,4; 128,3; 127,8; 127,5; 113,8; 71,8; 71,8; 

55,3 ppm. 
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Benzil-terc-butil-éter
103

 

C eljárás (80°C, 72 óra, oldószer: t-BuOH) Konverzió: 99% Termelés: 15 

mg (11%). 
1
H NMR (500 MHz, CDCl3) δ = 7,35 – 7,25 (m, 5H); 4,47 (s, 

2H); 1,31 (s, 9H) ppm. 
13

C NMR (125 MHz, CDCl3) δ = 139,9; 128,2; 

127,3; 127,1; 73,4; 64,1; 27,7 ppm. 

(4-Metoxibenzil)-terc-butil-éter
101

 

C eljárás (80°C, 72 óra, oldószer: t-BuOH) Konverzió: 97% Termelés: 

82 mg (42%).
 1

H NMR (500 MHz, CDCl3) δ = 7,26 (d, J = 8,6 Hz, 2H); 

6,86 (d, J = 8,6 Hz, 2H); 4,38 (s, 2H); 3,79 (s, 3H); 1,29 (s, 9H) ppm. 
13

C NMR (125 MHz, CDCl3) δ = 158,8; 132,0; 128,8; 113,7; 73,2; 63,7; 

55,3; 27,7 ppm. 

(3-Etoxi-4-hidroxibenzil)-izopropil-éter
99

 

C eljárás (55°C, 72 óra, oldószer: i-PrOH) Konverzió: 55% Termelés: 

110 mg (52%). 
1
H NMR (500 MHz, CDCl3) δ = 6,89 – 6,86 (m, 2H); 

6,81 (d, J = 8,0 Hz, 1H); 5,72 (s, 1H); 4,42 (s, 2H); 4,12 (q, J = 7,0 Hz, 

2H); 3,67 (hept, J = 6,0 Hz, 1H); 1,43 (t, J = 7,0 Hz, 3H); 1,20 (d, J = 

6,0 Hz, 6H) ppm. 
13

C NMR (125 MHz, CDCl3) δ = 145,8; 145,2; 

130,9; 120,7; 114,0; 111,3; 70,5; 70,0; 64,4; 22,1; 14,8 ppm. 

4-alliloxi-terc-butilciklohexán 

A eljárás (80°C, 48 óra) Konverzió: 99 % Termelés: 80 mg (41%). 
1
H NMR 

(500 MHz, CDCl3) δ = 5,93 (ddt, J = 17,2; 10,6; 5,4 Hz, 1H); 5,27 (dd, J = 

17,2; 1,6 Hz, 1H); 5,13 (dd, J = 10,6; 0,5 Hz, 1H); 3,95 (d, J = 5,4 Hz, 2H); 

3,57 (s, 1H); 2,00 – 1,93 (m, 2H); 1,50 – 1,46 (m, 2H); 1,41 – 1,27 (m, 4H); 

1,01 – 0,96 (m, 1H); 0,85 (s, 9H) ppm. 
13

C NMR (125 MHz, CDCl3) δ = 135,9; 115,7; 72,3; 

68,5; 48,0; 32,5; 30,5; 27,5; 21,4 ppm. IR: νmax = 2941, 2862, 1647, 1439, 1368, 1335, 1075, 

919 cm
-1

. HRMS ESI pos: M+Na
+•¬

=219; C13H24ONa összegképletre számolt tömeg: 

219,1725; mért tömeg: 219,1729. 

Metil-neopentil-éter  

A eljárás (80°C, 48 óra, oldószer: THF-d8). A terméket nem izoláltam, a 

konverziót 
1
H NMR alapján határoztam meg. Konverzió: 75%. 

1
H NMR (500 

MHz, THF-d8) δ = 3,26 (s, 3H); 2,97 (s, 2H); 0,88 (s, 9H) ppm. 
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8. Függelék 

8.1 Tandem reakciók 

A módszerfejlesztések során egyre inkább előtérbe kerül az a szempont, hogy egy komplex 

szerkezetet minél egyszerűbb szintetikus úton lehessen kialakítani. Például az által, hogy egy 

reakcióelegyben két, vagy több egymást követő lépés játszódjon le, és feldolgozásra csak a 

reakciósor legvégén kerüljön sor. 

Az ilyen típusú reakciókat több csoportba soroljuk a komponensek bemérésének sorrendje, és 

a reakciók mechanizmusa szerint (F1 ábra).
104

 

 

F1. ábra  Kapcsolt reakciók csoportosítása 

Egy-üst reakcióknak nevezzük azokat a reakciókat, amelyeknél az első lépés lejátszódása után 

adjuk a reakcióelegyhez a második lépéshez szükséges komponenseket. 

Ha a reakció kezdete óta jelen van az összes komponens, viszont csak az első lépés 

katalitikus, az ezt követő lépéseknél már nincs szükség a katalizátorra, akkor dominó-

reakcióról beszélünk. 
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Hogyha a két/több lépést különböző katalizátor segíti, akkor ortogonális katalízisről van szó, 

és végül, ha egy katalizátor a reakciósor több egymást követő, különböző mechanizmusú 

lépésénél is szerepet játszik, akkor az eljárás a tandem katalízis definíciójának felel meg. 

A tandem katalízisen belül két csoport különböztethető meg, aszerint, hogy használnak-e 

olyan adalékot, ami a katalizátor szerkezetét, vagy működését megváltoztatja (asszisztált 

tandem katalízis), vagy erre nincs szükség (auto-tandem katalízis). 

8.2 Éterképzés 

Az alábbiakban a reduktív éterszintézis irodalomból ismert változatait, és az éterkötés 

kialakításának leggyakrabban használt alternatíváit mutatom be röviden.
105

 

A legkorábbi leírás, ami kémiai reakcióról született az 1540-ből származó megfigyelés, 

miszerint etanolt kénsavval összeöntve, a desztillátumban egy új anyag jelent meg, amit a 

„vitriol édes olajának” neveztek el. A dietil-éter laboratóriumi és ipari előállításának, a mai 

napig is az egyik legjelentősebb módja a savkatalizált kondenzáció etanolból kiindulva (F2. 

ábra). 

 

F2. ábra 

Az éterek előállításának legáltalánosabb, és ipari szempontból is legfontosabb módja a 

Williamson-éterszintézis (F3. ábra).
106

 Ebben az esetben egy alkohol és egy halogenid erős 

bázis jelenlétében alakítható a megfelelő vegyes éterré. A módszer széles körben használható, 

azonban alkalmazásának határt szab, hogy a bázikus közeg miatt szekunder és tercier alkil-

éterek előállítása során elimináció lép fel mellékreakcióként. A reakció további hátránya, 

hogy ekvivalens mennyiségű szervetlen só keletkezésével jár.  

 

F3. ábra Williamson-éterszintézis 

A Williamson-módszer alternatívájaként a szimmetrikus éterek esetén a dehidratáció a 

legkézenfekvőbb módszer, savas közegben, víz kilépésével 2 alkoholból éter keletkezik. 

Aszimmetrikus éterek előállítása kondenzációval nem egyértelmű, mivel kétféle alkoholból 

három lehetséges termék keveréke keletkezhet. Léteznek szelektív megoldások, Brønsted- 
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vagy Lewis-sav katalizált dehidratációra és átmenetifém katalizálta formális dehidratációra 

(hidrogén-kölcsönző stratégia), de ezek szűk körben alkalmazhatóak (F4. ábra).
107

 

 

F4. ábra Éter keletkezése alkoholból vízkondenzációval 

Éterek előállításának régóta ismert módja a reduktív éterszintézis. Ide sorolható egyrészt a 

preformált acetálok redukciója (F5. ábra), ahol leggyakrabban szilánokat, vagy LiAlH4-et 

használnak redukálószerként, amiket Brønsted- vagy Lewis-sav katalizátorokkal 

aktiválnak.
108

  

 

F5. ábra Éter előállítása acetálok redukciójával 

Szintén ide sorolhatóak az átmenetifém katalizálta reakciók, ahol közvetlenül hidrogéngázt 

használnak redukálószerként karbonilvegyületek és alkoholok reduktív kapcsolására (F6. 

ábra).
109

 A felsoroltakon kívül egyéb, kevésbé elterjedt utakon is van lehetőség éterkötés 

kialakítására.   

 

F6. ábra Karbonil-vegyületek reduktív átalakítása éterré 

Bár az éterek előállítása az egyik legrégebben ismert kémiai reakció, a jobb atomhatékonyság, 

a jobb szelektivitás és a tercier és szekunder alkoholokból származtatható éterek elérése 

jelenleg is a hajtóereje új módszerek kidolgozásának. 
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