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1. Bevezetés 

Az utóbbi két évtizedben új katalitikus eljárás jelent meg a szintetikus kémiában 

kulcsfontosságú szén-szén kötések kialakítására: az ún. C-H aktiválás. Noha a Nobel díjas 

keresztkapcsolási reakciók megbízható, robosztus és iparban is széleskörűen 

alkalmazható megoldást nyújtanak, az új, egyszerű, gazdaságos, hatékony módszerek 

iránti igény állandó. Ennek köszönhetően a retroszintetikus gondolkodásban az 

előállítandó szerkezetek szintonjainak szintetikus ekvivalensei kibővültek funkciós 

csoport nélküli molekulákkal Az átmenetifémek katalitikus alkalmazása soha nem volt 

még ilyen népszerű, mivel megfelelő körülmények között lehetővé teszik előzetesen nem 

funkcionált molekulák közti kötések létesítését a C-H kötések közvetlen átalakítása 

által.(1. ábra)  

 

1. ábra. SciFinder-beli kereséssel összesített publikációk száma angol nyelvű referált folyóiratokban „C-

H activation” (szén-hidrogén kötés aktiválása) témában, illetve az ezek közül „mild” (enyhe 

körülményeket alkalmazó) besorolást viselő példák 

Lényeges a „megfelelő” körülmények definiálása. A felfedező stádiumú kutatásban 

ez pusztán annak a magas energiagátnak a leküzdését jelentette, amely a C-H kötések 

bontásához szükséges. Az utóbbi néhány évben a cél már nem szentesíti az eszközt, egyre 

fontosabb az erélyes reakciókörülmények mellőzése (az irodalomban „mild” conditions) 

mind a gazdaságosság-, mind a szubsztrátra, a vegyészre és a környezetre vonatkozó 

biztonság érdekében (1. ábra). Ahhoz, hogy minél specifikusabb, jobban tervezett 

körülményeket biztosítsunk egy reakcióban, a mechanizmus pontos ismerete szükséges, 

amelyhez napjainkban nem csak kísérleti, hanem elméleti és számos műszeres módszer 

is rendelkezésre áll.  
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Dr. Novák Zoltán kutatócsoportjában anilinszármazékok palládiumkatalizált, 

irányított C-H aktiválási reakcióit vizsgáltam több olyan szintetikus megoldással, amely 

enyhe reakciókörülmények használatát teszi elégségessé. A C-H aktiválás folyamatát 

Lewis-savakkal és Brønsted-savakkal segítettem elő. Az elvégzett reakciók optimális 

körülményeinek megválasztásakor szem előtt tartottam, hogy azok ne csak a szintézishez, 

hanem a mechanizmus felderítéséhez is megfelelőek legyenek. Kísérleti, elméleti és 

spektroszkópiai módszereket használtam az általunk feltételezett katalitikus ciklus 

alátámasztására. Szintetikus szempontból megvizsgáltam az átalakítások 

kiterjeszthetőségét, az alkalmas reagenseket.   



2. Irodalmi összefoglaló 

2.1. C-H kötés, mint funkciós csoport 

Tradícionálisan a szén-hidrogén kötésekre nem tekintünk funkciós csoportként. A 

„funkciós csoport” elnevezés is egy ettől különböző, kitüntetett egységet jelent a 

molekulán, amely a reaktivitásért felelős. A 20. századig, a szénhidrogénekben, „inert” 

kovalens kötéseik révén (magas kötési energia és pKa) inkább energetikai nyersanyagot 

láttak, mint szintetikus kémiait. Léteznek ismert példák szén-hidrogén kötés hasítására 

pl. nitrén/karbén inzercióval, pirrolízissel, fotolízissel, vagy enzimatikus úton, azonban 

kémiai szemléletváltás következett be akkor, amikor bebizonyosodott, hogy 

átmenetifémek vegyületei is képesek a folyamatot előidézni. A reagensek anyagi 

minőségétől függően, ezen belül számon tartunk elektrofil szubsztitúciós, oxidatív 

addíciós, gyökös folyamatokat és σ-kötés metatézissel végbe menő reakcióutakat. A 

továbbiakban az elektrofil karakterű átmenetifém katalizátorok segítségével kiváltott C-

H kötés aktiválás kerül tárgyalásra. 

Sztöchiometrikus mennyiségű higany, palládium és arany vegyülettel, a 20. 

század elején, előállítottak[1] olyan fémorganikus vegyületeket (1-5), amelyek 

aromás/heteroaromás molekularészlete funkciós csoportot nem tartalmazó 

szénhidrogénekből (7) származott (2. ábra). 

 

2. ábra. Korai átmenetifém-organikus vegyületek (1-5) funkcionalizálatlan (hetero)aromás kiindulási 

anyagokból (7) 
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A különleges szerkezetű molekulák előállítása előrevetítette, hogy ezekhez a 

fémorganikus vegyületekhez egyéb reakciópartnert adva a fémhez kapcsolódó 

szénatomon szubsztitúció jöhetne létre, ami által akár új szén-szén kötés is kialakulhat. 

(Az átmenetifém kiindulási formájának regenerálásával pedig katalitikussá tehető a 

folyamat.) Fujiwara és Moritani 1967[1a]-ben palládium-acetát jelenlétében toluolt (8) és 

sztirolt (9) kapcsolt egymáshoz, jégecetben forralva. A reakcióban valamennyi lehetséges 

regioizomer termék (10-12) megjelent, amelyek aránya közel statisztikusnak bizonyult 

(3. ábra). 

 

3. ábra. Toluol (8) és sztirol (9) palládiumkatalizált kapcsolása 

C-H aktiválás alatt olyan reakciókat értünk, amelyekben átmenetifém-vegyület 

jelenlétében, szén-hidrogén egységen, a reakciópartnerek között új szén-szén vagy szén-

heteroatom kötés jön létre fémorganikus intermedieren keresztül. Szintén ez a kifejezés 

használatos a reakciónak azon lépésére, amikor a fémorganikus intermedier kialakul. A 

2000-es években teret hódító keresztkapcsolási reakciókhoz képest nagy különbség, hogy 

a C-H aktiválási reakciók esetén nem szükséges a tervezett reaktív centrumon a 

reakciópartnerek előzetes funkcionalizálása (16) (4. ábra).  
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4. ábra. Szénhidrogén egységen  új szén-szén kötés kialakításának átmenteifém által katalizált módszerei 

a reakciópertnerek előzetes funkcinalizálása alapján 

Ún. direkt arilezés során az egyik-, kettős C-H aktiválás folyamán mindkét 

reakciópartner szén-hidrogén kötés bontásával vesz részt a kapcsolási reakcióban. Az 

aktív átmenetifém-organikus vegyület mindkét esetben a katalizátorból és a szubsztrátból 

in situ keletkezik. Direkt arilezéskor a funkciós csoporttal rendelkező reaktáns és az 

alacsony oxidációs állapotú átmenetifém között oxidatív addíció játszódik le, C-H 

aktiválás során magas oxidációs állapotú katalizátor reagál közvetlenül a szénhidrogén 

egységgel. Ennek köszönhetően a módszer az eddigieknél gazdaságosabb, és kevésbé 

problémás melléktermékeket (19) eredményez. A termék az átmenetifémhez kapcsolódó 

szénhidrogén egységekből reduktív eliminációval keletkezik, ezért C-H aktiválás esetén 

oxidálószerre van szükség a katalizátor natív oxidációs állapotának visszaállításához. 

2.2. Regioszelektivitás biztosítása 

Ahhoz, hogy az átmenetifémek és szénhidrogének reakciójának gyakorlati 

jelentősége legyen, elengedhetetlen volt a regioszelektivitás irányítása. A szénhidrogének 

kémiailag ekvivalens C-H kötései között különbséget kellett tenni, ha a szubsztrát nem 

szimmetrikus vagy a termékkeverék elválasztása nehézséget jelent.  

Cope, Siekmann és Fahey azobenzolból (20) állítottak elő fémorganikus 

vegyületeket (21) [2] palládium- és platina sókkal, majd azokat klórozták. Tapasztalatuk 

szerint csak a 2,2’,6 és 6’ pozíciókban klórozódott a kiindulási anyag (5. ábra). A négy 

pozíció kizárólagos reaktivitását az azidocsoport közelségével magyarázták. A fém- szén 

kötés kimutatása érdekében a fémorganikusnak hitt vörös szilárd anyagot (21) redukálták 
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lítium-aluminium-deuteriddel, majd nehézvizet adtak hozzá, végül oxigénáramban 

oxidálták a keletkezett dihidro-azobenzolt diazobenzollá. A létrejött aromás C-D 

kötéseket a szén-fém kötések helyén feltételezték. A termék 1H NMR spektrumát az 

azidocsoporthoz képest orto, meta, és para pozícióban deuterált referencia anyagokéval 

hasonlították össze, és az alapján orto helyzetű C-Pd kapcsolatot igazoltak. Az orto:para 

1H jelek integrálja 3:2-nek adódott, tehát egy molekulában egy C-Pd kötés alakult ki. 

 

5. ábra. Azobenzol (20) szelektív, orto helyzetű klórozása palládiumkatalízissel 

Ugyanilyen megállapítást tett Tremont és Rahman, aki acetanilidek (23) orto 

helyzetű alkilezését vizsgálta, egyrészt acetanilidből és palládium-acetátból előállított 

komplexből (24) kiindulva, másrészt a szubsztrátot (23), feleslegben vett palládium-

acetátot és alkilezőszert reagáltatva. (a komplex in situ képzése) (6. ábra). 

Megállapították, hogy az aromás gyűrűhöz kapcsolódó szubsztituenstől függetlenül az 

amidocsoporthoz képest orto helyzetű szénatomon történt alkilezés[3].  

 

6. ábra. Acetanilidek (23) orto helyzetű alkilezése palládiumkatalízissel 

A fenti példák tanúsága szerint a funkcionalizálandó aromás gyűrűhöz 

kapcsolódó, N, O, (S, P) atomot tartalmazó szubsztituens ezen heteroatomok magános 

elektronpárjai révén Lewis bázisként képes az átmenetifémhez koordinálni. Ezáltal a 
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katalizátort térben közel tartja a szénhidrogén egységhez és orto szelektivitást biztosít az 

elkövetkezendő reakcióban, ezért ezeket a molekularészeket irányító csoportnak[4] 

nevezzük (7. ábra).  

 

7. ábra. Irányító csoportok (DG) működése palládium, mint katalizátor példáján 

Leggyakoribb irányító csoportok az oxocsoportot tartalmazó egységek, pl. 

amidok, karbamidok, karboxilátok, észterek. Friss kutatási terület a szulfonok 

alkalmazása és előfordulnak a P=O kötést tartalmazó csoportok is. Tercier aminok vagy 

szén-nitrogén többszörös kötést tartalmazó csoportok pl. nitrilek, iminek, illetve 

nitrogénatomot tartalmazó heterociklusok is szolgálhatnak irányító csoportként. 

  

8. ábra. A leggyakrabban alkalmazott irányító csoportok 

A fenti példákban az irányító csoport egy helyen koordinál az átmeneti fémhez, 

léteznek azonban ún. kétfogú irányító csoportok is, amelyek a kelát hatást kihasználva η2 

jelleggel kapcsolódnak a fém centrumhoz (9. ábra).  
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9. ábra. Fémorganikus komplexek átmenetifémmel ( TM ) és 8-amido-kinolin és pikolinamid kétfogú 

irányító csoportokkal  

Palládium és aromás szubsztrátok esetében irányított orto-metallálás 

segítségével 5 vagy 6 tagú gyűrűs ciklopalladált komplex alakul ki. Ennek pontos 

mechanizmusa egyelőre nem ismert, két feltételezés él az irodalomban. Az ún. elektrofil 

metalálás az aromás elektrofil szubsztitúcióhoz hasonló átmeneti állapoton keresztül 

zajlik. Ennek létezik olyan módosítása, ahol a fém-szén kötés létrejötte és az aromás szén-

hidrogén kötés felbomlása egyidejűleg történik (CMD 1  – concerted metalation, 

deprotonation) (10. ábra).  

 

10. ábra A C-H aktiválás folyamatának lehetséges átmeneti állapotai acetamido irányító csoporttal 

ellátott szubsztrát példáján 

Az elmúlt években több összefoglaló munka[5] is született a palládiumorganikus 

vegyületek szerkezetével és reaktivitásával kapcsolatban. Ciklopalladált komplexek 

esetén röntgenkrisztallográfiai mérések alapján leggyakrabban kétmagvú, dimer 

szerkezetet javasolnak (28), elvétve léteznek azonban egymagvú[6] feltételezett 

komplexek is. Kétmagvú komplex esetén szintén több féle térszerkezet lehetséges 

aszerint hogy egy Pd-Pd kötés és/vagy az aromás szubsztrátok közötti π-π kölcsönhatás 

lehetővé tesz-e hajlott, szendvics szerkezetet (11. ábra). 

                                                           
1  A CMD utat az irodalomban inkonzekvensen IES – internal elecctrophilic substitution és AMLA - 

ambiphilic metal ligand activation elnevezésekkel is illetik. 
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11. ábra. Ciklopalladált acetanilid lehetséges alakzatai monomer (balra) és dimer (középen, jobbra) 

komplex esetében 

Az oldatfázisban végbe menő reakció során a katalizátor aktív formáját, és a belőle 

keletkező fémorganikus vegyület pontos, oldatbéli szerkezetét kísérleti módszerrel 

egyelőre nem sikerült még meghatározni.  

2.3. Anilinszármazékok funkcionalizálása C-H aktiválással 

Regioszelektív C-H aktiváláshoz számos irányító csoportot alkalmaznak. Doktori 

munkám során anilinszármazékok palládiumkatalizált C-H aktiválási reakcióit 

vizsgáltam, amely vegyületeket többnyire amidok, azovegyületek és karbamidok 

képviselik az irodalomban.  

A 2000-es évek elején számos kutatócsoport kezdett C-H aktiválással végbe menő 

szintézisekkel foglalkozni, mert azok jelentős további szintetikus potenciált képviselnek. 

Tekintettel arra, hogy két nukleofil partner között kell szén-szén kötést létrehozni, a 

reakciókörülmények megválasztásakor a kivitelezésnek megvolt az ára. Igen magas, 

legalább 100°C körüli hőmérsékleten - ennek megfelelően magas forráspontú 

oldószerekben, vagy oldószer nélkül-, sokszoros reagensfeleslegben vagy tömény 

savakban forralva folytak az átalakítások. Ez nem csak gazdasági és biztonsági 

szempontból vet fel kérdéseket, hanem az érzékenyebb kiindulási anyagok 

degradációjához is vezethet. Az utóbbi években egyre nagyobb figyelem fordul a 

katalitikus ciklusok tanulmányozására. Jól tervezett adalékanyagok vagy éppen a 

megfelelő katalizátor típus használatával ugyanis enyhe reakciókörülmények között is 

megvalósíthatók a szintézisek[7]. 
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2.3.1. Orto helyzetű acilezés C-H aktiválással 

Anilinszármazékok irányított orto-acilezéséhez aldehidet[8], alkoholt[9], α-oxo-

karbonsavat[10], sőt toluolt[11] (8) is használnak, leginkább erélyes reakciókörülmények 

között.  

Az úttörő eljárás[12] 2010-ben született, Ge és munkatársai kutatásával, amelyben 

N-aril-amidok, és –karbamidok (29) aril-glikolsavakkal (30), szobahőmérsékleten végzett 

dekarboxilatív kapcsolását végezték. Irányító csoportként nem csak amido-, hanem 

karbamido- és pirrolidinon molekularészletet is alkalmaztak (12. ábra). Az irányított 

ciklopalladálás megtörténte után ligandumcserét feltételeztek a trifluoracetát és oxo-

karboxilát ionok között, majd CO2 kilépést, és a termék (31) reduktív eliminációját. A 

visszamaradt Pd(0) katalizátort az ammónium-peroxodiszulfát oxidálja +2 oxidációs 

állapotba. 

 

12. ábra. Ge módszere N-aril-amidok/-karbamidok (29) és α-oxo-karbonsavak (30) palládiumkatalizált 

reakciójára 

2011-ben több kutatócsoport is közölt egy-egy eljárást N-aril-amidok (34) 

palládiumkatalizált, szelektíven orto helyzetű acilezésére, amelyhez alifás és 

(hetero)aromás aldehideket (33) alkalmaztak acil forrásként[8a, 13] (13. ábra). Az aldehidből 

(33) terc-butil hidroperoxiddal képeznek acil gyököt, amely addícionálódik a 

szubsztrátból (34) kialakult ciklopalladált intermedierre. 
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13. ábra. Kwong, Zhou és Yu kutatócsoportjainak eljárásai N-aril-amidok (34) orto-acilezésére aldehidek 

(33) felhasználásával 

Közülük kitűnik Yu módszere, amely jelentősen enyhébb reakciókörülmények 

alkalmazásával ér el hasonló eredményeket, sőt többféle amido- és pirrolidinon irányító 

csoportot is sikeresen alkalmaz. Ezt minden bizonnyal a megfelelő adalékanyag 

(trifluorecetsav) megválasztása tette lehetővé, amely a fent említett módon acetát-

trifluoracetát cserével, feltehetőleg, aktívabb katalizátort hoz létre in situ. 

Témavezetőm, és munkatársai 2013-ban kapcsolódtak be a kutatásba, amikor 

vizes-szappanos közegben, micelláris katalízist[14] felhasználva, szintén karbonsavak 

hozzáadásával valósították meg acetanilidek (23) és aldehidek (33) palládiumkatalizált 

oxidatív kapcsolását[15] enyhe reakciókörülmények között (14. ábra). DFT számolások 

alapján a C-H aktiválás eredményeként létrejött, kétmagvú palladacikluson keresztül 

játszódhat le a reakció. 

 

14. ábra. Acetanilidek (23) vizes közegben, micelláris katalízissel folyó orto-acilezése, és az egyes savak 

hatása a konverzióra acetanilid (23a) és benzaldehid (33q) reakciójában 
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2015-ben Zhou kutatócsoportja szintén vizes közegben, de nagyobb 

reagensfelesleggel (10 mol% Pd(OAc)2, 30 mol% TFA, 4 ekv. tBuOOH) állított elő 

acetamido-benzofenonokat (35). A szükséges aldehideket (33) in situ, benzil-

alkoholokból képezték. Izoláltak, és röntgenkrisztallográfiával jellemeztek egy 

kétmagvú, trifluoracetát híddal összekötött palládiumorganikus vegyületet, mint reaktív 

intermediert (15. ábra).[16]  

 

15. ábra. Pd2(acetanilid-H)2(CF3COO)2 öszetételű palladaciklus röntgenkrisztallográfiával 

meghatározott térszerkezete Zhou és munkatársai által 

A közelmúltban pedig egy fotoredox-palládium kettős katalízist alkalmazó 

módszer látott napvilágot.[17] A reakcióelegyben a palládium-acetát a C-H aktiválásért, a 

szerves fotokatalizátor pedig az oxo-karbonsavak (30) dekarboxilezéséért felelős (16. 

ábra). 

 

16. ábra. Amido-benzofenonok (32) előállítása átmenetifém-foto- kettős katalitikus módszerrel 

2.3.2. Orto helyzetű alkenilezés C-H aktiválással 

Fujiwara és Moritani nevéhez köthető az a ’60-as évekbeli felfedezés,[1a, 18] hogy 

aromás vegyületek és terminális olefinek között palládium-acetát segítségével C(sp2) -

C(sp2) kötés létesíthető a reakciópartnerek előzetes funkcionalizálása nélkül. A 
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regioszelektív megvalósításra a’80-as évek elején került sor, amikor N-aril-amidokból 

(34) képzett palladaciklusokat reagáltattak akrilsav észtereivel (36) és sztirollal (9).[19] A 

reakciót katalitikus mennyiségű palládium vegyülettel[20] 2002-ben van Leeuwen 

kutatócsoportja dolgozta ki (17. ábra).  

 

17. ábra. Van Leeuween katalitikus, regioszelektív eljárása a Fujiwara-Moritani reakció alapján 

Toluolszulfonsavat adtak a reakcióelegyhez, feltételezvén, hogy acetát-tozilát 

ioncserével elektrofilebb palládiumvegyület jön létre, amely alkalmasabb a C-H 

aktiválásra. 1,4-benzokinonnal biztosították a palládium(0) katalizátorforma oxidálását a 

termékképződést követően. Az alkenilezhető acetanilidek (23) körét Blacklock 

kutatócsoportja bővítette elektronban szegény aromás gyűrűt tartalmazó példákkal is. Ő 

a fenti reagensek adagolásának módszerén változtatott.[21] Az akril észtert (36) tömény 

oldatként csepegtetve a reakcióelegybe, még nagyobb mennyiségű toluolszulfonsav 

hozzáadásakor sem jelentett problémát az akrilát (36) polimerizációja.  

Nishikata és Lipshutz az elektrofil átmenetifém centrumot nem in situ alakította 

ki, hanem gyengén koordináló tetrafluoroborát anionokat és acetonitrilt ligandumként 

tartalmazó palládiumkatalizátort választott.[22] Akrilsav hosszú szénláncú észtereivel (38) 

az amidocsoporthoz képest orto helyzetben alkenilezett N-aril-amidokat (34a,b,c) vizes 

tenzidoldatban (18. ábra). 

 

18. ábra. Elektrofil palládiumkatalizátor alkalmazása N-aril-amidok (34) alkenilezésére vizes közegben 
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A fenti reakciótípus jellegzetes adalékanyaga a benzokinon (42), melynek szerepe 

a katalitikus ciklusban a terméktől (37) β-hidrideliminációval elvált palládiumkatalizátor 

(41) végső oxidálása (19. ábra). 

 

19. ábra. A benzokinon (42) szerepe acetanilid (23a) palládiumkatalizált alkenilezésének katalitikus 

ciklusában 

Más oxidálószerekkel[18b, 23] is számos alkenilezési kísérlet folyt, de a BQ (42) 

bizonyult leghatékonyabbnak, ami nem pusztán a redox tulajdonságainak tudható be, 

hanem annak is, hogy könnyen koordinál az átmenetifémhez. Érdekes módon az 

acilezésben acetanilidekhez hasonlóan viselkedő karbamidszármazékok esetében a fenti 

módszerrel kivitelezett kettős C-H aktiválás során leginkább gyűrűzárt termékek (45a, 

45b) (20. ábra) keletkeznek[24].  

20. ábra N-aril karbamidszármazékok (46) irányított orto helyzetű alkenilezésének gyűrűzárt termékei 

(45a, 45b) 
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2.4. Lewis-savak szerepe C-H aktiválási reakciókban 

Ezüst-, réz-, cézium- és ritkaföldfém-vegyületek gyakori adalékanyagok 

átmenetifém-katalizált reakciókban, azonban ritkán esik szó pontos szerepükről. 

Feleslegben vett ezüst(I) és réz(II) sókat főleg oxidálószerként alkalmaznak abban az 

esetben, ha a katalitikus ciklus végén az átmenetifém katalizátort regenerálni kell (pl. a 

termék reduktív eliminációja elemi fém kiválását okozza). Ezüst(I) vegyületeket direkt 

arilezési reakciókban halogénionok megkötésére is alkalmaznak, amelyek a reakcióban 

sztöchiometrikus mennyiségben keletkeznek (4. ábra).  

Yu[25] kutatócsoportja vizsgálta N-aril-benzamidok (34d) aminálását 

morfolinszármazékokkal (47). A reakcióban ekvivalens mennyiségű ezüst-acetátot 

alkalmaztak ̶ amelynek szerepét nem tárgyalják ̶  illetve két ekvivalens cézium-fluoridot 

a benzamid nitrogénjén történő deprotonálásra. 

 

21. ábra. N-aril benzamidok (34d) orto helyzetű animálása palládiumkatalizátorral (balra) és a 

reakcióban feltételezett palladaciklus szerkezete (49) (jobbra) 

Schaefer és Sunoj kutatócsoportjai a fenti reakció (21. ábra) mechanizmusát[26] 

tanulmányozták elméleti kémiai számítások alapján. Azokat az átmeneti állapotokat, ahol 

a ciklopalladált komplex kizárólag a szubsztrátot és a katalizátort tartalmazta, 

energetikailag kevéssé ítélték kevezőnek (22. ábra, balra). Ezt követően szisztematikusan 

vizsgálták a másik két fém-só részvételét a ciklopalladálásban. Az amidocsoport 

deprotonálását mind a CsF fluorid ionja mind az AgOAc acetát ionja elvégezheti. Az 

ennek eredményeként kialakuló negatív töltésű intermedier a visszamaradó fémionnal áll 

össze a ciklopalladált komplexben, amely intermedierek közül a cézium-vegyület a 

preferált (22. ábra, középen). Legoptimálisabbnak azt a szerkezetet találták, amikor a F- 

által deprotonált céziumaddukt az irányító csoporton keresztül palládiumhoz koordinál, 

a C-H aktiválás azonban egy Pd-Ag kötést is tartalmazó bimetallikus komplexben 

történik (22. ábra, jobbra). 
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22. ábra. Valószínűsített modellek az átmeneti állapot szerkezetére N-aril benzilamid (34d) 

ciklopalladálására CsF és AgOAc adalékanyagok jelenlététében 

Fukuzumi és munkatársai megfigyelték, hogy négyfogú ligandumokat tartalmazó, 

vas-oxo komplexek [(N4Py)FeIV(O)]2+ alkalmasak oxidatív C(sp3)-H kötés bontásra 

toluolban (8) (23. ábra). Tanulmányuk szerint trifluormetánszulfonsav vagy Sc(OTf)3 

adalékanyagok mellett a reakciósebesség négyszeresére, illetve másfélszeresére nő[27]. 

 

23. ábra. Toluol (8) oxidációja nem-hem típusú vas(IV)-oxo komplexek és Lewis-savak jelenlétében 

A Lewis-sav jótékony hatása az ún. MCET2 (metal ion coupled electrontransfer), 

egy elektron átadási reakcióval magyarázható. A Sc3+-hoz hasonló redox-inaktív 

fémionok elektrondonor és – akceptor partnerek közötti elektrontranszfer folyamatokban 

az akceptorhoz történő koordináció révén azt még inkább fogékonnyá teszik az 

elektronátadásra. Az elméletet egy izolált vas(IV)-oxo-Lewis-sav addukt 

röntgenkrisztallográfiás szerkezetazonosításával[28] támasztották alá (24. ábra). 

 

24. ábra. [(TMC3)FeIV(O)–Sc(OTf)4(OH)] röntgenkrisztallográfiával megállapított szerkezete[28] 

                                                           
2 Brønsted savak esetén az analóg folyamat elvezése PCET (proton coupled electron transfer) 
3 TMC = 1,4,8,11-tetrametil-1,4,8,11-tetraaza-ciklotetradekán 
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Az anilinszámazékok funkcionalizálásánál tárgyalt közleményekben (2.3 fejezet) 

számos alkalommal demonstrálták, hogy ekvivalensnél kevesebb Brønsted-sav 

alkalmazása hatékonyabbá teszi a katalitikus ciklust. Nem tekinthetünk el a protonátadás 

tényétől, viszont a savi disszociáció következtében visszamaradó anion legalább ilyen 

fontos szerepet játszik, mint leendő rosszul koordináló ligandum a palládium centrumon. 

Doktori munkám során azzal a feltételezéssel éltem, hogy Lewis-savak hozzáadásával, a 

katalizátor karboxilát ligandumához történő koordináció (25. ábra) révén (52) hasonlóan 

elektrofil palládiumcentrum (53) jöhet létre.[29]   

 

25. ábra. Lewis-sav koordinációja palládium-acetát ligadumához 

Pt,[1e] Ti,[30] Zr, Hf-organikus[31] vegyületeken  ehhez hasonló katalizátor 

aktiválást (26. ábra) trisz(pentafluor-fenil)-borán (57) hozzáadása esetén már leírtak az 

irodalomban. Alkil ligandumhoz történő koordinációja által a borán elektronhiányosabb 

fém centrumot képez (54-56), amelyet polimerizációs reakcióban alkalmaznak. 

 

26. ábra. Alkil ligandum elvonása fémorganikus komplexekről trisz(pentafluor-fenil)-borán által 

2.4.1. Lewis-savas bórvegyületek 

A bór-trihalogenidek (BX3) a Lewis-savasság szemléltetésének tankönyvi példái. 

A Lewis-savasság a BF3< BCl3 < BBr3 < BI3 irányban növekszik, noha a nagyobb 

elektronegativitású fluor révén elektronhiányosabb bór centrumot várnánk. Ez azzal 

magyarázható, hogy a halogén atomok magános elektronpárja és a bór üres p pályái 

között visszadonáció áll fenn, ami gyengíti a B-X kötést. Ez a jelenség a bórral azonos 

főkvantumszámú fluornál a legerősebb. Az illékony, vízre és oxigénre rendkívül érzékeny 
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bór-trihalogenidek nehezen kezelhetők, és leginkább gyenge Lewis-sav-bázis addukt 

formájában kaphatók, stabilizálhatók.  

A bór-trihalogenidek nehéz kezelhetősége miatt indult kutatás a perfluoroaril-

boránok terén. A bór atom körül propellerszerűen elhelyezkedő perfluor-fenil gyűrűk a 

trisz(pentafluor-fenil)–boránnak (57) teljesen szimmetrikus térszerkezetet biztosítanak, 

és elektronszívó hatásuk révén elektronhiányos bórcentrumot hoznak létre.  

 

27. ábra Trisz(pentafluor-fenil)-borán (57) térszerkezete 

A vegyületcsalád Lewis-savassága az aril gyűrűk szubsztituenseinek 

változtatásával mind elektronikus mind sztérikus szempontból jól hangolható.[32] A 

Lewis-savasság nem határozható meg a Brønsted-savaknál alkalmazott pKa értékhez 

hasonló objektív skálán. A trisz(pentafluor-fenil)-borán (57) a bórvegyületek Lewis-

savasságának meghatározására gyakran használt fluorid-ion affinitás,[33] Guttmann-

Beckett-,[34] és Child-Marks[35] skála szerint is a bór-trihalogenidekhez hasonló 

tulajdonságokkal bír. Rendkívüli termikus stabilitás jellemző rá (168 h, 150°C-on) és 

oxigénnel szemben (10 nap, O2 atmoszférában, szobahőmérsékleten) is ellenálló, kevésbé 

vízérzékeny, mint a bór-trihalogenidek.[36] Előnye továbbá, hogy adalékanyagok nélkül 

kezelhető, koordinált Lewis bázis nélkül forgalmazható. Preparatív szerves kémiában 

aldol és Michael reakciókban, szilil-enol-éterek addíciós reakcióiban, N-heterociklusok 

oxidációjában, C-C kötések létrehozásában, [38] Diels-Alder reakciókban és az utóbbi 

években a frusztrált Lewis párok kémiájában alkalmazzák sikerrel. 

2.5. Fémorganikus reakciók mechanizmusának tanulmányozása kísérleti úton 

2.5.1.  Izotóphelyettesítés 

A fémorganikus reakciók elemi lépései gyorsak és sokszor nem triviálisak, ezért 

a sebesség-meghatározó lépés azonosítására elméleti számítások (DFT módszer) és 
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kísérleti vizsgálatok egybehangzó eredménye szükséges. Kinetikai izotópeffektus (KIE) 

vizsgálatakor az alapján állapítjuk meg a sebesség-meghatározó lépést, hogy a molekula 

egyik atomjának nehezebb izotópra történő cseréjekor változik-e a reakciósebesség. 

Tekintettel arra, hogy a C-H aktiválás folyamatában a szubsztrát funkcionalizálandó 

pozícióját hidrogén atom foglalja el, izotópjelölési kísérletekben H/D cserét szoktak 

végrehajtani. Ez azért is praktikus, mert a két nuklid közt 100%-s tömegkülönbség van, 

így a C-H és C-D redukált tömegek és az azokból származtatott zéruspont energiák 

jelentősen különböznek, ami az izotopológok reaktivitásbeli különbségét adja. 

Izotópjelölést végezhetünk egy molekula két kémiailag ekvivalens atomjának egyike 

helyén, ekkor e kettő reaktivitását vetjük össze, és ún. intramolekuláris izotópeffektust 

állapítunk meg. Ha két különböző molekula azonos pozíciójában található más-más 

izotóp, és ezen két molekula reaktivitását vetjük össze, akkor intermolekuláris 

izotópeffektusról beszélünk. Praktikusan, amennyiben a deutériummal jelölt kiindulási 

anyag ugyanolyan sebességgel reagál, mint a nem izotópjelölt, akkor az adott pozícióban 

levő kötés nem érintett a sebesség-meghatározó lépésben. Ha kH/kD≫ 1 , akkor az 

izotópcserében érintett kötés felbomlása a sebesség-meghatározó lépéshez tartozik, és 

primer izotópeffektust látunk. Ha kH/kD≥1, akkor az izotópcsere távol van a reaktív 

centrumtól, és ún. szekunder izotópeffektusról beszélünk. Létezik ún. inverz 

izotópeffektus is, ha a nehezebb izotópot tartalmazó molekula reagál gyorsabban, tehát 

kH/kD < 1. Kísérleti KIE vizsgálatokhoz a leggyakoribb módszer a különböző izotópokat 

tartalmazó termékek keletkezésének időbeli nyomon követése gázkromatográfiás vagy 

NMR módszerrel. 

Sames[39] kutatócsoportja indolok (58) C2 direkt arilezését vizsgálta aril-

jodidokkal (59) végzett reakcióban, ródiumkatalizátor segítségével. A deutériumot nem 

tartalmazó kiindulási anyagon (58a) kívül N-D (58b) valamint C2-D (58c), C3-D (58d) 

izotópjelölt indolokat állítottak elő, és párhuzamos reakciókban (intermolekuláris KIE), 

belső standardet alkalmazva, gázkromatográfiás mérésekkel követték a konverziókat (28. 

ábra). A reakció kezdeti szakaszában az izotópjelölt termékképződés (60b,d) konverzió-

idő görbéjének meredekségét hasonlították össze a nem izotópjelölt indolból (60a) 

történő 2-fenil-indol képződésével. A KIE értékek a két termékképződés sebességének 

hányadosaként adódtak. A C2 pozícióban deuterált kiindulási anyag (58c) esetében 

kH/kD=2,95, amely alapján C2-H kötés bontását, tehát a C-H aktiválás folyamatát 

tekinthető sebesség-meghatározó lépésnek.  
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28. ábra. C2 arilezési reakciók indollal (58a) és N-D (58b), C2-D (58c), C3-D (58d) izotópjelölt 
analógjaival 

Yu és munkatársai 2-fenil-piridin irányított orto-metilezését vizsgálták 

bórsavszármazékokkal (29. ábra). A KIE vizsgálatokhoz előállítottak orto pozícióban 

egyszeresen deuterált kiindulási anyagot (61a), és a reakció végén NMR-ben vizsgálták 

a termékkevrék (62a, 62b) izotópösszetételét (intramolekuláris KIE). Kutatási 

eredményeik azt igazolták, hogy a kiindulási anyag (61a) nem izotópjelölt orto 

hidrogénje 6,7-szer gyorsabban reagált az orto-deutérium atomnál (29. ábra, 1. egyenlet). A 

kísérletet megismételték részleteiben, hogy a C-H aktiválás folyamatát elválasszák az azt 

követ metilezéstől. Első lépésben sztöchiometrikus mennyiségű palládiumkatalizátort 

adtak a kiindulási anyaghoz (61a), hogy ciklometallált komplex (63a,b) keletkezzen. 

Második lépésben egy a vizsgált reakciótól eltérő metilezési módszerrel állították elő az 

2-(orto-metil-)fenilpridin analógokat (62a, 62b). A termékkeverék (62a, 62b) összetétele 

az előző kísérletével egyezett (KIE= 7,3), ebből arra következtettek, hogy az izotóp 

preferencia a C-H aktiválás lépéséből adódik. Amikor két féle kiindulási anyag (61c, 61b) 

állt rendelkezésre egyazon reakcióelegyben (intermolekuláris KIE), a képződött 

termékek (62c, 62a) arányából szintén látható, hogy a C-D kötés lassabban reagál a C-H-

nál (29. ábra, 3. egyenlet). 
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29. ábra. Vizsgálatok izotópjelölt kiindulási anyagokkal 2-fenil-piridin palládiumkatalizált metilezésére 

2.5.2. Gáz fázisú ionok vizsgálata fémorganikus reakciókban 

Vitatott kérdés, hogy mennyire alkalmas modellje egy gáz fázisú minta a kondenzált fázisban végbe 

menő kémiai folyamatoknak. Az irodalomban több összefoglaló munka is született ennek 

megválaszolására,[10b, 40] ezért dolgozatomban erre nem térek ki. 

Fémorganikus reakciók mechanizmusának felderítéséhez sokszor pont azon 

intermedierek azonosítása lenne szükséges, melyek igen reaktív természetüknek 

köszönhetően nem izolálhatók, sőt infinitezimális koncentrációban fordulnak elő a 

reakcióelegyben. Az elmúlt években, szerencsére, aktív módszerfejlesztés folyt a 

vizsgálandó ionok kíméletes és inert generálására, transzferére, valamint érzékeny 

detektálásukra. 2002-ben John B. Fenn kémiai Nobel-díjat kapott az elektroporlasztásos 

ionizáció és tömegszelektív detektálás (ESI-MS) módszerének egyik alkalmazásáért. 

Azóta ez a technika felhasználásra került fémorganikus kémiai analízisben is.[41] A 

különböző ionok összetétele tömeg/töltésük és fragmentációjuk alapján deríthető fel. 

Ezen felül lehetőség van kötési energiák meghatározására, reakciómechanizmusok 

megértésére is. 

Elektroporlasztásos ionizáció során híg oldatot nagy feszültség alatt álló 

kapillárison nyomnak keresztül, melynek végén töltött cseppek lépnek ki. Ebből a 

folyamat végén gázfázisú ionok keletkeznek légköri nyomáson. A fémorganikus 
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kémiában gyakoriak a töltéssel rendelkező intermedierek, illetve az ESI körülményei 

között a vizsgálandó vegyületek könnyen ionizálódnak. Ellenkező esetben charge-tag[41d] 

bevitele a bevett módszer, amely a felderítendő reakciót nem befolyásoló, könnyen 

ionizálható vagy töltéssel rendelkező csoport, ligandum, molekula(részlet) beépítését 

jelenti.  

A vizsgálandó oldat kapilláris csövön keresztül jut az ionforrásba, amely kísérleti 

elrendezést a konkrét reakció igényei szerint változtathatjuk. Oxigénre érzékeny 

reakcióelegyet rövidebb vagy kisebb belső átmérőjű csövön, nagyobb áramlási 

sebességgel érdemes injektálni. Rendkívül rövid életidejű intermedier azonosítására 

elágazás beiktatásával a reagensek oldatait közvetlenül a forrás előtt összekeverve van 

lehetőség.  

Az ionforrásból folyamatosan érkező ionok tömegszelektív (m/z szerinti) analízise 

főként lineáris kvadrupól analizátorokkal történik. A kvadurpól rudak között adott egyen- 

és váltóáram mellett adott tömeg/töltéssel rendelkező ionoknak van stabil pályája. Ezt 

kihasználva, a kvadrupól analizátoroknak két pásztázási módja van: az ún. SCAN mód, 

amely egy adott tömeg/töltés tartományt fésül át, illetve a SIM mód (selective ion 

monitoring) amely adott m/z értékű iont enged át. SCAN módot alkalmazunk, ha a minta 

összetétele ismeretlen, és tömeg/töltés meghatározása a cél, a SIM mód pedig egy ismert 

ion alacsonyabb kimutatási határral történő vizsgálatát teszi lehetővé. Fragmentációs 

vizsgálatokra alkalmas pl. egy hármas kvadrupól (triplequad) rendszer. Az első 

kvadrupólon kiválasztjuk a vizsgálni kívánt ún. anyaiont (SIM mód), majd az ütközési 

cellában (2. kvadrupól) végbe menő fragmentáció során a keletkező, ún. fragmensionokat 

a harmadik kvadrupólon SCAN módban analizálva detektáljuk. Fragmentációs 

vizsgálatokhoz leginkább az ún. ütközés által indukált disszociációt (collision induced 

dissociation –CID) alkalmazzák, amikor inertgáz atomokkal bombázzák kiválasztott iont, 

és a belőle keletkező fragmensionokat detektálják, különböző ütközési energiák 

függvényében. Azonosításukban lehetőség van a pontos tömeg mérésére valamilyen 

nagyfelbontású analizátorral (pl. repülési idő-, Orbitrap- vagy Fourier transzformációs 

ionciklotron rezonancia), ezek közül az ESI-vel kapcsolt ioncsapda analizátorok 

elterjedtek. 
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Jana Roithová és munkatársai[42] 2-fenil-piridin (61c) orto helyzetben történő C-

H aktiválási reakcióját (30. ábra) vizsgálták gáz fázisban több féle átmenetifém 

katalizátorral, a legszéleskörűbben réz esetében.  

 

 

30. ábra. Fémorganikus komplex ionok 2-fenil-piridin C-H aktiválási reakciójának folyamán4 

2-fenil-piridin és réz(II)-acetát (1:1) acetonitriles oldatát mérték ESI-MS 

módszerrel. A kapott mintaösszetétel alapján minden olyan iont, amely 2-fenil-piridint, 

acetát részletet és rezet is tartalmazhatott CID-nek vetettek alá. A 432 m/z értékű iont 

találták érdekesnek, amely két féle úton fragmentálódott, egyrészt 2-fenilpiridin-, 

másrészt ecetsav vesztésével (31. ábra). A CID vizsgálatok alapján a szerzők 

megállapították, hogy 2-fenil-piridin vesztéshez 147± 5 kJ/mol, ecetsavvesztéshez 135 ± 

5 kJ/mol küszöbenergia tartozik. Az előbbi a kinetikailag kedvező eset (nagyobb 

beütésszám), viszont az utóbbi utal a C-H aktiválás megtörténtére, mivel nem acetát ion, 

hanem semleges ecetsav távozik. A 432-es m/z értékű specieszre a [Cu(OAc)(2-PhPy)2]
+ 

összetételt javasolták, a réz(II)-ion tehát egy acetát anionnal és két fenil-piridin 

ligandummal szerepel, amelyeken nem történt C-H aktiválás. 

                                                           
4 az egyes szerkezetek számozására - ugyanezen publikáció későbbi eredményeinek egyszerűbb bemutatása érdekében - az 

általam eddig követett sorrendet nem alkalmazom 
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31. ábra[42]. A vizsgált reakcióelegy összetétele ESI-MS mérésből, feltételezett ionösszetételekkel (fent). a) 

A 432-es m/z értékű rézkomplex fragmensei (lent). b) A fragmentációs utak CID vizsgálatok alapján 

megállapított küszöbenergiái (lent).  

A vizsgált ion összetétele bizonyos esetekben nem határozható meg egyértelműen 

a tömeg/töltés alapján, még a CID fragmensionok felhasználásával sem, ekkor a 

fragmentáció vizsgálatához UV vagy IR ionspektroszkópiai[43] módszerek 

alkalmazandók. Ionspektroszkópia esetén az ismeretlen szerkezetű, ismert tömegű iont 

besugározzák, és az anyaiont és/vagy a keletkező fragmenseket detektálják a gerjesztő 

fény hullámhosszának függvényében. Az összetett ionok elsőrendű kötések mentén 

történő fragmentálásához UV fotodisszociációs spektroszkópia szükséges (UVPD – 

ultraviolet photodissociation spectroscopy). Gyengébb kötések megszűntetéséhez IR 

fotonokat alkalmaznak (IRPD – infrared photodissociation spectroscopy). Az ionok 

fotonelnyelésének rezonanciatartománya ad információt a funkciós csoportokról, 

amelyet ez esetben 800-4000 cm-1 határok között vizsgálnak. Szabadelektron-lézerekkel 

(FEL – free electron laser) többszörös IR fotonelnyelés is előidézhető (IRMPD – infrared 

multiphoton dissociation spectroscopy), aminek köszönhetően megsokszorozódik az IR 

fotonok által képviselt kb. 0,5 eV gerjesztési energia. Az Európában elérhető FEL 

berendezések a 800-1800 cm-1 közötti ujjelnyomat-tartományban működnek. A mért 

spektrumokat végül össze lehet hasonlítani, a lehetséges szerkezetekre vonatkozó, 

elméleti számítások alapján generált spektrumokkal a teljes szerkezetigazolás céljából. 
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Roithová és munkatársai is így jártak el. A 432-es m/z értékű ion pontos 

szerkezetének megállapításához elméleti számításokat végeztek több lehetséges esetre is 

(Cu1a, Cu1b, Cu3a), és megkapták a hozzájuk tartozó számolt IR spektrumokat (32. ábra: 

b, c, d). Ezt összehasonlítva a mért IRMPD spektrummal (32. ábra: a) azt állapították meg, 

hogy az a kétfogú acetát ligandumot tartalmazó szerkezet spektrumával egyezésben van, 

így a Cu1a szerkezeten keresztül folyó C-H aktiválást valószínűsítenek. Emellett 

számításaik szerint a C-H aktiválás energiaigénye összemérhető az ecetsavvesztés 

energiaigényével. A CID vizsgálatok alapján ez ritkábban történik meg, mint a fenil-

piridin vesztés, viszont energetikailag kedvezőbb, ezért a C-H aktiválást nyilvánították 

sebesség-meghatározó lépésnek. 

 

32. ábra.[42] a) IRMPD spektrum a [Cu(OAc)(2-PhPy)2]+ feltételezett összetételű 432-es m/z értékű 

ionról, b)-d) számított IR spektrumok a lehetséges térszerkezetekre  

  

 

 

 



3. Saját eredmények 

3.1. Kérdésfelvetés – Lewis-savak szerepe 

Mielőtt a doktori munkámat megkezdtem a kutatócsoportban már felfigyeltek arra a 

jelenségre, hogy 26 mol% Brønsted-sav jelenlétében acetanilidek (23) és benzaldehidek 

(33) vizes-szappanos közegben palládiumkatalizátor segítségével orto helyzetű C-H 

aktiválás módszerével oxidatív kapcsolásba vihetők (33. ábra). Ez a módszer az ismert 

néhány olyan kivételes eljárás egyike acetanilidek (23) és aldehidek (33) oxidatív 

kapcsolására, amely nem igényel agresszív reakciókörülményeket.  

 

33. ábra. Acetanilidek (23) és benzaldehidek (33) vizes közegű kapcsolása palládiumkatalizált C-H 

aktiváláson keresztül, Brønsted savak segítségével 

Számos szerves és szervetlen sav jótékony hatását igazolták, melyek között 

különleges a tetrafluorobórsav, amely szupersav, tehát felfoghatjuk HF és BF3 

együtteseként. Felvetődött a kérdés, hogy szükséges-e a hatás eléréséhez a 

protontranszfer, vagy Lewis-savas adalékanyagok is alkalmasak ugyanennek a 

reakciónak az elősegítésére. 

3.1.1. Lewis-savak alkalmazása acetanilid palládiumkatalizált orto-

acilezésében 

Modellreakcióként acetanilid (23a) 4-fluor-benzaldehiddel (33i) történő orto-

acilezését választottam, amelyet Pd(OAc)2 katalizátor segítségével hajtottam végre. Az 

acilezéshez szükséges acil gyököt az aldehidből terc-butil-hidroperoxid képezte. A 

vizsgálatok során tetrafluorobórsavat elsőként ezüst-tetrafluoroboráttal - mint Lewis-

savas karakterű adalékanyaggal – helyettesítettem. 

Nagy örömünkre szolgált, hogy GC-FID mérésekkel már 2 óra reakcióidő után 

15-60%-ban detektálható volt a termék (35ai) a reakcióelegyből vett mintákban. Ezzel 

szemben Lewis-sav jelenléte nélkül Pd(OAc)2 katalizátor használatával 24 óra után 

mindössze 10-14%-ban játszódott le az átalakulás. Az összehasonlító reakciók alapján 
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megállapítható, hogy a Lewis-savas AgBF4 alkalmas segédanyaga a vizsgált C-H 

aktiválási reakciónak.  

 

 

34. ábra. Lewis-sav optimális mennyiségének vizsgálata acetanilid (23a) és 4-fluor-benzaldehid (33i) 

modellreakciójában AgBF4 példáján. A konverzióértékeket GC-FID mérések segítségével határoztam 

meg: ᶴtermék/(ᶴtermék+ᶴkiindulási anyag)*100. 

A Lewis-savas karakterű adalékanyag - a reakció hatékony lejátszódásához 

szükséges - optimális mennyiségének meghatározását acetanilidre nézve 0-100 mol% 

tartományban vizsgáltam (34. ábra). AgBF4 hiányában 24 óra alatt is alig alakult át az 

acetanilid (23a) (10%). A különböző mennyiségű AgBF4 jelenlétében végzett reakciók 

követése során kapott konverziógörbéknek maximuma van 7,2 mol%-nál, ahol 24 óra 

elteltével 95%-ban keletkezett a várt acetamido-benzofenonszármazék. 7,2 mol% AgBF4 

jelenlétében már 2 óra után is 60%-ban végbement a reakció.  

Ebben a reakcióelegyben az oldószer kivételével minden komponens lehet Lewis 

bázikus partner mivel a reaktánsok karbonil- és hidroxilcsoportokat hordoznak. 

Tekintettel arra, hogy a katalizátorral összevethető mennyiségű (7,2 %) Lewis-sav 

bizonyult a legeredményesebbnek, arra következtettem, hogy a Pd(OAc)2 a preferált 
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reakciópartnere az AgBF4-nek. A katalizátor és a Lewis-sav között feltételezhetően 

lejátszódó reakció során AgOAc és Pd(BF4)2 képződhetett. Ezutóbbi a palládium-

acetátnál elektrofilebb fémcentrumot tartalmaz, mert az acetát ligandumoknál a 

tetrafluoroborát anionok gyengébben koordinálnak, kationosabb karaktert biztosítva a 

fémnek. Ha az optimálisnál kevesebb AgBF4 áll rendelkezésre, akkor a katalitikus ciklus 

kevésbé hatékony (ld. 3,7 mol% AgBF4), mivel nem alakul ki elegendő mennyiségű 

elektrofil palládiumkatalizátor. Ha „túl sok” Lewis-sav van jelen (50, 100 mol%), az a 

többi reagenssel történő addukt képzés révén az optimális reakcióutat blokkolhatja (pl. a 

szubsztrát amidocsoportja a Lewis-savhoz történő koordináció révén nem képes az 

irányító csoport funkcióját ellátni). 

Az optimális mennyiségben alkalmazva (7,2 mol%) egyéb Lewis-savas 

tulajdonságú vegyületekkel is elvégeztem ugyanezt a modellreakciót. A vizsgálatokhoz 

különböző bórvegyületeket és szervetlen sókat használtam. A célom az volt, hogy 

megbizonyosodjak róla, hogy az ezüst-tetrafluoroborát esetében tapasztalt nagymértékű 

konverziónövekedés mennyire általános jelenség (35. ábra).  

 

35. ábra. A kipróbált Lewis-savak a mért 24 óra utáni konerziók szerint elrendezve. A konverzióértékek 

GC-FID mérések segítségével határoztam meg: ᶴtermék/(ᶴtermék+ᶴkiindulási anyag)*100. 

Alumínium, vas, ezüst és indium kloridjai és fluoridjai annál is kevesebb terméket 

(35ai) eredményeztek, mint ha nem adtam volna adalékanyagot a reakciókba (<10% 

konverzió). Ezt annak tudom be, hogy az erősen koordináló halogenidionok 

katalizátorméregként viselkednek vagy a sók rosszul oldódnak. Számos szulfát só 



 

34 

 

jelenlétében a kapcsolási reakció 40-50%-os konverzióval játszódott le függetlenül a fém 

ion oxidációs számától vagy anyagi minőségétől. 90% fölötti konverzióval játszódott le 

a palládiumkatalizált orto-acilezési reakció ezüst és cink-tetrafluoroborát, -perklorát és -

triflát sóinak segítségével. Ezek az anionok erős savak savmaradék ionjai és mind 

gyengén koordinálnak a palládium centrumhoz. Triszubsztituált boránok esetében 

érdekes tendencia mutatkozott a bór elektronhiányossága szerint. A trihalogenidek közül 

a leginkább elektronhiányos tribromid és triklorid gátolták a reakciót, a kiindulási anyag 

teljes mennyisége visszamaradt. A kevésbé Lewis-savas bór-trifluorid-éterát kiváló 

segédanyagnak bizonyult, kvantitatív reakciót eredményezett. Hasonló tulajdonságokkal 

rendelkezik a trisz(pentafluor-fenil)-borán (57), ami szintén teljes konverzióhoz vezetett. 

Egy perfluorozott aril gyűrű mezitilre történő cseréje nem okoz drámai változást az 

elektrofilitásban, ennek megfelelően a B(C6F5)2Mes jelenlétében végzet kapcsolási 

reakció is 94%-os konverzióval játszódott le. Ha a triaril boránok elektronikus 

tulajdonságait tovább módosítjuk, akkor a csökkent elektronhiányosság következtében 

(pl. B(C6F4H)2Mes, BMes3 ) elvesztik az aktivitásukat, nem történik katalizátor aktiválás, 

az acilezési reakció nem megy végbe. 

A legjobb eredménnyel szolgáló összeállításokat újra megvizsgáltam, különös 

tekintettel a reakció kezdeti szakaszára (36. ábra). Ezüst-tetrafluoroborát esetében 

rendkívül gyorsan ment végbe a reakció, de a többi adalékanyaggal is 6-8 órát vett 

igénybe. Némi aktivitásbeli különbség az egyes Lewis-savak közt észrevehető a reakció 

első 4 órájában. Ebben az időszakban az ezüst-sók tűntek a leghatékonyabbnak. 

Érdekesség a tetrafluorobórsav példája, amely szupersavként a protikus tulajdonságot is 

kihasználva akár eredményesebb is lehetne az alkalmazott Lewis-savaknál, ám a 

gyakorlatban ennek ellenkezője látszik.  
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36. ábra. Acetanilid (23a)  és 4-fluor-benzaldehid (33i) reakciójának előrehaladta 5 mol% Pd(OAc)2 és a 

legeredményesebb Lewis-savak (7.2 mol%) jelenlétében. A konverzióértékeket GC-FID mérések 

segítségével határoztam meg: ᶴtermék/(ᶴtermék+ᶴkiindulási anyag)*100. 

 

3.1.2. Katalitikus ciklus Lewis-savak acetanilidek orto-acilezésében való 

részvételére  

Feltételezésem szerint a Lewis-savak palládium-acetáttal történő reakcióval 

elektronban szegényebb fém centrumot biztosíthatnak (37. ábra). Az acetátion helyett 

gyengén koordináló anionokkal látják el a fémet (65), ami alkalmasabb az acetanilid 

(23a) elektrofil orto-metallálására. Az irányítócsoport által koordinált palládium a hozzá 

legközelebbi (orto) szénatomhoz kapcsolódik (66), amelyet egy ligandumának elvesztése 

és az aromás gyűrű deprotonálása kísér. A ciklometallált komplexnek szendvics alakú 

dimer szerkezetét feltételezzük (28). A palládiumorganikus vegyületre addícionálódik a 

terc-butil-hidroperoxid és aldehid (33) reakciójából származó acil gyök (67). Jelen 

katalitikus ciklusban monometallikus reakcióutat ábrázolunk, amelyben a kétmagvú 

komplex egyik fémcentruma reagál. A termék (35) reduktív eliminációval távozik, 

amelyet követően a katalizátor oxidációja szükséges a ciklus újraindulásához.  
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37. ábra. Lewis-sav  feltételezett szerepe a katalitikus ciklusban semleges vegyület(LA), pl. BX3 és fémsók 

(MX) példáján 

 

3.1.3. Elméleti számítások a Lewis-sav katalitikus átalakításban betöltött 

szerepére 

Sűrűségfunkcionál elméletet alkalmazva több lehetséges katalizátor-Lewis-sav 

kölcsönhatás menetét vizsgálta az MTA TTK Elméleti Kémiai Kutatócsoportja (38. ábra). 

Az egyes esetek vizsgálatakor elhanyagolással éltünk azt illetően, hogy a palládium-

acetát katalitikusan aktív szennyezőkkel rendelkezhet, és nem csak monomer formában 

létezhet[44].  

Az acetátionok C-H aktiválást megelőző spontán disszociációja a palládiumról - 

a szükséges 50 kcal/mol aktiválási szabadenergia miatt – nem kedvezményezett. Lewis-

sav hiányában (38. ábra, kék színnel) a ciklopalladált komplex töltéssel nem rendelkező 

átmeneti állapoton keresztül alakul ki összesen 23,8 kcal/mol Gibbs szabadenergiával. 

BF3•Et2O jelenlétében acetát-éter ligandumcsere történhet a Pd és B centrumok között 

(38. ábra, piros színnel), ami az előzőnél energetikailag 3,4 kcal/mollal kedvezőbb útvonal, 

és pozitív töltéssel rendelkező átmeneti állapoton keresztül zajlik. A legoptimálisabb az 

az eset, amikor a bór centrum a katalizátor acetát ligandumához koordinál, de a ligandum 

nem disszociál (38. ábra, zöld színnel). A palládium centrum elektronban így is szegényebb 

az átmeneti állapotban, mint Pd(OAc)2 formában, de így az átmeneti állapot semleges. 
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38. ábra. DFT számítások a Lewis-sav által elősegített C-H aktiválásban feltételezhető intermedierek és 

átmeneti állapotok Gibbs szabadenergiáinak összehasonlítására.  

Ezek alapján elmondható, hogy a Lewis-sav és a palládiumkatalizátor közötti 

reakció nagyban megkönnyíti a C-H aktiválás folyamatát. A korábbi feltételezésekkel 

ellentétben a Lewis-sav-acetátion koordináció során nem történik teljes ligandumelvonás 

a palládium centrumról, de csökken az elektronsűrűség a palládium körül. 

3.1.4. Palládiumforrások vizsgálata – Lewis-savak hatásának kiterjesztése 

Miután valószínűsítettük, hogy a palládiumkatalizátorral lép reakcióba a Lewis-

sav, a palládium-acetáton kívül más anionokat tartalmazó Pd2+ források hatékonyságát is 

megvizsgáltam a modellreakcióban 7,2 mol% BF3•Et2O jelenlétében (39. ábra). 
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39. ábra. Lewis-sav aktiváló hatása acetanilid (23a) és 4-fluor-benzaldehid (33i) kapcsolási reakciójára 

különböző palládiumkatalizátorok esetében. A konverzióértékeket GC-FID mérések segítségével 

határoztam meg: ᶴtermék/(ᶴtermék+ᶴkiindulási anyag)*100. 

A palládium-trifluoracetátban a palládium-acetátnál elektronban szegényebb fém 

ion található, azért ez a katalizátor önmagában is több termék (35ai) képződését teszi 

lehetővé, de katalitikus mennyiségű Lewis-sav jelenlétében ennek aktivitása is 

kétszeresére nő (a 24 óra utáni konverziót véve alapul). Palládium-acetilacetonát esetében 

maga a katalizátor alig volt alkalmas a C-H aktiválásra. Ezen a BF3•Et2O hozzáadása is 

csak alig segített (19 és 26% konverzió). Feltehetően az acetilacetonát ligandum 

változatos koordinációs készségei befolyásolják a reaktivitását. Nemcsak kelátképzőként, 

hanem egyfogú ligandumként, oxigén- és szénatomon keresztül is koordinálhat 

átmenetifémekhez, ún. (pszeudo-)aromás5 6 tagú gyűrűt is létrehozhat. 

A palládium-nitrát a palládium-acetát - gyártásból adódó - egyik gyakori 

szennyezője. Annak érdekében, hogy kizárjam a nyomnyi szennyező hatását palládium-

nitrát katalizátorral is elvégeztem a modellreakciót, de az 24 óra alatt egyáltalán nem 

eredményezett terméket (35ai), BF3•Et2O jelenlétében is csak 16%-ban, 96 óra után. 

Ezután más szervetlen aniont tartalmazó palládiumforrást is felhasználtam a 

kísérletsorozatban. Palládium-szulfát esetén a reakció nagyon lassan játszódott le a 

vizsgálatokhoz használt reakciókörülmények között, és a reakció Lewis-sav jelenlétében 

is csak 96 óra után érte el a teljes konverziót.  

                                                           
5 az aromaticitás nem terjed ki a fématomra 
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A korábbi elképzelés, mely szerint a C-H aktiválásnak elektrofil fém centrum 

kedvez, beigazolódott a Pd(TFA)2>Pd(OAc)2>Pd(acac)2 reaktivitási sorrenddel. A 

Lewis-sav hatás nem csak Pd(OAc)2-on hanem más palládiumforrásokon is észlelhető, 

így erre a reakcióra általános érvényűnek tekinthető. 

3.2. Kétmagvú palladaciklusok jellemzése és reaktivitása 

3.2.1. Palládiumorganikus vegyületek előállítása 

Anilinszármazékok palládiumkatalizált, irányított, orto C-H aktiválását igénylő 

reakcióit általában kétmagvú palladaciklusok (28) képződésén keresztül feltételezik a 

kutatók. Röntgenkrisztallográfival az izolált komplexek térszerkezete szilárd 

halmazállapotban igazolható (15. ábra), oldat fázisban azonban egyelőre ugyanezt nem 

sikerült bizonyítani.  

A katalitikus ciklus működését érintő kísérleti és műszeres vizsgálatokhoz 

előállítottam N-aril-amidok (34), Pd(OAc)2 és különböző karbonsavak sztöchiometrikus 

reakciójával több dimer palladaciklust (40. ábra) a szerkezeti változatosságot szem előtt 

tartva. A kiindulási anyagok 1:1 arányú keverékét diklórmetános oldatban kevertettem, 

amelyből a várt komplexek szűrhető csapadék formájában néhány óra alatt kiváltak. Az 

előállított öt termék mind az aromás gyűrűn található szubsztituensben (H, 3-Me, 4-Me), 

mind az irányító csoport acil egységében (acetamido-, pivalamido-), mind a szendvics 

szerkezetet hídként összekötő karboxilát egységben (trifluoracetát, perfluoroglutarát) 

különbözött egymástól.  
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40. ábra. Az általam előállított pallaciklusok és kitermeléseik 

3.2.2. Acetanilidek orto-acilezése izolált palladaciklusok felhasználásával 

Acetanilidek (23) palládiumkatalizált orto-acilezése az általam vizsgált 

körülmények között a C-H aktiválás lépését követően feltehetően Pd2(acetanilid-

H)2(OAc)2 összetételű komplexen keresztül zajlik. Ennek izolálása azonban nehézkes. 

Helyette a trifluoracetát-híddal rendelkező analógot (70a) használtam. 

Az izolált Pd2(acetanilid-H)2TFA2 kétmagvú komplexet (70a) sztöchiometrikus 

mennyiségben reagáltattam 4-fluor-benzaldehiddel (33i) és TBHP-vel, 30°C-on egy 

éjszakán át inert atmoszféra alatt a 14,4 mol% B(C6F5)3 jelenlétében, illetve a nélkül (41. 

ábra). Mindkét esetben izoláltam terméket (35ai). Célom az volt, hogy kizárjam a Lewis-

sav reakcióra gyakorolt jótékony hatását a C-H aktiválás megtörténte után.  

 

41. ábra. Acilezési reakció izolált kétmagvú palladacikluson (70a) 



 

41 

 

Borán hozzáadásakor 49%-os konverzióval és 42%-os kitermeléssel kaptam az 

acetamido-benzofenonszármazékot (35ai), borán (57) nélkül pedig 50%-os konverzióval 

és 39%-os kitermeléssel. Az összehasonlító kísérletek eredményei alapján 

megállapítható, hogy a palládium-komplexszel (70a) elvégzett reakcióra a Lewis-savnak 

nincs serkentő hatása, ezzel kísérleti úton is alátámasztást nyert, hogy a Lewis-sav a C-H 

aktiválás megtörténte előtt játszik szerepet a katalitikus átalakításban.  

 Elvégeztem az aldehid (33i) és acetanilid (23a)  között lejátszódó modellreakciót 

Lewis-savval és nélküle oly módon is, hogy katalizátorként 2,5 mol%-ban a 

Pd2(acetanilid-H)2TFA2 izolált palladaciklust (70a) alkalmaztam (így a reakcióhoz 

használt Pd mennyisége a korábbiakhoz hasonlóan 5 mol%) (42. ábra). Ha a palládium 

komplex (70) nem része a reakció katalitikus ciklusának, akkor ezekben a reakciókban 

legfeljebb annyi termék (35ai) keletkezhet, amennyi acetanilidet (23a) a palladaciklus 

(70a) tartalmaz. Ha viszont a komplex (70a) elreagálta után annak palládiumtartalma 

képes regenerálni a palladaciklust (70a) a rendelkezésre álló szabad acetanilidből (23a), 

akkor a folyamat katalitikussá válik, és nagy mennyiségű termék (35ai) képződhet.  

 

 

42. ábra. Acetanilid (23a) és 4-fluor-benzaldehid (33i) reakciója Lewis-savval és anélkül (=kontroll) 

kétmagvú palladaciklust (70a) alkalmazva katalizátorként. A konverzióértékeket GC-FID mérések 

segítségével határoztam meg: ᶴtermék/(ᶴtermék+ᶴkiindulási anyag)*100. 
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Lewis-sav nélkül („kontroll”) hasonló konverzióval képződött a termék (35ai) 

(16%), mint ha a palladaciklus (70a) helyett Pd(OAc)2 katalizátort használtam volna (ld. 

36. ábra). A bór-trifluorid-éterát jelenlétében végzett kísérlet is a megfelelő - in situ 

képzett – palladaciklussal egybehangzó eredményt hozott (87%). Eszerint élhetünk a 

feltételezéssel, hogy a ciklopalladált intermedier (70) része a katalitikus ciklusnak. 

Kutatócsoportunkban acetanilidek (23) palládiumkatalizált orto-acilezését 

korábban Brønsted-savak hozzáadásával kivitelezték, és szintén kétmagvú 

palládiumorganikus vegyületeket feltételeztek intermedierként (70a). A fenti vizsgálatok 

analógiájára Lewis sav helyett trifluorecetsav jelenlétében is végeztem acilezési reakciót, 

ezúttal azonban a katalizátorként használt palladaciklus a reakció kiindulási anyagától 

különböző acetanilidből készült. Ennek megfelelően kétféle acilezett termék 

keletkezhetett. Egyrészt – kis mennyiségben - a palladaciklusban részt vevő acetanilid 

funkcionalizálásából, másrészt – amennyiben a katalizátorként alkalmazott palladaciklus 

palládiumtartalma újrahasznosul – a szubsztrátok funkcionalizálásából. A két féle 

lehetséges termék képződését vizsgáltam különböző időpontokban. 

3-metil-acetanilid és 4-fluor-benzaldehid (33i) reakciójában katalizátorként 

acetanilidből készült Pd2(acetanilid-H)2TFA2 komplexet (70a) használtam a szubsztrátra 

nézve 10 mol% palládiumtartalommal (1. táblázat). A reakció összeállítása után vett 

mintában még kizárólag a katalizátorban található acetanilidből képződött termék (35ai, 

A) jelent meg. Egy óra elteltével már 2:5-re csökkent az aránya a szubsztrátból keletkezett 

termékhez képest (35fi, B), ami – nem meglepő módon – az elkövetkezendő 19 óra alatt 

egyre nagyobb arányban volt megtalálható. 

Fordított esetben (2. táblázat) a reakció kezdetén vett mintában is lehetett detektálni 

kevés, a szubsztrátból készült terméket (35ai, A), de túlnyomó részben (6-szoros 

mennyiség) a katalizátorból származó 3-metil-acetanilid acileződött (35fi, B). 1 óra 

múlva már a szubsztrátból képződő termék (35ai, A) vált uralkodóvá (3:1 arányban) és 

az aránya a következő 19 óra folyamán 9:1-re nőtt. 
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idő/ h konverzió/ % A : B 

0 4 1:0 

1 22 2:5 

3 38 1:5 

20 47 1:6 

 

1. táblázat. Acetanilidből (23a) és 3-metil-acetanilidből (23f) képzett acilezett termékek arányai egyazon 

reakcióból. A szubsztrát 3-metil-acetanilid (23f) volt, a katalizátor acetanilidet (23a) tartalmazott. A 

konverzióértékeket GC-FID mérések segítségével határoztam meg: ᶴtermék/(ᶴtermék+ᶴkiindulási anyag)*100. 

 

idő/ h konverzió/ % A : B 

0 14 1:6 

1 47 3:1 

3 65 7:1 

20 83 9:1 

 

2. táblázat. Acetanilidből (23a) és 3-metil acetanilidből (23f) képzett acilezett termék arányai egyazon 

reakcióból. A szubsztrát acetanilid (23a)  volt, a katalizátor 3-metil-acetanilidet (23f) tartalmazott. A 

konverzióértékeket GC-FID mérések segítségével határoztam meg: ᶴtermék/(ᶴtermék+ᶴkiindulási anyag)*100. 

Az általam előállított palladaciklusok (70) felhasználásával acetanilid (23a) és 4-

fluor-benzaldehid (33i) reakciójának kísérleti eredményeivel támasztottam alá, hogy a 

komplexek mind Lewis-savas mind Brønsted-savas adalékanyag jelenlétében részt 

vesznek a katalitikus ciklusban. Emellett megerősítést nyert a korábbi feltételezés, hogy a 
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Lewis-savas adalékanyagok nem a palládiumorganikus vegyület (70) létrejötte után, 

hanem C-H aktiválás folyamatának megkönnyítésében játszanak szerepet. 

3.2.3. Kétmagvú palládiumkomplexek spektroszkópiai vizsgálata 

3.2.3.1.   Oldat fázisban végzett NMR mérések alkalmazása 

A kétmagvú palladaciklusok (70) szintézisét diklórmetános oldatban végeztem, 

majd szűréssel izoláltam a komplexeket. Ugyanezen reakciót deuterált oldószerben 

végrehajtva lehetőség nyílik a C-H aktiválás folyamatának nyomon követésére 1H NMR 

mérések útján. A ciklopalladált komplex (70) spektruma a kiindulási anyagétól (23) az 

aromás régió integráljában különbözik, mivel az előbbiben az aromás gyűrű orto-

hidrogénje helyén palládium kapcsolódik a gyűrűhöz. A kísérlet során megfigyeltem (43. 

ábra), hogy acetanilidre (23a), palládium-acetátra és trifluorecetsavra nézve 0,1 mM-os 

DCM-d2 oldatban a reagensek összemérése után mért spektrumon (kék) már megjelent 

egy új jelkészlet (6,7-7,1 ppm), amit a komplexnek (70a) tulajdonítok.  

 

 

43. ábra. Kétmagvú komplex (70a) képződése acetanilidből (23a) és palládium-acetátból (64) 

trifluorecetsav jelenlétében az aromás régió 1H NMR mérésével demonstrálva DCM-d2-ben. kék: 6 perc 

reakcióidő után, fekete: 40 perc reakcióidő után mért spektrum.  
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Az aromás multipletek integrál értékeinek aránya az első mintában 1:11. 40 

percnyi reakcióidő után (fekete) az új jelek relatív intenzitása a kiindulási anyagéhoz 

képest megnőtt, arányuk 1:2. Tekintettel arra, hogy az NMR cső geometriája, és a 

kevertetés hiánya nem kedvez a reakció gyors végbemenetelének, sőt a képződő komplex 

rosszul oldódik diklórmetánban, a teljes konverzióra nem vártam, hiszen a ciklopalladált 

komplex (70a) képződése szinte rögtön detektálható. 

 Érdekes jelenségre figyeltünk fel a komplexek oldatbeli szerkezetét 

illetően (44. ábra). Izolált komplexekből (70a és 70b) DCM-d2 és DMSO-d6 

oldószerekben mintákat készítettem, amelyeket az MTA TTK Műszercentrumában 

vizsgáltunk. Mind az acetanilidből, mind a pivalanilidből készült trifluoracetát hidas 

palladaciklus acil-protonjai váratlanul alacsony eltolódással (1,55 ppm és 0,88 ppm) 

jelentkeztek DCM-d2-ben 6 . Az eltolódásbeli különbség az irányító csoportok 

protonjainak elektrondús környezetére utal. Ennek magyarázata lehet, hogy a 

komplexekben található két szubsztrát egymás felett, fej-láb állásban helyezkedik el, így 

az egyik aromás gyűrű a másik acilcsoport közelébe kerül. Ellenőrzésképpen a 

pivalanilidet tartalmazó komplexről (70b) 1H,1H NOE mérés készült (44. ábra, kékkel). A 

0,88 ppm eltolódású metilcsoportok szelektív gerjesztésekor az aromás és NH protonok 

adtak jelet. A 6,58 ppm eltolódású aromás proton gerjesztésekor pedig a szomszédos 

aromás és NH protonok mellett a pivaloilcsoport metil protonjai is. Az aromás és alifás 

protonok kölcsönös pozitív NOE jelei megerősítik a szendvics alakú térszerkezetet 

diklórmetános fázisban. A palládiumhoz mind kén- mind oxigénatomjaival koordinálni 

képes DMSO oldószerben aromás-alifás NOE nem detektálható, ezért a szilárd 

halmazállapotra jellemző szendvics alak oldat fázisban nem igazolódott. Kísérleti 

tapasztalatunk szerint DMSO-ban acetanilidek (23) palládiumkatalizált orto-acilezési 

reakciója nem megy végbe, ami az NMR mérések tanulsága alapján a palladaciklus 

kedvezőtlen térszerkezetével függhet össze. 

 Acetanilid (23a) palládiumkatalizált orto-acilezési reakciójának körülményeit 

modellezve, 1H NMR vizsgálatok segítségével nyomon követtem a C-H aktiválás 

eredményeként kialakuló palládiumorganikus vegyület (70a) keletkezését. Két dimenziós 

NMR mérésekkel megtörtént a komplexek (70a, 70b) szerkezeti hozzárendelése oldat 

                                                           
6  A szabad acetanilid acil jele kb. 2,1, a pivalanilidé kb. 1,2 ppm-nél található. 
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fázisban. 1H,1H NOE mérések segítségével a komplexekre oldószerfüggő térszerkezetet 

állapítottunk meg. 

 

 

44. ábra. Pd2(acetanilid-H)2(CF3COO)2 (70a) és Pd2(pivalanilid-H)2(CF3COO)2 (70b) komplexek 1H 

(fekete) és 13C (szürke) NMR eltolódásai ppm-ben DCM-d2 és DMSO-d6 oldószerekben, valamint az egyes 

magok közti térbeli közelségre utaló 1H,1H NOE jelek 

3.2.3.2. Palládiumorganikus vegyületek azonosítása gáz fázisban 

Jana Roithová, a prágai Univerzita Karlova professzorának kutatócsoportjával 

ESI-MS technikával tanulmányozni kezdtük acetanilidek (23) orto helyzetű, 

palládiumkatalizált C-H aktiválását. Kiindulópontként az MTA TTK Elméleti Kémiai 

Kutatócsoportjának DFT számolásai[15b] szolgáltak, amelyekben két lehetséges 

reakcióutat tanulmányoztak, egymagvú (72→75), illetve kétmagvú (72→77) 

palládiumorganikus vegyületen keresztül (45. ábra). Célunk, hogy gáz fázisban 
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azonosítsunk korábban feltételezett intermediereket, valamint hogy a C-H aktiválás 

kinetikáját vizsgáljuk. 

 

45. ábra. Acetaniliden (23a) monomer (73) vagy dimer (70a) palládiumorganikus komplexen keresztül 

lejátszódó C-H aktiválás, majd orto helyzetű acilezés mechanizmusjavaslatai, feltételezve az in situ 

kialakuló palládium-trifluoracetátot, mint katalizátort  

A teljes reakcióelegy vizsgálata előtt csak a palládiumorganikus komplexek (70) 

kialakulását (C-H aktiválás) követtük ESI-MS módszerrel. A töltéssel nem rendelkező 

molekulák (70) azonosíthatósága érdekében pozitív módban charge-tag alkalmazása 

mellett döntöttünk. Acetanilid (23a), 5 mol% Pd(OAc)2 és 26 mol% TFA vizes oldatához 

10 mol% betaint adtunk, amelyről azt feltételeztük, hogy karboxilcsoportja révén 

legalább az egyik trifluoracetát ligandum helyét elfoglalhatja az egyes specieszekben. A 

(+) módban mért spektrumban fellelhető ionokra m/z, illetve ̶ palládiumot tartalmazó 

csúcs esetén ̶ az izotópeloszlásra utaló mintázat szerint javasoltunk összetételt (46. ábra). 
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46. ábra. Acetanilid (23a) , palládium-acetát, trifluorecetsav és betain vizes rekacióelegyének ESI-MS 

spektruma (+) módban 

Célul tűztük ki az acetanilidet (23a), palládiumot és betaint is tartalmazó 

kétmagvú komplex ionok fragmentációs vizsgálatát. Ennek a 710 m/z értékű csúcs felelt 

meg, tehát a CID vizsgálatokat a [Pd2(acetanilid-H)2(betain)(CF3COO)]+ összetételű 

ionokon végeztük (47. ábra). Az ionok detektált pozitív fragmensei [Pd(acetanilid-

H)(betain)]+ felépítésűek (m/z 357).  

 

47. ábra. A [Pd2(acetanilid-H)2(betain)(CF3COO)]+ összetételű kétmagvú komplex ionok ütközés által 

indukált disszociációja 

Egyúttal stabilitásukról is információt nyertünk, melyre a [Pd2(acetanilid-

H)2(betain)(CF3COO)]+ típusú dimereket összetartó kötések disszociációs energiájából 

következtettünk (48. ábra). Ehhez a [Pd(acetanilid-H)(betain)]+ típusú egymagvú 

fragmensek megjelenésekor alkalmazott ütközési energia nagysága (NCE%) szolgáltatott 

adatot. Összehasonlító kísérletben szubsztituálatlan (23a), illetve az aromás gyűrűn fluor 

(23r) -, metil (23j) - és metoxi (23s)- szubsztituenssel ellátott acetanilideket, 5 mol% 

palládium-acetátot és 26 mol%-nyi ecetsav, trifluorecetsav, klórecetsav vagy benzoesav 
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hídképző ligandumokat 7  alkalmaztunk. 

 

 

48. ábra. CID vizsgálatok alapján megállapított kötési energiák (kJ/mol) [Pd2(acetanilid-

H)2(betain)(RCOO)]+ kétmagvú palládium komplexekben (78) a szubsztrát és a karboxilát híd 

változtatásával 

Ecetsav esetében mindhárom vizsgált acetanilidszármazékból (23j, 23r, 23s) 

készült komplex ionra nagyon hasonló disszociációs energiát állapítottunk meg (196,3; 

196,8 kJ/mol). Ettől magasabb BDE értékeket kaptunk a trifluoracetát hidas analógokra, 

különösen a 4-Me- (197,7 kJ/mol), és 4-MeO-acetanilid (198,8 kJ/mol) esetében. Ismét 

magasabb értékeket tapasztaltunk a klór-acetát hidas komplexek esetén (195,2-201,9 

kJ/mol). A fluor-szubsztituált acetanilid komplex ionjára, csak úgy, mint az előző 

                                                           
7 pKa értékek: TFA (-0,25), ClCH2COOH (1,29), PhCOOH (4,2), AcOH (4,76) 
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esetben, számottevően alacsonyabb BDE-t állapítottunk meg (195,2 kJ/mol). A 

legmagasabb kötési energiákat a benzoesavval alkotott komplexekre kaptuk mind a négy 

vizsgált szubsztrát esetében (205,1-210 kJ/mol). A kapott tendencia nem mutat 

korrelációt a savi erősségekkel, és a konjugált bázis karboxilát ionok azzal összefüggő 

koordinációs készségével. A gyengén koordináló trifluoracetát-, és klóracetát-anionok 

által összetartott komplexek alacsonyabb disszociációs energiája nem meglepő a 

benzoátionos analógéhoz képest. A (–I effektusú szubsztituensek és kiterjedt konjugáció 

híján) legkevésbé stabilizált acetát anionok által összetartott komplexre viszont a benzoát 

analóghoz képest meglepően alacsony BDE érték adódott. Szintén feltűnő, hogy a 

háromféle alifás karboxilátot tartalmazó komplexre hasonló kötésdisszociációs energiát 

kaptunk, amelytől a benzoát analóg jelentősen különbözik.  

Amennyiben a szubsztrát, 5 mol% katalizátor és 26 mol% trifluorecetsav 

keverékét negatív módban vizsgáltuk, nem volt szükség charge-tag alkalmazására, mert 

több olyan iont is detektáltunk, amelyek a C-H aktiválásban részt vevő összes 

komponenst tartalmazták: m/z 466 és 819 (49. ábra). 

 

49. ábra. Acetanilid (23a) , palládium-acetát és trifluorecetsav rekacióelegyének ESI-MS spektruma (-) 

módban 

Ezek összetételére, a fent leírt módszer segítségével, tettünk javaslatot, de ennek 

alátámasztására negatív módban is végeztünk CID vizsgálatokat. A [Pd2(acetanilid-

H)2(RCOO)3]
- összetételű ionok (81) [Pd(acetanilid-H)(RCOO)2]

- fragmenseit (82) 

mértük (50. ábra), továbbá a (+) módban végzett kísérletekhez hasonlóan  

összehasonlítottuk a BDE értékeket. A komplexek ebben az esetben acetanilidből (23a), 
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palládium-acetátból és különböző karbonsavakból 8  készültek (26 mol%): TFA-ból, 

triklórecetsavból, diklórecetsavból és benzoesavból. 

 

50. ábra. A [Pd2(acetanilid-H)2(RCOO)3]- összetételű kétmagvú komplex ionok ütközés által indukált 

disszociációja 

A meghatározott kötésdisszociációs energia értékei a [Pd2(acetanilid-

H)2(RCOO)3]
- komplexekre (81) triklórecetsav (79 kJ/mol) < trifluorecetsav (123 kJ/mol) 

< diklórecetsav (139kJ/mol) < benzoesav (219 kJ/mol) sorrendben növekednek. Ez 

esetben sem felel meg a tendencia az egyes karboxilátok koordinációs képességének, a 

benzoesav viszont, ismét nagyságrendbeli különbséget mutat a többi komplexképző 

ligandumhoz képest. 

A CID módszerrel vizsgált, fémorganikus komplex ionokkal (78, 81) analóg 

szerkezetű, 4-metil-acetanilidet (23j) és trifluoracetát hidat tartalmazó ionokról IRMPD 

mérés is készült (51. ábra). Ez különösen a negatív módban mért, szokatlan összetételű 

[Pd2(4-Me-acetanilid-H)2(RCOO)3]
- ion esetében érdekes. A [Pd2(amid-H)2(RCOO)3]

-
 

iontípus (81) minden általunk ( ̶ ) módban vizsgált komplex tömegspektrumában 

karakterisztikus csúcs. Azonban ahhoz, hogy a két palládiumcentrum körüli koordinációs 

szférát megismerjük, további vizsgálatokra van szükség. Arra a kérdésre, hogy az egyes 

karboxilátok egy vagy kétfogú ligandumként szerepelnek-e a komplexben, a felvett 

IRMPD spektrumok és a lehetséges szerkezetre számolt IR spektrumok összevetése 

alapján lehet majd választ adni. 

                                                           
8 pKa értékek: CHCl2COOH (1,29), CCl3COOH (0,65) 
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51. ábra. IRMPD spektrumok a (+) és (-) módban tanulmányozott kétmagvú palládiumkomplexek 

ionjairól 

A C-H aktiválás lépésén végzett tömegspektrometriai mérések után a 

palládiumkatalizált acilezés teljes reakcióelegyét vizsgáltuk. Acetanilidhez 5 mol% 

Pd(OAc)2-ot, 10 mol% betaint, 26 mol% TFA-t, 2 ekvivalens benzaldehidet (33q) és 

ugyanennyi terc-butil-hidroperoxidot adtunk vizes közegben, majd ESI-MS-sel mértük 

az oldatból vett minta ionösszetételét. Pozitív módban a korábban tapasztalt ionokat nem 

detektáltuk, viszont egymagvú komplex ion (m/z 479) jelenlétét észleltük (52. ábra).  

 

52. ábra. Acetanilid (23a)  és benzaldehid (33q) palládiumkatalizált oxidatív kapcsolásának reakció 

elegye ESI-MS-sel (+) módban mérve, és az m/z 479 csúcsot adó ion feltételezett lehetséges összetételei 

Az m/z 479 nominális tömeegű ion összetételére egy véletlen tömegazonosság 

következtében (m/zbetain+m/zH2O=m/zacetanilid=135, illetve m/zbetain+m/zOH
-=m/zacetanilid-

H
+=134) a tömeg/töltés alapján számos javaslatot tudtunk tenni (52. ábra), ezért 

mindenképp szükség volt a fragmentációjának ismeretére. Sajnos azonban nem találtunk 

diszkriminatív fragmenseket, mert  ̶  a fenti tömegazonosság következtében  ̶  az észlelt, 

jellegzetes tömegveszteség (m/z-135) a szerkezetváltozást tekintve nem egyértelmű. 
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Többféle acetanilid (23) és benzaldehid (33) segítségével összeállítottuk az előzővel 

analóg reakcióelegyeket, hogy elkerüljük az azonos tömegű fragmensek által okozott 

bizonytalanságot. Összehasonlítottuk a (+) módban mért ionok tömeg/töltését a 

valószínűsíthető összetételű ionok várt tömeg/töltésével (3. táblázat).  

Azokban az esetekben, amikor acetanilidet (23a) használtunk, a benzaldehiden 

(33q) kívül más reakciópartnerrel sem találtunk az összetétel azonosítására alkalmas iont 

a mintában vagy az m/z 479 és 509 ionokból származó egyedi fragmenst. Ha a 

benzaldehid (33q) mellett 4-fluor-acetanilidet (23q) használtuk, akkor a kérdéses 

összetételű ionra mért tömeg/töltés (m/z 497) kizárta a [(acetanilid(23)-

H+)Pd(termék(35))]+ típusú összetételt, és a fragmentációja során ̶ 117-es tömegvesztést 

láttunk, ami betaintartalomra utal. Meglepetésünkre, 4-Me-acetanilid (23j) és 4-MeO-

benzaldehid (33u) reakcióelegyében kétféle egymagvú palládiumkomplexre utaló iont is 

detektáltunk: m/z 537 és 523-nál.  

 
acetanilid (23a) 

4-fluor-

acetanilid 

(23q) 

4-Me-

acetanilid 

(23j) 

reak
ció

p
artn

erek
: Lehetséges ionösszetételek: 

benzaldehid 

(33q) 

4-MeO-

benzaldehid 

(33u) 

benzaldehid 

(33q) 

4-MeO-

benzaldehid 

(33u) 

 [(acetanilid(23)-H+)Pd(termék(35))]+ 479 509 516 537   

várt 

m/z 
[(betain)PdOH(termék(35))]+[45] 479 509 497 523 

[(acetanilid(23)-H+)Pd(O)(aldehid(33))(betain)]+ 479 509 497 523 

 

479 509 497 537, 523 
mért 

m/z 

3. táblázat. Egymagvú komplex palládiumorganikus ionok feltételezett összetétele és várt m/z értéke több 

különböző acetanilid-aldehid párosításból készült reakcióelegy ESI-MS (+) módban mért spektrumában, 

valamint a ténylegesen mért m/z érték 

Mivel az azonos m/z értékű [(betain)PdOH(termék)]+ és [(acetanilid-

H+)Pd(O)(aldehid)(betain)]+ ionösszetétel között, jellegzetes fragmentáció híján, egyik 

amid-aldehid párosnál sem tudtunk különbséget tenni, IRMPD mérés készült az m/z  523 

ionról (53. ábra). Az azonosításra a lehetséges szerkezetekre számolt IR spektrumok 

birtokában lesz lehetőségünk. 
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53. ábra.IRMPD spektrum a 4-Me-acetanilid (23j), 4-MeO-benazldehid (33u), palládium-acetát, TFA és 

betain vizes reakcióelegyében detektált m/z 523 ionról 

A kívánt ionok azonosításában egy másik lehetőséget kínál, ha nem kell idegen 

komponenst (pl. betain) a reakcióelegyhez keverni ahhoz, hogy töltéssel rendelkező 

fémorganikus vegyület jöjjön létre. Jelen reakcióelegy esetében ezzel a betain által 

okozott tömegazonosság problémája is kiküszöbölhető lenne. Célunk az volt, hogy az 

acetanilid (23a) aromás gyűrűjén alakítsunk ki permanens pozitív töltést, ezáltal a C-H 

aktiválás szubsztrátja egyben charge-tag funkciót is betöltene. Megfontolásunk szerint a 

töltést hordozó molekularészlet az irányító csoporthoz képest para helyzetben lehet 

optimális, mert az így sztérikusan nem befolyásolja a C-H aktiválás lépését. 

Az egyik célvegyület előállításához  ̶ irodalmi analógia alapján,[46] ̶  1,3-dibróm-

propánnal (83) O-alkileztem 4-hidroxi-acetanilidet (23t) oldószermentes körülmények 

között, nagy reagensfeleslegben, bázis és tetrabutil-ammónium-perjodát jelenlétében (54. 

ábra). Az izolált 4-(3-brómpropoxi-)acetanilidet (84) ezt követően trimetil-aminnal 

kvaterner ammóniumsóvá (85) alakítottam. 

54. ábra. Pozitív töltést viselő acetanilid (85)  előállítása paracetamolból (23t) 

 Egy másik potenciális vegyület előállításához (55. ábra) Sonogashira kapcsolást 

végeztem 4-jód-anilinen (86) és N,N-dimetil-propargilaminon (87). Az anilin teljes 
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átalakulásást követően a kapott nyersterméket (88) tisztítás nélkül alakítottam tovább 

acetilezési reakcióban. A 4-(3-dimetilamino-)prop-1-inil-anilint (89) metil-trifláttal 

metileztem, és keletkező kvaterner ammóniumsót (90) 93 %-os termeléssel izoláltam. 

 

55. ábra. Pozitív töltést viselő acetanilid (23a)  előállítása 4-jód-anilinből 

Az így előállított, pozitív töltést hordozó acetanilid analógok (85, 90) C-H 

aktiválását ESI-MS módszerrel jelenleg a prágai egyetem kutatói vizsgálják.  

3.2.3.3. Kompetitív C-H aktiválás, komplexképzési dinamika 

vizsgálata gáz fázisban 

Acetanilid (23a), trifluorecetsav és palládium-acetát diklórmetános oldatában, 

katalitikus mennyiségű (5 mol%) palládium-acetát esetén, azaz a szubsztrát nagy 

feleslegében, a C-H aktiválás eredményeként létrejövő trifluoracetát hidas, kétmagvú 

palladaciklus (70a) kialakulása statisztikailag nagyon valószínű. Tapasztalatunk szerint a 

komplexképzés ténylegesen pillanatszerűen megtörténik, ugyanis a szóban forgó 

kétmagvú palládiumorganikus komplex ion (81) jelenléte ESI-MS módszerrel, negatív 

módban azonnal kimutatható. További vizsgálataink arra irányultak, hogy ha két 

különböző edényben két különböző szubsztráton végzünk C-H aktiválást, akkor a 

reakcióelegyek összekeverése után milyen összetételű dimer komplexe(ke)t detektálunk.  

Az acetanilid (23a) reaktivitását az aromás gyűrűn Me, MeO, és F szubsztituált 

analógjaiéval hasonlítottuk össze. Elkészítettük az egyik acetanilidszármazék, 26 mol% 

TFA és 5 mol% Pd(OAc)2 oldatát DCM-ben, az oldatot homogenizáltuk, majd 5 percig 

állni hagytuk. A második szubsztrát ugyanolyan összetételű, frissen készült 

reakcióelegyét ekkor adtuk hozzá, és ezen egyesített oldatból mintát vettünk különböző 

időpillanatokban. 

3-fluor-acetanilid (23r) komplexképzési reakcióelegyéhez keverve az acetanilidét 

(23a) azt tapasztaltuk (56. ábra), hogy a keverés pillanatában (t=0 perc) acetanilides dimer 

(m/z 819, kék) elhanyagolható mennyiségben fordul elő. A minta főleg a ̶ már 5 perce 

reagáló ̶ fluor-acetanilides dimerből áll (m/z 855, zöld), de kevés vegyes dimert (m/z 837, 
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piros) is azonosítottunk. A következő 2 perc folyamán kialakul az oldat egyensúlyi 

összetétele, amely mindhárom komponenst tartalmazza, legnagyobb mennyiségben (kb. 

50%) a vegyes dimert (m/z 837).  

A kísérletet fordított sorrendben megismételtük (57. ábra). Az 5 perc előzetes 

reakcióidő alatt az acetanilidet tartalmazó dimer stabilan kialakult (m/z 819, kék), a 

keveréskor készült mérésben, és a későbbiekben is legnagyobb részben ez a speciesz 

fordul elő a mintában. A csak 3-fluor-acetanilidet tartalmazó dimer (m/z 855, zöld) 

mindvégig alig detektálható. A vegyes dimer (m/z 837, piros) mennyisége az első kb. 2 

percben a kezdeti háromszorosára nő, de még így sem éri el az összes komponens 50 

százalékát sem az általában vizsgált 10 perc alatt, sem 15 perc múlva.  

 

 

56. ábra. A C-H aktiválási reakcióelegyek összetétele (fent, balra). Sorrend: 1. 3-fluor-acetanilid (23r), 2. 

acetanilid (23a) ; Az ESI-MS spektrum összetétele közvetlenül az összekeveréskor és 10 perccel azután 

(jobbra); A keverék összetételének időbeli változása a különböző dimerekre nézve (lent, balra)  
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57. ábra. A C-H aktiválási reakcióelegyek összetétele (fent, balra). Sorrend: 1. acetanilid (23a) , 2. 3-

fluor-acetanilid (23r); Az ESI-MS spektrum összetétele közvetlenül az összekeveréskor és 10 perccel 

azután (jobbra); A keverék összetételének időbeli változása a különböző dimerekre nézve (lent, balra)  

Acetanilid (23a) és 4-metil-acetanilid (23j) összevetése mindkét sorrendben az 

előző pároshoz teljesen hasonló képet mutatott, az elektrondúsabb 4-metil-acetanilid 

(23j) javára. 4-Fluor-acetanilid (23q) és 4-metoxi-acetanilid (23s) esetében szintén a fenti 

dinamikát tapasztaltuk (

 



 

58 

 

58. ábra) A metoxi-acetanilidből (23s) történő komplexképzés volt preferált, sőt a 

fluor-acetanilid (23q)  előzetes C-H aktiválási ideje ellenére (

 

58. ábra, balra) az összekeverés utáni negyedik percben már nem csak a vegyes 

dimer ionja (m/z 867, piros), hanem a metoxi-acetanilid dimer komplexének (m/z 879, 

zöld) ionja is nagyobb mennyiségben volt jelen.  

 

58. ábra. 4-fluor-acetanilid (23q) és 4-MeO-acetanilid (23s) egyesített C-H aktiválási reakcióelegyeinek 

összetétele ESI-MS analízis alapján. Sorrend: 1.4-fluor-acetanilid (23q), 2. 4-MeO-acetanilid (23s) (fent, 

balra). Sorrend: 1.4-MeO-acetanilid (23s), 2. 4-fluor-acetanilid (23q) (fent, jobbra).  A vizsgált dimer 

palladaciklusok (lent). 

Acetanilid (23a) és 4-metoxi-acetanilid (23s) esetében (59. ábra) eltérést 

tapasztaltunk a korábbi két példától. Az összeállítás sorrendjétől függetlenül kb. 2 percbe 

telt a vegyes komplex ion (m/z 849, piros) egyensúlyi mennyiségének kialakulása, amely 
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domináns speciesz lett a mintákban a ̶ kezdetben legnagyobb mennyiségben előforduló ̶ 

csak azonos szubsztrátot tartalmazó ion kárára (m/z 891, kék  vagy m/z 879, zöld). 

 

59. ábra. Acetanilid (23a)  és p-MeO-acetanilid (23s) egyesített C-H aktiválási reakcióelegyeinek 

összetétele ESI-MS analízis alapján. Sorrend: 1. acetanilid (23a) , 2. 4-MeO-acetanilid (23s) (fent, 

balra). Sorrend: 1. 4-MeO-acetanilid (23s), 2. acetanilid (23a)  (fent, jobbra).  A vizsgált dimer 

palladaciklusok (lent). 

Szintetikus tapasztalatainkkal egybehangzó az a megállapítás, hogy az 

elektrondúsabb szubsztrátból történő komplexképzés kedvezményezett. A kompetitív C-

H aktiválást vizsgáló ESI-MS méréseinkben mindegyik szubsztrátpárra beigazolódott, 

hogy az egyensúlyi összetétel – a két reakcióelegy keverési sorrendjétől függetlenül - 

legalább a vegyes dimert, sőt egyes esetekben az elelktrondúsabb acetanilidszármazék 

tiszta dimerét tartalmazza legnagyobb mennyiségben. A fenti példák tanúsága szerint 

fluor-acetanilid (23q) < acetanilid (23a)  (≈ metoxi-acetanilid (23s)) <metil-acetanilid 

(23j) sorrend állítható fel a C-H aktiválásra való affinitásban. 

Acetanilid (23a)  és p-MeO-acetanilid (23s) egyesített C-H aktiválási 

reakcióelegyeit ebben a sorrendben összekeverve nem csak 5 mol%, hanem 10 vagy 15 

mol% palládium-acetát hozzáadásával is vizsgáltuk. Nagyobb kétszeres és háromszoros 

mennyiségű katalizátorral is a korábbival azonos tendencia (59. ábra, balra) mutatkozott. 

Az egyensúlyi összetétel 2-3 perc alatt alakult ki, amelyben 2:1:1 arányban a vegyes és a 

két tiszta dimer szerepelt. 
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A sav mennyiségének változtatásával (60. ábra) azonban a kevésbé preferált 

acetanilides „tiszta” dimer (m/z 891, kék) életideje növelhető a metoxi-acetanilidet (23s) 

(is) tartalmazó formákkal szemben (m/z 849, piros és m/z 879, zöld). Kevesebb TFA 

hozzáadásával ellenkező hatást értünk el.  

 

60. ábra. Acetanilid (23a)  és p-MeO-acetanilid egyesített C-H aktiválási reakcióelegyeinek összetétele 

ESI-MS analízis alapján. Sorrend: 1. acetanilid (23a) , 2. 4-MeO-acetanilid (23s). A C-H aktiváláskor 

hozzáadott TFA mennyisége 13 mol% (fent, balra), 26 mol% (fent, középen), 52 mol% (fent, jobbra). A 

vizsgált dimer palladaciklusok (lent). 

Eszerint a C-H aktiválásra kevésbé alkalmas acetanilid (23a) nagyobb 

mennyiségű trifluorecetsav jelenlétében adott idő alatt nagyobb mennyiségű tiszta dimert 

(m/z 819) hoz létre, míg a metoxi-származék (23s) C-H aktiválásának hatékonysága a 13-

52 mol% TFA tartományban nem változik. 

Az eddigi összes esetben 5 perc reakcióidőt hagytunk az elsőként összeállított C-

H aktiválási reakcióelegynek mielőtt a második oldatot hozzáadtuk. A komplexképzés 

dinamikáját ez után úgy is megvizsgáltuk, hogy rövidebb illetve hosszabb ideig hagytuk 

állni az első reakcióelegyet. Modellként az acetanilid (23a), 4-MeO-acetanilid (23s) 

összevetést használtuk, amely az előzetes tapasztalatok alapján nem mutatott konzekvens 

szubsztrát-preferenciát.  

Ha az acetanilid (23a) reakcióelegyét készítettük el előbb (61. ábra), és 1 perc 

reakcióidőt hagytunk, akkor az oldatok összekeverésének pillanatában vett mintában 

1:1:1 arányban detektáltuk a két „tiszta” (m/z 819 és 879) és a vegyes dimert (m/z 849). 

Fél perc múlva az acetanilid dimerének (m/z 819) rovására nőni kezdett a vegyes 
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komplexion (m/z 849) és a 4-metoxi-acetanilid „tiszta” dimerének (m/z 879) aránya. Az 

előbbi kb. 1 perc alatt érte el az összes speciesz 50%-át, az utóbbi 4,5 perc alatt. Az 

acetanilid dimere (m/z 819) elhanyagolható mennyiségben maradt a mintában. Ha 

ugyanilyen sorrendben 5 perc reakcióidőt hagytunk a C-H aktiválásra (59. ábra, fent, balra), 

akkor a kezdeti mintában metoxi-acetanilidből származó „tiszta” dimer (m/z 879) alig 

fordult elő, az acetanilidé (m/z 819) és a vegyes komplex (m/ 849) kb. 3:1 arányban. 2 

perc múlva az acetanilid dimerének (m/z 819) rovására a vegyes dimer (m/z 849) elérte 

az egyensúlyi mennyiségét (kb. 50%), a metoxi-acetanilid dimerének (m/z 879) aránya 

pedig 4 percen át nőtt, míg kb. 1:1 arányba került az acetanilidével (m/z 819). Ha 7 perc 

reakcióidő után kevertük össze a két C-H aktiválási elegyet, akkor az előbbihez hasonló 

folyamatokat tapasztaltunk, azzal a különbséggel, hogy az első mintában (t=0 perc) 90% 

körüli volt az acetanilid dimerének (m/z 819) aránya, és metoxi-acetanilidből álló „tiszta” 

dimer (m/z 879) nem volt kimutatható. 2,5 perc múlva beálltak az egyensúlyi arányok: a 

vegyes dimer (m/z 849) kb. 50%-át tette ki a komponenseknek, az acetanilid és a metoxi-

acetanilid „tiszta” dimerei (m/z 819 és 879) 2:1 arányban álltak. 

 

61. ábra. Acetanilid (23a)  és p-MeO-acetanilid (23s) egyesített C-H aktiválási reakcióelegyeinek 

összetétele ESI-MS analízis alapján. Sorrend: 1.acetanilid (23a) , 2. 4-MeO-acetanilid (23s). A két 

reakcióelegy összekeverése közt eltel idő 1 perc (fent, balra), 5 perc (fent, középen), 7 perc (fent, jobbra). 

A vizsgált dimer palladaciklusok (lent). 

Ha a 4-metoxi-acetanilid (23s) reakcióelegyét készítettük el előbb, és 1 perc 

reakcióidőt hagytunk (62. ábra), akkor az első mintában (t= 0 perc) 5:3:2 arányban állt a 

metoxi-acetanilidből (m/z 879), mindkét szubsztrátból (m/z 849) és az acetanilidből (m/z 

819) álló dimer komplex ionja. 1 perc múlva már kialakult az egyensúlyi összetétel, 
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amelynek felét a vegyes dimer (m/z 849) tette ki, a két „tiszta” dimer (m/z 819 és 879) 

pedig 1:1 arányban fordult elő. 5 perc reakcióidő esetén az első mintában (t= 0 perc) 9:1 

arányban detektáltunk a metoxi-acetanilid tiszta dimerét (m/z 879) és a vegyes dimert 

(m/z 849). Az acetanilid „tiszta” dimere (m/z 819) nem volt kimutatható. 3 perc alatt 

alakult ki az egyensúlyi összetétel, amelyet a vegyes- (m/z 849) és a metoxi-acetanilidből 

álló „tiszta” dimer (m/z 879) kb.1:1 arányban alkotott, 10% körüli acetanilidből álló dimer 

(m/z 819) mellett. 7 perc reakcióidő esetén az összekeveréskor vett (t = 0 perc) mintában 

az acetanilid „tiszta” dimere (m/z 819) kb. 15%-át teszi ki az összes ionnak, a másik két 

komplex (m/z 849 és 879) pedig kb. azonos mennyiségben fordul elő. 1 perccel később 

9:1 arányban fordult elő a vegyes (m/z 849) és a metoxi-acetanilidből készült tiszta dimer 

(m/z 879). A vegyes dimer (m/z 849) arányának lassú növekedése 8 percig tartott, ezalatt 

az acetanilid tiszta dimerének (m/z 819) mennyisége nem változott. Az így kialakult 

egyensúlyi összetételben a vegyes dimer (m/z 849) mennyisége így is csak felét tette ki a 

metoxi-acetanilid „tiszta” dimerének (m/z 879).  

 

62. ábra. Acetanilid (23a)  és p-MeO-acetanilid (23s) egyesített C-H aktiválási reakcióelegyeinek 

összetétele ESI-MS analízis alapján. Sorrend: 1. 4-MeO-acetanilid (23s), 2. acetanilid (23a) . A két 

reakcióelegy összekeverése közt eltel idő 1 perc (fent, balra), 5 perc (fent, középen), 7 perc (fent, jobbra). 

A vizsgált dimer palladaciklusok (lent). 

Ezekkel a módszerekkel a felvett görbék meredekségeinek szisztematikus 

összehasonlításával a komplexképzések kinetikáját tervezzük ̶ együttműködés keretében ̶ 

tanulmányozni. A kvalitatív kép összefoglalásaként azonban elmondható, hogy a 

legalább egy metoxi-acetanilid szubsztrátot tartalmazó komplex ionok (m/z 849 és 879) 

minden alkalommal nagyobb mennyiségben fordultak elő az egyensúlyi összetételben az 

acetanilidet szubsztrátként tartalmazó komplex-szel szemben (m/z 819).  
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A legrövidebb (1 perc), önálló, acetaniliden történő C-H aktiválási reakcióidő 

esetén a metoxi-acetanilidet tartalmazó „tiszta” dimer (m/z 879) is egyedülállóan magas 

arányban volt jelen az egyensúlyi keverékben, de ennél hosszabb reakcióidők ellenére is 

csak kb. 2 percbe telt a metoxi-acetaniliden történő ciklopalladálás kiteljesedése. Az 5 

illetve 7 perc reakcióidő után összekevert oldatok összetétele a teljes vizsgált 

időtartamban közel azonos. Ebből arra következtetek, hogy 5 perc elegendő az 

acetanilidből létrehozható palladaciklusok maximális mennyiségének kialakulásához. 

Fordított sorrendű összeállítás esetén minél hosszabb önálló reakcióidővel 

rendelkezett a metoxi-származék (23s), annál hosszabb időbe telt az egyensúlyi összetétel 

kialakulása. Az egyensúly beállta után a legnagyobb arányban jelen levő komplex 1 és 5 

perc reakcióidő után a vegyes, 7 perc reakcióidő után a metoxi-acetanilidet tartalmazó 

„tiszta” dimer (m/z 879) volt. Érdekes azonban, hogy 7 perc reakcióidő után is minden 

mérésben előfordult vegyes dimer (m/z 849). Feltételezésem szerint a metoxi-származék 

(23s) hosszú önálló reakcióideje alatt az első oldatban jelen levő összes palládium-acetát 

elreagált. A két reakcióelegy összekeverésekor az acetanilid tiszta dimeréből (m/z 819) 

azonnal vegyes dimer keletkezik (m/z 849), majd a következő egy percben abból metoxi-

acetanilidet tartalmazó tiszta dimer (m/z 879). Az acetanilid (23a) oldatában található 

szabad palládiumtartalomból ezután szinte csak vegyes dimer (m/z 849) keletkezik, a két 

szubsztrát ugyanúgy verseng, mintha egy perc előzetes reakcióidő után kevertük volna 

össze őket.  

ESI-MS technikával acetanilidek palládiumkatalizált orto-acilezését modellezve 

kidolgoztuk a megfelelő mérési módszert a gáz fázisú reakcióban előforduló 

palládiumorganikus komplex ionok detektálására. Ennek segítségével sikerült olyat 

kétmagvú komplexekre utaló ionokat azonosítanunk, amelyek megfelelnek a katalitikus 

ciklus menetére vonatkozó elméletnek. A komplexek keletkezésének kinetikáját átfogó 

tanulmány keretében vizsgáljuk, amelynek részeként doktori munkám során 

kötésdisszociációs energiákat határoztunk meg, valamit különböző elektronikai 

sajátosságú szubsztrátok közti tendenciákat fedeztünk fel a ciklopalladálás lépésében.  

3.3. Kinetikai és mechanisztikus vizsgálatok kísérleti úton 

N-aril-amidok (34) palládiumkatalizált funkcionalizálása esetén többször 

bebizonyosodott, hogy a katalitikus ciklus ciklopalladált intermedieren keresztül zajlik, 
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melynek létrejötte, azaz a C-H aktiválás folyamata a sebesség-meghatározó lépés. Ennek 

felderítésére elméleti és több féle kísérleti módszerrel végeztünk kinetikai izotópeffektus 

vizsgálatokat.  

3.3.1. Intermolekuláris izotópeffektus vizsgálata 

Előállítottam az aromás gyűrű minden szénatomján deuterált acetanilid analógot 

(23a-d5) és acetaniliddel (23a) közös reakcióelegyben vizsgáltam a palládiumkatalizált 

orto-acilezési reakció kezdeti szakaszán (3 óra után, 50%-os konverzió előtt), hogy mely 

kiindulási anyag milyen gyorsasággal reagált. Mind trifluorecetsav (63. ábra), mind bór-

trifluorid-éterát (64. ábra) adalékanyaggal elvégeztem a C-H aktiválási reakciót. A két féle 

kiindulási anyagot (23a és 23a-d5) ekvivalens mennyiségben mértem be (0,5 mmol), a 

reakciópartner 4-fluor-benzaldehidből (33i) 4 ekvivalensre, palládium-acetátból 10 

mol%-ra, triluorecetsavból 52 mol%-ra, BF3Et2O-ból 14,4 mol%-ra, TBHP-ből pedig 4 

ekvilvalensre volt szükség, így minkét szubsztrátra az optimális reagens mennyiség állt 

rendelkezésre a reakcióelegyben. A reakciók feldolgozása után nem csak a 

termékkeveréket (35ai-d4 és 35ai) nyertem ki, hanem az el nem reagált kiindulási 

anyagok keverékét (23a és 23a-d5) is. 1H NMR mérések alapján ebből következtettem az 

elreagált mennyiségekre. Az NMR mintákba CH2Br2 belső standardet adtam (0,5 mmol, 

2H, 5,38 ppm). 

63. ábra. Intermolekuláris izotópeffektus vizsgálata trifluorecetsav adalékanyaggal elvégzett kapcsolási 

reakcióban 

Trifluorecetsav adalékanyag esetében a visszanyert kiindulási anyagok (23a és 

23a-d5) acetil-jelének (2,05 ppm) integrálja 3,19-nek adódott, amely a belső standard 

mennyisége alapján összesen 0,53 mmol anyagot jelentett, tehát a reakcióban 0,47 mmol 

szubsztrátkeverék (23a és 23a-d5) reagált. A deutériumot nem tartalmazó acetanilid (23a) 

para hidrogénjének jele (7,01 ppm) 0,45-ös integrállal szerepelt, amely 0,225 mmol 

anyagmennyiséget jelent. Ezek alapján acetanilidből (23a) a reakció folyamán (0,5-

0,225)=0,275 mmol, D5-acetanilidből (23a-d5) pedig (0,47-0,275)=0,195 mmol fogyott, 
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tehát a könnyebb izotópot viselő kiindulási anyag (23a) 1,4-szer gyorsabban reagált. 

KIE≈1,4. 

 

64. ábra. Intermolekuláris izotópeffektus vizsgálata bór-trifluorid-éterát adalékanyaggal elvégzett 

kapcsolási reakcióban 

BF3Et2O adalékanyag esetében a visszanyert kiindulási anyagok (23a és 23a-d5) 

együttes mennyisége 0,55 mmol volt, amelyből az acetanilid (23a) 0,185 mmol-t tett ki. 

Ebben az esetben tehát az acetanilid (23a) 2,3-szor gyorsabban reagált, mint a D5-analóg 

(23a-d5). KIE≈2,3. A tapasztalt izotópeffektus tehát mindkét reakcióban:  kH/kD>1. Az 

utóbbi esetben egy másik módszerrel is vizsgáltam a reakciósebességbeli különbséget. 

Két külön edényben vizsgáltam az acetanilid (23a) és D5-acetanilid (23a-d5) fenti 

reakcióját, ezúttal a képződött termékek (35ai-d4 és 35ai) mennyiségét időben GC-FID 

mérésekkel követve. A konverziógörbék kezdeti szakaszára (0-5 óra) egyeneseket 

illesztve a meredekségek hányadosa (≈1,8) szintén >1 (65. ábra). 

0 60 120 180 240 1440

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

0

40

60

k
o

n
v
e

rz
ió

 (
%

)

idő/ perc

 acetanilid

 D
5
-acetanilid

Equation y = a + b*x

Weight No Weighting

Residual Sum 
of Squares

0,00103 4,18778E-4

Pearson's r 0,99848 0,99805

Adj. R-Square 0,99653 0,99554

Value Standard Error

acetanilid Intercept -0,05953 0,00691
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65. ábra. Intermolekuláris izotópeffektus vizsgálata bór-trifluorid-éterát adalékanyaggal elvégzett 

kapcsolási reakcióban. A konverzióértékeket GC-FID mérések segítségével határoztam meg: 

ᶴtermék/(ᶴtermék+ᶴkiindulási anyag)*100 
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3.3.2. Intramolekuláris izotópeffektus vizsgálata 

2-Bróm-acetanilid lítiálásával, majd a lítiumorganikus vegyület nehézvizes 

hidrolízisével előállítottam az aromás gyűrű egyik orto pozíciójában deutériumot 

tartalmazó acetanilidet (23a-d1). (A 1H NMR vizsgálat alapján az izotópjelölés nem volt 

teljes, a 85%-ban tartalmazott deutériumot az adott orto pozíció – ld. 4.8.1 fejezet.) Ebben 

a molekulában (23a-d1) a két, C-H aktiválásra alkalmas orto helyzetben rendelkezésre 

állt a hidrogén nehezebb és könnyebb izotópja. A vizsgálat arra irányult, hogy a reakció 

kezdeti szakaszában melyik izotóp reagál gyorsabban, tehát milyen a képződött termék 

izotópösszetétele a kiindulási anyagéhoz képest. Mind trifluorecetsav, mind Lewis-sav 

adalékanyaggal elvégeztem az analóg kísérletet. A reakcióelegyek feldolgozása után a 

kinyert termékkeverékről (35ai és 35ai-d1) 1H NMR spektrumot vettem fel, és az 

acetamido-benzofenonok (35ai és 35ai-d1) acetanilidből származó gyűrűjének 

izotópösszetételét vizsgáltam (66. ábra).  

 

66. ábra. Reakciók intramolekuláris izotópeffektus vizsgálatára 

A deutériumot egyáltalán nem tartalmazó (korábbi reakcióban előállított, 

referencia) termék (35ai) molekula aromás integrálja 8, ebből a 8,53 ppm-nél található 

dublet, amely az 66. ábra H/D-vel jelölt orto pozíciójához tartozik, kb. 1-et (0,96) tesz ki 

(67. ábra, fent), a négyszeresen deuterált-izotopológ (korábbi reakcióban előállított, 

referencia) termékben (35ai-d4) nem található jel 8,53 ppm-nél. Amennyiben a kiindulási 

anyagon a szén-deutérium kötés egyáltalán nem vesz részt a C-H, ill. C-D aktiválási 

reakcióban, úgy erre az értékre a kiindulási anyag (23ai-d1) deutérium tartalmának 

megfelelően 0,15-ös integrál várható. Ha csak a C-D kötés helyén történik acilezés, akkor 
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az orto hidrogének integrál értéke nem változik a kiindulási anyagéhoz (23a-d1) képest 

(1,15).  
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67. ábra. Az aromás régió CDCl3-ban felvett 1H NMR spektruma deutériumot nem tartalmazó acetamido-

benzofenonszármazékról (35ai) (fent) és annak részben deuterált analógjáról (35ai-d1) TFA jelenlétében 

végzett reakció termékeként (középen) és BF3Et2O jelenlétében végzett reakció termékeként (lent) 

A mérések alapján (67. ábra) TFA adalékanyaggal végzett reakcióból származó 

termék esetén 0,35-ös, BF3Et2O adalékanyag esetében 0,37-es integrál adódott a 8,53 

ppm eltolódású dubletre. Eszerint a C-H kötés reakciójával keletkezett termék (35ai-d1) 

BF3Et2O adalékanyaggal kb. 3,5-szerese (KIE = 3,5), TFA adalékanyaggal 4-szerese a 

C-D kötés reakciójával keletkezett termékének (35ai) (KIE = 4).  

Ellenőrző kísérletként az előző kísérletben előállított, vegyes izotópokat 

tartalmazó termékeveréket (35ai és 35ai-d1), valamint a deuterált acetanilidet (23ai-d1) 

4-fluor-benzaldehid (33i) nélkül a reakciókörülményeknek alávetve kevertettem, és ismét 

izoláltam (68. ábra). Egyik vegyület esetében sem történt számottevő változás az aromás 

1H NMR régió integráljában: d1-acetanilidre (23ai-d1) ∫Ar ≈ 4,15→4,13; a deuterált 

termékkeverékre (35ai és 35ai-d1) ∫Ar ≈ 7,38→7,34. Tehát a reakciókörülmények közt 

nem zajlik izotópcsere, amely az intermolekuláris izotópeffektus meghatározást 

befolyásolná, és az izotópeffektus-vizsgálat során előállított termékekben az észlelt 

izotóparányok csak az egyes izotopológok eltérő reaktivitásából adódnak. 
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68. ábra. Referencia kísérletek orto-pozícióban részben deuterált acetanilid (23a-d1) és acilezett 

termékkeverék  (35ai és 35ai-d1) izotóparányának megfigyelésére acetanilid (23a)  acilezéséhez használt 

reakciókörülmények között 

H→D izotópcserét hajtottam végre acetanilid (23a) aromás gyűrűjének orto 

pozíciójában. Az egyes izotópjelölt vegyületeket (23a-d1, 23a-d5) intramolekuláris és 

intermolekuláris kinetikai izotópeffektus vizsgálatokhoz használtam. Ennek során több 

kísérleti módszerrel és műszeres vizsgálattal támasztottam alá az ide vonatkozó elméleti 

kémiai számításokat, melyek szerint a deutériumot tartalmazó izotopológ lassabban 

reagál a palládiumkatalizált orto-acilezési reakcióban. Ez alapján a C-H kötés aktiválása 

a reakció sebességmeghatározó lépése mind TFA mind BF3•Et2O adalékanyag 

jelenlétében. 

3.4. Kinetikai és mechanisztikus vizsgálatok spektroszkópiai úton 

3.4.1. Reakciókövetés 19F NMR méréssel 

A C-H aktiválás folyamata a 3.2.3.1 fejezetben ismertetett reakcióban 1H NMR 

mérés által nyomonkövethető volt. A használt 250 MHz-es készülék felbontása azonban 

nem tette lehetővé, hogy egy az összes reagenst tartalmazó reakcióelegyben kimutassam 

a ciklopalladált komplex jelenlétét egyrészt az aromás régió gazdag jelkészlete, másrészt 

a katalizátor relatíve alacsony koncentrációja (5,5 mg/mL) miatt. Ezért az acetanilidet 

(23a) 4-fluor-acetanilidre (23q) cserélve, Lewis-savként a szerves oldószerben kiválóan 

oldódó trisz(pentafluor-fenil)-boránt (57) alkalmazva 19F NMR méréseket végeztem. A 

reakcióelegyet deuterált diklórmetánban állítottam össze inert körülmények között (glove 

boxban), és egy szeptumos kupakkal lezárt NMR csőbe töltöttem. Az oldatot 

szobahőmérsékleten tároltam, és az összeállítás után közvetlenül, majd 48 órán belül még 

többször vettem fel róla 19F NMR spektrumot (69. ábra). 



 

70 

 

 

 

69. ábra. 4-fluor-acetanilid (23q) és 4-fluor-benzaldehid (33i) reakcióelegyéről felvett spektrumok 0, 7, 

24, 48 óra után (fent) és a reagensek referencia 19F NMR spektrumai (lent) CD2Cl2-ban 
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Az acilezett acetanilidszármazék (35qi) -103,5 ppm eltolódásnál található jele 7 

óra után még nem, de 24 óra reakcióidőt követően már megjelent. Az aldehid (33i) 

oxidációja révén kialakulhatna szubsztituált fenill-benzoát típusú melléktermék, ám ez 

nem volt kimutatható. 48 óra elteltével kb. 50%-ban ment végbe az acilezés. A lassú 

reakciót a kevertetés hiányának tudtam be.  

A -130-(-170) ppm közötti tartományt vizsgálva (70. ábra) szembetűnő volt a 

számos multiplet megjelenése, - már közvetlenül a reakcióelegy összeállítása után - és ez 

az állapot később sem változott. A szabad trisz(pentafluor-fenil)-borán (57) három 

perfluorozott aromás gyűrűje térben teljesen szimmetrikusan, propeller alakban 

helyezkedik el a bór atom körül (27. ábra), ezért összesen 3 fluor jelet ad az orto, meta, 

para pozícióknak megfelelőan (-131, -161 és -148 ppm eltolódással). Ha a bór centrum 

Lewis-bázishoz koordinál, akkor a borán (57) alakjának torzulása miatt a fluor atomok 

kémiai ekvivalenciája megszűnik, és ez jelfelhasadásokhoz, bővebb jelkészlethez vezet.  

 A vizsgált reakcióelegyben több Lewis-bázikus tulajdonsággal rendelkező 

molekula is előfordul, amelyekkel a borán (57) adduktot képezhet. Ennek modellezésére 

a reakcióban alkalmazott arányban, páronként összekevertem őket CD2Cl2-ben (70. ábra), 

és 19F NMR méréseket végeztem. A szabad borán (57) fluor jeleinek felhasadása azonnal 

látható volt acetaniliddel (23a), 4-fluor-benzaldehiddel (33i) és palládium-acetáttal (64) 

alkotott addukt esetében is. A feltételezett reakciómechanizmus szerint (37. ábra) acetát-

bór koordináció történik a katalitikus ciklusban, ezért a palládium-acetáton kívül 

ammónium-acetátos adduktképzést is vizsgáltam ugyanezzel a módszerrel. Ammónium-

acetát és trisz(pentafluor-fenil)-borán (57) 1:1 arányú keverékét oldottam fel CD2Cl2 

oldószerben és a boránra (57) jellemző 19F eltolódások változását hasonlítottam össze a 

Pd(OAc)2-B(C6F5)3 párosítás spektrumával. A két képződött spektrum teljesen hasonló, 

igazolva az acetát-borán kölcsönhatás létjogosultságát (70. ábra, alul). 
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70. ábra. Trisz(pentafluor-fenil)-borán (57) 19F NMR jelkészletének (lent) megváltozása paládium-acetát 

(középen) és ammónium-acetát (fent) hozzáadásakor (DCM-d2) 
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3.4.2. Lewis-sav-bázis adduktok vizsgálata IR spektroszkópia segítségével 

Zaworotko[47] és munkatársai aromás karbonilvegyületek és trisz(pentafluor-

fenil)-borán (57) adduktjait izolálták, és karakterizálták. Megállapításuk szerint a 

kedvezményezett Lewis-bázis az aromás karbonil vegyületek közül a benzaldehid (33q). 

Jelen esetben a reakciómechanizmusban karboxilát-borán interakciót feltételeztem, 

amelyre Zaworotko összehasonlításában nem található példa. Megismételtem Zaworotko 

eljárását: előállítottam a borán (57) és benzaldehid (33q) adduktját, amelyet a reagensek 

toluolos oldatának bepárlása után hexánnal nyertem ki. Felvettem a szilárd 

halmazállapotú, valamint a toluolban és DCM-ben oldott borán-benzaldehid addukt IR 

spektrumait (71. ábra). A szabad benzaldehidre (33q) jellemző karbonil sáv elnyelése 

1702-ről 1620 cm-1-re változik a bór centrumhoz koordinált oxocsoport esetén, amely jól 

látszik a szilárd mindta spektrumában, toluolos és diklórmetános oldatban azonban nem. 
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71. ábra. Benzaldehid (33q) és B(C6F5)3 izolált adduktjának IR spektruma szilárd formában(fent), 

diklórmetános-, (középen) és toluolos oldatban (lent) 

Amennyiben nem izoláltam a Lewis-sav-bázis adduktot (72. ábra), hanem a 

reagenseket az általam vizsgált acilezési reakcióban használatos arányban (borán:aldehid 

= 1:27,8) oldat formában kevertem össze, akkor toluolban valóban nem jelent meg az 
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1702 cm-1 -es elnyelési sáv, de az általam oldószereként használt diklórmetánban igen. 

Eszerint a borán (57) - aldehid (33q) preferencia mátrixfüggő, diklórmetános oldatban 

nem számottevő, és a borán (57) korábban feltételezett katalitikus ciklusbeli szerepét (az 

acetát-borán interakciót) nem vonja kétségbe. 
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72. ábra. Benzaldehid (33q) és B(C6F5)3 adduktjának IR spektrumai toluolos és diklórmetános oldatban 

(lent) referencia spektrumokkal (fent) 

3.4.3. Indukciós periódus vizsgálata in situ IR mérésekkel 

A fenti, 19F NMR mérés segítségével végzett reakciókövetés során azt 

tapasztaltam, hogy a 4-fluor-acetanilid (23q) és a 4-fluor-benzaldehid (33i) 

palládiumkatalizált oxidatív kapcsolási reakciója igen lassú a folyamat (69. ábra), mivel 

vizsgálataink során 7 óra reakcióidőt követően sem tudtunk kimutatni a kapcsolt termék 

(35ai) jelenlétét. Ezt a nem megfelelő konvekciónak tudtam be. Amikor azonban 

acetanilid (23a) és 4-fluor-benzaldehid (33i) reakcióját mágneses kevertetés közben (73. 

ábra), GC mérésekkel követtem, meglepetésemre a kevertetés ellenére a reakció első 5 

órájában nem lehetett kimutatni sem a várt acetamido-benzofenont (35ai) sem 

melléktermék keletkezését. 5 óra reakcióidőt követően azonban a kívánt orto acilezett 

termék (35ai) egyre nagyobb mennyiségben jelent meg a reakcióelegyben, és 24 óra után 

az acetanilid (23a) teljes mértékben átalakult.  
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73. ábra. A termék (35ai) keletkezésének időbeli eloszlása acetanilid (23a) és 4-fluor-benzaldehid (33i) 

kapcsolási reakciójában 5 mol% Pd(OAc)2 és 7,2 mol% B(C6F5)3 alkalmazásakor. A konverzióértékek 

GC-FID mérések segítségével határoztam meg: ᶴtermék/(ᶴtermék+ᶴkiindulási anyag)*100 

Az indukciós periódus egyik magyarázata lehet, hogy a folyamat a termékre (35ai) 

nézve autokatalitikus, tehát kis mennyiségű termék (35ai) megjelenésével ugrásszerűen 

nő a konverzió. Ezt úgy ellenőriztem, hogy két párhuzamos reakció közül az egyikbe csak 

a szükséges reagenseket, a másikba azon kívül az acetanilidre nézve 10 mol%-nyi 

terméket (35ai)  is bemértem, és vizsgáltam a konverziók időbeli változását (4. táblázat). 

A reagensek összemérése után a kontroll reakcióból azonnal mintát vettem, amelyben a 

kapcsolt terméket (35ai) nem tudtunk kimutatni, a másik reakcióelegyben kb. a bemért 

mennyiségnek megfelelő termék (35ai) (12 mol%) jelenlétét mutattam ki. A két reakció 

konverziója az első 5 óra alatt 19, illetve 18%-kal nőtt, a következő 15 órában pedig 45 

és 47%-kal. Mivel a kezdetben bemért 10 mol%-nyi termék (35ai) nem gyorsította az 

acetanilid (23a) átalakulását, az autokatalízis lehetőségét kizártam. 
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 konverzió (%) 

idő/ h 10 mol% termékkel kontroll 

0 129 0 

5,5 31 18 

20 77 64 

 

4. táblázat. Acetanilid (23a)  és 4-fluor-benzaldehid (33i) kapcsolási reakciója B(C6F5)3-nal 10 mol%-nyi 

termék (35ai) jelenlétében és hozzáadott termék (35ai) nélkül (=kontroll). A konverzióértékeket GC-FID 

mérések segítségével határoztam meg: ᶴtermék/(ᶴtermék+ᶴkiindulási anyag)*100. 

Felvetődött, hogy a termékképződés elindulását a mintavétel valamely 

körülménye idézi elő, pl. a fém tű érintkezése az oldattal, vagy az átszúrt szeptumon 

keresztül bejutó levegő. Ennek kizárására újabb reakciót állítottam össze, amelyet - a 

rendszer megzavarását minimalizálandó – zárt edényben, a teljes reacióidő alatt az 

oldatba merülő mérőfej segítségével, in situ IR méréssel vizsgáltam (74. ábra). Az egyes 

időpillanatokban rögzített spektrumok összefűzéséből 3D felület adódik, amelynek 

segítségével nyomon követhető az egyes elnyelési sávok (abszcissza) intenzitásának 

(applikáta) időbeli (ordináta) változása. A reakcióelegyről felvett teljes spektrum 

összetettsége miatt két részletet mutatok be, amelyek tartalmaznak kizárólag a termékre 

(35ai) jellemző elnyelési sávokat. Ezek 925 és 1637 cm-1-nél találhatók. A felületen az 

említett csúcsok a korábbi, gázkromatográfiás tapasztalatoknak megfelelően 5 óra eltelte 

után kezdenek megjelenni majd egyre intenzívebbé válni. 

                                                           
9 nem tényleges konverzió, acetanilid nem reagált el 



 

77 

 

 

 

74. ábra. Acetanilid (23a)  és 4-fluor-benzaldehid (33i) reakciójáról felvett in situ IRspektrumok a 800-

950 cm-1 (fent) és 1550-1680 cm-1 (lent) közötti tartományban, az első 20 órában, abszorbanciában 

kifejezve 

A termék (35ai) képződésének időbeli alakulása egyszerűsítve ábrázolható a 3D 

felület 2D metszetét véve 925 és 1637 cm-1-nél (75. ábra). Az általunk használt szoftverrel 

- aszerint, hogy mely csúcsok időbeli változása mutat szisztematikus, hasonló tendenciát 
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- komponenseket azonosíthatunk oldatban. Ezeket az összetartozó elnyelési sávokat 

összegezve az adott komponensre megkapható a feltételezett IR spektrum.  

 

75. ábra. A termékre (35ai) jellemző két elnyelési sáv intenzitásának időbeli változása és a feltételezett 

komponens elnyelési sávjainak ezzel egyidejű intenzitásváltozása 

Ezzel az eljárással figyeltem fel arra, hogy a kezdeti inaktív szakasz ideje alatt 

keletkezik, majd elfogy egy feltételezett komponens a reakcióelegyben. A tárgyalt 

intermediert nem tudtam az oldatból izolálni a reakció megfelelő időszakában történő 

feldolgozással, viszont rendelkezésre áll a javasolt IR spektruma (76. ábra). A vegyület 

szerkezetét azonban ez alapján egyelőre nem sikerült hozzárendelnünk.  

 

76. ábra. Szisztematikusan egyszerre, egy irányba változó intenzitású elnyelési sávok a reakcióelegyben, 

amelyek ez alapján egyazon komponenshez (ld. 75. ábra) tartoznak 
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Korábbi tapasztalataim szerint, trisz(pentafluor-fenil)-borán (57) nélkül alig 

keletkezik termék (35ai), ha viszont a borán (57) jelen van, akkor 24 óra alatt szinte teljes 

konverzió történik a kezdeti inaktív időszak ellenére. Feltételezésem szerint a kérdéses 

első 5 órában vagy egy „off-cycle” mellékút játszódik le a borán (57) részvételével, vagy 

a katalitikusan aktív forma eléréséhez szükséges ez az időtartam. 

A tapasztalt kezdeti inaktív periódus hosszát in situ IR mérésekkel több különböző 

palládium:borán (57) arány esetén vizsgáltam az acetanilidhez (23a) képest 2,5; 5; 10 

mol% Pd(OAc)2 katalizátor használatával (77. ábra). A reakciók 24 óra utáni konverzióját 

GC mérésekkel állapítottam meg. 

 

77. ábra. Acetanilid (23a)  és 4-fluor-benzaldehid (33i) in situ IR módszerrel követett reakciói különböző 

mennyiségű katalizátor és Lewis sav jelenlétében 

2,5 mol% palládium-acetát estében (78. ábra) borán (57) nélkül a termékképződés 

megindult, viszont a reakció csak 1-2%-ban ment végbe. A borán (57) arányának 

növelésével a korábban is tapasztalt, kezdeti, nem produktív szakasz hossza monoton 

nőtt, 14% borán (57) esetén már majdnem 9 órán át tartott. A konverzió szempontjából 

legoptimálisabb az 5-10% közötti borán (57) mennyiség, ami viszont ebben az esetben is 

több órás várakozást igényelt a termék (35ai) képződésének beindulása előtt. Az alacsony 

katalizátor koncentráció miatt ezek az összeállítások csak kevés terméket (35ai) 

produkálnak 24 óra alatt, azért preparatív szempontból nem elég eredményesek. 
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78. ábra. Az acetamido-benzofenonszármazék (35ai) keletkezésének üteme a 925 cm-1-nél található 

elnyelési sáv intenzitásának változása alapján in situ IR mérésekben (fent) valamint a 24 óra utáni 

konverziók GC-FID mérések alapján (lent) 2,5 mol% Pd(OAc)2 és különböző mennyiségű B(C6F5)3 

használatakor. A konverzióértékek GC-FID mérések esetében: ᶴtermék/(ᶴtermék+ᶴkiindulási anyag)*100. 

5 (79. ábra) és 10 mol% (80. ábra) Pd-katalizátor esetében is az előbbivel 

megegyező tendenciát láttam. Minél nagyobb mennyiségben van jelen a borán (57) a 

katalizátorhoz képest, annál hosszabbra nyúlik az iniciáló periódus.  
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79. ábra. Az acetamido-benzofenonszármazék (35ai) keletkezésének üteme a 925 cm-1-nél található 

elnyelési sáv intenzitásának változása alapján in situ IR mérésekben (fent) valamint a 24 óra utáni 

konverziók GC-FID mérések alapján(lent) 5 mol% Pd(OAc)2 és különböző mennyiségű B(C6F5)3 

használatakor. A konverzióértékek GC-FID mérések esetében: ᶴtermék/(ᶴtermék+ᶴkiindulási anyag)*100 

Közel teljes konverziót – ahogy azt korábban ezüst-tetrafluoroborát esetében is 

láttuk – 7,2 mol% Lewis-sav hozzáadása okoz, de az arányt 15 mol%-ig növelve 

ugyanilyen jó eredményt kaptunk. 5 mol% boránnal (57) az acetanilid (23a)  csak 60%-
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ban alakul át, 50 mol% borán (57) mellett pedig csak 25%-ban. Ha ekvivalens 

mennyiségű boránt (57) alkalmazunk, akkor a reakció egyáltalán nem játszódik le, 

feltehetően a reagesek Lewis-sav - Lewis-bázis addukt formájában szereplő formája 

inaktív, pl. az amidocsoport nem képes irányító csoportként működni. 

 

80. ábra. Az acetamido-benzofenonszármazék (35ai) keletkezésének üteme a 925 cm-1-nél található 

elnyelési sáv intenzitásának változása alapján  in situ IR mérésekben (fent) valamint a 24 óra utáni 

konverziók GC-FID mérések alapján (lent) 10 mol% Pd(OAc)2 és különböző mennyiségű B(C6F5)3 

használatakor. A konverzióértékek GC-FID mérések esetében: ᶴtermék/(ᶴtermék+ᶴkiindulási anyag)*100 

10 mol% katalizátor koncentrációjú reakcióelegyek esetében a legjobb konverziót 

30 mol% Lewis-sav hozzádása biztosította. 0 és 15 mol% közti mennyiség a 
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konverzióban 70% különbséget jelent, ez a palládium:bór arány legérzékenyebb 

tartománya. 15 és 30 mol% közti borán (57) mennyiség további 25%-ot emel a 

konverzión. 50% borán (57) mellett 65%-ban keletkezik termék (35ai). 

3.4.4. Termékképződés menete más Lewis-sav és katalizátor használatakor 

Acetanilid (23a) és 4-fluor-benzaldehid (33i) reakciójában 7,2 mol%-ban a 

trisz(pentafluor-fenil)-boránon (57) kívül ezüst-tetrafluoroborátot is kipróbáltam mind 

palládium-acetát, mind palládium-trifluoracetát katalizátorral (81. ábra). A kontroll 

reakciókba Lewis-savat nem tettem. A termékképződés mértékének időbeli változását in 

situ IR méréssel követtem, a konverziót pedig GC-FID mérések alapján állapítottam meg. 

 

 

 

81. ábra. Az acetamido-benzofenonszármazék (35ai) keletkezésének üteme a 925 cm-1-nél található 

elnyelési sáv intenzitásának változása alapján in situ IR mérésekben (balra) valamint a konverziók GC-

FID mérések alapján (jobbra) 5 mol% Pd(OAc)2 (fent) vagy Pd(TFA)2 (lent) és 7,2 mol% Lewis-sav 

használatakor. A konverzióértékek GC-FID mérések esetében: ᶴtermék/(ᶴtermék+ᶴkiindulási anyag)*100 
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Indukciós periódust Pd(TFA)2 katalizátor esetében sem a boránnal (57) sem az 

ezüst-sóval nem tapasztaltam, sőt palládium-acetát esetében is csak a boránnal (57) 

végzett reakció mutatott kezdeti inaktivitást. Eszerint a jelenség katalizátor- és Lewis-

sav-specifikusnak tekinthető. 

19F NMR vizsgálatok segítségével acetanilid (23a)  orto-acilezési reakciójában az 

adalékanyagként használt trisz(pentafluor-fenil)-borán (57) térszerkezetének 

megváltozását mutattam ki. Felvettem a lehetséges Lewis-sav - Lewis-bázis párok analóg 

spektrumait. Bemutattam, hogy az ezen karbonil vegyületek közül legpreferáltabb 

aldehiddel a borán (57) koordinációja oldószerfüggő, és az általam vizsgált reakcióban 

nem jelentős, ezért ez nem vonja kétségbe a Lewis-sav korábban feltételezett katalitikus 

ciklusbeli szerepét. A feltételezett borán (57)-acetáion kölcsönhatást több kísérleti példán 

demonstráltam. Trisz(pentafluor-fenil)-borán (57) és Pd(OAc)2 katalizátor jelenlétében 

acetanilid (23a) orto-acilezési reakciójában egy kb. 5 órás indukciós periódust 

azonosítottam, ami feltehetőleg egy átmeneti termék keletkezésének és fogyásához 

szükséges. Több féle Lewis-sav és palládiumforrás vizsgálatával kimutattam, hogy a 

jelenség nem általános érvényű.  

3.5. A Lewis-sav hatás szintetikus kiterjeszthetősége 

Acetanilid (23a) és 4-fluor-benzaldehid (33i) kapcsolási reakciójában Lewis-

savas adalékanyagok és palládiumkatalizátor használatával orto-acilezett termék (35ai) 

nagymértékű képződését tapasztaltam, pedig az spontán, Lewis-sav nélkül alig alakult ki. 

A Lewis-savak jótékony hatásának általánosítását mind a C-H aktiválási reakciót lehetővé 

tevő irányítócsoport, mind a szubsztrát, mind a kapcsolópartner tekintetében vizsgáltam. 

3.5.1. Acetanilid orto-acilezése különböző acil-ekvivalensekkel 

Elsőként arra voltam kíváncsi, hogy milyen acilforrások (91) felhasználásával 

valósítható meg az acetanilidek (23) orto-acilezése Lewis-savak jelenlétében, 

palládiumkatalizált C-H aktiválási reakcióban. A kapcsolási reakciók megvalósításához 

az eddig felhasznált körülményeket választottam (82. ábra).  
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82. ábra. Karbonil vegyületek és acetanilid (23a) palládiumkatalizált reakciója Lewis-sav nélkül és 

(→)Lewis-savval. A konverzióértékeket GC-FID mérések segítségével határoztam meg: 

ᶴtermék/(ᶴtermék+ᶴkiindulási anyag)*100. 

Az acilcsoport szintézisekvivalenseként α-oxo-karbonsavak (30) több 

képviselőjét kipróbáltam. A 2-oxo-fenilecetsav (30a) esetében a reakció Lewis-sav nélkül 

is lejátszódott, de csak 13%-ban keletkezett termék. AgBF4 hozzáadásával a konverzió 

ennek közel háromszorosára nőtt (43%). Azoknál az analógoknál, ahol az α-karbonil 

szénhez alifás csoport vagy hidrogén kapcsolódott (30b,c), az adalékanyag nélkül le nem 

játszódó reakció Lewis-sav jelenlétében sem ment végbe. 4-fluor-benzaldehid (33i) 

esetében AgBF4 hozzáadásával 19-ről 96%-ra nőtt a konverzió, viszont akroleinnel (92) 

egyáltalán nem keletkezett termék. A feltételezett katalitikus ciklus alapján (45. ábra) az 

acilforrásokból a tBuOOH segítségével gyök képződik, amely a palladaciklusra 

addícionálódik. A képződő gyökök rezonancia által stabilizáltak, ha az α-szénatomhoz 

aromás gyűrű kapcsolódik, ami magyarázatot adhat az oxo-karbonsavak sikertelenségére. 

Az akrolein (92) esetében a rezonancia stabilizálás szintén adott, viszont a molekula 

dimerizációja vagy a kettős kötés oxidációja gátolhatja a kívánt termék képződését. 

A továbbiakban acil forrásként ̶̶ a 4-fluor-benzaldehiddel (33i) elért közel teljes 

konverziót alapul véve  ̶  az aldehideket (33) tartottam meg. 

3.5.1.1. Acetanilid orto-acilezése különböző aldehidekkel  

Szisztematikusan vizsgálni kezdtem acetanilid (23a) kapcsolását különböző 

aldehidekkel (33) annak érdekében, hogy a hozzáadott Lewis-sav hatását különböző 

sztérikus és elektronikus tulajdonságokkal rendelkező reagensek esetében 
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összehasonlítsam. Minden esetben katalitikus mennyiségű, 5 mol% Pd(OAc)2–ot és 7,2 

mol% BF3•Et2O-ot adtam a reakcióelegyekhez. Az aldehideket (33) és ennek megfelelően 

a terc-butil-hidroperoxidot is acetanilidre (23) nézve 2 ekvivalens mennyiségben 

alkalmaztam. A reakciók 24 órán keresztül zajlottak 30°C-on. 

 

83. ábra. Acetanilid (23a) orto-acilezésének konverziói különböző aldehidekkel (33) palládiumkatalizált 

reakcióban BF3•Et2O adalékanyaggal (és anélkül). A konverzióértékeket GC-FID mérések segítségével 

határoztam meg: ᶴtermék/(ᶴtermék+ᶴkiindulási anyag)*100. 

A vizsgált 20 aldehid közül Lewis-sav nélkül (83. ábra, zárójelben) csak 6 esetben 

képződött termék (35ad,ah,ai,aj,al,aq), méghozzá kis mennyiségben (5-15% konverzió). 
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Lewis-sav hozzáadásával egy kivétellel (35as) mindenhol történt reakció 11-100%-os 

konverzióval. Az elektrondús o, m, p-tolualdehiddel közel teljes mértékben végbe ment 

az acilezés (36ad,ah,al) a metilcsoport helyétől függetlenül. A kisméretű fluor 

szubsztituens (35aa,ae,ai) szintén közel teljes konverzióhoz vezetett (93-97%). A klór- 

és bróm-aromás aldehideknél a meta-szubsztituált (35af,ag) analóggal volt a 

legsikeresebb a kapcsolás (95, 100% konverzió). Orto pozícióban nem csak az 

elektronszívó, hanem a térgátló hatás is érvényesülhetett, aminek következtében a klór- 

és brómszubsztituált acetanilidek 42, 57%-a alakult át (35ac,ab). A benzaldehiddel 

ellentétben (35aq) (53%) a kondenzált gyűrűs naftil-aldehiddel szinte kvantitatívan 

lejátszódott a reakció (35ar), heteroaromás aldehidekkel (35as,at) azonban egyáltalán 

nem, vagy csak néhány százalékban ment végbe az acilezés. Alifás aldehidekkel történő 

reakcióban kevesebb termék (35am,an) keletkezett (40-55% konverzió), 2-fenil-

acetaldehiddel azonban 83%-ban reagált az acetanilid (35ao). Transz-fahéjaldehiddel is 

csupán 31%-ban ment végbe a reakció (35ap).  

Az alkalmazott körülmények összességében főként aromás aldehidek és acetanilid 

kapcsolási reakciójának kedveztek, de a Lewis-sav jótékony hatása számos más esetben 

is megmutatkozott.  

A kis méretben végzett, előzetes kísérletek konverzióit alapul véve, méretnövelve 

előállítottam 16 acetamido-benzofenonszármazékot (84. ábra). A bór-trifluorid-éterát 

helyett - egy másik triszubsztituált boránt– a trisz(pentafluor-fenil)-boránt (57) 

alkalmaztam, amelynek Lewis-savassága igen hasonló, kiválóan oldódik diklórmetánban, 

viszont a BF3•Et2O-tal ellentétben nem Lewis-bázis adduktként forgalmazzák. Annak 

érdekében, hogy ne keletkezhessen szupersav a reakcióelegyben, vízmentes oldószert 

választottam, és a borán (57) bemérését nitrogén atmoszféra alatt (glove boxban) 

végeztem.  

Az acetamido-benzofenonokat (35) 44-84% kitermeléssel izoláltam. A 

tolualdehidekkel végzett reakciókban a BF3•Et2O-os megfelelőkhöz képest alacsonyabb 

konverziók születtek (35ad,ah) (56-82%). Halogénezett benzaldehidek esetében nem 

volt számottevő különbség a két féle Lewis-sav hozzáadása esetén elért konverziók közt 

(35aa,ae,af,ag,aj,ak). Ez alól kivétel a 2-Cl- és 2-Br-benzaldehiddel történt kapcsolás 

(35ac,ab), ami B(C6F5)3 segítségével 90%-ban ment végbe. A benzaldehid esetében 52-

ről 97-re nőtt a konverzió a Lewis-sav csere alkalmával (35aq), a naftil-aldehiddel végzett 
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kapcsolás (35ar) azonban mindkét bórvegyülettel szinte kvantitatívan végbement (97%). 

Alifás α-szénatommal bíró aldehidek esetén az acilezett termékeket (35ao,an,am) 17-

50% kitermeléssel kaptam meg, amelyeknek konverziója  ̶  a fenil-acetaldehid kivételével 

(40 és 83%)  ̶  hasonló mértékű volt a két féle Lewis-sav jelenlétében. 

 

84. ábra. Kitermelések acetanilid (23a)  különböző aldehidekkel palládiumkatalizált reakcióban B(C6F5)3 

adalékanyaggal végzett acilezéseire. Zárójelben a konverziók láthatók. 

3.5.1.2. Különbözően szubsztituált acetanilidek orto-acilezése 

A Lewis-sav hatás szintetikus általánosíthatóságát különbözően szubsztituált 

acetanilidekkel (23) végzett kapcsolási reakcióban is megvizsgáltam. Modell aldehidként 

a 4-fluor-benzaldehidet (33i) tartottam meg, és amid irányítócsoporttal bíró szubsztrátok 

orto-acilezését kíséreltem meg 5 mol% Pd(OAc)2 és 7,2 mol% BF3•Et2O segítségével 

szobahőmérsékleten (85. ábra). Lewis-sav hozzáadása nélkül egyedül az acetanilid (23a)  
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acilezése ment végbe, ám az is csak 14%-ban, ellenkező esetben viszont közepes és jó 

konverziók adódtak (38-97%). Erősen elektronhiányos aromás gyűrűn az elektrofil 

metalálás nem kedvezményezett, ennek megfelelően ezek a szubsztrátok Lewis-sav 

jelenlétében sem léptek reakcióba (35ei,ii,li). Szintén gátló tényező az aromás gyűrűn 

orto pozícióban elhelyezkedő szubsztituens, amely statisztikailag és sztérikusan 

csökkenti az orto helyzetű C-H aktiválás sikerét (35bi,ci,di,ei). Amennyiben az aromás 

gyűrűhöz az irányító csoport nem közvetlenül kapcsolódott, a ciklopalladálás során hét 

tagú gyűrűnek kellett volna létrejönnie, ami sem az irodalomban nem ismert, sem a 

kísérleti tapasztalat nem támasztja alá a létjogosultságát, hiszen ebben az esetben nem 

keletkezett termék (35oi). A kondenzált gyűrűs naftil-amidot 50%-ban sikerült acilezni 

(35mi), míg az acetanilid (23a) szinte teljes mértékben elreagált (35ai). Heteroaromás 

(35pi) és telített gyűrűn (35ni) nem történt C-H aktiválás. 

 

85. ábra. Amidok orto-acilezésének konverziói 4-fluor-benzaldehiddel (33i) palládiumkatalizált 

reakcióban BF3•Et2O adalékanyaggal. A konverzióértékeket GC-FID mérések segítségével határoztam 

meg: ᶴtermék/(ᶴtermék+ᶴkiindulási anyag)*100. 
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A kísérleti tapasztalatok alapján az aldehidek változtatásával végzett reakciók 

vízmentes, inert körülményei között, méretnöveléssel, trisz(pentafluor-fenil)-boránnal 

(57) izoláltam 10 további amido-benzofenonszármazékot közepes és jó kitermelésekkel 

(86. ábra). A fenti tendencia ezekben a reakciókban is megmutatkozott, orto-szubsztituált 

(35bi,ci) (21-32%) és elektronban szegényebb acetanilideket alacsonyabb hozammal 

(35hi,ki,qi) (31-65%), acetanilidet (35ai) (92%) és elektronban gazdagabb származékait 

(35bi,ci,fi,gi,hi,ji) 72-99%-ban tudtam funkcionalizálni. 

A konverziók 3-metoxi- és 3-klór-acetanilid esetén (35gi,hi) elmaradtak (50 és 

42%) a BF3•Et2O segítségével végzett párhuzamos reakciókétól. Az acetanilid mindkét 

esetben szinte kvantitatívan reagált (35ai) (97%). További 6 aldehiddel pedig magasabb 

konverzióval játszódott le a kapcsolás trisz(pentafluor-fenil)-borán (57) esetében 

(35bi,ci,fi,ji,ki,mi). 

 

86. ábra. Kitermelések acetanilidek (23) 4-fluor-benzaldehiddel (33i), palládiumkatalizált reakcióban 

B(C6F5)3 adalékanyaggal végzett acilezéseire. Zárójelben a konverziók értékei szerepelnek. 
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3.5.2. N-aril-amidok orto-alkenilezése palládiumkatalizált oxidatív reakció 

segítségével 

Mivel a megfelelő Lewis-savak hozáadásával acetanilidek (23) orto helyzetű 

acilezésében látványos konverziónövekedést tapasztaltam, hasonló szubsztrátokon, de 

más reakcióban akartam vizsgálni, hogy a Lewis-sav hatás mennyire általános jelenség.  

Az irodalmi összefoglaló 2.3.2 fejezetében anilinszármazékok 

palládiumkatalizátorok felhasználásával történő, enyhe körülmények közt zajló, 

irányított, orto-alkenilezését mutattam be. Ezekben a C-H aktiválási reakciókban az 

irányító csoport szerepét minden esetben amido funkciós csoport töltötte be. Acetanilidet 

választottam kiindulási anyagként a reakciókörülmények optimálásához. 

A korábbi tapasztalatok azt mutatták, hogy katalitikus mennyiségű palládium-

acetát és hasonló mennyiségű Lewis-sav hozzáadásával érhető el jelentős 

konverziónövekedés, ezért ezt tartottam szem előtt. Acetanilid (23a) metil-akriláttal 

történő irányított orto-alkenilezési reakciójában p-benzokinon (42) és TBHP 

oxidálószereket, AgBF4-et és bór-trifluorid-éterátot alkalmaztam az optimális összeállítás 

meghatározására (87. ábra). 

 

87. ábra. Reakciókörülmények AgBF4 mennyiségének optimálására acetanilid (23a)  és metil-akrilát (93) 

reakciójában 

Az elvégzett kapcsolási reakcióban elsőként az ezüst-tetrafluoroborát 

mennyiségét változtattam TBHP oxidálószert alkalmazva az acetanilidre (23a) nézve 0-

3 ekvivalens tartományban (5. táblázat). Lewis-sav nélkül és 1,5-3 ekivalens AgBF4 

esetében egyáltalán nem ment végbe a reakció. A köztes tartományban 3; 7,2 és 25 mol% 

ezüst só hozzáadása eredményezett legtöbb terméket (37a) (43-48%), az optimális 

tartomány meglepően széles volt. Tekintettel arra, hogy az AgBF4 nagyobb 

mennyiségben nehezen oldódott diklórmetánban, bór-trifluorid-éteráttal is 

összeállítottam két analóg reakciót, amelyek 7,2 mol% és 1,5 ekvivalens Lewis-savat 
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tartalmaztak. Érdekes módon ebben az összeállításban a nagyobb mennyiségű Lewis-sav 

hozott jobb eredményt (44% konverzió). A két féle Lewis-sav együttes alkalmazása nem 

növelte a konverziót. Benzokinon (42) oxidálószerrel az ezüst-tetrafluoroborát só egyik 

kipróbált mennyiségben sem hozott jobb eredményt, mint az addig tapasztaltak, viszont 

1,5 ekvivalens BF3•Et2O esetén kiemelkedően magas (74%) arányban keletkezett a 

termék. 

oxidálószer 

(1,5 ekv.) Lewis-sav (ekv.) 

konverzió 

(18 h) 

TBHP - 0 

TBHP AgBF4(0,003) 48 

TBHP AgBF4(0,0072) 49 

TBHP AgBF4(0,25) 43 

TBHP AgBF4(0,5) 21 

TBHP AgBF4(1) 13 

TBHP AgBF4(1,5) 5 

TBHP AgBF4(3) 0 

TBHP BF3•Et2O(0,0072) 18 

TBHP BF3•Et2O(1,5) 44 

TBHP BF3•Et2O(1,5)+AgBF4 (0,0072) 42 

BQ (42) AgBF4 (0,0072) 47 

BQ (42) AgBF4 (1,5) 17 

BQ (42) BF3•Et2O(0,0072) 27 

BQ (42) BF3•Et2O(1,5) 74 

BQ (42) - 0 

 

5. táblázat Lewis-savak és oxidálószerek megválasztása acetanilid (23a)  és metil-akrilát (93) 

reakciójában. A konverzióértékeket GC-FID mérések segítségével határoztam meg: ᶴtermék/(ᶴtermék+ᶴkiindulási 

anyag)*100. 
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Acetanilid (23a) esetében metil-akriláton (93) kívül butil-akriláttal (36), 

akroleinnel (92) és ciklohexénnel is kipróbáltam az alkenilezési reakciót az optimált 

körülmények között, de egyik esetben sem ment végbe. A sztirollal (9) végzett 

kapcsolásban leginkább annak dimerizációjátt tapasztaltam, de néhány százalékban a 

kívánt termék (37) is keletkezett. Az elektronban szegényebb aromás gyűrűt tartalmazó 

3-Br- és 3-NO2-acetanilid egyik reakciópartnerrel sem lépett reakcióba, az elektronban 

gazdagabb 3-MeO-acetanilid (23g) viszont igen reaktívnak bizonyult (88. ábra). 

 

88. ábra. 3-MeO-acetanilid (23g) és különböző terminális olefin részletet tartalmazó reakciópartnerek 

(39) palládiumkatalizált kapcsolása. A konverzióértékeket GC-FID mérések segítségével határoztam 

meg: ᶴtermék/(ᶴtermék+ᶴkiindulási anyag)*100. 

3-Metoxi-acetanilid (23g) akrilsavval egyáltalán nem (94), de metil- és butil 

észterével (közel) teljes mértékben reagált (95, 96) (92-100%). Sztirollal (9) 30°C-on nem 

történt reakció, de a hőmérséklet emelésével (és az ehhez szükséges oldószercserével) 

50%-ban keletkezett az alkenilezett termék (97). Meg kell említeni, hogy a magasabb 

hőmérséklet a sztirol (9) dimerizációját is elősegítette. 

Az acetanilidekkel (23) tapasztalt kezdeti sikerek után további irányító 

csoportokat vizsgáltam meg (89. ábra). Az acetamidocsoportnál nagyobb térkitöltésű 

amido-funkcióscsoportok nem tették lehetővé az N-aril-amidok orto-alkenilezését sem 

akkor, ha az aromás gyűrűhöz közvetlenül kapcsolódtak, sem egy metiléncsoport 

közbeiktatásával. A C-H aktiválási reakciókban gyakran használt 2-fenil-pridinen (98b) 

sem történt funkcionalizálás. Fenolszármazékokon (98c, 98e), karbonsavon (98f) és 

Weinreb-amidon (98h) sem történt olefinezés. N-aril-N,N-dimetil-karbamátok (98a) 

ezzel szemben alkalmas kiindulási anyagnak bizonyultak. 
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89. ábra. Alkalmas irányító csoportok keresése aromás vegyületek orto-alkenilezésére 

N-fenil- (98a) és N-(3-metoxi-)fenil, N,N-dimetil karbamátot (98i) metil- (93) és 

butil-akriláttal (36) reagáltattam benzokinon (42) oxidálószer és bór-trifluorid-éterát 

Lewis-sav jelenlétében több hőmérsékleten ( 

6. táblázat). A szubsztrátok közül a metoxi-szubsztituált (98i) aktívabb (teljes 

konverzió történt mindkét akriláttal), minden bizonnyal az elektronban gazdagabb aromás 

gyűrűnek köszönhetően. A metoxicsoport melletti pozíció sztérikusan kedvezőtlen az új 

szén-szén kötés kialakításának, ezért szelektíven az ellenoldali orto szénatom reagál. Az 

akrilát észterek közül butil-akriláttal (36) születtek jobb konverziók mindkét szubsztrát 

esetében (98a,i) (68 és 100%). A hőmérséklet emelése kivétel nélkül rossz hatással volt 

a reakciókra, amit egyrészt azzal magyarázok, hogy szubsztrátok bomlásnak indulnak, 

másrészt metil-akrilát (93) esetében a 80°C már a reagens forráspontját jelenti, így 

kérdéses, hogy a reakcióelegyben vagy a felette levő gőztérben van-e a komponens.  
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szubsztrát akrilát 
oxidálószer 

(ekv.) 

Lewis-sav 

(ekv.) 
oldószer hőmérséklet 

konverzió 

(18 h) 

 

butil (1,5) 

BQ(1,5) BF3•Et2O (1,5) 

DCM 30°C 68 

DCE 50°C 29 

DCE 80°C 14 

metil (1,5) 

DCM 30°C 45 

DCE 50°C 0 

DCE 80°C 0 

 

butil (1,5) 

BQ(1,5) BF3•Et2O (1,5) 

DCM 30°C 100 

DCE 50°C 81 

DCE 80°C 86 

metil (1,5) 

DCM 30°C 100 

DCE 50°C 95 

DCE 80°C 62 

 

6. táblázat. Karbamátok reakciója akrilsav észtereivel különböző hömérsékleteken. A konverzióértékeket 

GC-FID mérések segítségével határoztam meg: ᶴtermék/(ᶴtermék+ᶴkiindulási anyag)*100. 

 

3.5.2.1. Alkalmas Lewis-savak keresése N-aril-N,N-dimetil 

karbamátok alkenilezésére 

A karbamát irányító csoportot tartalmazó aromás vegyületekkel további 

vizsgálatokat folytattam annak érdekében, hogy szélesítsem az alkalmazható Lewis-

savak körét a reakcióban (90. ábra). Elsőként katalitikus mennyiségű adalékanyagokkal 

próbálkoztam, amelyek jelenléte nélkül nem történt reakció. Cink, réz és ezüst -triflát sói 

voltak a legaktívabbak a fém sók közül, de így is csupán 11-40 %-os konverziókat 

kaptam. A bórvegyületek közül a BCl3 és a B(C6F5)3 egyik esetben sem bizonyult 

hasznosnak a bór-trifluorid-éterát azonban kedvezett a termékképződésnek (13%).  
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90. ábra. N-4-metil-fenil-N,N-dimetil-karbamát (98j) reakciója akrilsav észtereivel (36,39), katalitikus 

mennyiségű Lewis-savak jelenlétében  

R Lewis-sav konverzió (24 h) R Lewis-sav konverzió (24 h) 

Me 

AgBF4 7.5% 

Bu 

AgBF4 15% 

AgOTf 11% AgOTf 18% 

Cu(OTf)2 19% Cu(OTf)2 22% 

Zn(OTf)2 22% Zn(OTf)2 39% 

Zn(ClO4)2 0% Zn(ClO4)2 35% 

BCl3 0% BCl3 3% 

BF3•Et2O 13% BF3•Et2O 36% 

B(C6F5)3 4% B(C6F5)3 4% 

- 0% - 0% 

 

7. táblázat.  Az 90. ábra reakcióinak konverziói A konverzióértékeket GC-FID mérések segítségével 

határoztam meg: ᶴtermék/(ᶴtermék+ᶴkiindulási anyag)*100. 

A fenti eredmények a Lewis-sav hatás kvalitatív képének szempontjából hasznos 

információval szolgáltak, de szintetikus szempontból nem kielégítőek, ezért 1,5 

ekvivalens benzokinon (42) oxidálószerrel, sztöchiometrikus mennyiségű Lewis-savval 

megismételtem a kísérleteket (8. táblázat). Kiindulási anyagnak ezúttal ismét N-fenil- 

(98a) és N-(3-metoxi-)fenil, N,N-dimetil karbamátot (98i) választottam (91. ábra). Az első 

szubsztrát esetében metil akriláttal (93) vett reakcióban 70 és 91%-os konverziót okozott 

az ezüst perklorát- és tetrafluoroborát sója. Érdekes módon az előbbi kísérleti 

összeállításban jól szereplő bór-trifluorid-éterát és cink triflát jelenlétében mért 

konverziók ettől elmaradtak (0-45%). A butil-akriláttal (36) végzett kapcsolások 

ugyanilyen tendenciát mutattak, de összességében páronként ezúttal is jobb konverzióval 

zajlottak, mint a metilészterrel (93). A különbség az egyes fém sók eredményei között 

(réz-triflát kivételével) nem olyan jelentős, mint a metil-akriláttal (93) történő kapcsolás 

esetében. A reaktívabb N-(3-metoxi-)fenil, N,N-dimetil karbamát (98i) alkenilezése két 

kivétellel 100%-ban lejátszódott. 
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91. ábra. N-aril-N,N-dimetil-karbamátok (98a,i) reakciója akrilsav észtereivel (36,93), sztöchiometrikus 

mennyiségű Lewis-savak jelenlétében 

R R’ Lewis-sav konverzió 

(24 h) H Me - 0% 

H Me B(C6F5)3 0% 

H Me BF3•Et2O 45% 

H Me Zn(OTf)2 0% 

H Me Cu(OTf)2 48% 

H Me AgClO4 70% 

H Me AgBF4 91% 

H Bu - 0% 

H Bu B(C6F5)3 0% 

H Bu BF3•Et2O 62% 

H Bu Cu(OTf)2 4% 

H Bu Zn(OTf)2 87% 

H Bu AgClO4 77% 

H Bu AgBF4 88% 

3-OMe Me - 15% 

3-OMe Me B(C6F5)3 0% 

3-OMe Me BF3•Et2O 100% 

3-OMe Me Zn(OTf)2 32% 

3-OMe Me AgBF4 100% 

3-OMe Me AgClO4 100% 

3-OMe Me Cu(OTf)2 100% 

8. táblázat. Az 91. ábra reakcióinak konverziói A konverzióértékeket GC-FID mérések segítségével 

határoztam meg: ᶴtermék/(ᶴtermék+ᶴkiindulási anyag)*100. 

Lewis-savak palládiumkatalizált C-H aktiválási reakciókra kifejtett hatását két 

reakciótípusban sikerült kihasználnom. Acetanilidszármazékok aldehidekkel történő 

orto-acilezését 20 aldehid és 16 amid esetében vizsgáltam, és 27 szintetikus példán 

alkalmaztam. Acetanilideknek (23) orto-alkenilezését is elősegítik a Lewis-savak 

adalékanyagok mind akrilsav észtereivel (36, 93) mind sztirollal (9) történő reakcióban. 



 

98 

 

A Lewis-savak jótékony hatása nem csak amido, hanem karbamidocsoport által irányított 

C-H aktiválásban is megmutatkozott. N-aril-N,N-dimetil-karbamidok (98) orto helyzetű 

olefinezésében alkalmaztam Lewis-savakat, mint segédanyagokat.  
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4. Kísérleti leírások 

4.1. Felhasznált anyagok és berendezések 

A munkám során felhasznált vegyszerek és oldószerek, amennyiben másképp nincs 

jelölve, kereskedelmi forrásból származnak, és további tisztítást nem végeztünk rajtuk. A 

vékonyréteg kromatográfiához Merck TLC Silica 0,25 mm Kieselgel 60 F254 típusú UV 

érzékenyített lapokat használtam. A rutin NMR (1H-NMR, 19F-NMR, 13C-NMR) 

méréseket Bruker Avance 250 MHz készüléken végeztem, a proton és széneltolódásokat 

az oldószerekben található maradék 1H és 13C jelekre vonatkoztattuk. A nagy felbontású 

mérések Varian VNMR SYSTEM (600 MHz) berendezésen készültek, indirekt 

detektálású tripla rezonanciás Z gradienssel rendelkező (HCX) mérőfejen. Oldószerként 

DMSO-d6-ot, CD2Cl2-ot vagy CDCl3–t alkalmaztam. A jelhozzárendelések alapját 

egydimenziós 1H és 13C mérések, valamint kétdimenziós heterokorrelációs mérések (1H-

13C HSQC, 1H-13C HMBC) adták. 

Az FT-IR méréseket Mettler Toledo ReactIR 15 típusú készülékkel vettem fel: MCT 

detektor, AgX optikai szál, gyémánt ATR. A rutin gázkromatográfiás vizsgálatok egy 

Agilent 6890N gázkromatográffal (30 m x 0,25 mm oszlop, 0,25 μm HP-5MS bevonattal, 

He vivőgáz) kapcsolt HP- Agilent 5973 MSD detektorral (Ionforrás: EI+, 70 eV, 230 °C; 

interface: 300 °C) történtek, vagy egy lángionizációs detektorral felszerelt Agilent 5890 

gázkromatográfon (30m x 0,25mm oszlop, 0,25 μm HP-5MS bevonattal, N2 vivőgáz 

alkalmazása mellett). A nagy felbontású tömegspektrumok (HRMS) Agilent 6210 TOF 

készüléken készültek. Az ESI-MS vizsgálatokhoz ESI ionforrással szerelt Thermo 

Finnigan LCQ Deca tömegspektrométert használtunk. A CID módszer ütközési partnere 

He gáz volt, az NCE módszer kalibrációja irodalmi analógia[48] alapján történt. Az 

IRMPD mérésekhez ESI ionforrást, Bruker Esquire 3000 ioncsapdát, szabadelektron-

lézert (CLIO, 44 MeV, 900-1800 cm-1) használtunk. Az olvadáspontokat egy Büchi 501 

készüléken mértem. 

4.2. Optimálási reakciók általános eljárása 

4 mL-es csavaros üvegcsébe keverőbabát tettem, és bemértem acetanilidet (23a) (0,1 

mmol, 13,5 mg, 1 ekv.), palládium-acetátot (0,005 mmol; 1,1 mg, 5 mol%) és keveréket 

feloldottam diklórmetánban (0,2 mL). BF3Et2O-ot (0,0072 mmol, 0,9 μL, 7,2 mol%) és 

4-fluor-benzaldehidet (33i) (0,2 mmol; 21 μL, 2 ekv.), valamint terc-butil-hidroperoxid 
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dekános (5,5M, 4Å molekulaszita) oldatát (0,2 mmol, 40 µL, 2 ekv.) adtam hozzá, és az 

üveget szeptummal tömített kupakkal zártam le. 30°C-ra termosztált alumínium blokkban 

24 órán keresztül kevertettem. Időközönként 10 μL mintát vettem belőle, amelyet 

acetonnal hígítva GC-FID készüléken mértem és/vagy VRK-val ellenőriztem. (B(C6F5)3 

használata esetén a beméréseket glove boxban végeztem, és vízmentes diklórmentánt 

használtam.) 

4.3. DFT számítási módszer részletei 

A reakciómechanizmus vizsgálata DFT elmélet alapján M06[49] funkcionál szerint történt 

Gaussian09-et használva. A Kohn-Sham pályák báziskészlete: 6-31+G* és LANL2DZ. 

SMD oldatmodell DCM oldószerre[50]. A Gibbs-féle szabadenergia hozzájárulások 30°C-

ra, 1 mmol/mL-es koncentrációra vonatkoznak. A kinetikai izotópeffektus számítása 

Bigeleisen-Mayer elmélet[51] szerint QUIVER kóddal[52] készült irodalmi súlyfaktorok[50] 

használatával. 

Gaussian 09, Revision A.02, M. J. Frisch, G. W. Trucks, H. B. Schlegel, G. E. Scuseria, 

M. A. Robb, J. R. Cheeseman, G. Scalmani, V. Barone, B. Mennucci, G. A. Petersson, 

H. Nakatsuji, M. Caricato, X. Li, H. P. Hratchian, A. F. Izmaylov, J. Bloino, G. Zheng, 

J. L. Sonnenberg, M. Hada, M. Ehara, K. Toyota, R. Fukuda, J. Hasegawa, M. Ishida, T. 

Nakajima, Y. Honda, O. Kitao, H. Nakai, T. Vreven, J. A. Montgomery, Jr., J. E. Peralta, 

F. Ogliaro, M. Bearpark, J. J. Heyd, E. Brothers, K. N. Kudin, V. N. Staroverov, R. 

Kobayashi, J. Normand, K. Raghavachari, A. Rendell, J. C. Burant, S. S. Iyengar, J. 

Tomasi, M. Cossi, N. Rega, J. M. Millam, M. Klene, J. E. Knox, J. B. Cross, V. Bakken, 

C. Adamo, J. Jaramillo, R. Gomperts, R. E. Stratmann, O. Yazyev, A. J. Austin, R. 

Cammi, C. Pomelli, J. W. Ochterski, R. L. Martin, K. Morokuma, V. G. Zakrzewski, G. 

A. Voth, P. Salvador, J. J. Dannenberg, S. Dapprich, A. D. Daniels, Ö. Farkas, J. B. 

Foresman, J. V. Ortiz, J. Cioslowski, and D. J. Fox, Gaussian, Inc., Wallingford CT, 2009 

4.4. Palládiumkomplexek előállítása 

4.4.1. Általános eljárás 

4 mL-es csavaros üvegbe bemértem acetanilidet (23a) (33 mg, 0,25 mmol) és ekvivalens 

mennyiségű palládium-acetátot (57 mg, 0,25 mmol), majd feloldottam őket 0.5 mL 

DCM-ben. Hozzáadtam ekvivalens mennyiségű trifluorecetsavat (19 μL, 0,25 mmol) és 
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mágneses keverőn kevertettem 3 órán át. A kezdetben vörös oldat megzöldült és sárga 

csapadék vált ki, amelyet leszűrtem, a szűrőn hideg DCM-mel és hexánnal mostam. 

4.4.2.  A komplexek jellemzése 

 

 bisz-acetanilido-dipalládium-bisz-trifluoracetát[53] (70a) 

Sárga szilárd anyag (m=128 mg; 0,18 mmol; 72%); Op.,: 212°C (bomlik); Rf=0 

(hexán:EtOAc 1:1),1H NMR (250 MHz; DMSO-d6) δ 12,01 (s; 2H); 7,55 (bs; 2H); 7,15 

(d; J = 7,2 Hz; 2H); 7,00 (t; J = 7,0 Hz; 4H); 2,34 (s; 6H); 13C NMR (63 MHz; CDCl3) δ 

168,4; 158,0; 134,8; 132,3; 126,7; 124,8; 120,7; 117,6; 117,4; 21,6, 19F NMR (235 MHz; 

DMSO-d6) δ -73,64, IR νmax=731; 740; 791; 854; 980; 1036; 1089; 1152; 1200; 1361; 

1424; 1465; 1548; 1607; 1678; 1700, Elemanalízis a C20H16F6N2O6Pd2 összegképletre: 

számított összetétel(%) = C 33,97; H 2,28; N 3,96; Mért (%) = C 35,19; H 2,52; N 3,48. 

 

bisz-pivalanilido-dipalládium-bisz-trifluoracetát[54] (70b) 

Sárga szilárd anyag (m=151 mg; 0,19 mmol; 76%); Op.,: 230°C (bomlik); Rf=0 

(hexán:EtOAc 1:1), 1H NMR (250 MHz, DMSO-d6) δ 10.95 (s, 1H), 7.55 (s, 1H), 7.27 

(d, J = 7.2 Hz, 1H), 7.16 (t, J = 7.0 Hz, 1H), 7.00 (t, J = 7.4 Hz, 1H), 1.30 (s, 9H); 19F 

NMR (235 MHz; DMSO-d6) δ -73,69; IR νmax=1670, 1602, 1531, 1455, 1204, 1142, 854, 

787, 752, 730 cm-1.  
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bisz-acetanilido-dipalládium-perfluoroglutarát (70c) 

Sárga szilárd anyag (m=72 mg; 0,18 mmol; 80%); Op.,: 227°C (bomlik); Rf=0 

(hexán:EtOAc 1:1), 1H NMR (250 MHz, DMSO-d6) δ 11.9 (s, 1H), 7.5 (bs, 1H), 7,4-6,7 

(m, 3H), 2.3 (s, 3H),; IR νmax= 1760, 1661, 1608, 1570, 1539, 1461, 1406, 1326, 1157, 

1049, 810, 732 cm-1 

 

bisz-(4-Me-)acetanilido-dipalládium-bisz-trifluoracetát (70d) 

Sárga szilárd anyag (m=120 mg; 0,16 mmol; 65%); Op.,: 220°C (bomlik); Rf=0 

(hexán:EtOAc 1:1), 1H NMR (250 MHz, DMSO-d6) δ 11.91 (s, 1H), 7.35 (s, 1H), 7.01 – 

6.85 (m, 2H), 2.31 (s, 3H), 2.20 (s, 3H).; 19F NMR (235 MHz; DMSO-d6) δ -73,6; IR 

νmax=1701, 1665, 1609, 1473, 1368, 1195, 1145, 851, 803, 732 cm-1 

 

 

bisz-(3-Me-)acetanilido-dipalládium-bisz-trifluoracetát[55] (70e) 

Sárga szilárd anyag (m=134 mg; 0,18mmol; 73%); Op.,: 198°C (bomlik); Rf=0 

(hexán:EtOAc 1:1), 1H NMR (250 MHz, DMSO-d6) δ 11.9 (s, 1H), 7.4 (bs, 1H), 6.8 (s, 
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2H), 2.3 (s, 3H), 2.20 (s, 3H).; 19F NMR (235 MHz; DMSO-d6) δ -73,6; IR νmax=1665, 

1609, 1473, 1368, 1195, 1142, 851, 803, 732 cm-1 

4.5. Reakciók kétmagvú palládiumkomplexeken 

4.5.1. Általános eljárás sztöchiometrikus mennyiségű komplexen végzett 

reakcióra 

4 mL-es csavaros kupakos üvegbe bemértem Pd2(acetanilid-H)2TFA2 komplexet (70a) 

(0,28 mmol, 200 mg, 1 ekv.) és hozzáadtam trisz(pentafluor-fenil)-boránt (57)  (0,04 

mmol, 20,5 mg, 14,4 mol%). Az üvegcse légterét inert gázzal öblítettem át. Hozzáadtam 

vízmentes diklórmetánt (1 mL), 4-fluor-benzaldehidet (33i) (1,1 mmol, 116 µL, 4 ekv.) 

és terc-butil-hidroperoxid dekános (5,5 M, 4Å molekulaszita) oldatát (1,1 mmol, 112 µL, 

4 ekv.). Az üvegcsét szeptummal tömített csavaros kupakkal zártam le és 30°C-ra 

termosztált alumínium blokkban 24 órán keresztül Ar gáz alatt kevertettem, és a 

konverziót GC-FID mérésekkel követtem. A reakciót megismételtem borán (57) 

hozzáadása nélkül is. A reakcióelegyekről az oldószert rotációs vákuumbepárlón 

eltávolítottan, és a keletkezett terméket oszlopkromatográfiával tisztítottam hexán : 

EtOAc = 1:1 oldószerelegyben. 

 

Törtfehér szilárd anyagok, Rf=0,73 ( hexán: EtOAc 1:1), 1H NMR (250 MHz; CDCl3) δ 

10,6 (s; 1H); 8,6 (d; J = 8,4 Hz; 1H); 7,7 (dd; J = 8,7; 5,1 Hz; 2H); 7,5 (dd; J = 18,8; 7,7 

Hz; 2H); 7,2 – 7,0 (m; 3H); 2,2 (s; 3H).; 19F NMR (235 MHz; CDCl3) δ -105,4 (s).;13C 

NMR (63 MHz; CDCl3) δ 198,1; 169,3; 140,3; 134,73 (d; J = 3,1 Hz); 134,4; 133,2; 

132,8; 132,7; 123,4; 121,9; 121,8; 115,9; 115,5; 25,4.; MS (EI, 70eV): m/z(%): 257(62, 

[M+]), 215(100), 198(20), 185(42), 134(15), 120(24), 95(34), 75(10). 

Borán jelenlétében: m = 46 mg; 0,179 mmol; 42 mol% 

Borán nélkül: m = 42 mg; 0,163 mmol; 39 mol% 
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4.5.2. Általános eljárás katalitikus mennyiségű komplexen végzett 

reakciókra 

4 mL-es csavaros üvegcsébe keverőbabát tettem, és bemértem acetanilidet (23a) (0,1 

mmol; 1 ekv.), Pd2(acetanilid-H)2TFA2 komplexet (70a) (0,0025 mmol; 1,8 mg, 2,5 

mol%) és keveréket feloldottam diklórmetánban (0,2 mL). BF3Et2O-ot (0,0072 mmol, 

0,9 μL, 7,2 mol%) és 4-fluor-benzaldehidet (33i) (0,2 mmol; 21 μL, 2 ekv.), valamint 

terc-butil-hidroperoxid dekános (5,5M, 4Å molekulaszita) oldatát (0,2 mmol, 40 µL, 2 

ekv.) adtam hozzá, és az üveget szeptummal tömített kupakkal zártam le. 30°C-ra 

termosztált alumínium blokkban 24 órán keresztül kevertettem. Időközönként 15 μL 

mintát vettem belőle, amelyet acetonnal hígítva GC-FID készüléken mértem. A reakciót 

megismételtem Lewis-sav hozzáadása nélkül is.  

4.6.  Komplexek oldat fázisú NMR vizsgálata 

A kétmagvú palládium komplexek (70a) képződését DCM-d2 oldószerben 

vizsgáltam. Acetanilidből (23a) 10,1 mg-ot (0,075 mmol), Pd(OAc)2-ból 16,6 mg-ot 

(0,075 mmol) oldottam fel egy ampullányi (0,75 mL) deuterált oldószerben, hozzáadtam 

5,7 µL (0,075 mmol) triflluorecetsavat, majd NMR csőbe töltöttem, és 

szobahőmérsékleten tároltam. Közvetlenül az összeállítás után, majd 6 és 40 perc 

elteltével 1H NMR mérést végeztem a mintán. 

A komplexek jelhozzárendeléséhez használt kétdimenziós heterokorrelációs mérések 1H-

13C HSQC spektrumai: 
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A bisz-pivalanilido-dipalládium-bisz-trifluoracetátról (70b) készített 1H, 1H NOE 

spektrum: 

 

 

4.7. ESI-MS mérések menete 

C-H aktiválás vizsgálata: 1,5 mL-es Eppendorf csőbe bemértem acetanilidet 

(23a) (0,2 mmol, 1 ekv.) és palládium-acetátot (2,2 mg, 0,0125 mmol, 5 mol%). 

Feloldottam 0,5 mL deszt. vízben. Hozzáadtam trifluorecetsavat (4 µL, 0,052 mmol, 26 

mol%), (és pozitív mérési mód esetén 10 mol%, 0,02 mmol, 2,3 mg betaint), majd 

összeráztam. Hamilton fecskendővel mintát vettem, a mintát metanollal hígítottam és 3-

10 µL/perc sebességgel, fecskendőpumpával folyamatosan injektáltam az ionforrásba. 

Teljes reakcióelegyek vizsgálata: 1,5 mL-es Eppendorf csőbe bemértem 

acetanilidet (23a) (0,2 mmol, 1 ekv.) és palládium-acetátot (2,2 mg, 0,0125 mmol, 5 

mol%). Feloldottam 0,5 mL deszt. vízben. Hozzáadtam trifluroecetsavat (4 µL, 0,052 

mmol, 26 mol%), benzaldehidet (33q) (40,8 µL, 0,4 mmol, 2 ekvivalens), tBuOOH 70%-

os vizes oldatát (55 µL, 0,4 mmol, 2 ekvivalens) (és pozitív mérési mód esetén 10 mol%, 

0,02 mmol, 2,3 mg betaint), majd összeráztam. Hamilton fecskendővel mintát vettem, a 

mintát metanollal hígítottam és 3-10 µL/perc sebességgel, fecskendőpumpával 

folyamatosan injektáltam az ionforrásba. 
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Kompetitív C-H aktiválás: 1,5 mL-es Eppendorf csőbe bemértem acetanilidet 

(23a) (0,2 mmol, 1 ekv.) és palládium-acetátot (0,0125 mmol, 5 mol%). Feloldottam 0,5 

mL DCM-ben. Hozzáadtam trifluorecetsavat (0,052 mmol, 4 µL), majd összeráztam. A 

reakcióelegyet a kívánt időre állni hagytam. Közben egy másik szubsztrát ugyanilyen 

összetételű oldatát készítetem el, amelyet rögtön az előző oldathoz adtam, és összeráztam. 

Hamilton fecskendővel 0,5 percenként mintát vettem, a mintát DCM-mel hígítottam és 

3-10 µL/perc sebességgel, fecskendőpumpával folyamatosan injektáltam az ionforrásba. 

4.7.1. Pozitívan töltött acetanilidszármazékok szintézise és jellemzése 

  

4-(3-bróm-)propoxi-acetanilid[46] (84) 

100 mL-es gömblombikba paracetamolt (23t) (20 mmol, 3 g) mértem be, és 50 

mL telített Na2CO3 oldatban szuszpendáltam. Hozzáadtam feleslegben vett (10 ekv.) 1,3-

dibróm-propánt (83) (200 mmol, 20mL) és 1.5 mol% tetrabutil-ammónium-perjodátot 

(0,3 mmol, 135 mg). A reakcióelegyet mágneses keverővel kevertettem 24 órán keresztül 

80°C-on. Két fázis különült el, amelyeket vákuumdesztilláltam (a szedőt folyékony 

nitrogénnel csapdáztam), majd a visszamaradt anyagot kloroformmal extraháltam. A 

szerves fázist Na2CO3 oldattal és deszt. vízzel mostam. Az egyesített szerves fázisokat 

vízmentes Na2SO4-on szárítottam, az oldószert rotációs vákuumbepárlón eltávolítottam. 

A terméket vákuumban szárítottam. 

Bézs szilárd anyag, (m= 4,9 g, 18 mmol, 91% ) Op.: 142°C (ref[56].:115-118°C) , 

Rf=0.24 (hexán: EtOAc 1:1), 1H NMR (250 MHz; CDCl3) δ 8,16 (s; 1H); 7,38 (d; J = 9,0 

Hz; 2H); 6,79 (d; J = 9,0 Hz; 2H); 4,03 (t; J = 5,8 Hz; 2H); 3,57 (t; J = 6,4 Hz; 2H); 2,26 

(p; J = 6,1 Hz; 2H); 2,10 (s; 3H), 13C NMR (63 MHz; CDCl3) δ 168,96; 155,48; 131,45; 

122,13; 114,75; 65,60; 32,36; 30,17.; 24,19.; MS (EI; 70eV): m/z(%): 271(20; [M+]); 273 

(21); 231 (20); 229 (20); 109 (87); 108 (100); 80 (13); 65 (6); 53 (9). ; IR νmax= 1656; 1607; 

1559; 1541; 1507; 1469; 1411; 1368; 1330; 1263; 1240; 1201; 1170; 1028; 930; 831; 763 cm-1 
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N,N,N-trimetil, 3-(4-acetamido-)fenoxi-prop-1-il-ammónium-bromid[57] (85) 

Sötét üvegű 20 mL-es üvegcsébe 4-(3-bróm-)propoxi-acetanilidet (84) (1 mmol, 

273 mg) mértem be, amelyet 2 mL etil-metil-ketonban szuszpendáltam. Trimetil-amin 

feleslegben (10 ekv.) vett 4.2 M etanolos oldatát (10 mmol, 2,4 mL) adtam hozzá. A 

reakcióelegyet alufóliába csomagolva, sötétben kevertettem egy éjszakán át. Világos 

csapadék vált ki az oldatból, amit leszűrtem, és hideg etil-metil-ketonnal mostam. A 

terméket vákuumban szárítottam.  

Törtfehér szilárd anyag, (m=235 mg, 0,7 mmol, 70%). Op.: 250°C<  (ref.: 267°C 

), 1H NMR (250 MHz; D2O) δ 7,29 (d; J = 8,9 Hz; 2H); 6,95 (d; J = 8,9 Hz; 2H); 4,08 (t; 

J = 5,7 Hz; 2H); 3,60 – 3,31 (m; 2H); 3,12 (s; 9H); 2,20 (dq; J = 11,4; 5,6 Hz; 2H); 2,09 

(s; 3H).; 13C NMR (63 MHz; D2O) δ 172,55; 155,24; 130,45; 123,79; 115,09; 64,81; 

63,94; 63,89; 63,83; 52,96; 52,90; 52,83; 22,57.; ESI-MS: +Q1 m/z=252; -Q1 m/z= 79; 

81.; IR νmax= 1674; 1603; 1545; 1513; 1476; 1414; 1363; 1318; 1241; 1060; 971; 953; 

934; 895; 835; 725; 709 cm-1. 

 

4-(3-dimetilamino-)prop-1-inil-anilin[58] (88) 

4 mL-es csavaros kupakú üvegbe bemértem 4-jód-anilint (86) (2,5 mmol, 550 

mg), 3 mol% bisz-trifenilfoszfano-palládium-dikloridot (0,075 mmol, 53 mg), 5 mol% 

CuI-ot (0,125 mmol, 24 mg) és az üveg légterét inertizáltam, feltöltöttem Ar gázzal. 3 mL 

vízmentes DIPA-ban oldottam fel a keveréket. A feleslegben vett (1,5 ekv.) N,N-dimetil, 

propargil-amin (87) (3,75 mmol, 400 µL) egy cseppjét hozzáadtam az oldathoz. A 

maradék amint színváltozás után apránként csepegtettem be. A reakcióelegyet 



 

110 

 

szobahőmérsékleten kevertettem egy éjszakán át. Feldolgozásként telített Na2CO3 oldatra 

öntöttem, dietil-éterrel extraháltam. A szerves fázist vízm. MgSO4-on szárítottam, az 

oldószert rotációs vákuumbepárlón eltávolítottam. Az anyagot közvetlenül ez után vittem 

tovább a következő lépésbe. Vörös szilárd anyag, m=438 mg (DIPA szennyezés). 

 

4-(3-dimetilamino-)prop-1-inil-acetanilid (89) 

50 mL gömblombikba bemértem a 4-(3-dimetilamino-)prop-1-inil-anilin (88) 

nyersterméket (kb. 2,5 mmol, 438 mg), és feloldottam 20 mL DCM-ben. Hozzáadtam 1,2 

ekv. ecetsavanhidridet (3 mmol, 283 µL), és egy éjszakán át kevertettem 

szobahőmérsékleten. Telített Na2CO3 oldattal és deszt. vízzel extraháltam, majd a szerves 

fázist vízmentes Na2SO4-on szárítottam, és az oldószert rotációs vákuumbepárlón 

eltávolítottam. A terméket vákuumban szárítottam. Vöröses barna szilárd anyag. (m= 453 

mg, 2,1 mmol, kb. 84%), Rf=0,68 ( DCM: MeOH= 15:1), 1H NMR (250 MHz; DMSO-

d6) δ 10,1 (s; 1H); 7,6 (d; J = 8,6 Hz; 2H); 7,3 (d; J = 8,4 Hz; 2H); 3,4 (s; 2H); 2,2 (s; 

6H); 2,1 (s; 3H).; 13C NMR (63 MHz; DMSO-d6) δ 168,43; 139,33; 131,91; 118,77; 

116,77; 84,84; 84,26; 47,79; 43,77; 24,03. 

 

3-(4-acetamido-)fenil-N,N,N-trimetilprop-2-inil-ammónium trifluormetánszulfonát 

(90) 

4-(3-dimetilamino-)prop-1-inil-acetanilidet (89) (1,25 mmol, 270 mg) mértem be 25 mL-

es gömblombikba, és feloldottam 10 mL DCM-ben. Hozzáadtam ekvivalens mennyiségű 

metil-triflátot (1,25 mmol, 141 µL), és egy éjszakán át szobahőmérsékleten kevertettem. 
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Az oldószert rotációs vákuumbepárlón eltávolítottam. A terméket vákuumban 

szárítottam. Sötétbarna szilárd anyag. (m= 451 mg, 1,2 mmol, 95%), Rf=0 ( DCM: 

MeOH= 15:1), 1H NMR (250 MHz; D2O) δ 7,6 – 7,3 (m; 4H); 4,4 (s; 2H); 3,3 (s; 9H); 

2,1 (s; 2H).; 13C NMR (63 MHz; D2O) δ 169,76; 135,95; 130,14; 117,90; 113,52; 88,31; 

73,24; 54,44; 49,90; 20,36.; 19F NMR (235 MHz; D2O) δ -80,96. 

4.8. Izotóphelyettesítés 

4.8.1. Deutériummal jelölt vegyületek előállítása és jellemzése 

 

orto-deutero-acetanilid[23d] (23a-d1) 

Kihevített Schlenk lombikba keverőbabát tettem, és bemértem 2-Br-acetanilidet (500 mg, 

2,3 mmol), majd a légteret argonnal többször átöblítettem. Feloldottam 30 mL absz. 

dietil-éterben, és az oldatot folyékony N2+EtOAc hűtőkeverékkel Dewar edényben 

hűtöttem. Részletekben hozzáadtam n-butil-lítium 2M ciklohexános oldatát (3 mL, 6 

mmol) mágneses kevertetés közben. 2 óra múlva mintát vettem DCM/víz két fázisú 

rendszerbe, majd a szerves fázisból GC mérést végeztem. Mivel a kiindulási anyag 

elreagált, a lombikot hagytam szobahőmérsékletre melegedni és nehézvizet adtam hozzá. 

A reakcióelegyet DCM-mel mostam, a szerves fázist vízmentes MgSO4-on szárítottam. 

A szárítószert leszűrtem majd az oldószert rotációs vákuumbepárlón eltávolítottam. A 

nyersterméket flash kromatográfiával tisztítottam hexán: EtOAc= 1:1 oldószerelegyben. 

Az NMR mérés szerint a H→D csere 85%-ban történt meg. 

Fehér, szilárd anyag, m=155 mg (1,1 mmol, 48%), Rf=0,19 (hexán:EtOAc= 1:1) 

1H NMR (250 MHz; CDCl3) δ 8,26 (s; 1H); 7,42 (d; J = 8,9 Hz; 1,15H); 7,23 – 7,12 (m; 

2H); 7,00 (t; J = 7,4 Hz; 1H); 2,05 (s; 3H).; 13C NMR (63 MHz; CDCl3) δ 128,9; 128,8; 

124,3; 120,0; 24,5.;  MS (EI; 70eV): m/z(%): 136(29; [M+]); 135(10); 94(100); 93(40); 

66(16). 
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2,3,4,5,6-pentadeutero-acetanilid[59] (23a-d5) 

50 mL-es gömblombikban D7-anilint (455 µL, 5 mmol) feloldottam 20 mL DCM-ben. 

Ecetsavanhidridet (567 µL, 6 mmol) csepegtettem hozzá és 40°C-on kevertettem 2 órát. 

Az oldatot telített NaHCO3 oldattal és deszt. vízzel extraháltam, majd a szerves fázist 

vízmentes Na2SO4-on szárítottam. A szárítószert leszűrtem, a szűrletről oldószert rotációs 

vákuumbepárlón távolítottam el.  

Fehér, szilárd anyag, m= 510 mg, (3.64  mmol, 73% ) Op.: 110-116°C , Rf=0,19 (hexán: 

EtOAc 2:1); 1H NMR (250 MHz; CDCl3) δ 8,23 (s; 1H); 2,13 (s; 3H)., 13C NMR (63 

MHz; CDCl3) δ 169,07; 137,95; 128,77; 128,37; 127,97; 120,18; 119,78; 119,38; 24,35.; 

MS (EI; 70eV): m/z(%): 140(29; [M+]); 98(100); 82(5); 70(12); 54(5). 

4.8.2. Reakciók kinetikai izotópeffektus vizsgálatához 

4.8.2.1. Intramolekuláris KIE 

4mL-es csavaros üvegcsébe keverőbabát tettem, és bemértem az orto-deutero-

acetanilidet (23a-d1) (68 mg, 0,5 mmol; 1 ekv.), palládium-acetátot (0,025 mmol; 5,6 mg, 

5 mol%) és keveréket feloldottam diklórmetánban (1 mL). Trifluorecetsavat (0,13 mmol; 

10 μL; 26 mol%) vagy BF3Et2O-ot (0,036 mmol, 4,5 μL, 7,2 mol%) és 4-fluor-

benzaldehidet (33i) (1 mmol; 105 μL, 2 ekv.), valamint terc-butil-hidroperoxid dekános 

(5,5M, 4Å molekulaszita) oldatát (1 mmol, 200 µL, 2 ekv.) adtam hozzá, és az üveget 

szeptummal tömített kupakkal zártam le. 30°C-ra termosztált alumínium blokkban 3 

illetve 18 órán keresztül kevertettem. Az oldószert rotációs vákuum bepárlón 

eltávolítottam. A nyersterméket oszlopkromatográfiával tisztítottam (hexán:EtOAc = 

2:1), és vákuumban szárítottam. A termékről 1H NMR spektrumot vettem fel, melyet 

összehasonlítottam az izotópjelölést nem tartalmazó termék (4.12 fejezet) spektrumával. 

BF3Et2O
 –tal, 3 órán át végzett reakció terméke: 
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1H NMR (250 MHz; CDCl3) δ 10;59 (s; 1H); 8;53 (d; J = 8;4 Hz; 0;37H); 7;70 (dd; J = 

8;6; 5;5 Hz; 2H); 7;56 – 7;39 (m; 2H); 7;08 (dt; J = 15;3; 8;1 Hz; 3H); 2;16 (s; 3H). 

A termékkeverék összetétele: „A” acetanilidből származó termék és „1-A” D1-

acetanilidből származó termék. 

0,37 = 0,15A+(1-A)1,15 

0,78=A → (1-A)=22, tehát a termékkeverékben 3,54:1 arányban található az 

acetanilidből és a deutero-izotopológból keletkezett termék. KIE = 3,54. 

BF3Et2O
 –tal, 24 órán át végzett reakció terméke: 

1H NMR (250 MHz; CDCl3) δ 10,61 (s; 1H); 8,56 (d; J = 8,3 Hz; 0,38H); 7,85 – 7,62 (m; 

2H); 7,59 – 7,36 (m; 2H); 7,22 – 6,94 (m; 3H); 2,19 (s; 3H). 

Trifluorecetsavval, 3 órán át végzett reakció terméke: 

1H NMR (250 MHz; DMSO-d6) δ 10,62 (s; 1H); 8,56 (d; J = 8,4 Hz; 0,4H); 8,07 (t; J = 

7,0 Hz; 0,26H); 7,72 (t; J = 7,0 Hz; 2H); 7,52 (dd; J = 14,2; 7,4 Hz; 2H); 7,11 (dt; J = 

15,4; 8,0 Hz; 4H); 2,20 (s; 3H). 

A termékkeverék összetétele: „A” acetanilidből származó termék és „1-A” D1-

acetanilidből származó termék. 

0,34 = 0,15A+(1-A)1,15 

0,8=A → (1-A)=2, tehát a termékkeverékben 4:1 arányban található az acetanilidből és 

a deutero-izotopológból keletkezett termék. KIE = 4. 

Trifluorecetsavval, 24 órán át végzett reakció terméke: 

1H NMR (250 MHz; CDCl3)δ 10,56 (s; 1H); 8,50 (d; J = 8,4 Hz; 0;34H); 8,02 (dd; J = 

8,7; 5,6 Hz; 0;26H); 7,66 (dd; J = 8,6; 5,4 Hz; 2H); 7,52 – 7,37 (m; 2H); 7,05 (dt; J = 

15,8; 8,1 Hz; 3H); 2,14 (s; 3H). 

 

4.8.2.2. Intermolekuláris KIE 

4mL-es csavaros üvegcsébe keverőbabát tettem, és bemértem acetanilidet (23a) (67,5 mg, 

0,5 mmol; 1 ekv.), D5-acetanilidet (23a-d5) (700mg, 0,5 mmol; 1 ekv.) palládium-acetátot 
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(0,05 mmol; 11,2 mg, 5+5 mol%) és a keveréket feloldottam diklórmetánban (1 mL). 

Trifluorecetsavat (0,26 mmol; 20 μL; 26+26 mol%) vagy BF3Et2O-ot (0,072 mmol, 9 

μL, 7,2+7,2 mol%) és 4-fluor-benzaldehidet (33i) (2 mmol; 211μL, 2+2 ekv.), valamint 

terc-butil-hidroperoxid dekános (5,5M, 4Å molekulaszita) oldatát (2 mmol, 400 µL, 2 

ekv.) adtam hozzá, és az üveget szeptummal tömített kupakkal zártam le. 30°C-ra 

termosztált alumínium blokkban 3 órán keresztül kevertettem. A reakcióelegyet NaHCO3 

oldattal extraháltam, a szerves fázisokat vízmentes Na2SO4-on szárítottam. A szárítószert 

leszűrtem, az oldószert rotációs vákuum bepárlón eltávolítottam. A nyerstermékek 

keverékét és az el nem reagált kiindulási anyagokat oszlopkromatográfiával tisztítottam 

(hexán:EtOAc = 1:1), és vákuumban szárítottam. A termékkeverékről és a visszamaradt 

kiindulási anyagok keverékéről 1H NMR spektrumot vettem fel, belső standardnek 

dibróm-metánt használtam (0,5 mmol, δ= 5,38 ppm, 2H). 

BF3Et2O
 –tal végzett kísérlet visszanyert kiindulási anyagai: 

1H NMR (250 MHz; DMSO-d6) δ 9,92 (s; 1H); 7,60 (d; J = 6,7 Hz; 1H); 7,27 (t; J = 6,4 

Hz; 1H); 7,01 (t; J = 6,3 Hz; 0,37H); 2,06 (s; 3,29H). 

Trifluorecetsavval végzett kísérlet visszanyert kiindulási anyagai: 

1H NMR (250 MHz; DMSO-d6) δ 9,92 (s; 1H); 7,59 (d; J = 7,8 Hz; 1H); 7,27 (t; J = 7,8 

Hz; 1H); 6,99 (d; J = 7,3 Hz; 0,45H); 2,05 (s; 3,19H). 

4.8.2.3. Reakciókövetés a D0-, D5-acetanilideken 

4 mL-es csavaros üvegcsébe keverőbabát tettem, és bemértem a választott acetanilidet 

(23) (0,1 mmol; 1 ekv.), palládium-acetátot (0,005 mmol; 1,1 mg, 5 mol%) és keveréket 

feloldottam diklórmetánban (0,2 mL). Trifluorecetsavat (0,026 mmol; 2 μL; 26 mol%) 

vagy BF3Et2O-ot (0,0072 mmol, 0,9 μL, 7,2 mol%) és 4-fluor-benzaldehidet (33i) (0,2 

mmol; 21 μL, 2 ekv.), valamint terc-butil-hidroperoxid dekános (5,5M, 4Å 

molekulaszita) oldatát (0,2 mmol, 40 µL, 2 ekv.) adtam hozzá, és az üveget szeptummal 

tömített kupakkal zártam le. 30°C-ra termosztált alumínium blokkban 24 órán keresztül 

kevertettem. Időközönként 10 μL mintát vettem belőle, amelyet acetonnal hígítva GC-

FID készüléken mértem. 
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4.9.  Reakciókövetés 19F NMR méréssel 

Nitrogén atmoszférában (glove boxban) 4-fluor-acetanilidet (23q) (77 mg, 0,5 mmol), 

Pd(OAc)2-ot (5,6 mg, 0,025 mmol, 5 mol%)és B(C6F5)3-t (19 mg, 0,036 mmol, 7,2 mol%) 

feloldottam 0,5 mL vízmentes, DCM-d2-ben. Hozzáadtam 4-fluor-benzaldehidet (33i) 

(105 µL, 1 mmol) és TBHP 5,5M dekáns oldatát (200 µL, 1 mmol), majd 

homogenizáltam. Szeptummal tömített kupakkal zárható NMR csőbe töltöttem, amelyet 

szobahőmérsékleten tároltam. Közvetlenül az összeállítás után, majs 7, 24 és 48 óra 

elteltével is felvettem az oldat 19F NMR spektrumát.  

Lewis bázis-borán párok mintaelőkészítése:  

A reakcióelegyhez szükséges arányban mértem össze a boránt (57) az egyes Lewis-

bázikus partnerekkel 0,5 mL CD2Cl2-ben, majd rögtön felvettem a keverék 19F 

spektrumát. 

Pd(OAc)2/B(C6F5)3 = 0.69 ekv. (5,6 mg, 0,025 mmol) / 1 ekv. (19 mg, 0,036 mmol) 

NH4OAc/B(C6F5)3 = 0.69 ekv.(1,9 mg, 0,025 mmol) / 1 ekv. (19 mg, 0,036 mmol) 

4-fluor-acetanilid (23q)/B(C6F5)3 = 13.9 ekv. (77 mg, 0,5 mmol)/ 1 ekv. (19 mg, 0,036 

mmol) 

4-fluor-benzaldehid (33i)/B(C6F5)3 = 27.8 ekv.(105 µL, 1 mmol) / 1 ekv. (19 mg, 0,036 

mmol) 

4.10. IR mérések leírása 

In situ képzett borán (57)-benzaldehid (33q) addukt mérése: 

20 mg/ mL (36 mM) törzsoldatot készítettem trisz(pentafluor-fenil)-boránból (57) 

vízmentes diklórmetánnal glove boxban. 4 mL-es csavaros üvegbe benzaldehidet (33q) 

mértem be (2 µL, 0,02 mmol) és 0,5 mL törzsoldatot adtam hozzá és homogenizáltam. 

Az üveget szeptummal tömített kupakkal zártam le. Ezen keresztül merítettem az oldatba 

az IR mérőfejet.  

Borán (57) –benzaldehid (33q) addukt előállítása: 

Nitrogén atmoszférában (glove boxban) egy kihevített 20 mL-es csavaros kupakú üvegbe 

keverőbabát tettem és bemértem trisz(pentafluor-fenil)-boránt (57) (119 mg, 0,23 mmol). 

5 mL vízmentes toluolban oldottam fel és hozzáadtam benzaldehidet (33q) (23 µL , 0,23 

mmol), majd 5 percig kevertettem. Az oldószert rövid utas vákuumdesztillációval 
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eltávolítottam, a visszamaradt sűrű sárga olajhoz 5 mL hexánt adtam és ultrahangos 

fürdőben szonikáltattam 5 percig. Fehér csapadék vált ki, amit leszűrtem, hideg hexánnal 

mostam, és vákuumban szárítottam. Fehér szilárd anyag (m= 61 mg, 43%) IR νmax= 1648, 

1620, 1600, 1573, 1518, 1458, 1379, 1327, 1286, 1241, 1182, 1103, 984, 969, 861, 790, 

775, 721, 678 cm-1.  

Az adduktról szilárd formában és toluolos valamint diklórmetános oldatban is IR 

spektrumot mértem. 

Reakciókövetés in situ IR méréssel: 

Kihevített, 4 mL-es üvegcsébe keverőbabát tettem és bemértem acetanilidet (23a) (27 mg, 

0,2 mmol), palladium-acetátot (2,2 mg, 0,01 mmol, 5 mol%) és trisz(pentafluor-fenil)-

boránt (57)  (7,4 mg, 0,014 mmol, 7,2 mol%), majd feloldottam 0,4 mL DCM-ben. 

Hozzáadtam 4-fluor-benzaldehidet (33i) (42 µL, 0,4 mmol, 2 ekv.) és TBHP 5,5M 

dekános oldatát (80 µL, 0,4 mmol, 2 ekv.). Az üveget szeptummal tömített kupakkal 

zártam le, azon keresztül vezettem be az IR mérőfejet és kevertetni kezdtem a 

reakcióelegyet. 20 órán keresztül alumínium blokkban 30°C- ra termosztálva kevertettem, 

és 1 perc gyakorisággal rögzítettem róla IR spektrumot 

4.11. Általános eljárás az acetamido benzofenonok előállítására 

Nitrogén atmoszféra alatt (glove boxban) kihevített 4mL-es csavaros üvegcsébe 

keverőbabát tettem, és bemértem a kívánt amidot (0,5 mmol; 1 ekv.), palládium-acetátot 

(0,025 mmol; 5,6 mg, 5 mol%) és keveréket feloldottam vízmentes diklórmetánban (1 

mL). Trisz(pentafluor-fenil)-boránt (57) (0,036 mmol; 18 mg; 7.2 mol%) és a megfelelő 

aldehidet (33) (1 mmol; 2 ekv.), valamint terc-butil-hidroperoxid dekános (5,5M, 4Å 

molekulaszita) oldatát (1 mmol, 200 µL, 2 ekv.) adtam hozzá, és az üveget szeptummal 

tömített kupakkal zártam le. Elszívófülkében 30°C-ra termosztált alumínium blokkban 

18 órán keresztül kevertettem. Az oldatot diklórmetánnal hígítottam, 1N sósavval és 

desztillált vízzel extraháltam. Az egyesített szerves fázisokat vízmentes Na2SO4-on 

szárítottam. Az oldószert rotációs vákuum beprálón eltávolítottam. A nyersterméket 

oszlopkromatográfiával tisztítottam, és vákuumban szárítottam. A kromatográfiás 

részletek a vegyületek leírásában találhatók. 
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4.12. Acetamido-benzofenonok jellemzése 

 

N-(2-(2-fluor-)benzoil-)fenil-acetamid[60] (35aa) 

Oszlopkromatográfiával tisztítottam (hexán: EtOAc 2:1), és vákuumban szárítottam.  

Világos barna szilárd anyag (m= 70 mg, 0,27 mmol, 54% ) Op.: 100°C (ref.:81-93°C) , 

Rf=0.30 ( hexán: EtOAc 2:1),1H NMR (250 MHz; CDCl3) δ 11,21 (s; 1H); 8,60 (d; J = 

8,5 Hz; 1H); 7,49 – 7,26 (m; 4H); 7,17 – 6,98 (m; 2H); 6,91 (t; J = 7,6 Hz; 1H); 2,13 (s; 

3H).; 13C NMR (63 MHz; CDCl3) δ 197,25; 169,85; 141,45; 135,73; 134,32 (d; J = 1,8 

Hz); 133,32; 133,19; 130,40 (d; J = 2,6 Hz); 127,93; 127,69; 124,49 (d; J = 3,6 Hz); 

122,55; 121,06; 116,73; 116,39; 25,63,; MS (EI; 70eV): m/z(%): 257(28; [M+]); 214 

(100); 195 (20); 185 (11); 134(18); 120(34); 92(16); 75(7); 65(8).; IR νmax=929; 1223; 

1253; 1279; 1320; 1451; 1488; 1525; 1585; 1611; 1641; 1700 cm-1. 

 

N-(2-(2-klór-)benzoil-)fenil-acetamid[60] (35ab)   

Oszlopkromatográfiával tisztítottam (hexán: EtOAc 2:1), és vákuumban szárítottam.  

Törtfehér szilárd anyag (m= 60 mg, 0,22 mmol, 44 % ) Op.: 80°C (ref.:160°C), Rf=0.64 

( hexán: EtOAc 2:1), 1H NMR (250 MHz, CDCl3) δ 10.66 (s, 1H), 8.54 (d, J = 8.4 Hz, 

1H), 7.64 – 7.27 (m, 6H), 7.01 (t, J = 7.6 Hz, 1H), 2.14 (s, 3H)., 13C NMR (63 MHz, 

CDCl3) δ 198.13, 169.37, 140.61, 140.30, 134.72, 133.35, 132.42, 129.70, 127.98, 

122.84, 122.33, 121.76, 77.16, 25.24., MS (EI, 70eV): m/z(%): 273(20, [M+]), 233 (17), 

167 (15), 134(23), 120(45), 92(22), 75(12), 65(12)., IR νmax=690; 1257; 1298; 1420; 

1449; 1521; 1581; 1640; 1700 cm-1. 
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N-(2-(2-bróm-)benzoil-)fenil-acetamid (35ac)   

Oszlopkromatográfiával tisztítottam (hexán: EtOAc 2:1), és vákuumban szárítottam.  

Barna szilárd anyag (m= 134 mg, 0,42 mmol, 84% ) Op.:125°C, Rf=0.56 ( hexán: EtOAc 

2:1), 1H NMR (250 MHz; CDCl3) δ 11,48 (s; 1H); 8,72 (d; J = 8,5 Hz; 1H); 7,62 – 7,45 

(m; 2H); 7,38 – 7,17 (m; 4H); 6,93 (t; J = 7,6 Hz; 1H); 2,23 (s; 3H).; 13C NMR (63 MHz; 

CDCl3) δ 200,26; 170,18; 142,33; 141,17; 136,32; 135,06; 133,61; 131,62; 128,94; 

127,66; 122,71; 121,39; 121,07; 119,62; 25,99.; MS (EI, 70eV): m/z(%): 317(16, [M+]), 

277(12), 196(100), 167(16), 157(5), 139(7), 134(11), 120(14), 92(8), 65(4)., IR νmax= 

655; 704; 742; 1250; 1433; 1454; 1525; 1584; 1644; 1701 cm-1. 

 

N-(2-(2-metil)-benzoil-)fenil-acetamid[60] (35ad) 

Oszlopkromatográfiával tisztítottam (hexán: EtOAc 2:1), és vákuumban szárítottam.  

Törtfehér szilárd anyag (m= 77 mg, 0,30 mmol, 61% ) Op.: 95-98°C (ref.: 104°C) , 

Rf=0.66 ( hexán: EtOAc 1:1), 1H NMR (250 MHz; CDCl3) δ 11,48 (s; 1H); 8,67 (d; J = 

8,4 Hz; 1H); 7,47 (t; J = 7,9 Hz; 1H); 7,38 – 7,08 (m; 5H); 6,92 (d; J = 7,6 Hz; 1H); 2,20 

(d; J = 2,6 Hz; 6H).; 13C NMR (63 MHz; CDCl3) 202,95; 169,65; 141,60; 139,36; 135,97; 

135,37; 134,57; 131,00; 130,32; 127,95; 125,44; 122,55; 122,24; 120,82; 77,16; 25,59; 

19,80.; MS (EI, 70eV): m/z(%): 253(7, [M+]), 210(100), 196(19), 180(8), 167(8), 

134(11), 120(19), 91(24), 65(15)., IR νmax= 925; 1257; 1294; 1316; 1421; 1451; 1525; 

1585; 1607; 1637; 1700 cm-1. 
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N-(2-(3-fluor-)benzoil-)fenil-acetamid[60] (35ae)  

Oszlopkromatográfiával tisztítottam (hexán: EtOAc 2:1), és vákuumban szárítottam.  

Sárga szilárd anyag (m= 78 mg, 0,3 mmol, 61 % ) Op.:96 °C (ref.:sárga sűrű olaj) , 

Rf=0.27 ( hexán: EtOAc 2:1), 1H NMR (250 MHz; CDCl3) δ 10,65 (s; 1H); 8,53 (d; J = 

8,3 Hz; 1H); 7,56 – 7,28 (m; 5H); 7,25 – 7,16 (m; 1H); 7,00 (t; J = 7,6 Hz; 1H); 2,13 (s; 

3H).; 13C NMR (63 MHz; CDCl3) δ 198,05; 169,20; 164,36; 160,41; 140,68; 140,55; 

134,57; 133,28; 130,07; 129,95; 125,66; 125,61; 122,85; 122,18; 121,66; 119,59; 119,25; 

116,75; 116,39; 77,16; 25,16.; MS (EI, 70eV): m/z(%): 257(28, [M+]), 214 (100), 195 

(10), 185 (13), 134(13), 120(33), 92(15), 75(7), 65(8)., IR νmax=1272; 1294; 1313; 1447; 

1521; 1585; 1641; 1700 cm-1. 

 

N-(2-(3-klór-)benzoil-fenil-acetamid[60] (35af)   

Oszlopkromatográfiával tisztítottam (hexán: EtOAc 2:1), és vákuumban szárítottam.  

Sárga sűrű olaj (m= 87 mg, 0,32 mmol,63 % ), Op: (ref.: 76-82°C), Rf=0.54 ( hexán: 

EtOAc 2:1), 1H NMR (250 MHz; CDCl3) δ 10;65 (s; 1H); 8;51 (d; J = 8;4 Hz; 1H); 7;57 

(t; J = 1;7 Hz; 1H); 7;52 – 7;26 (m; 5H); 6;99 (t; J = 7;6 Hz; 1H); 2;12 (s; 3H).; 13C NMR 

(63 MHz; CDCl3) δ 197;87; 169;19; 140;33; 140;04; 134;46 (d; J = 2;2 Hz); 133;12; 

132;20; 129;46 (d; J = 1;2 Hz); 127;77; 122;64; 122;12; 121;54; 25;01.; MS (EI, 70eV): 

m/z(%): 273(21, [M+]), 233 (18), 214(6), 196 (47), 167 (15),139 (15), 134(23), 120(45), 

111 (20), 92(22), 75(11), 65(10)., IR νmax=687; 1257; 1294; 1420; 1447; 1521; 1581; 

1641; 1700 cm-1. 
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N-(2-(3-bróm-)benzoil-)fenil-acetamid[60] (35ag) 

Oszlopkromatográfiával tisztítottam (hexán: EtOAc 2:1), és vákuumban szárítottam.  

Törtfehér szilárd anyag (m= 134 mg, 0.42 mmol, 84% ) Op.:75 °C (ref.:sárga sűrű olaj), 

Rf=0.57 ( hexán: EtOAc 2:1), 1H NMR (250 MHz; CDCl3) δ 10,75 (s; 1H); 8,63 (d; J = 

8,5 Hz; 1H); 7,83 (t; J = 1,8 Hz; 1H); 7,72 (d; J = 8,0 Hz; 1H); 7,59 (t; J = 6,8 Hz; 2H); 

7,52 (d; J = 7,9 Hz; 1H); 7,36 (t; J = 7,8 Hz; 1H); 7,15 – 7,05 (m; 1H); 2,23 (s; 3H).; 13C 

NMR (63 MHz; CDCl3) δ 198,18; 169,33; 140,76; 140,59; 135,42; 134,87; 133,49; 

132,66; 129,98; 128,49; 122,74; 122,35; 121,76; 25,42.; MS (EI, 70eV): m/z(%): 317(19, 

[M+]), 276 (81), 196(100), 167 (40),155 (21), 134(48), 120(87), 92(44), 75(17), 65(26)., 

IR νmax=656; 673; 705; 735; 1160; 1249; 1279; 1298; 1316; 1372; 1414; 1451; 1525; 

1559; 1585; 1607; 1645; 1700 cm-1. 

 

N-(2-(3-metil)-benzoil-)fenil-acetamid[61] (35ah)  

Oszlopkromatográfiával tisztítottam (hexán: EtOAc 2:1), és vákuumban szárítottam.  

Barna szilárd anyag (m= 100 mg, 0,39 mmol, 79 % ) Op.: 73°C (ref.: 75-76 °C) , Rf=0.75 

( hexán: EtOAc 2:1), 1H NMR (250 MHz; CDCl3) δ 10,77 (s; 1H); 8,56 (d; J = 8,6 Hz; 

1H); 7,55 – 7,38 (m; 4H); 7,37 – 7,21 (m; 2H); 7,02 (t; J = 7,6 Hz; 1H); 2,35 (s; 3H); 2,16 

(s; 3H).; 13C NMR (63 MHz; CDCl3) δ 200,26; 169,67; 140,72; 138,99; 138,62; 134,51; 

133,86; 133,69; 130,68; 128,53; 127,58; 123,86; 122,48; 121,91; 25,60; 21,72,; MS (EI, 

70eV): m/z(%): 253(33, [M+]), 210(100), 196(88), 180(15), 167(12), 134(22), 120(32), 

119(14), 91(28), 65(18)., IR νmax=735; 1096; 1119; 1163; 1208; 1272; 1294; 1316; 1447; 

1521; 1585; 1604; 1637; 1697 cm-1. 
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N-(2-(4-fluor-)benzoil-)fenil-acetamid[15b] (35ai) 

Oszlopkromatográfiával tisztítottam (hexán: EtOAc 2:1), és vákuumban szárítottam.  

Törtfehér szilárd anyag (m= 117 mg, 0,46 mmol, 92% ) Op.: 95-104°C (ref.: 102°C), 

Rf=0,39 ( hexán: EtOAc 2:1), 1H NMR (250 MHz; CDCl3) δ 10,61 (s; 1H); 8,59 (d; J = 

8,4 Hz; 1H); 7,74 (dd; J = 8,7; 5,4 Hz; 2H); 7,54 (dd; J = 18,1; 7,7 Hz; 2H); 7,22 – 7,03 

(m; 3H); 2,20 (s; 3H).; 19F NMR (235 MHz; CDCl3) δ -105,47 (s).;13C NMR (63 MHz; 

CDCl3) δ 197,94; 169,07; 167,40; 163,35; 140,28; 134,73 (d; J = 3,1 Hz); 134,23; 133,00; 

132,56 (d; J = 9,2 Hz),; 123,34; 122,12; 121,74; 115,70; 115,36; 25,18.; MS (EI, 70eV): 

m/z(%): 257(62, [M+]), 215(100), 198(24), 185(44), 170(6), 157(6), 134(18), 120(25), 

95(33), 75(11), 65(7)., IR νmax= 854; 925; 1156; 1238; 1260; 1294; 1447; 1521; 1581; 

1600; 1637; 1700 cm-1. 

 

N-(2-(4-klór-)benzoil-)fenil-acetamid[60] (35aj)  

Oszlopkromatográfiával tisztítottam (hexán: EtOAc 2:1), és vákuumban szárítottam.  

Törtfehér szilárd anyag (m= 65 mg, 0,24 mmol,47 % ) Op.: 121°C (ref.:122-126°C), 

Rf=0.54 ( hexán: EtOAc 2:1), 1H NMR (250 MHz; CDCl3) δ 10,67 (s; 1H); 8,58 (d; J = 

8,3 Hz; 1H); 7,67 – 7,39 (m; 6H); 7,07 (t; J = 7,6 Hz; 0H); 2,20 (s; 3H).; 13C NMR (63 

MHz; CDCl3) δ 198,25; 169,26; 140,43; 139,05; 136,88; 134,47; 133,14; 131,35; 128,71; 

123,14; 122,23; 121,79; 77,16; 25,23.; MS (EI, 70eV): m/z(%): 273(21, [M+]), 230 (100), 

214(7), 196 (50), 167 (14),139 (16), 134(21), 120(46), 111 (22), 92(21), 75(12), 65(12)., 

IR νmax= 928; 1246; 1262; 1297; 1316; 1449; 1525; 1585; 1642; 1699 cm-1. 
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N-(2-(3-bróm-)benzoil-)fenil-acetamid[60] (35ak) 

Oszlopkromatográfiával tisztítottam (hexán: EtOAc 2:1), és vákuumban szárítottam.  

Törtfehér szilárd anyag (m= 83 mg, 0,26 mmol,52 % ) Op.:142 °C (ref.:142°C) , Rf=0.63 

( hexán: EtOAc 2:1), 1H NMR (250 MHz; CDCl3) δ 10,68 (s; 1H); 8,59 (d; J = 8,4 Hz; 

1H); 7,54 (dt; J = 24,7; 8,2 Hz; 6H); 7,06 (t; J = 7,6 Hz; 1H); 2,20 (s; 3H).; 13C NMR (63 

MHz; CDCl3) δ 193,11; 163,88; 135,20; 132,05; 129,21; 127,85; 126,37; 126,11; 122,31; 

117,72; 116,89; 116,45; 19,94.; MS (EI, 70eV): m/z(%): 317(19, [M+]), 276 (100), 

196(50), 167 (41),155 (24), 134(40), 120(58), 92(33), 76(19), 65(18)., IR νmax= 739; 923; 

1234; 1258; 1272; 1447; 1523; 1582; 1639; 1700 cm-1. 

 

N-(2-(4-metil-)benzoil-)fenil-acetamid[60] (35al) 

Oszlopkromatográfiával tisztítottam (hexán: EtOAc 2:1), és vákuumban szárítottam.  

Törtfehér szilárd anyag (m= 57 mg, 0,23 mmol, 45% ) Op.: 108-112°C (ref.:106-115 °C) 

, Rf=0.58 ( hexán: EtOAc 1:1), 1H NMR (250 MHz; CDCl3) δ 10,64 (s; 1H); 8,52 (d; J = 

8,4 Hz; 1H); 7,50 (dd; J = 19,1; 8,0 Hz; 4H); 7,20 (d; J = 8,0 Hz; 2H); 6,99 (t; J = 7,6 Hz; 

1H); 2,36 (s; 3H); 2,13 (s; 3H).; 13C NMR (63 MHz; CDCl3) δ 199,28; 169,14; 143,47; 

140,19; 135,81; 133,92; 133,24; 130,19; 129,00; 123,66; 122,01; 121,54; 25,23; 21,64.; 

MS (EI, 70eV): m/z(%): 253(20, [M+]), 210(100), 196(38), 180(12), 167(8), 134(19), 

120(23), 91(27), 65(17)., IR νmax=925; 1257; 1272; 1294; 1316; 1447; 1521; 1581; 1604; 

1637; 1697 cm-1. 
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N-(2-propionil-)fenil-acetamid[62] (35am)  

Oszlopkromatográfiával tisztítottam (DCM: EtOAc 2:1), és vákuumban szárítottam.  

Sárga szilárd anyag (m= 96 mg, 0,5 mmol, 50 % ) Op.: 62°C , Rf=0.52 

(DCM:EtOAc=2:1), 1H NMR (250 MHz, CDCl3) δ 11.66 (s, 1H), 8.63 (d, J = 8.4 Hz, 

1H), 7.81 (d, J = 7.3 Hz, 1H), 7.42 (t, J = 7.9 Hz, 1H), 2.96 (q, J = 7.2 Hz, 2H), 2.13 (s, 

3H), 1.11 (t, J = 7.2 Hz, 3H)., 13C NMR (63 MHz, CDCl3) δ 205.32, 169.44, 140.85, 

134.73, 130.55, 122.24, 121.33, 120.68, 33.09, 25.51, 8.36., MS (EI, 70eV): m/z(%): 

191(9, [M+]), 162 (56), 149 (7), 144(5),134(7), 120(100), 92(20)., IR νmax=697; 725; 735; 

1085; 1134; 1208; 1299; 1451; 1521; 1585; 1656; 1697 cm-1. 

 

N-(2-butiril-)fenil-acetamid[60] (35an)  

Oszlopkromatográfiával tisztítottam (hexán: EtOAc 2:1), és vákuumban szárítottam.  

Barna szilárd anyag (m= 36 mg, 0,18 mmol,35 % ) Op.: 40-42°C (ref.:43-46 °C) , Rf=0.73 

( hexán: EtOAc 2:1), 1H NMR (250 MHz; CDCl3) δ 11,73 (s; 1H); 8,70 (d; J = 8,4 Hz; 

1H); 7,89 (d; J = 8,0 Hz; 1H); 7,60 – 7,40 (m; 1H); 7,09 (d; J = 7,6 Hz; 1H); 2,97 (t; J = 

7,3 Hz; 2H); 2,21 (s; 3H); 1,74 (q; J = 7,3 Hz; 2H); 0,99 (t; J = 7,4 Hz; 3H).; 13C NMR 

(63 MHz; CDCl3) δ 205,13; 169,60; 141,05; 134,88; 130,80; 122,35; 121,67; 120,91; 

41,95; 25,60; 18,07; 13,86.; MS (EI, 70eV): m/z(%): 205(2, [M+]), 162 (96),148 (5), 144 

(9), 135(7), 120(100), 92(20), 76(6), 65(15)., IR νmax=661; 705; 741; 974; 1205; 1242; 

1301; 1372; 1454; 1525; 1585; 1656; 1697 cm-1. 
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N-(2-(2-fenil-)acetil-)fenil-acetamid[63] (35ao) 

Oszlopkromatográfiával tisztítottam (előbb hexán: EtOAc 2:1, majd DCM: EtOAc 8:1), 

és vákuumban szárítottam.  

Törtfehér szilárd anyag (m= 40 mg, 0,16 mmol,16% ) Op.: 97°C (ref: 99-100 °C), Rf=0.81 

(DCM:EtOAc= 8:1), 1H NMR (250 MHz; CDCl3) δ 11,63 (s; 1H); 8,73 (d; J = 8,4 Hz; 

1H); 8,00 (d; J = 7,3 Hz; 1H); 7,52 (t; J = 7,4 Hz; 1H); 7,40 – 7,17 (m; 5H); 7,08 (t; J = 

7,5 Hz; 1H); 4,31 (s; 2H); 2,15 (s; 3H).; 13C NMR (63 MHz; CDCl3) δ 202,23; 169,68; 

141,55; 135,36; 134,24; 131,24; 129,62; 128,85; 127,29; 122,42; 121,09; 120,97; 46,79; 

25,70.; MS (EI, 70eV): m/z(%):253(1, [M+]), 196(1), 162(100), 144(7), 120(40), 92(18), 

65(11)., IR νmax=697; 1238; 1268; 1420; 1454; 1510; 1521; 1540; 1559; 1700; 1719; 

1734; 1771 cm-1. 

 

N-(2-benzoil-)fenil-acetamid[64] (35aq) 

Oszlopkromatográfiával tisztítottam (hexán: EtOAc 2:1), és vákuumban szárítottam.  

Törtfehér szilárd anyag (m= 82 mg, 0,34 mmol, 69% ) Op.: 64-70°C  (ref.: 73-82°C), 

Rf=0.52 ( hexán: EtOAc 1:1), 1H NMR (250 MHz; CDCl3) δ 10,73 (s; 1H); 8,54 (d; J = 

8,5 Hz; 1H); 7,61 (d; J = 7,1 Hz; 2H); 7,56 – 7,30 (m; 5H); 6,99 (t; J = 7,6 Hz; 1H); 2,14 

(s; 3H).; 13C NMR (63 MHz; CDCl3) 199,70; 169,26; 140,43; 138,60; 134,25; 133,50; 

132,51; 129,88; 128,32; 123,27; 122,08; 121,54; 25,25.; MS (EI, 70eV): m/z(%): 239(11, 

[M+]), 196(100), 198(24), 180(74), 167(14), 134(15), 120(31), 105(14),  92(17), 77(34), 

65(11), 51(13)., IR νmax= 702; 925; 1257; 1294; 1316; 1447; 1518; 1637; 1693 cm-1. 
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N-(2-naft-2-oil-)fenil-acetamid[65] (35ar) 

Oszlopkromatográfiával tisztítottam (hexán: EtOAc 2:1), és vákuumban szárítottam.  

Sárga szilárd anyag (m= 91 mg, 0,32 mmol, 63% ) Op.: 86-91°C (ref.:118-119°C) , 

Rf=0.57 ( hexán: EtOAc 1:1), 1H NMR (250 MHz; CDCl3) δ 10,78 (s; 1H); 8,65 (d; J = 

8,3 Hz; 1H); 8,17 (s; 1H); 8,05 – 7,73 (m; 4H); 7,61 (q; J = 8,5; 7,4 Hz; 4H); 7,10 (t; J = 

7,6 Hz; 1H); 2,23 (s; 3H).; 13C NMR (63 MHz; CDCl3) δ 199,59; 169,24; 140,47; 135,85; 

135,27; 134,24; 133,54; 132,19; 131,83; 129,49; 128,61; 128,45; 127,91; 127,10; 125,62; 

123,77; 122,22; 121,73; 25,36.; MS (EI, 70eV): m/z(%): 289(14, [M+]), 246(100), 230(7), 

217(13), 155(6), 134(11), 127(28), 120(11),  92(8), 77(4), 65(4)., IR νmax=656; 697; 742; 

1201; 1234; 1275; 1294; 1421; 1447; 1521; 1581; 1637; 1697 cm-1. 

 

N-(2-(4-fluor-)benzoil, 6-metil-)fenil-acetamid (35bi)   

Oszlopkromatográfiával tisztítottam (hexán: EtOAc 2:1), és vákuumban szárítottam.  

Világos barna szilárd anyag (m= 29 mg, 0,11 mmol, 21 % ) Op.: 146°C , Rf=0.70 ( hexán: 

EtOAc 2:1), 1H NMR (250 MHz; CDCl3) δ 8,68 (s; 1H); 7,88 (dd; J = 8,6; 5,6 Hz; 2H); 

7,49 – 7,29 (m; 1H); 7,28 – 6,98 (m; 4H); 2,26 (s; 3H); 2,01 (s; 3H).;  13C NMR (63 MHz; 

CDCl3) δ 196,28; 168,92; 136,03; 134,36; 134,11; 133,88; 133,57 (d; J = 3,2 Hz),; 

133,36; 133,21; 127,73; 125,49; 115,74; 115,39; 23,47; 18,76.; 19F NMR (235 MHz; 

CDCl3) δ -104,80.; MS (EI, 70eV): m/z(%): 271(13, [M+]), 228 (100), 212 (8), 198 (9), 

148(20), 123(16), 106(8), 95(22), 75(6)., IR νmax= 705; 1152; 1242; 1264; 1421; 1436; 

1458; 1473; 1492; 1507; 1521; 1540; 1559; 1600; 1652; 1671; 1686; 1700; 1719; 1734 

cm-1; HRMS m/z [M+H]+ C16H15FNO2 összegképletre számított: 272.1087; mért 

272.1086. 
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N-(2-(4-fluor-)benzoil, 6-metoxi-)fenil-acetamid (35ci) 

Oszlopkromatográfiával tisztítottam (hexán: EtOAc 1:1), és vákuumban szárítottam.  

Törtfehér szilárd anyag (m= 46 mg, 0,16 mmol, 32% ) Op.: 163°C , Rf=0.46 ( hexán: 

EtOAc 1:1), 1H NMR (250 MHz; CDCl3) δ 8,01 (s; 1H); 7,92 (dd; J = 8,7; 5,6 Hz; 2H); 

7,12 (dt; J = 15,0; 8,3 Hz; 3H); 6,97 (d; J = 8,2 Hz; 1H); 6,89 (d; J = 7,7 Hz; 1H); 3,81 

(s; 3H); 2,02 (s; 3H).;13C NMR (63 MHz; CDCl3) δ 193,70; 163,44; 151,65; 145,53; 

133,76; 133,31 (d; J = 2,8 Hz),; 133,00; 132,86; 124,89; 123,78; 120,94; 115,33; 114,98; 

112,77; 55,89; 23,53.; 19F NMR (235 MHz; CDCl3) δ -106,19.; MS (EI, 70eV): m/z(%): 

287(26, [M+]), 245 (100), 244 (97), 230 (41), 207(34), 123(41), 95(51)., IR νmax= 735; 

1152; 1242; 1264; 1283; 1305; 1462; 1503; 1600; 1671; 1700; 1719; 1734 cm-1, HRMS 

m/z [M+H]+ C16H15FNO3 összegképletre számolt: 288.1036; mért 288.1037. 

 

N-(2-(4-fluor-)benzoil, 5-metil-)fenil-acetamid (35fi)  

Oszlopkromatográfiával tisztítottam (hexán: EtOAc 2:1), és vákuumban szárítottam.  

Törtfehér szilárd anyag (m= 98 mg, 0,36 mmol, 72 % ) Op.:118 °C , Rf=0.70 ( hexán: 

EtOAc 2:1), 1H NMR (250 MHz; CDCl3) δ 10,83 (s; 1H); 8,45 (s; 1H); 7,76 – 7,59 (m; 

2H); 7,39 (d; J = 8,0 Hz; 1H); 7,14 (t; J = 8,6 Hz; 2H); 6,88 (d; J = 7,9 Hz; 1H); 2,41 (s; 

3H); 2,21 (s; 3H).; 13C NMR (63 MHz; CDCl3) δ 198,00; 169,35; 145,94; 140,68; 135,19; 

135,14; 133,52; 132,55; 132,40; 123,13; 122,01; 120,70; 115,73; 115,38;  25,39; 22,23.; 

19F NMR (235 MHz; CDCl3) δ -106,00.; MS (EI, 70eV): m/z(%): 271(17, [M+]), 228 

(100), 221(6), 198 (9), 148(12), 134(21),123(12), 106(8), 95(20), 75(5)., IR νmax= 735; 

780; 854; 918; 1157; 1242; 1261; 1273; 1295; 1317; 1418; 1458; 1506; 1528; 1574; 1602; 
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1634; 1697 cm-1, HRMS m/z [M+H]+ C16H15FNO2 összegképletre számított: 272.11087; 

mért 272.1085. 

 

N-(2-(4-fluor-)benzoil, 5-metoxi-)fenil-acetamid (35gi)  

Oszlopkromatográfiával tisztítottam (hexán: EtOAc 2:1), és vákuumban szárítottam.  

Világos barna szilárd anyag (m= 57 mg, 0,2 mmol, 40 % ) Op.: 152°C , Rf=0.65 ( hexán: 

EtOAc 2:1), 1H NMR (250 MHz; CDCl3) δ 8,10 (s; 1H); 7,91 (dd; J = 8,7; 5,6 Hz; 2H); 

7,20 – 7,00 (m; 3H); 6,91 (dd; J = 15,5; 8,0 Hz; 2H); 3,78 (s; 3H); 2,00 (s; 3H).; 13C NMR 

(63 MHz; CDCl3) δ 193,75; 167,48; 151,72; 143,25; 133,76; 133,29 (d; J = 2,9 Hz),; 

133,02; 132,87; 124,88; 123,74; 120,88; 115,32; 114,97; 112,76; 55,85; 23,49.; 19F NMR 

(235 MHz; CDCl3) δ -106,58,; MS (EI, 70eV): m/z(%): 287(16, [M+]), 245 (100), 230 

(44), 202(15),172(13), 123(43), 106(14), 95(472), 75(12)., IR νmax=705; 735; 1152; 1242; 

1283; 1421; 1436; 1462; 1507; 1600; 1671; 1700; 1719; 1734 cm-1, HRMS m/z [M+H]+ 

C16H15FNO3 összegképletre számolt: 288.1036; mért 288.1025. 

 

N-(2-(4-fluor-)benzoil, 5-klór-)fenil-acetamid (35hi)  

Oszlopkromatográfiával tisztítottam (hexán: EtOAc 2:1), és vákuumban szárítottam.  

Világos barna szilárd anyag (m= 45 mg, 0,16 mmol, 31 % ) Op.: 72-76°C , Rf=0.83 ( 

hexán: EtOAc 2:1), 1H NMR (250 MHz; CDCl3) δ 10,80 (s; 1H); 8,72 (s; 1H); 7,70 (dd; 

J = 8,8; 5,3 Hz; 2H); 7,45 (d; J = 8,5 Hz; 1H); 7,17 (t; J = 8,6 Hz; 2H); 7,06 (d; J = 8,5 

Hz; 1H); 2,23 (s; 3H).; 13C NMR (63 MHz; CDCl3) δ 197,37; 169,46; 141,52; 140,86; 

134,28; 132,63; 132,48; 122,47; 121,58; 121,22; 115,99; 115,64; 25,36.; 19F NMR (235 

MHz; CDCl3) δ -104,97.; MS (EI, 70eV): m/z(%): 291(13, [M+]), 248 (100), 232 (7), 219 
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(6), 212(6), 184 (11), 154(21), 123(27), 95(37), 75(14), 63(6)., IR νmax=, 656; 705; 735; 

1089; 1119; 1156; 1238; 1253; 1410; 1510; 1574; 1600; 1641; 1700 cm-1, HRMS m/z 

[M+H]+ C15H12ClFNO2 összegképletre számolt: 292.0541; mért 292.0540. 

 

N-(2-(4-fluor-)benzoil, 4-metil-)fenil-acetamid (35ji)  

Oszlopkromatográfiával tisztítottam (hexán: EtOAc 2:1), és vákuumban szárítottam.  

Törtfehér szilárd anyag (m= 135 mg, 0,49 mmol, 99 % ) Op.: 134°C , Rf=0.71 ( hexán: 

EtOAc 2:1), 1H NMR (250 MHz; CDCl3) δ 10,38 (s; 1H); 8,37 (d; J = 8,4 Hz; 1H); 7,73 

– 7,58 (m; 2H); 7,30 (d; J = 8,5 Hz; 1H); 7,20 (s; 1H); 7,14 – 6,99 (m; 2H); 2,22 (s; 3H); 

2,12 (s; 3H).; 13C NMR (63 MHz; CDCl3) δ 197,95; 169,12; 137,64; 134,85; 133,02; 

132,64; 132,49; 131,88; 123,68; 121,90; 115,71; 115,36; 25,09; 20,74.; 19F NMR (235 

MHz; CDCl3) δ  -105,51,; MS (EI, 70eV): m/z(%): 271(17, [M+]), 228 (100), 221(6), 198 

(9), 148(12), 134(21),123(12), 106(8), 95(20), 75(5)., IR νmax= 1156; 1234; 1268; 1298; 

1316; 1518; 1600; 1637; 1697; 1719 cm-1; HRMS m/z [M+H]+ C16H15FNO2 

összegképletre számolt: 272.11087; mért 272.1082. 

 

N-(2-(4-fluor-)benzoil, 4-klór-)fenil-acetamid[64] (35ki) 

Oszlopkromatográfiával tisztítottam (hexán: EtOAc 2:1), és vákuumban szárítottam.  

Barna szilárd anyag (m= 56 mg, 0,33 mmol, 39 % ) Op.: 114-119°C , Rf=0.43 ( hexán: 

EtOAc 2:1), 1H NMR (250 MHz; CDCl3) δ 10,43 (s; 1H); 8,54 (d; J = 8,9 Hz; 1H); 7,74 

(dd; J = 8,7; 5,4 Hz; 2H); 7,50 (d; J = 8,9 Hz; 1H); 7,45 (s; 1H); 7,18 (t; J = 8,5 Hz; 2H); 

2,20 (s; 3H).; 13C NMR (63 MHz; CDCl3) δ 196,58; 169,26; 138,51; 133,87; 132,71; 
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132,57; 132,06; 127,43; 124,77; 123,37; 116,01; 115,66; 25,10.; 19F NMR (235 MHz; 

CDCl3) δ -104,31.; MS (EI, 70eV): m/z(%): 291(15, [M+]), 248 (100), 232(6), 213 (9), 

184(13), 168(7),154(16), 123(43), 95(52), 75(18)., IR νmax= 701; 731; 1104; 1122; 1156; 

1242; 1287; 1507; 1581; 1600; 1648; 1700 cm-1. 

 

N-(2-(4-fluor-)benzoil-)naft-1-il-acetamid (35mi) 

Oszlopkromatográfiával tisztítottam (hexán: EtOAc 2:1), és vákuumban szárítottam.  

Narancssárga szilárd anyag (m= 199 mg; 0,65 mmol; 65% ) Op.:178 °C ; Rf=0,2 (hexán: 

EtOAc 2:1); 1H NMR (250 MHz; CDCl3+CD2Cl2) δ 9,17 (s; 1H); 8,04 – 7,77 (m; 3H); 

7,78 (d; J = 7,8 Hz; 1H); 7,65 – 7,41 (m; 3H); 7,17 (q; J = 8,7 Hz; 3H); 2,15 (s; 3H).; 13C 

NMR (63 MHz; CDCl3+CD2Cl2) δ 193,79; 167,14; 132,21; 130,82 (d; J = 2,9 Hz); 

130,62; 130,47; 129,55; 128,20; 126,35; 125,49; 125,13; 124,27; 123,24; 122,41; 121,58; 

113,02; 112,67; 20,84.; 19F NMR (235 MHz; CDCl3+CD2Cl2) δ -108,10.; MS (EI, 70eV): 

m/z(%): 307(12, [M+]), 264(100), 248(6), 235(17), 184(10), 170(11), 140(9), 95(22), 

123(11), 115(21), 95(22), 75(7)., IR νmax=701; 727; 1112; 1152; 1242; 1283; 1372; 1484; 

1507; 1578; 1600; 1647; 1701 cm-1, HRMS m/z [M+H]+ C19H15FNO2 összegképletre 

számolt: 308.1087; mért: 308.1070.  

 

N-(4-fluor, 2-(4-fluorbenzoil-)fenil-acetamid (35qi)  

Oszlopkromatográfiával tisztítottam (hexán: EtOAc 2:1), és vákuumban szárítottam.  

Barna szilárd anyag (m= 55 mg, 0,2 mmol, 40% ) Op.: 132°C , Rf=0.5 ( hexán: EtOAc 

2:1), 1H NMR (250 MHz; CDCl3) δ 10,23 (s; 1H); 8,45 (dd; J = 9,2; 5,0 Hz; 1H); 7,69 

(dd; J = 8,7; 5,5 Hz; 2H); 7,32 – 7,03 (m; 4H); 2,12 (s; 3H).;  13C NMR (63 MHz; CDCl3) 
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δ 196,44; 169,07; 136,09 (d; J = 2,4 Hz); 133,87 (d; J = 3,2 Hz); 132,71; 132,57; 124,04 

(d; J = 7,1 Hz); 123,99; 121,07; 120,73; 118,85; 118,47; 115,96; 115,61; 24,97.; 19F NMR 

(235 MHz; CDCl3) δ -104,40; -118,19.; MS (EI, 70eV): m/z(%): 275(12, [M+]), 232 

(100), 216 (8), 203 (12), 138 (13), 123 (25), 110 (9), 95 (33)., IR νmax= 698; 735; 1157; 

1238; 1267; 1287; 1317; 1412; 1518; 1600; 1648; 1697 cm-1, HRMS m/z [M+H]+ 

C15H12F2NO2 összegképletre számolt: 276.0836; mért 276.0832. 

4.13. Lewis-sav hatás egyéb reakciókban 

4.13.1. A felhasznált karbamátok általános előállítása és jellemzésük 

100 mL-es gömblombikban feloldottam anilint (911 μL, 10 mmol) 20 mL EtOAc-

ban. Hozzáadtam trietil-amint (10,8 mL, 10,1 mmol), aztán N,N-dimetil-karbamoil-

kloridot (920 μL, 10 mmol). Az oldatot mágneses keverőn szobahőmérsékleten 

kevertettem egy éjszakán át. Meghígítottam etil-acetáttal, és extraháltam 1N HCl oldattal, 

telített NaHCO3 oldattal és NaCl oldattal. A szerves fázist vízm.  MgSO4-on szárítottam, 

a szárítószert leszűrtem, az oldószert rotációs vákuumbepárlón távolítottam el. A 

nyersterméket flash kromatográfiával tisztítottam hexán: EtOAc = 1:1 eluensben.  

 

N-fenil-N,N-dimetil-karbamát[66] (98a) 

Fehér szilárd anyag (m= 0,395 g, 2,5 mmol, 25 %), Op.:133°C, Rf=0,2 

(hexán:EtOAc=1:1), 1H NMR (250 MHz; DMSO-d6) δ 8,3 (s; 1H); 7,5 (d; J = 7,9 Hz; 

2H); 7,2 (t; J = 7,8 Hz; 2H); 6,9 (t; J = 7,3 Hz; 1H); 2,9 (s; 6H)., MS (EI, 70eV): m/z(%): 

164(33, [M+]), 119(12), 91(7), 77(6), 72(100), 65(9). 
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N-(3-metoxi-)fenil-N,N-dimetil-karbamát[67] (98i) 

Vaj színű szilárd anyag (m= 0,776 g, 4 mmol, 40 %), Op.: 138-140°C, Rf=0,18 

(hexán:EtOAc=1:1), 1H NMR (250 MHz; DMSO-d6) δ 8,2 (s; 1H); 7,2 – 6,9 (m; 3H); 6,5 

(d; J = 7,5 Hz; 1H); 3,7 (s; 3H); 2,9 (s; 6H).; MS (EI, 70eV): m/z(%):194 (38, [M+]), 149 

(15), 122 (4), 95 (7), 79 (6), 72 (100). 

4.13.2. Olefinezési reakciók általános menete 

4 mL-es csavaros kupakú üvegbe bemértem N-aril-N,N-dimetil-karbamátot (98a) 

(0,1 mmol) és Pd(OAc)2-ot (0,05 mmol, 5 mol%), majd feloldottam azokat 0,2 mL 

diklórmetánban. Hozzá adtam a választott Lewis-savat (0,0072 mmol, 7,2 mol% vagy 

0,15 mmol, 1,5 ekv.) és frissen szublimáltatott p-benzokinont (42) (0,15 mmol, 16 mg, 

1,5 ekv.) vagy terc-butil-hidroperoxid 5,5M dekános oldatát (0,15 mmol, 30 µL, 1,5 ekv.). 

Az üvegcsét szeptummal tömített kupakkal lezártam és mágneses keverőn kevertettem 

30-50-80°C-on 18-24 órán át. Mintát vettem belőle GC-FID analízisre. 
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5. Összefoglaló 

Doktori munkám során anilinszármazékok enyhe körülmények közt zajló, 

palládiumkatalizált C-H aktiválási reakcióit tanulmányoztam. Két kutatócsoporttal 

működtem együtt a reakciómechanizmus tanulmányozása során. 

Acetanilidek (23) orto-acilezését aldehidekkel (33) végeztem, elemorganikus és 

szervetlen Lewis-savas vegyületek jelenlétében, amelyeket katalitikus mennyiségben 

adtam a reakcióhoz. A Lewis-sav szerepét a katalitikus ciklusban a C-H aktiválás 

megörténte előtt feltételezem, amelyet izolált palladaciklusokon végzett kísérletek és 

elméleti kémiai számítások is megerősítenek. A palládiumkatalizátoron található 

karboxilát ligandumhoz koordinálva, elektronban szegényebb fémcentrumot létrehozva, 

a Lewis-savak az elektrofil metallálás folyamatát teszik energetikailag kedvezőbbé. A 

feltételezett katalizátor-Lewis-sav interakciót 19F NMR mérésekkel igazoltam. 

Trisz(pentafluor-fenil)-borán (57) esetében szokatlan reakcióprofilt észleltem, amelyet 

GC és IR módszerekkel vizsgáltam, és megállapítottam, hogy katalizátor- és Lewis-sav 

specikfikus, és köztes speciesz kialakulását takarhatja. 

A katalizátor vizsgálata folyamán több Pd2+ sóra kiterjesztettem a Lewis-savak 

jótékony hatását. Izoláltam kétmagvú palladaciklusokat (70), mint a reakcióban 

feltételezett intermediereket. Ezek keletkezését, illetve részvételét a reakcióban kísérleti, 

tömegspektrometriás és NMR módszerekkel igazoltam. ESI MS módszerrel 

kötésdisszociációs energiákat is meghatároztam több analóg szerkezetű 

palládiumorganikus vegyületre. A komplexképzés dinamikájának vizsgálata folyamán 

erősorrendet állítottam fel az egyes szubsztrátok között, amely jól korrelál az acetanilidek 

(23) elektronikus tulajdonságaival. 

Izotópjelölés segítségével végzett összehasonlító kísérletek során normál kinetikai 

izotópeffektus lévén mind Lewis-savas mind Brønsted-savas adalékanyag esetében a C-

H aktiválást azonosítottam sebességmeghatározó-lépésként. 

27 acetamido-benzofenonszármazékot állítottam elő (35) a Lewis-sav hatás kísérleti 

demonstrálására. Ezek aromás gyűrűn szubsztituált acetanilidek (23) és aromás-, 

heteroaromás-, alifás aldehidek (33) oxidatív kapcsolásában keletkeztek. 

Az amido irányítócsoporton kívül karbamidocsoportot viselő aromas vegyületek is 

alkalmasak voltak a palládium- és Lewis-sav által katalizált C-H aktiválásra. Ezen 

szubsztrátokon - az optimális reakciókörülmények megtalálása után - orto helyzetű 

alkenilezést hajtottam vérge akrilsav észtereivel (36, 93) és sztirollal (9).  
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6. Summary 

My PhD research focused on directed ortho funtionalization of aniline derivatives by 

means of palladium catalyzed C-H activation. Mechanistic studies were also carried out, 

in coorporation with 2 other reaserch groups, including experimental, theoretical and 

spectroscopic (NMR, ESI-MS) techniques. 

Different Lewis acidic additives were identified as beneficial co-catalysts in the C-H 

activation reaction between acetanilides (23) and aldehydes (33), which enabled the use 

of mild reaction conditions. The Lewis acids play a role before the C-H activation step. 

Via coordination of the Lewis acid to the carboxylate ligand of the palladium catalyst, a 

more electrophilic metal center is generated, that is more suitable for electrophile 

metalation of the substrate. This theory is suppoted by experimental results and DFT 

calculations. The catalyst-Lewis acid interaction was indicated by 19F NMR 

measurements. Unusual kinetic profile of the acylation of acetanilide (23a) with 4-fluoro 

benzaldehyde (33i) using tris(pentafluoro-)phenyl borane (57) was examined by GC and 

in situ IR methods. The experienced initiation period of the reaction is limited to 

Pd(OAc)2 and B(C6F5)3 and is due to the formation of a transient species. 

The Lewis acid effect was shown at different Pd2+ catalysts. Dimeric palladacycles 

(70) were isolated as possible intermediates of the reaction. The generation and 

participation in the reaction thereof was demonstrated by experimental and NMR 

techniques. ESI-MS was used to gain bond dissociation energies of the palladacycles. 

Different ablity of electronically diverse substrates to form dimeric complexes was 

identified. 

Isotope labelling experiments showed primary kinetic isotope effect both in Brønsted 

acid and Lewis acid calayzed reactions suggesting the C-H activation step being rate 

determining.  

27 acetamido benzophenone derivetives were synthesized (35) to demonsrate 

synthetic applicability of the Lewis acid effect in the ortho acylation of acetanilides. 

Electronically different substrates were succesfully coupled with aromatic, heteroaomatic 

and aliphatic aldehydes. 

Not only amido but also urea directing group enabled the palladim-Lewis acid 

catalyzed C-H activation reactions. After the optimization of the reaction conditions, N-

aryl, N,N-dimethyl ureas were ortho olefinated by the use of acrylic esters (36, 93) and 

styrene (9) as coupling partners.  
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7. Rövidítések jegyzéke 

Ac/ AcO-/AcOH acetilcsoport/acetát-ion/ecetsav 

acetanilid-H a szubsztrát orto helyzetben deprotonált 

BDE kötésdisszociációs energia 

Bu butilcsoport 

BQ/HQ 1,4-benzokinon/-hidrokinon 

CID ütközés által indukált disszociáció 

DCM, DCE diklórmetán, diklóretán 

DG irányító csoport 

DIPA N,N-diizopropil-amin 

DMSO dimetil-szulfoxid 

EDG/EWG elektronküldő/-szívó szubsztituens 

ekv. ekvivalens 

ESI – MS  elektroporlasztásos ionizáció és tömegspektrometria 

EtOAc etil-acetát 

EtOH etanol 

GC-FID/MS gázkromatográf lángionizációs/ tömegszelektív detektorral  

Het heteroaromás 

HRMS nagy felbontású tömegspektrometria 

IRMPD infravörös multifoton disszociációs spektroszkópia 

KIE kinetikai izotópeffektus 

Me/MeO/MeOH metilcsoport/metoxicsoport/metanol 

MeOTf metil-triflormetánszulfonát 

Mes mezitilcsoport 

m/z tömeg/töltés ionok tömegszelektív azonosítására 

Pd(TFA)2 palládium-trifluoracetát 

Ph fenilcsoport 

RT, rt szobahőmérséklet 

SDS nátrium-dodecilszulfát 

TBHP, tBuOOH terc-butil-hidroperoxid 

THF tetrahidrofurán 

TFA trifluorecetsav 

VRK vékonyréteg-kromatográfia   
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