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BEVEZETÉS 

Szén-szén kötések kialakítása C-H aktiválás módszerével a 

21. század fordulója óta élénken tanulmányozott terület a szerves 

kémiában. Katalitikus mennyiségű átmenetifém jelenlétében, irányító 

csoportot (DG) viselő szénhidrogén egységek szelektíven 

funkcionalizálhatók, az irányító csoportok pedig igény szerint később 

akár el is távolíthatók.  

 

1. ábra. Irányított orto C-H aktiválás palládiumvegyület példáján 

Napjainkban jelentős igény mutatkozik olyan kísérleti 

eljárások kifejlesztésére, amelyekben nem szükséges erélyes 

szintetikus reakciókörülményeket alkalmazni
1
, így érzékenyebb 

szubsztrátok átalakítása is lehetővé válik. A reakciókörülmények 

körülmények jól tervezett megválasztásához a reakciók 

mechanizmusának megértése szükséges. 

Palládiumkatalizált C-H aktiválási eljárások hatékony 

adalékanyagai a – sztöchiometrikusnál kisebb arányban alkalmazott 

– Brønsted-savak. Ennek magyarázata lehet, hogy a leggyakrabban 

alkalmazott Pd(OAc)2
 

katalizátor ligandumainál az erős savak 

savmaradék-anionjai gyengébben koordinálnak a fém centrumhoz.  

 

                                                           
1 J. Wencel-Delord, T. Droge, F. Liu, F. Glorius, Chem. Soc. Rev. 2011, 40, 

4740-4761. 
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2. ábra. Elektrofil palládium centrum létrejötte erős savval történő 

reakcióban 

Az így kialakuló elektrofilebb átmenetifém-katalizátor 

hatékonyabb a C-H aktiváláshoz vezető elektrofil metallálásban. 

Ennek köszönhetően ezekben a reakciókban legtöbbször nem 

szükséges magas hőmérséklet és nagy reagens felesleg alkalmazása.

  

Kutatócsoportunkban kidolgozták acetanilidek és aldehidek 

palládiumkatalizált kapcsolását szobahőmérsékleten, vizes közegben, 

trifluorecetsav jelenlétében.
2
  

 

3. ábra. Acetanilidek vizes közegben folyó orto-acilezése 

A Brønsted-savak a karboxilát anionok protonálásával 

elősegíthetik azok disszociációját a palládiumról.  

Doktori munkám kérdésfelvetése az volt, hogy protonátadás 

és tényleges ligandumcsere nélkül, Lewis-savakkal is kiváltható-e 

ugyanez az aktiváló hatás a C-H aktiválási reakciókban? 

 

 

 

                                                           
2
 F. Szabó, J. Daru, D. Simkó, T. Z. Nagy, A. Stirling, Z. Novák, Adv. 

Synth. Catal. 2013, 355, 685-691. 
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CÉLKITŰZÉSEK 

 a Brønsted-savak Lewis-savas adalékanyagokkal történő 

helyettesíthetőségének vizsgálata anilidek aldehidekkel történő 

palládiumkatalizált kapcsolási reakciójában. 

 kinetikai és mechanisztikus vizsgálatok kivitelezése, különös 

tekintettel a Lewis-savak mechanizmusbeli szerepének felderítésére 

 a Lewis-savak hatásának általánosítása különböző 

szubsztrátokra (irányító csoportok), katalizátorokra, más C-H 

aktiválási reakciókra 

 

4. ábra. A vizsgált modellreakció acetanilid orto helyzetű acilezésére 

palládium katalizált C-H aktiválással 

 

EREDMÉNYEK 

 A modellreakció optimális körülményeiként 5 mol% Pd-

katalizátort és 7,2 mol% Lewis-savat állapítottam meg, amely 24 óra 

alatt kvantitatív reakciót eredményezett Pd(OAc)2 és ezüst-

tetrafluoroborát esetében. Lewis-sav nélkül csak 14%-ban keletkezik 

termék. Összesen 31 Lewis-savas karakterű vegyületet, beleértve 

fém sókat, bór-trihalogenideket és triaril-boránokat. reakcióra 

gyakorolt hatását vizsgáltam. Megállapítottam, hogy minden esetben 

teljes vagy közel teljes konverzió elérhető el ezüst- és cink triflát, 

perklorát, tetrafluoroborát sóival, bór-trifluorid-éteráttal, trisz-
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(pentafluor-)fenil-boránnal, sőt az egyik perfluorfenil- helyett 

mezitilcsoportot tartalmazó triarilborán analóggal is.  

 A Lewis-savak, a C-H aktiválási reakcióra gyakorolt 

jótékony hatását számos, különböző Pd
2+

 katalizátor esetében 

bizonyítottam.  

 Kutatómunkám során az acetanilidből és 

palládiumkatalizátorból kialakuló kétmagvú palladaciklusokat 

izoláltam, amelyek feltételezhetően a C-H aktiválási reakció 

katalitikus ciklusában intermedierként játszanak szerepet.  

 A palladaciklusok kialakulását és szerkezetét 
1
H NMR és 

ESI-MS mérésekkel vizsgáltam. Oldatbéli szerkezetük felderítésre 

került: diklórmetános közegben kétmagvú, szendvics alakú 

palladaciklusok, amelyben két acetanilid fej-láb állásban található. A 

komplexekre kötésdisszociációs energiákat határoztam meg. A 

szubsztrátok elektronikus tulajdonságai jól korreláltak a 

komplexképzési affinitással kompetitív kísérletekben. 

 A kétmagvú palládiumkomplexek reaktivitását a Lewis-

savak nem befolyásolták. Ezzel a kísérleti eredménnyel 

alátámasztottuk azt a feltételezést, miszerint a Lewis-savak a C-H 

aktiválási lépést segítik elő.  

 A kísérleti tapasztalatok alapján feltételeztem, hogy a Lewis-

savak és a palládiumkatalizátor ligandumai között alakul ki 

kölcsönhatás, amelynek következménye a hatékonyabb C-H 

aktiválási lépés.  
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 A Pd(OAc)2-Lewis-sav interakciót más acetátion-forrás 

felhasználásával, a szimmetrikus térszerkezetű B(C6F5)3 natív 
19

F 

NMR spektrumának változásával igazoltam.  

 Együttműködés keretében végzett DFT alapú számítások 

igazolták, hogy a C-H aktiváláshoz vezető, energetikailag 

legkedvezőbb átmeneti állapotban részt vesz a Lewis-savas 

komponens. A bór centrum a katalizátor egyik acetát ligandumához 

koordinál, ám az nem disszociál, így az átmeneti állapot nem 

rendelkezik töltéssel. 

 Deuterált és nem izotópjelölt acetanilid orto-acilezési 

reakcióiban az első 3 óra után keletkezett termékkeverék és 

visszamaradt kiindulási anyagok 
1
H NMR méréséből illetve GC-FID 

segítségével mért konverziók alapján primer kinetikai izotópeffektust 

(kH/kD>1) állapítottam meg. Mind trifluorcetsav, mind BF3 Et2O 

segédanyag esetében a funkcionalizálandó orto C-H kötés az, 

amelyiknek szakadása érintett a sebességmeghatározó lépésben. 

B(C6F5)3 és Pd(OAc)2 együttes használata esetén a reakció 

első 5 órájában nem alakul ki termék, majd később gyors ütemben 

közel teljes konverzió történik. A kezdeti inaktív időszak alatt 

feltehetően egy ideiglenes speciesz keletkezik és bomlik el, amelyet 

izolálni nem tudtam, de jelenléte IR spektrumokon kimutatható. 
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5. ábra. Az acetamido-benzofenonszármazék keletkezése GC FID 

mérésekkel (balra) és – a rá jellemző 925 cm
-1

-es elnyelési sávot - in situ IR 

méréssel (jobbra, a segédvonallal jelölt csúcs) követve 

 Az előző eredmények figyelembevételével javaslatot tettem a 

katalitikus ciklus lépéseire.  
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6. ábra. Feltételezett katalitikus ciklus acetanilidek és aldehidek palládium- 

és Lewis-sav (LA) által kataliztált kapcsolására 

 Lewis-sav hatás kiterjeszthetősége aldehidekre: az 

alkalmazott aldehidek körében az aromás és kondenzált gyűrűs 

aromás vegyületekkel történt reakcióból közepes és jó kitermeléssel 

kaptam a várt terméket (44-84%). Alifás aldehidek esetében a 

kitermelések ettől elmaradtak (17-50%).  

 Lewis-sav hatás kiterjeszthetősége acetanilidszármazékokra: 

szubsztituált acetanilidek esetén az elektronban dúsabb szubsztrátok 

több terméket képeztek, ami megfelel az elektrofil metallálástól várt 

eredményeknek. Mind elektronszívó mind elektronküldő 

szubsztituensek esetén akadályozza a termék képződését a foglalt 

orto pozíció, mert ezáltal az irányított C-H aktiválás lehetősége 

statisztikailag csökken. Amennyiben meta szubsztituens tartalmazott 

az acetanilid, úgy a reakció minden esetben az aromás gyűrű kevésbé 

térgátolt oldalán történt. Ha az irányító csoport telített gyűrűhöz vagy 
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nem közvetlenül az aromás részlethez kapcsolódott, akkor a reakció 

nem ment végbe. Szintén nem alakultak át a gyűrűben heteroatomot 

tartalmazó analógok.  

 Lewis-sav hatás kiterjeszthetősége irányító csoportokra és 

acilforrásokra: acetanilidek orto-acilezési reakciójához nem csak 

aldehid, hanem fenil-glikolsav acilforrás is alkalmas volt az irányító 

csoport szerepét pedig karbamido-funkció is jól ellátta. Lewis-sav 

nélkül ezek a reakciók nem, vagy csak néhány százalékban mennek 

végbe. 

 

7. ábra. Acetanilidek és aldehidek palládium katalizált kapcsolása B(C6F5)3 

jelenlétében 

 Acetamido- és karbamido irányító csoportok segítségével 

nem csak acilezés, hanem alkenilezési reakció is elvégezhető Lewis-

savas adalékanyagok jelenlétében.  
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 A reakciókörülmények optimálása után is csak közepes 

konverziókat tapasztaltam a katalitikus mennyiségű Lewis-savak 

alkalmazásakor, ezért sztöchiometrikus mennyiségben alkalmaztam 

őket, ami 45-100%-os konverziót biztosított a reakciópartnerektől 

függően. Elektronban gazdagabb aromás gyűrűk ebben az 

átalakításban is reaktívabbnak bizonyultak. 

 

8. ábra. N-aril-N,N-dimetil-karbamátok reakciója akrilsav észtereivel, 

sztöchiometrikus mennyiségű Lewis-savak jelenlétében 
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