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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.
i
 (1. ábra) Ezek a vegyületpárok rendkívüli reaktivitással rendelkeznek, az 

alkalmazási lehetőségeiket manapság egyre több kutatócsoport igyekszik felderíteni.  

 

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

során. Jobbra: Hidrogénhasítás frusztrált Lewis-párok által 
if
 

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

viszont bizonyos katalizátorpárok más kisméretű molekulákat is képesek aktiválni, például 

képesek N2O, CO, CO2 megkötésére. A „frusztrált Lewis-pár katalízis” jelenleg is egy 

dinamikusan fejlődő kutatási irány, születése óta mindössze tíz év telt el, ez alatt 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 

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

katalizátor Lewis-sav komponensével. 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 irreverzibilisen 

kötődő funkciós csoportot. 

Doktori munkám során frusztrált Lewis-pár katalizátorok fejlesztésével és vizsgálatával 

foglalkoztam, a frusztrált Lewis-párok robusztusságának növelését és alkalmazási körének 

kiterjesztését célozva.  
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2. Célkitűzés 

Bár az FLP katalízisben jelentős lehetőség rejlik a katalitikus hidrogénezés területén, 

általánosságban igaz, hogy az eddigi frusztrált Lewis-párok alkalmazhatósága rendkívül 

korlátozott. A lehetséges mellékreakciók miatt a katalizátor a körülmények és a szubsztrátok 

gondos megválasztását igényli. 

Doktori munkám során a kutatócsoportban folyó katalizátorfejlesztéssel foglalkozó 

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 (2. ábra). 

 

2. ábra Sztérikus és elektronikus hangolás 

Az újonnan előállított katalizátorokat karbonilvegyületek hidrogénezésében terveztük 

kipróbálni, ami korábban katalitikus módon FLP-kel megoldhatatlan volt (3. ábra).
ii
 

 

3. 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.  
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3. Eredmények 

A kutatásaim során elért eredmények a következő pontokban foglalhatóak össze: 

1. Felismertük, hogy a víz jelenlétében történő FLP hidrogénhasításhoz csökkenteni kell 

a Lewis-bázis erősségét. A karbonilvegyületek redukciója során ugyanis a termékként 

keletkező alkohol a korábbi FLP-k esetében a vízhez hasonló módon gátolta a katalitikus 

aktivitást. A boránhoz koordináló hidroxil-csoport a sósavhoz hasonló erősségű Brønsted-

savat képez
iii

, amit egy erős bázis irreverzibilisen deprotonál (4. ábra). Ennek kiküszöbölésére 

N- és P- bázisok helyett gyengébb O-bázisok használata szükséges. 

 

4. ábra Víz „hasítása” frusztrált Lewis-párral 

2. A katalizátorfejlesztés során a Lewis-savat hangoltuk a gyenge bázishoz, két 

szempontot figyelembe véve. Egyrészt, a Lewis-sav elég erős kell, hogy legyen, hogy a 

hidrogén-hasítás végbemenjen. Másrészt viszont ne legyen túl erős, amiatt, hogy a vízzel, 

vagy alkohollal képzett komplexét egy gyenge bázis ne tudja irreverzibilisen deprotonálni. 

Ezen megfontolások, és az irodalmi előzmények
iv

 alapján az alábbi Lewis-savak szintézisét 

valósítottuk meg (5. ábra) 

 

5. ábra Sztérikus és elektronikus tulajdonságok alapján tervezett és előállított boránok 

3. A frusztrált Lewis-pár sav és bázis komponensének együttes hangolásával sikerült 

olyan katalizátorpárt fejleszteni, amivel karbonilvegyületek redukcióját katalitikusan meg 

tudtuk valósítani.  

Benzaldehid és kalkon redukciójának tesztelésekor 2a-THF párt választottuk ki, amellyel 

aztán kiváló konverzióval és hozammal végrehajtottuk számos szubsztrát redukcióját.  

(6. ábra) 
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6. ábra Karbonilvegyületek redukciója frusztrált Lewis-párokkal 

 

4. Az általunk fejlesztett FLP nedvesség jelenlétében is megőrizte katalitikus aktivitását, 

így a szintetikus alkalmazás jelentősen leegyszerűsödött, vagyis el lehetett hagyni az inert 

technikák (glove-box, Schlenk-eszközök) használatát. Az inert technikák nélküli reakciókat 

egy hétig nyitott üvegben, levegőn tárolt boránnal végeztük, 100 bar H2 nyomáson, 50°C-on. 

(7. ábra) 

 

7. ábra Karbonilvegyületek redukciója frusztrált Lewis-párokkal, inert technikák elhagyásával 

 

5. Elméleti kémiai számítások és NMR vizsgálatok alapján megállapítottuk, hogy a 2a 

vegyület „mérsékelt” Lewis-savassága és zsúfolt mérete miatt a víz-komplex Brønsted-

savassága csökkent le annyira, hogy az alkalmazott gyenge bázissal kombinálva a reakció 

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

véghezviheti. Az elméleti kémiai vizsgálatok során összehasonlítást végeztünk néhány FLP 

katalízisben használt boránnal. 

 

6. A reakció mechanizmusára elméleti kémiai számolások alapján javaslatot tettünk. 

Eszerint a hidrogénhasítás a jelen levő bázisok közül THF-el a legkedvezőbb. A hidrogén-

hasítás során keletkező komplex stabilizációjában nagy szerepe van az oldószernek. A 

hidrogén-kötéssel kapcsolódó oldószert a karbonilvegyület helyettesítheti, így megtörténik a 

C=O kötés aktiválása. Végül a hidrid-átadással zárul a ciklus. (8. ábra) 
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8. ábra Karbonilvegyületek redukciójának mechanizmusa 

 

7. Felismertük az FLP által generált erős Brønsted-sav jelentőségét, ami alapján egy FLP 

által katalizált tandem reakció, a reduktív éterszintézis tervezéséhez láttunk. (9. ábra)  

 

 

9. ábra Lewis-sav által generált Brønsted-sav felhasználása tandem katalízisben 

A tandem reakció első lépése az FLP által generált erős Brønsted-sav által katalizált acetál 

képzés, amit aztán redukció követ. A két lépést először külön-külön vizsgáltuk. 

8. Preformált acetálok redukcióját jó konverzióval hajtottuk végre frusztrált Lewis-

párokkal. A reakciók során szelektíven a várt éter termékek keletkeztek (10. ábra). 
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10. ábra Acetálok redukciója FLP-vel 

9. Az acetálok vizsgálata után a karbonilvegyületek tandem reduktív alkilezését 

optimalizáltuk. Jó termeléssel, kiváló szelektivitással sikerült számos karbonilvegyületet 

metil- illetve etiléterré alakítani trialkil-ortoformiát reagensek segítségével. (11. ábra) 

 

11. ábra Karbonilvegyületek reduktív alkilezése ortoformiátokkal 

10. A nedvesség jelenlétében is aktív katalizátorral lehetőség nyílt víz kilépésével járó 

átalakítások kivitelezésére, így a reduktív alkilezést különböző alkoholokkal is végrehajtottuk. 
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Sikerrel valósítottuk meg a reduktív alkilezést több alkohollal, amelyek közül izopropanol 

alkalmazása esetében kimagasló eredményeket értünk el. 

 

12. ábra Karbonilvegyületek reduktív alkilezése alkoholok felhasználásával  

11. 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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