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1. Bevezetés, Célkitűzések 

Rézkatalizált reakciók 

A réz alkalmazása a szerves kémiában több mint 100 éves múltra tekint vissza. A 20. 

század elején már több szén-szén és szén-heteroatom kötés kialakítási reakciót valósítottak 

meg rézkatalizátorok jelenlétében. Ezek az átalakítások kezdetben erélyes körülményeket 

követeltek és sokszor csak alacsony kitermeléssel szolgáltatták a kívánt termékeket. A 80-as 

évektől kezdődően a keresztkapcsolási reakciók elterjedésével és különböző rézforrások 

valamint ligandumok alkalmazásával egyre enyhébb reakciókörülmények között kivitelezhető 

és hatékonyabb katalitikus eljárásokat dolgoztak ki.1 Napjainkban a különböző rézkomplexek 

és sók mellett egyre gyakrabban alkalmaznak heterogén rézkatalizátorokat, melyek 

hordozóhoz kötött Cu(I)-komplexek, valamint a különböző hordozóhoz kötött vagy oldatban 

stabilizált réz nanorészecskék lehetnek. 

Doktori munkám céljaként egy új típusú vasra leválasztott rézkatalizátor előállítását és 

a katalizátor alkalmazhatóságának vizsgálatát tűztük ki célul C-C és C-heteroatom kötés 

kialakításával járó, valamint cikloaddíciós reakciókban. 

Rézkatalizált C-S kötés kialakítás 

A keresztkapcsolási reakciók elterjedésével a rézkatalizált C-S kapcsolás újra a 

figyelem központjába került. A 80-as években Suzuki és csoportja demonstrálta először a réz 

alkalmazhatóságát aril-jodidok és aromás tiolok kapcsolási reakciójával enyhe 

reakciókörülmények között. 2  Az elmúlt évtizedben számos rézkatalizált átalakítást 

fejlesztettek ki, amelyekben különböző többfogú N és O ligandumok segítségével enyhe 

körülmények között állítottak elő különböző diaril- és aril-alkil-szulfidokat. 3  A homogén 

katalizátorrendszerek mellett heterogén rézkatalizátorokat is sikeresen alkalmaztak aromás 

szulfidok előállítására különböző réz nanorészecskék valamint immobilizált CuO 

nanorészecskék használatával. Az átmenetifém-katalizált C-S kötés kialakításával járó 

reakciók során problémát jelent a tiolok oxidációjából keletkező diszulfid melléktermék 

megjelenése. A nem kívánatos melléktermék kiküszöbölésére tiolok helyett diszulfidokkal is 

elvégezhető a kapcsolás, reduktív reakciókörülmények biztosítása mellett. A reduktív 

környezet biztosítható például fém magnézium alkalmazásával,4 nátrium aszkorbát5 valamint 

vaspor6 jelenlétével is. 

                                                            
1 Ley, S. V.; Thomas, A. W. Angew. Chem. Int. Ed. 2003, 42, 5400. 
2 Suzuki, H.; Abe, H.; Osuka, A. Chem. Lett. 1980, 1363. 
3 Beletskaya, I. P.; Ananikov, V. P. Chem. Rev. 2011, 111, 1596. 
4 Taniguchi, N.; Onami, T. J. Org. Chem. 2004, 69, 915. 
5 Martinek, M.; Korf, M.; Srogl, J. Chem. Commun., 2010, 46, 4387. 
6 Li, Y.; Wang, H.; Jiang, L.; Chen, T. Eur. J. Org. Chem. 2010, 11, 2324. 
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Rézkatalizált azid-alkin cikloaddíció (CuAAC) 

A 2000-es évek elején Sharpless7 és Meldal8 egymástól függetlenül közel egy időben 

publikálta, hogy az azid-alkin 1,3-dipoláris cikloaddíció réz(I)-ionok jelenlétében már 

szobahőmérsékleten is lejátszódik és szelektíven csak az 1,4-diszubsztituált triazolt 

szolgáltatja. 

 

1. ábra: CuAAC reakció 

A rézkatalizált cikloaddíció a triazolok gyors, hatékony és szelektív előállítását tette 

lehetővé enyhe körülmények között, amely a reakció rendkívül széleskörű alkalmazásához is 

hozzájárult. A reakcióhoz szükséges katalizátor réz(I)-halogenidek formájában (főként CuI) 

vihető be a rendszerbe, de gyakran alkalmaznak réz(II)-sókat redukálószerek jelenlétében, 

amely biztosítja a katalitikus átalakításhoz szükséges Cu(I) formát. Az elmúlt évtizedben 

számos kutató foglalkozott hatékonyabb katalizátorrendszerek kifejlesztésével, különböző N 

tartalmú ligandumok valamint speciális rézkomplexek alkalmazásával. Az irodalomban a 

homogén katalitikus átalakítások mellett számos példa ismert heterogén rézkatalizátorokkal 

kiváltott cikloaddíciós reakciókról, melyekben különböző hordozóra leválasztott 

rézkatalizátorok valamint réz nanorészecskék jelenlétében végezték el az átalakításokat. 

Enaminonok és pirazolok előállítása 

A nitril-oxidok cikloaddíciós reakcióit széles körben alkalmazzák különböző 

heterociklusok előállítására, olefinekkel reagálva izoxazolin származékok, acetilénekkel pedig 

izoxazolok állíthatók elő. Az izoxazolok a szintetikus kémia fontos építőkövei. Számos 

biológiailag aktív vegyület tartalmaz izoxazol egységet, valamint az izoxazolok agrokémiai, 

festékipari és elektronikai felhasználása is jelentős. Az izoxazolok a gyűrűben lévő gyenge N-

O kötés miatt könnyen átalakíthatók, az izoxazolokból gyűrűfelnyitással számos további 

heterociklus állítható elő. Az izoxazolok reduktív gyűrűfelnyitása már több mint száz éve 

ismert. A 20. század közepétől megjelenő cikkekben Raney-Ni, csontszenes palládium illetve 

platina katalizátorral hidrogénezve állítottak elő különböző szubsztituált enaminonokat. A 80-

as évektől kezdve vas és molibdén karbonil komplexek, 9  szamárium-jodid, 10  Fe(II)-

                                                            
7 Rostovtsev, V. V.; Green, L. G.; Fokin, V. V.; Sharpless, K. B. Angew. Chem. Int. Ed. 2002,41, 2596. 
8 Tornøe, C. W.; Christensen, C.; Meldal, M. J. Org. Chem. 2002, 67, 3057. 
9 Nitta, M.; Kobayashi, T. Tetrahedron Lett., 1982, 23, 3925. 
10 Natale, N. R. Tetrahedron Lett., 1982, 23, 5009. 
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komplexek11  és FeCl2 használatával is megvalósították az izoxazol gyűrű N-O kötésének 

hasítását.12 A pirazolok a megfelelő izoxazol származékokból is előállíthatóak. A reduktív 

gyűrűnyitás során keletkező enaminon hidrazinnal történő kondenzációja során alakul ki a 

pirazol gyűrű.  

A TMS-feniltriflát prekurzor alkalmazása szerves kémiai átalakításokban 

A dehidrobenzol egy feszült gyűrűs hármas kötést tartalmazó molekula, amely 

formálisan a benzolból vezethető le két hidrogén eliminálásával. A dehidrobenzol feszült 

szerkezete miatt még alacsony hőmérsékleten is nagyon reaktív ezért a reakcióelegyben in 

situ állítják elő különböző prekurzorokból. A benzin generálására számos módszert dolgoztak 

ki, ezek közül legjelentősebb a trimetilszilil-feniltriflát prekurzorra épülő eljárás, amelyet 

Kobayashi dolgozott ki.13 Az o-TMS-triflát prekurzor kifejlesztése fontos mérföldkő volt a 

benzin kémiában. A dehidrobenzol generálása fluoridion segítségével történik, az aktiválás 

már szobahőmérsékleten is elvégezhető enyhe körülmények között. 

Az arinok felhasználása a nagy reaktivitás miatt igen széleskörű. Az irodalomban 

rengeteg példa található különböző periciklusos reakciókra, melyekben TMS-ariltriflát 

prekurzort használnak 14 , 15 , 16  Diénekkel Diels-Alder reakcióban, olefinekkel [2+2] 

cikloaddícióban, dipólokkal pedig 1,3-dipoláris cikloaddícióban reagálva különböző karbo- és 

heterociklusok állíthatók elő. A TMS-ariltriflát prekurzort szintén gyakran alkalmazzák 

különböző többkomponensű- valamint átmenetifém-katalizált reakciókban is. 

A triflátokat nagy reaktivitásuk következtében már a 80-as évek óta előszeretettel 

alkalmazzák különböző átmenetifém katalizált reakciókban. 17  A nagy reaktivitás miatt a 

triflátok sok esetben instabilak és kevésbé eltarthatóak, valamint a kialakításukhoz használt 

triflálószerek drágák és nehezen kezelhetőek. Ezen kívül fontos megemlíteni, hogy a 

kapcsolási reakcióban távozó szulfonát csoportokból – triflátok, mezilátok, tozilátok - 

keletkező szulfonsavak és észterek potenciálisan genotoxikus anyagok, ami az ipari 

használhatóságot jelentősen befolyásolja. 

Erre a problémára javasolt alternatív megoldást Albaneze-Walker és csoportja, akik 

imidazilát csoportot alkalmaztak Suzuki reakcióban triflátok helyett (2. ábra).18 

                                                            
11 Kijima, M.; Nambu, Y.; Endo, T. J. Org. Chem., 1985, 50, 1140. 
12 Auricchio, S.; Bini, A.; Pastormerlo, E.; Truscello, A. M. Tetrahedron, 1997, 53, 10911. 
13 Himeshima, Y.; Sonoda, T.; Kobayashi, H. Chem. Lett. 1983, 1211. 
14 Pellissier, H.; Santelli, M. Tetrahedron, 2003, 701. 
15 Bhunia, A.; Yetra, R. S.; Biju, T. A. Chem. Soc. Rev. 2012, 41, 3140. 
16 Dubrovskiy, A. V.; Markina, N. A.; Larock, R. C. Org. Biomol. Chem. 2013, 11, 191. 
17 Ritter, K.; Synthesis. 1993, 735. 
18 Albaneze-Walker, J.; Raju, R.; Vance, A. J.; Goodman, J. A.; Reeder, R. M.; Liao, J.; Maust, T. M.; Irish, A. P.; Espino, P.; Andrews, R. 
D. Org. Lett. 2009, 11, 1463. 
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2. ábra: Az aril-imidazilátok szintézise és alkalmazása Suzuki reakcióban. 

Az imidazolilszulfonátok szulfonil-diimidazollal (SDI) állíthatók elő fenol 

származékokból, melyek megfelelő stabilitással rendelkeznek, valamint a vizsgálatok alapján 

az imidazilát csoport reaktivitása keresztkapcsolási reakciókban közel azonos a triflátokéval, a 

kapcsolási reakciók során pedig a távozó csoportból keletkező imidazolszulfonsav vizes 

hidrolízissel imidazollá és kénsavvá alakul, ami ipari szempontból jóval kedvezőbb a már 

említett triflátokhoz képest. 

2. Saját eredmények 

Munkánk során egy egyszerű és környezetbarát módon előállítható aktív réz(0)-

katalizátor előállítását valósítottuk meg. Hordozóként vasport alkalmazva elektrokémiai úton 

vas felületére leválasztott rézkatalizátort állítottunk elő. A vas hordozó ferromágneses 

tulajdonságának köszönhetően a katalizátor külső mágneses tér segítségével a felhasználást 

követően egyszerűen elválasztható és újrahasznosítható, valamint reduktív környezetet 

biztosítva stabilizálja a rézszemcséket és visszaredukálja az oxidálódott rezet. A katalizátor 

szerkezetét és felületét pásztázó elektronmikroszkóppal vizsgáltuk, valamint atomabszorpciós 

mérésekkel meghatároztuk a katalizátor pontos réztartalmát. 

C-S kötés kialakítása a vasra leválasztott rézkatalizátor alkalmazásával 

A Cu/Fe katalizátort először szén-kén kötés kialakítási reakcióban alkalmaztuk aromás 

szulfidok előállítására.19  A vasra leválasztott rézkatalizátor hatékonynak bizonyult aromás 

szulfidok előállításához. A reakciókörülmények optimalizálását jódbenzol és tiofenol 

kapcsolási modellreakción végezve meghatároztuk a Cu/Fe katalizátor szükséges mennyiségét 

valamint az optimális réz : vas arányt (5 mol% réztartalmú (5m/m%)Cu/Fe). A bázisok és az 

oldószer hatásának vizsgálata során megmutattuk, hogy a szervetlen bázisok valamint a 

poláris oldószerek kedvezőek a reakcióban, és a DMA/K2CO3 oldószer/bázis pár bizonyult a 

legmegfelelőbbnek a szén-kén kötés hatékony kialakításához. Megmutattuk, hogy az 

optimalizált reakciókörülmények között a reakció kezdetén a tiol diszulfiddá oxidálódik, ezt 

követően a köztitermék mennyisége a reduktív közeg és a kapcsolás miatt folyamatosan 

csökken. Az oxidációt feltételezhetően a katalizátoron található nyomnyi Fe(II)-ionok 

okozzák, amit 19F-NMR-es kísérletekkel is alátámasztottunk. 

                                                            
19 Kovács, Sz.; Novák, Z. Org. Biomol. Chem. 2011, 9, 711. 
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3. ábra: Diaril-szulfidok előállítása Cu/Fe katalizátor alkalmazásával 

Az általunk kidolgozott katalitikus átalakítás kiterjeszthetőségének vizsgálata során 

különböző sztérikus és elektronikus tulajdonságú tiolokat és aril-jodidokat, valamint elektron 

hiányos bromidokat és kloridokat kapcsolva 22 tioétert állítottunk elő (3. ábra).  

Triazolok szintézise heterogén Cu/Fe katalizátor alkalmazásával 

A katalizátor alkalmazhatóságát a sikeres C-S kötés kialakulással járó reakció 

kidolgozását követően különböző dipoláris cikloaddíciós reakciókban is megvizsgáltuk. 20 A 

reakciókörülmények optimalizálását fenilacetilén és benzil-azid között lejátszódó reakcióban 

végeztük, melynek során meghatároztuk a szükséges katalizátor mennyiségét (5 mol% 

réztartalmú (5m/m%)Cu/Fe), a reakció kivitelezéséhez szükséges optimális hőmérsékletet (30 

ºC) és a megfelelő oldószert (DCM). Az optimalizált enyhe körülmények között különböző 

azidokat és acetiléneket használva 19 triazol származékot állítottunk elő jó termeléssel (61-

98%, 4. ábra).  

 

4. ábra: Azid-alkin cikloaddíció Cu/Fe katalizátor jelenlétében 

A reakció időbeni lefutásának vizsgálata során megmutattuk, hogy a reakció egy 

indukciós periódus után rövid idő alatt lejátszódik. Bebizonyítottuk, hogy a keletkező termék 

ligandumként befolyásolja a reakció lefutását és a reakcióban az átalakulás homogén 

katalitikus körülmények között történik, feltételezhetően egy aktív rézkomplex kialakulásán 

keresztül. A Cu/Fe katalizátort több mint 15 alkalommal sikeresen újrahasznosítottuk az 

aktivitás jelentős csökkenése nélkül. Megmutattuk, hogy a vas hordozó nemcsak a katalizátor 

egyszerű eltávolítását teszi lehetővé, hanem a réz-ionok redukcióját is elősegíti a 

reakciókörülmények között, melynek köszönhetően a termékek rézszennyezettségének 

mértéke jelentősen csökkent a homogén katalizátorokkal előállított triazolokhoz képest. 

Pirazolok és enaminonok előállítása Cu/Fe alkalmazásával 

Terminális acetilének és hidroximoil-kloridok között lejátszódó cikloaddíciós 

reakcióban a vasra leválasztott réz jelenlétében sikeresen megvalósítottuk β-enaminonok 

                                                            
20 Kovács, Sz.; Zih-Perényi, K.; Révész, Á.; Novák, Z. Synthesis, 2012, 44, 3722. 
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előállítását izoxazol intermedieren keresztül. Az optimalizálás során megmutattuk, hogy 

legalább sztöchiometrikus mennyiségű vas szükséges az izoxazol gyűrű felnyitásához és a réz 

a cikloaddíció elősegítésével gyorsítja a reakciót. A mechanisztikus vizsgálatok során azt 

találtuk, hogy cikloaddíciós reakcióban a nitril-oxid keletkezésekor képződő HCl a Cu/Fe vas 

hordozójával reagálva segíti elő az izoxazol gyűrű felnyílását. Az optimalizált 

reakciókörülményeket alkalmazva (5 mol% (5m/m%Cu/Fe), DMF 100 ºC) különböző aromás 

klóroximok valamint aromás, alifás és heteroaromás acetilének felhasználásával 9 -

enaminont állítottunk elő 36-71%-os termeléssel. 

 

5. ábra: Enaminonok szintézise 

Az enaminonok in situ hidrazinnal való reagáltatásával a korábban optimalizált 

körülmények között egy ”együst” eljárást is kidolgoztunk, és különböző aromás és 

heteroaromás klóroximokból valamint aromás, alifás és heteroaromás acetilénekből kiindulva 

15 3,5-diszubsztituált pirazolt izoláltunk 44-74%-os hozammal. 

 

6. ábra: Pirazolok ”együst” szintézise  

Az imidazilát prekurzor szintézise és alkalmazása szerves szintézisekben 

Munkám második részében egy új imidazolilszulfonát alapú benzin prekurzor 

előállításával és alkalmazhatóságának vizsgálatával foglalkoztam. 21  Az imidazilát csoport 

előnyeit kihasználva kifejlesztettünk egy új orto-TMS-imidazilát prekurzort, valamint az 

előállításra kidolgoztunk egy ”együst” szintézist 2-brómfenol származékokból kiindulva. Az 

eljárást alkalmazva különböző metil és fluor szubsztituenst tartalmazó mono- és 

diszubsztituált prekurzorokat állítottunk elő 28-77%-os termeléssel 10 mmol-os méretben, 

valamint 2-hidroxi-3-trimetilszililpiridinből analóg módon18 45%-os termeléssel előállítottunk 

egy piridin gyűrűt tartalmazó prekurzort is. 

 

7. ábra: Az imidazilát prekurzor ”együst” szintézise 
                                                            
21 Kovács, Sz.; Csincsi, Á. I.; Nagy, T. Zs.; Boros, S.; Timári, G.; Novák, Z. Org. Lett. 2012, 14, 2022. 
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A prekurzor alkalmazhatóságát különböző triflát származékkal elvégzett analógiákon 

vizsgáltuk meg. Az imidazilát prekurzort először Diels-Alder reakciókban furánnal valamint 

N-Boc-pirrollal reagáltatva 5 különböző áthidalt heterociklust állítottunk elő jó termeléssel 

(50-73%, 8. ábra). 

 

8. ábra: Az imidazilát prekurzor alkalmazása Diels-Alder reakcióban 

Ezt követően 1,3-dipoláris cikloaddíciós reakciókban vizsgáltuk meg az általunk 

kifejlesztett prekurzort. Különböző aromás- és alifás-azidokkal reagáltatva az előállított 

prekurzorokat 10 benztriazolt állítottunk elő az irodalmi analógiához 22  hasonlóan jó 

termeléssel (17-76%, 14. ábra). 

 

9. ábra: Benztriazolok szintézise az imidazilát prekurzorral 

A benztriazolok mellett Shi, Larock eredményeivel 23  analóg módon az imidazilát 

prekurzort tozilhidrazonokkal reagáltatva 6 darab 3-as helyzetben szubsztituált indazol 

szintézisét is sikeresen megvalósítottuk 51-71%-os hozammal (15. ábra). 

 

10. ábra: Indazolok előállítása arinek 1,3-dipoláris cikloaddíciójával  

A sikeres cikloaddíciós reakciók után az imidazilát prekurzort inzerciós reakcióban is 

megvizsgáltuk. Stoltz és Tambar β-ketoészterekkel reagáltatva a triflát prekurzort C-C 

inzercióval o-acilalkilezett benzolszármazékokat szintetizált.24 Az analógia alapján különböző 

ketoésztereket alkalmazva 4 o-acilalkilezett vegyületet állítottunk elő 45-90%-os termeléssel. 

                                                            
22 Shi, F.; Waldo, J. P.; Chen, Y.; Larock, R. C. Org. Lett. 2008, 10, 2409. 
23 Li, P.; Zhao, J.; Wu, C.; Larock, R. C.; Shi, F. Org. Lett. 2011, 13, 3340. 
24 Tambar, U. K.; Stoltz, B. M. J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 5340. 
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11. ábra: β-ketoészterek inzerciós reakciója az imidazilát prekurzorral 

Az általunk kifejlesztett prekurzort a 2-trimetilszilil-feniltriflát prekurzorral 

összehasonlítva megmutattuk, hogy az imidazilát prekurzor szintézise gazdaságosabb és 

biztonságtechnikai szempontból is kényelmesebb. A prekurzorok reaktivitását azidokkal való 

cikloaddíciós reakcióban vizsgáltuk, és megmutattuk, hogy az imidazilát alapú prekurzor 

közel azonos reaktivitással rendelkezik, mint a triflát származék. 
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