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3.2.1. terc-Butil-izocianid beékelődésének vizsgálata jódaromás vegyüle-
tek palládium-katalizált reakcióiban . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

3.2.2. Palládium(0)-foszfin komplexek vizsgálata számításos módszerekkel 44

3.3. A fém–ligandum kölcsönhatás jellemzése az M(PH3)2(η2-L) (M=Ni, Pd, Pt ;
L=CO2, COS, CS2 komplexekben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46



2 TARTALOMJEGYZÉK
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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

Ad adamantil
[bmim][BF4] 1-butil-3-metil-imidazólium-tetrafluoroborát

[bmim][PF6] 1-butil-3-metil-imidazólium-hexafluorofoszfát

9-BBN 9-borabiciklo[3.3.1]nonán
bimep 2,2’-bisz-(dimetilfoszfino)-1,1’-bifenil

nBu n-butil
tBu terc-butil
cataCXium A di-(1-adamantil)-butilfoszfin

Cy ciklohexil

CHO 7-oxabiciklo[4.1.0]heptán

DABCO 1,4-diazobiciklo[2.2.2]oktán
dba dibenzilidén-aceton
DBU 1,8-diazabiciklo[5.4.0]undec-7-én
DCPB 1,4-bisz-(diciklohexilfoszfino)-bután

DIOP 2,3- O-izopropilidén-2,3-dihidroxi-1,4-bisz-(difenilfoszfino)-bután

DMAP 4-dimetilamino-piridin

DMF N,N-dimetil-formamid
dmpe 1,2-bisz-(dimetilfoszfino)-etán

dmpm bisz-(dimetilfoszfino)-metán

DMSO dimetil-szulfoxid
dpfamH N,N’-bisz-(2-(difenilfoszfino)-fenil)-formamidin

dpfam N,N’-bisz-(2-(difenilfoszfino)-fenil)-formamidinát

dppb 1,4-bisz-(difenilfoszfino)-bután

dppe 1,2-bisz-(difenilfoszfino)-etán

dppf 1,1’-bisz-(difenilfoszfino)-ferrocén

dppp 1,3-bisz-(difenilfoszfino)-propán

dppt 1,5-bisz-(difenilfoszfino)-pentán

dtbpe 1,2-bisz-(di-terc-butilfoszfino)-etán

Et2O dietil-éter

Et3N trietil-amin

HMPA hexametilfoszforamid
Me metil
NuH nukleofil vegyület

Ac acetil
Ph fenil
PPh3 trifenilfoszfin
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iPr izopropil

PCHC poli-(ciklohexén-karbonát)

PO propilén-oxid

PPC poli-(propilén-karbonát)

THF tetrahidrofurán
TMEDA N,N,N’,N’-tetrametil-etilén-diamin
Ts tozil
xantphos 4,5-bisz-(difenilfoszfino)-9,9-dimetil-xantén
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KIVONAT

Doktori munkám során átmenetifémekhez koordinálódó ’kismolekulák’ beékelődését vizs-
gáltam homogénkatalitikus reakciókban, továbbá tanulmányoztam ezen fémkomplexek elekt-
ronszerkezeti paramétereit elméleti kémiai módszerekkel.

A szén-monoxiddal koordinációs kémiai szempontból sok hasonlóságot mutató terc-
butil-izonitril beékelődési reakcióinak vizsgálatát végeztem el aril-halogenidekből kiindulva,
melynek során amidineket és ketimin-amidineket állítottam elő. A katalizátorrendszer szer-
kezetének, így elsősorban eltérő bázicitású foszfinligandumokkal képzett palládium-komp-
lexek széleskörű változtatásával vizsgáltam 4-szubsztituált jódaromásokat. A kapott termé-
keket izoláltam, és nagyműszeres analitikai módszerek segítségével karakterizáltam.

A szén-dioxid és ’nehéz-kalkogén’ analógjainak (COS, CS2) átmenetifém-komplexeinek
szerkezetét tanulmányoztam a kvantumkémia változatos módszereinek felhasználásával (Ba-
der-analízis, DAFH, ELF, EDA-NOCV), vizsgáltam a donor-akceptor kölcsönhatásokat, il-
letve a koordinációban és viszontkoordinációban résztvevő molekulaorbitálokat. A számított
komplexek átmenetifém-atomjának a palládium mellett a katalitikus szempontból is igen je-
lentős nikkelt és platinát választottam.

A palládium-katalizált szén-monoxid beékelődésével járó aminokarbonilezési reakció
mechnizmusát térképeztem fel lépésenként a számításos kémia segítségével. A kísérleti ada-
tokkal jó egyezést mutató DFT módszerekkel számítottam a reakció alapjául szolgáló aktív
katalizátorok szerkezetét, az oxidatív addíciós lépést 4-szubsztituált jódbenzolok felhaszná-
lásával is, az acil-komplex keletkezését, a termékképző lépéseket, illetve a karbonsavamid és
ketokarbonsavamid termékekhez vezető útvonalakat.
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ABSTRACT

Coordination and insertion of ’small molecules’ to transition metals have been investiga-
ted in homogeneous catalytic reactions. Moreover, the electronic parameters of these comp-
lexes have been studied by means of computational methods.

4-Substituted iodobenzenes were reacted with tert-butyl isocyanide and piperidine as
nucleophile in the presence of palladium-diphosphine catalysts. Both single and double
insertion of the isocyanide was observed and the corresponding amidines and ketimine-
amidines were obtained in yields of practical interest. The influence of various phosphines
on the reaction activity and selectivity was also investigated.

DFT calculations have been carried out for transition metal complexes of carbon dioxide
and their ’heavy chalcogen’ analogues (COS, CS2) with metal center of nickel, palladium
and platinum. The electronic structure of these complexes have been elucidated using various
methods (QTAIM, DAFH, ELF and EDA-NOCV).

The mechanism of palladium-catalysed aminocarbonylation of iodobenzenes under CO
atmosphere was investigated by means of density functional calculations. Several DFT func-
tionals were tested and the Gibbs free energy for dissociation and structures were compared
to the experimental results. Those complexes, which might play a role as catalytically ac-
tive species, have been identified. Furthermore, the pathways of the oxidative addition of
4-substituted iodobenzenes to Pd(0) catalysts, as well as the mechanism of the formation of
acyl intermediates, the amide and 2-ketocarboxamide products were investigated by compu-
tational methods.
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BEVEZETÉS

A szintetikus szerves kémiában igazi áttörést jelentenek a különböző fémorganikus ve-
gyületek alkalmazásán alapuló eljárások. A népszerűség oka lehet, hogy számos, korábban
megoldhatatlannak tűnő szelektív szintézis megvalósíthatóvá vált a fémorganikus reagensek
alkalmazásával. Az átmenetifémhez koordinálódó molekularészek (ligandumok) tulajdonsá-
gai nagymértékben megváltozhatnak, a korábban inert molekulák reaktívvá tehetők, a labilis
vegyületek stabilizálódhatnak ezáltal.

Az első – már egyszerű szerves ligandumot is tartalmazó – átmenetifém-komplex fel-
fedezése Zeise nevéhez fűződik, [1] aki 1827-ben aktivált etilént is tartalmazó platina(II)-
komplexet állított elő. Számos további mérföldkő található a ’kismolekulák’ koordinációja
és aktiválása területén is, melyek közül szót érdemel az első fém-karbonil komplex előál-
lítása Mond által (1890), [2] az első izonitril inzercióval járó reakció felfedezése (1968), [3]

illetve az első, kéntartalmú ligandum előállítása (1907). [4]

A karbonil-komplexek egyik legelterjedtebb alkalmazási területe a karbonil-csoport be-
vitele szerves molekulákba, ezáltal új szén–szén, vagy szén–heteroatom kötések kialakítása.
Elsőként Roelen [5] alkalmazta a szén-monoxidot – mint C1 építőelemet – alkének hidro-
formilezésénél 1938-ban, amely az első, ipari méretekben megvalósított homogénkatalitikus
reakció. A szén-monoxid beépítésével különböző karbonilvegyületek és karbonsavszárma-
zékok állíthatók elő, mind laboratóriumban, mind ipari eljárások során. Az így szintetizált
vegyületek igen fontos intermediernek vagy terméknek tekinthetők a gyógyszer-, festék- és
növényvédőszeriparban egyaránt.

Az amidin funkciós csoportot tartalmazó vegyületek úgyszintén kiemelkedő jelentőség-
gel bírnak a szintetikus kémia számos területén. A biológiai aktivitással rendelkező vegyü-
letek előállításakor rendkívül fontos prekurzoroknak tekinthetők. A nukleobázisokat figye-
lembe véve nem meglepő, hogy az amidin tartalmú vegyületeket a gyógyszerkémia alapvető
elemeinek tekintik, és számos hatóanyagban előfordul a fent említett szerkezeti egység.

A heterokumulén molekulák átmenetifém-komplexeit az elmúlt évtizedek során széles
körben tanulmányozták, és megállapították, hogy a szén-dioxid és kéntartalmú analógjai szá-
mos átmenetifém koordinációs övezetében aktiválható és inzerciós, dimerizációs és diszpro-
porcionálódási reakcióba vihető ily módon. A szén-dioxid a légkörben is nagy mennyiségben
jelen van, így kézenfekvőnek tűnik az alkalmazása a katalitikus reakciók során, akár a szén-
monoxid helyettesítőjeként.

A fent említett kismolekulák koordinációjának megismerésével számos értékes informá-
cióhoz juthatunk, amelyek segítségével célzottabb és hatékonyabb katalitikus rendszerek fej-
leszthetők ki. A koordinálódó ligandum sztérikus és elektronikus paramétereinek, a koordi-
náció és viszontkoordináció donor-akceptor kölcsönhatásainak feltérképezéséhez az elméleti
kémia különféle módszerei rendkívül hatékonyan alkalmazhatók.
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1. IRODALMI ÁTTEKINTÉS

A munkámhoz kapcsolódó irodalmi előzményeket ebben a fejezetben tárgyalom. Első-
ként a szén-monoxidról, mint a fémorganikus kémia alapvető fontosságú C1 építőeleméről
lesz szó. Itt a hangsúlyt elsősorban a doktori munkám során is fontos szerepet játszó ami-
nokarbonilezési reakció mechanizmusának tárgyalására helyezem. Ezt követően a vele izo-
elektronos izonitrileket, az irodalmi összefoglaló végén pedig a szén-dioxid, szén-diszulfid,
illetve karbonil-szulfid komplexeket ismertetem.

1.1. Karbonilezési reakciók

A szén-monoxidot a 18. században de Lassone fedezte fel, [6] amikor szénnel reagálta-
tott cink-oxidot, majd nem sokkal később Cruikshank azonosította először. [7] Azóta a szén-
monoxid egy kiemelkedő fontosságú reagenssé vált a fémorganikus kémia területén, ugyanis
szinte minden átmenetifémhez koordinálódik, így a karbonilezési reakciók olcsó és könnyen
hozzáférhető C1-építőelemének tekinthető.

A 20. század közepén már megvalósították az első átmenetifém-katalizált karbonilezési
reakciót. Ezt követően gyors fejlődés következett, a módszert az iparban is sikeresen al-
kalmazták. Ilyen közismert katalitikus karbonilező eljárás volt az ecetsav metanolból történő
előállítása, melyet először a BASF kutatói dolgoztak ki, [8,9] majd a kobalt-komplexeket ródi-
umra cserélve jött létre a Monsanto-féle ecetsavszintézis, amit az irídium-ruténium katalizált
Cativa-eljárás váltott fel. [10,11]

A karbonilezési reakciókat két csoportra oszthatjuk, az egyik esetben a telítetlen kiindu-
lási vegyületre (alkének, alkinek) bekövetkezik a C(O)Nu szerkezeti egység és a hidrogén
formális addíciója (1. ábra). Ide sorolható többek közt a hidroformilezés és a hidroalkoxi-
karbonilezés is. Másik esetben a szén-monoxid beékelődése és nukleofillel történő reakciója
játszódik le (2. ábra). Ilyen típusú reakció az alkoxikarbonilezés, hidroxikarbonilezés és az
aminokarbonilezés is, a nukleofil jellegétől függően. A kiindulási anyagok lehetnek aril-,
alkenil-, alkinil-, allil- és benzil-halogenidek, illetve -pszeudohalogenidek.

R + CO + NuH
[M]

R O

Nu

R

Nu

O

*
+

1. ábra: Alkén általános karbonilezési reakciója

R X + CO + NuH R

Nu

O

[M]

-HX
X= Cl, Br, I, OTf

2. ábra: Aril-, alkenil-, alkinil-, allil-, benzil-halogenidek általános karbonilezési reakciója
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1.1.1. Aril/alkenil-halogenidek karbonilezési reakciói

Alkoxikarbonilezés

Az alkoxikarbonilezési reakció során aril/alkinil/benzil/allil/alkenil-halogenidekből al-
koholokkal mint O-nukleofilekkel szén-monoxid és palládium-katalizátor jelenlétében le-
hetőség nyílik észterek előállítására. Az első ilyen kísérletet Heck és munkatársai végez-
ték 1974-ben. [12] Korábban már ismert volt az allil-bromid reakciója alkoholokkal szén-
monoxid és nikkel(0)-tetrakarbonil jelenlétében, [13,14] amelyet szerettek volna palládium-
katalizátorokkal felváltani. Mint ismeretes, a Ni(CO)4 illékony, gőze pedig rendkívüli mér-
tékben toxikus, továbbá sztöchiometrikus mennyiségben szükséges adagolni a kívánt kata-
litikus mennyiség helyett. Ezen problémákra a palládium-katalizátorok használata jelentett
megoldást. A módszert a különböző paraméterek (hőmérséklet, nyomás, reakcióidő, kata-
lizátor) változtatásával optimalizálták, és a legjobb konverziót [PdBr2(PPh3)2] alkalmazása
esetén tapasztalták n-butanollal 100 ◦C-on. Jó hozammal állítottak elő további telítetlen ha-
logenidekből kiindulva karbonsavésztereket.

Ezen munkát követően a katalizátorrendszerek és az alkalmazott körülmények (oldószer,
bázis, hőmérséklet, nyomás) folyamatos változtatásával az alkoxikarbonilezési reakció fel-
használása széles körben elterjedt, hozzájárulva a karbonsavészterek új, hatékonyabb mód-
szerrel történő előállításához. [15,16]

Beller és munkatársai igen részletesen vizsgálták a brómaromások alkoxikarbonilezési
reakcióját, és a paraméterek változtatásával úgy optimalizálták, hogy a katalitikus ciklus-
szám (TON) 7000 fölé emelkedjen, [17] így a reakció alkalmassá válhat az ipari felhaszná-
lásra is. Ehhez modellvegyületnek a 4-bróm-acetofenont választották, nukleofilnek pedig az
n-butanolt. Ezen vegyületek használata mellett változtatták a katalizátorrendszert, CO nyo-
mást, hőmérsékletet és a bázist. Az optimalizált rendszerrel (3. ábra) sikerült elérni a legna-
gyobb katalitikus ciklusszámot (1. katalizátorrendszer), mely átlépte a kívánt 7000-et, míg a
másik eset (2. katalizátorrendszer) biztosította a legjobb konverziót.

Br

CH3

O

+ +CO nBuOH
CH3

O

OnBu

O
1. [PdCl2(PhCN)2] (0 01 mol%)

PPh3 (0 8 mol%), 5 bar CO

1,2 eq. Et3N, 130 °C, 14h

2. [Pd(PPh3)4] (0 3 mol%)

3 eq. Et3N
5 bar CO, 100 °C, 14h

,

,

,

3. ábra: 4-Bróm-acetofenon butoxikarbonilezési reakciója katalitikus ciklusszámra és konverzióra
optimalizálva

Aminokarbonilezés

Az aminokarbonilezési reakció során aril-, illetve alkenil-halogenidekből (pszeudohalo-
genidekből) aminokkal – mint N-nukleofilekkel – amidok állíthatók elő. Az amid funkci-
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ós csoport nagy jelentőséggel bír a gyógyszer- [18] és növényvédőszer-iparban, [19] ezen kí-
vül a polimerekben [20] és peptidekben is megtalálható. Az első palládium-katalizált amino-
karbonilezési reakciót úgyszintén Heck és munkatársai írták le 1974-ben. [21] Igazolták, hogy
szekunder, illetve tercier amidok egyaránt szintetizálhatók karbonilezési reakciókban. Kiin-
dulási anyagnak (hetero)aril-bromidokat és vinil-jodidokat választottak, N-nukleofilnek pe-
dig primer, illetve szekunder aminokat, [PdX2(PPh3)2] katalizátorok jelenlétében (X= Cl,
Br, I) atmoszférikus szén-monoxid nyomáson.

Ha növeljük a CO nyomást, a „hagyományos” karbonsavamid mellett egy új termék is
megjelenik, mely két CO molekula beépülésével jön létre. Az ilyen típusú vegyületeknek
kulcsszerepük van a biológialag aktív molekulák közt, mint vírusellenes (HIV ellenes), [22]

tumorellenes szerek, [23] gyulladáscsökkentők, [24] baktériumölők. [25] Ozawa és Yamamo-
to [26] vizsgálták ezt először részletesen, majd később Tanaka és Kobayashi [27] is. Utóbbi-
ak kiindulási vegyületként jódbenzolt használtak különböző palládium-katalizátorok jelen-
létében (4. ábra). A szén-monoxid nyomást 1-40 bar között változtatva tanulmányozták a
szelektivitást, és azt a következtetést vonták le, hogy [PdCl2(dppb)] katalizátor prekurzort
alkalmazva szinte teljes mértékben a 2-ketokarbosavamid-származék keletkezik. Megfigyel-
ték azt is, hogy kétfogú foszfinligandumok használatakor a szelektivitás függ a ligandum
két difenilfoszfino-csoportját összekötő szénlánc hosszától, majd az alábbi szelektivitási sor-
rendet állapították meg: dppb > dppp > DIOP > dppt > dppe. Egyfogú foszfinligandum
használatakor azt tapasztalták, hogy a bázikusabb foszfin alkalmazása jobb szelektivitást
eredményez a 2-ketokarbonsavamid termékre. Ezt követően a szekunder amint primer amin-
ra cserélve megfigyelték, hogy a reakció főterméke 86:14 arányban az α-ketoamid iminje
(5. ábra).

Ar X + CO + HNR2
R

O

NR2

O

[Pd]
+ R

NR2

O

4. ábra: Aril-halogenid aminokarbonilezési reakciója 40 bar CO nyomáson

I + CO + NH2

[Pd]

100 °C
N

NH

O

+
NH

O

5. ábra: Jódbenzol aminokarbonilezési reakciója primer aminnal

További vizsgálatok során meghatározták, mely tényezők kedveznek a 2-ketokarbonsavamid
képződésének:

– Katalizátor : A különböző átmenetifém-katalizátorok közül a tercier foszfinligandumok-
kal koordinált palládium-komplex bizonyult a leghatékonyabbnak, továbbá mind az
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egyfogú, mind a kétfogú foszfinligandumok alkalmazása eredményes volt. Mindazon-
által a legjobb konverziót a nem túl erősen de nem is túl gyengén koordinálódó fosz-
finok alkalmazásával sikerült elérni. A kétfogúak közül a dpfam ligandumot találták
kiemelkedőnek aril-jodidok reakciója esetén. [28]

Nomura és munkatársai réz(I)-jodidiot mint kokatalizátort adtak a hagyományos pallá-
dium-katalizátor mellé. Azt tapasztalták, hogy a CuI segítette a reakciót azáltal, hogy
egy reaktívabb jodohidas palládium-réz kétfémes komplexet alakított ki (6. ábra).

Pd

Ph3P

Ph

O

I

I

Cu

(S)

PPh3

(S) = amin, oldószer, X -

6. ábra: Palládium-réz jodohidas kétfémes komplexe

– Szubsztrátum és CO nyomás hatása: Az aril-halogenidek reaktivitása a következő
sorrendben csökken: ArI > ArBr � ArCl. Az aromás gyűrűn egy 4-helyzetű elek-
tronszívó csoport elhelyezése növeli a reaktivitást, azonban a szelektivitást rontja. [29]

Megfigyelték továbbá, hogy az orto-helyzetbe bevitt metil-szubsztituens erőteljesen
lassítja a reakciót. A szén-monoxid nyomás növelésével jobb szelektivitás és nagyobb
reakciósebesség érhető el, az optimális szén-monoxid nyomást 10-40 bar között hatá-
rozták meg.

– Az amin hatása: Yamamoto és csoportja azt találták, hogy az amin típusa nagy hatással
van a szelektivitásra. A bázikusabb szekunder amin kedvez a kettős karbonilezésnek,
azonban a nagyobb térkitöltésű aminok alkalmazása csökkenti a szelektivitást és a kar-
bonsavamid képződése kerül előtérbe. [30] Ugyanezt a jelenséget tapasztalta Skodáné
Földes Rita és munkatársai jód-ferrocén aminokarbonilezése során, miszerint a nagy
térkitöltésű nukleofil alkalmazásakor a karbonsavamid keletkezése válik kedvezmé-
nyezetté. [31,32]

– Hőmérséklet : Habár a karbonilezési reakciókat rendszerint magasabb hőmérsékleten
végzik (60-100 ◦C), a ketokarbonsavamid képződésének az alacsony hőmérséklet ked-
vez inkább, ez arra utal, hogy a reakció endoterm. [33]

– Oldószer : Jellemző megfigyelés, miszerint a polárosabb oldószerben nő a reakcióse-
besség, a szelektivitásra gyakorolt hatása azonban nem szignifikáns.

– Heteroatomok elhelyezése az aromás gyűrűben jelentősen befolyásolja a szelektivi-
tást. Míg 3-jódpiridin esetén keletkezik mind a karbonsavamid, mind a ketokarbonsav-
amid termék, 2-jódpiridin reakciójakor csak az egyszeresen karbonilezett származék
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áll elő. [34] Kettős karbonilezése megoldható, a katalizátorrendszerben a trifenilfoszfint
triciklohexil-foszfinra cserélve jó konverzióval, de kis szelektivitással (54%) áll elő a
termék. [35]

A 70-es évek óta az amidok előállításában igen fontos szerepet játszik az aminokarbo-
nilezési reakció. Az alapreakció folyamatos fejlesztése lehetőséget biztosít a különböző cél-
molekulák hatékonyabb szintézisére. A szintézis alapvető tulajdonságainak felderítése és a
különböző tényezők hatásainak megismerése után az irány a fenntarthatóság felé mozdult,
mely magába foglalja a környezetbarát (’zöld’) reakcióközeg használatát. A kettős karbonile-
zési reakció megvalósíthatóvá vált atmoszférikus CO nyomás jelenlétében, illetve alternatív
szén-monoxid forrás mellett. [36]

’Zöld’ reakcióközegként alkalmazható például a víz, szuperkritikus és ionos folyadékok
is. Tanaka és munkatársai utóbbit választották az aminokarbonilezési reakció közegének. [37]

Az 1-butil-3-metilimidazólium-tetrafluoroborát ([bmim][BF4]) és -hexafluorofoszfát ([bmim]
[PF6]) ionfolyadékokban végezve a reakciót (7. ábra) a ketokarbonsavamid származékra ki-
tűnő (82%) szelektivitást kaptak. Nagy előnye, hogy éteres mosás után a termék eltávolítható,
a katalizátort tartalmazó ionos folyadék pedig ismét felhasználható.

I

+ CO + NH

O

O

N
N

O

+

Pd(OAc)2 / PPh3

[bmim][PF 6]

°C, 40bar80

7. ábra: Aminokarbonilezési reakció ionfolyadékban

Hasonló kísérleteket végeztek Kollár és munkatársai 2005-ben. [38] Jódbenzolt és 1-jód-
ciklohex-1-ént reagáltattak aminosav-metilészterekkel palládium(II)-acetát és trifenilfoszfin
katalizátorrendszer jelenlétében szén-monoxid atmoszférában, oldószerként DMF-ot alkal-
mazva. Utóbbi szubsztrátum esetén kiváló konverzióval és 70-86%-os izolált hozammal si-
került a karbonsavamid-származékot kinyerni. Fontos megfigyelés volt továbbá a jódalké-
nek esetében, hogy alkalmazásukkor kizárólag egyszeresen karbonilezett termék keletke-
zik. Jódbenzol használatakor igen rossz konverziót figyeltek meg (<1%), azonban a nyomás
növelésével megjelent a karbonsavamid mellett a kétszeresen karbonilezett termék is, me-
lyet jó hozammal izoláltak. Ezt követően az oldószert ionos folyadékokra ([bmim][PF6],
[bmim][BF4]) cserélték, hogy a nyers termékek katalizátor-szennyezettségét csökkentsék.
Kiindulási anyagnak jódszteroidokat alkalmaztak, N-nukleofilként pedig morfolint. A vissza-
maradt – katalizátort is tartalmazó – ionos folyadékot többször felhasználva csak kismértékű
aktivitáscsökkenést tapasztaltak.

Jódalkén modellvegyület kettős karbonilezését 2012-ben valósították meg, palládium-
acetátot és kétszeres mennyiségű binaftilvázas triaril-foszfitokat alkalmazva. [39] A legjobb
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szelektivitást (67% ketokarbonsavamid) terc-butil-aminnal 30 ◦C-on és 110 bar CO nyomá-
son érték el (8. ábra).

I

+ CO + HNR1R2
Pd(OAc)2 / 2L

NR1R2O

+

O
O

NR1R2

HNR1R2 = terc-butil-amin, anilin, alanin-metilészter, morfolin, piperidin

L =

O

OR
R = Me, Bn, CHPh2, Ad

3

P

8. ábra: 2-Ketokarbonsavamidok előállítása 1-jódciklohex-1-énből

Megoldhatóvá vált az alternatív szén-monoxid forrás alkalmazása is. A hagyományo-
san Vilsmeier-reakcióban használt POCl3 és N,N-dimetil-formamid (DMF) hozzáadásával,
[Pd2(dba)3] katalizátor mellett, [36] vagy tetrakisz-(trifenilfoszfin)-palládium(0) katalizálta
reakcióban N,N-dimetilkarbamoil-trimetilszilán használatával [40] a tercier amidok jó hozam-
mal, közvetlen karbamoilezéssel állíthatók elő.

Uozumi és munkatársai vizsgálták a kettős karbonilezést atmoszférikus szén-monoxid
nyomás jelenlétében. Többféle ligandumot (dppe, PnBu3, PPh3), oldószert (Et2O, DMF,
DMSO, THF) és bázist (Et3N, piridin, DBU, DABCO) kipróbálva a legjobb szelektivitást
(92%) a PPh3, THF és DABCO kombinációjával sikerült elérni (9. ábra). Minden egyéb
változtatás negatív hatással volt a szelektivitásra. [41]

I

+ CO +

O

O

NH

CH3

CH3

NH2

[PdCl( 3 C3H5)]2

PPh3

DABCO, THF, °C

η -

Izolált hozam: 86%

Szelektivitás: 92%

25

9. ábra: 2-Ketokarbonsavamid előállítása atmoszférikus szén-monoxid nyomás jelenlétében

A foszfinmentes hatékony katalizátorrendszer kidolgozását Castillón és munkatársai vé-
gezték el 2012-ben. Aril-jodidokból kiindulva karbonsavamidokat és ketokarbonsavamido-
kat állítottak elő Pd/DBU-katalizálta reakcióban. [42] Ezzel a módszerrel kiváló szelektivi-
tást és konverziót sikerült elérniük. A foszfin helyettesítésére olyan N-tartalmú bázist keres-
tek, mely ligandumként is helyt tud állni a koordinációs övezetben, illetve a bázis szerepét
is betölti a reakció során. Így először [Pd2(dba)3] katalizátort használtak DMAP jelenlété-
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ben 60 ◦C-os toluolban, azonban igen alacsony konverziót tapasztaltak (19%). Ezt követően
DABCO-t alkalmaztak bázisként, ekkor javult a konverzió (92%), fő termékként pedig a kar-
bonsavamid származék keletkezett (97%). Végül DBU használatakor sikerült kitűnő szelek-
tivitást elérni (>95%) a ketokarbonsavamid termékre nézve, közepes hozammal (56%). Az
eredeti rendszert [Pd(η3−C3H5)(µ−Cl)]2 katalizátorra cserélve hasonló szelektivitás mel-
lett a konverzió is 83% fölé emelkedett, így ezt használták a továbbiakban a különféle termé-
kek szintézisére. Vizsgáltak o-, m-, illetve p-szubsztituált jódanizolt különböző hőmérsék-
leteken (80 ◦C és 60 ◦C), többféle nukleofillel (n-butil-amin, etil-amin, dietil-amin, t-butil-
amin, n-propil-amin, α-metil-benzil-amin, pirrolidin, piperidin és azepán). A legjobb szelek-
tivitást/konverziót (99/99%) para-jódanizolt reagáltatva 60 ◦C-on α-metil-benzil-aminnal
DBU és palládium-katalizátor jelenlétében érték el (10. ábra).

I

O
CH3

+ CO +

O

O

NH CH3
NH2

CH3

[PdCl( 3 -C3H5)( -Cl)]2

DBU, toluol

η μ

10. ábra: 4-Jódanizol aminokarbonilezése α-metil-benzil-aminnal

A 3-bróm-indolil-maleimid alkoxi- és aminokarbonilezésével potenciálisan bioaktív ve-
gyületek állthatók elő, melyek a 3-as pozícióban karbonsavészter, karbonsavamid vagy ke-
tokarbonsavamid szerkezeti egységet tartalmaznak. A 3,4-bisz-indolil-maleimidek a prote-
in kinázok potenciális inhibitorai, különösképpen a protein kináz C (PKC) esetében. Ezen
csoporton belül a szerin/treonin kinázokat hozták összefüggésbe több betegséggel (daga-
natos betegségek, szív- és érrendszer megbetegedései, Alzheimer-kór, autoimmun betegsé-
gek). [43] Mivel a PKC-k részt vesznek a jelátvitelben, génexpresszióban, sejtnövekedésben
és a sejtek differenciálódásában, fontos célpontokká váltak az új terápiás szerek kifejlesztése
során. [44,45] Emiatt az elmúlt években jelentős kutatások indultak a PKC szelektív inhibi-
torok irányába. [46–48] Beller és munkatársai is egy ilyen vegyületet vettek célba, mégpedig
a 3-bróm-1-metil-4-(2-metil-3-indolil)-maleimidet, melynek reakciójához egy új katalitikus
rendszert használtak. [49] A katalizátorrendszer palládium(II)-acetátból és di-1-adamantil-n-
butilfoszfinból (cataCXium A) állt (11. ábra). A keletkező termékeket 25-70%-os izolált
hozammal sikerült kinyerniük. Az N-nukleofilek közül az 1-fenil-piperazinnal érték el a leg-
jobb, 70%-os hozamot, míg az O-nukleofilekkel való reakció során a kapott karbonsavésztert
csak 25-30%-os hozammal tudták előállítani. Ezt a katalitikus rendszert már korábban tesz-
telték különböző karbonilezési reakciókban 2006-ban. [50] Szubsztituált aril-bromidot vittek
n-butoxikarbonilezési reakcióba TMEDA jelenlétében, és a különféle foszfinok hatását vizs-
gálták. Az új, cataCXium A foszfin biztosította a legjobb hozamot a reakcióban, 94%-ot.
Úgy találták, hogy a katalizátor igen hatékony és könnyen kezelhető, mely lehetővé teszi a
későbbiekben az iparban való alkalmazását.
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11. ábra: Bioaktív indolil-maleimid karbonilezési reakciója

A szteroidok úgyszintén a biológialag aktív vegyületek egy meghatározó csoportját al-
kotják, ezen belül a 17-es helyzet az egyik kulcspozíció, hiszen itt történik a receptorfel-
ismerés és zajlanak a bioszintetikus átalakítások is. [51] Kutatócsoportunkban egy korábbi
munka során androsztánvázas jódalkének átalakítását végeztük aminokarbonilezési reakci-
ókban. Ennek keretein belül a szteránváz 3-as és 17-es pozíciójában vizsgáltuk az egyfor-
ma, illetve eltérő karbonsavamid szerkezeti egység kialakításának lehetőségeit (12. ábra).
Androszta-4-én-3,17-dionból kiindulva, a hidrazon köztiterméken keresztül jutottunk el a
jódalkén-származékokig. Majd ezt szén-monoxiddal és nukleofilekkel reagáltatva a megfe-
lelő 3,17-dikarbonsavamid állt elő. [52] A nem-szimmetrikus karbonilezés során a 3-as pozí-
ció átmeneti védésével előállítottuk a 17-monokarbonsavamidot, majd a 3-as helyzetben is
létrehozva a jódalkén egységet egy – a korábbitól eltérő – nukleofillel reagáltatva megvaló-
síthatóvá vált a ’vegyes’ diamidok nagyhatékonyságú szintézise. [53]

1.1.2. A palládium-katalizált karbonilezési reakciók lehetséges mechanizmusai

A palládium-katalizált karbonilezési reakciók általánosan a következő séma alapján men-
nek végbe:

– Egy +2-es oxidációs állapotú katalizátor-prekurzort alkalmazunk (PdCl2, Pd(OAc)2),
ebből ’in situ’ alakul ki a megfelelő Pd(0) aktív katalizátor, amely koordinációs szfé-
rájában jelen van a hozzáadott ligandum (pl. foszfin), illetve a szén-monoxid.

– A jódalkén/jódaromás oxidatív addíciója során a palládium oxidációs állapota ismét
+2 lesz.

– A szén-monoxid koordinálódik a központi fémhez, vagy a koordinációs övezetben már
jelenlévő karbonil-ligandum beékelődik a Pd-C kötésbe, kialakítva az acil-komplexet.
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12. ábra: Androsztánvázas karbonsavamidok szintézise

– Nukleofil hatására bekövetkezik a termékképződés, ami leválik a komplexről, és így a
reduktív elimináció során visszakapjuk a palládium(0)-komplexet.

Ezek azok az általános megállapítások, melyeket a reakciók megfigyelése során tettek.
Meglepő módon azonban igen kevés információ áll a rendelkezésünkre a karbonilezési reak-
ciók, különösen az általam is tanulmányozott aminokarbonilezési reakció mechanizmusáról,
a komplexek szerkezetéről, a reakció szabadentalpia-profiljáról, a részlépések pontos leírá-
sáról. Elsősorban feltételezett mechanizmusok léteznek, számításos munkák azonban csak
elenyésző mennyiségben találhatók a témával kapcsolatban. Több ilyen elképzelés is fellel-
hető az irodalomban, különösképpen a termékképző lépésre van többféle elmélet, úgymint
ionos, hidrides, kovalens valamint nukleofil támadással zajló mechanizmus.

Oxidatív addíció

A foszfinligandumokat tartalmazó Pd(0)-komplexre szén-monoxid atmoszférában bekö-
vetkező oxidatív addíciós lépés részleteiről feltűnően kevés írás jelent meg, mindamellett,
hogy maga a reakció ismert és több, mint 40 éve használják. A keresztkapcsolási reakciók
során CO mentes közegben több kutatócsoport is vizsgálta az oxidatív addíció mechanizmu-
sát.

Az első tanulmány a jódbenzol oxidatív addíciójáról McKeon és munkatársai nevéhez
fűződik, akik 1968-ban végeztek kísérleteket különböző szén–halogén kötést tartalmazó ve-
gyületekkel tetrakisz-(trifenilfoszfin)-palládium(0) jelenlétében. Az oxidatív addíciós reak-
ció terméke a palládium(II)-komplex volt, melyet átkristályosítás után tisztán izoláltak. Meg-
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állapították, hogy szerves klórvegyületet alkalmazva a transz-termék a kedvezményezett,
azonban az izomerizáció trifenilfoszfin felesleg alkalmazása mellett könnyen végbemegy. [54]

A későbbiekben leírták az aromás-halogenidek reaktivitási sorrendjét : PhI > PhBr >

PhCl. Míg a jódbenzol szobahőmérsékleten is reakcióba lép a Pd(PPh3)4-mal, a brómbenzol
esetén 80 ◦C szükséges, a klórbenzol azonban még 135 ◦C-on sem mutatott aktivitást.

Amatore és munkatársai 1990-ben az aromás jodidok palládium(0)-komplexre történő
oxidatív addíciójának kinetikáját jellemezték, és vizsgálták a potenciális útvonalakat. Ko-
rábban felmerült két lehetséges mechanizmus is, az egyelektronos (kvázi gyökös addíció),
illetve a semleges átmeneti állapoton keresztül történő addíció. Ehhez toluolban végeztek
elektrokémiai kísérleteket, mely során bizonyítást nyert, hogy a vélt mechanizmusokból az
utóbbi a valós, miszerint az átmeneti állapotban nincs egyelektronos transzfer. [55]

Tíz évvel később vetődött fel az a kérdés, hogy mi lehet pontosan az aktív Pd(0)-katalizá-
tor, amire az oxidatív addíció bekövetkezik. Amatore és Jutand 2000-ben a keresztkapcsolási
reakciók kapcsán arra jutottak, hogy a különböző prekurzortól függő háromligandumos an-
ionos köztitermékek lehetnek a kulcsszereplők ([Pd0L2(OAc)– ] ; [Pd0L2X– ]), amelyek az
aktív katalizátor szerepét is betöltik. Megállapították, hogy a reakció sebessége függ az an-
ion, illetve a jelenlévő kation típusától, továbbá, hogy az anion befolyással van a képződött
aril-palládium(II) szerkezetére és reaktivitására. Ezen megfontolások alapján a keresztkap-
csolási reakciók első lépésére a korábbi feltételezésektől alapjaiban eltérő, új mechanizmust
javasoltak. [56] Ezt a gondolatmenetet más kutatócsoport is megerősítette egy számításos
munka keretein belül, miszerint a háromligandumos anionos Pd(0)-komplex valóban stabil
köztitermék és a katalitikus ciklus kiindulópontjának tekinthető. A javasolt ötös koordináci-
ójú Pd(II)-komplex jelenlétét azonban kizárták, helyette egy stabilabb, négyes-koordinációjú
komplexet javasoltak, ahol az aril-halogenid a halogénen keresztül koordinálódik a palládi-
umhoz (13. ábra). Ez az addukt jelentheti a kiindulópontot, mely összhangban van azzal a kí-
sérleti ténnyel, miszerint a jódbenzol hozzáadását követő másodpercekben az elegyben sem
szabad jodidion, sem pedig acetátion nem mutatható ki. Az ezt követő lépéshez két, energe-
tikailag is lehetséges útvonalat találtak, amelyek a cisz-Pd(II)-komplexhez vezettek. Ennek
izomerizációja már nagyobb aktiválási energiát igényel, emiatt ezen palládium-katalizált re-
akciók során csak a cisz-komplex kedvezményezett. [57]
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[Pd(PMe3)2(OAc)]-
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13. ábra: A lehetséges Pd(0)-komplexek és a jódbenzol koordinációja a komplexekre
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Senn és Ziegler DFT-számítások segítségével a Pd(PP)(PhX) (PP= dmpe, bimep, X= Cl,
Br, I) összetételű addukt szerkezetét vizsgálva arra jutottak, hogy a Cipszo-C1 szeneken törté-
nő η2-koordináció a legvalószínűbb. Ennek stabilitását a gyűrűhöz kapcsolódó halogénatom
befolyásolja, és a következő sorrendben változik: I > Br > Cl. [58]

A közelmúlt számításos munkái is ezt az irányvonalat viszik tovább. Vizsgálták az egysze-
resen-, kétszeresen-koordinált, illetve anionos palládium(0)-komplexet poláris oldószerek-
ben (MeCN, DMF) 4-(trifluormetánszulfonil)-klórbenzol kiidulási anyag felhasználásával.
Az optimalizálást implicit oldószermodellt alkalmazva végezték, kiegészítve egy implicit/ex-
plicit vizsgálattal, ahol hat oldószermolekulát (acetonitril) adtak a rendszerhez. A két külön-
böző oldószermodellel és több módszerrel is számított geometriák nagyon hasonlóak voltak.
Az addíció után a triflátcsoport távozik, ami semleges kiindulási komplex esetén egy kat-
ionos terméket, míg anionos kiindulási komplexnél semleges terméket eredményez. [59] Ez
szintén összhangban van azzal a kísérleti megfigyeléssel, miszerint a Pd(II)-komplexről a
triflátcsoport könnyen disszociál. [60]

A kiindulási komplexekről és az oxidatív addícióról az azidokarbonilezési reakció kap-
csán Grushin és munkatársai végeztek számításokat 2014-ben. Megállapították, hogy az azi-
dokarbonilezési reakció sebességmeghatározó lépése az aril-jodid aktiválása a Pd(0)-komp-
lexen, így ezt a lépést vizsgálták meg részletesen. Nagyszámú foszfinligandumot teszteltek
a katalizátorrendszerben, és azt tapasztalták, hogy csak a xantphos alkalmazása eredmé-
nyezett aktív katalizátort. A többi ligandum esetén a konverzió 6% alatt maradt. Palládi-
um prekurzorként Pd(OAc)2 és Pd2(dba)5 is számításba jöhet, a legnagyobb aktivitást pedig
Pd(0):xantphos – 1:1 mólaránynál kapták. Két lehetséges útvonalat találtak, mely az oxidatív
addíció kulcsintermedierjét eredményezi (14. ábra). Úgy vélték, hogy ha az aril-jodid oxida-
tív addíciója a sebességmeghatározó lépés, akkor a CO nyomás növelése a reakciósebesség
csökkenését eredményezi. Ezt a jelenséget korábban az alkoxikarbonilezési reakcióknál már
leírták, és Grushin csoportja is ezt figyelte meg a kísérletei során (1 atm, 2h, 25 ◦C→ 99%
konverzió; 7 atm, 2h, 25 ◦C→ 25% konverzió). Ezek alapján úgy vélték, hogy CO hiányos
reakció esetén a B útvonal, míg szén-monoxid többletnél az A útvonal a valószínűbb. [61]

Ionos mechanizmus

Yamamoto és munkatársai ionos mechanizmust is feltételeztek amino-, illetve alkoxi-
karbonilezési rekciók során. [62] Benzil- és fenilacetil-palládium komplexeket preparáltak és
regáltattak aminokkal és alkoholokkal. A különböző palládium(II)-komplexeket a megfe-
lelő halogenid Pd(0)-ra történő oxidatív addíciójával állították elő, a központi fém koor-
dinációs szférájában ezenfelül foszfinligandumok helyezkedtek csak el. A keletkező η1-C
Pd(II)-komplex a halogén disszociációjával η3-komplexszé alakulhat, amelyhez AgPF6-ot
adva egy kationos származékhoz jutottak, végül a CO inzerciója eredményezte a fenilacetil-
palládium komplexet. További két, ezzel analóg vegyületet is előállítottak trimetilfoszfin és
bisz-(difenilfoszfino)-etán ligandumok jelenlétében, majd amin és alkohol hozzáadására a
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14. ábra: Az oxidatív addíció két lehetséges útvonala CO felesleg és hiány mellett

várt karbonsavamid és észter keletkezett (15. ábra). Azt állapították meg, hogy a legvalószí-
nűbb az amin nukleofil támadása az acil-ligandumra vagy a koordinált CO-ra, majd reduktív
eliminációval keletkezik a termék. A szén-monoxid nyomás növelésével a termékek aránya is
változik, így az α-ketokarbonsavamid mennyisége nő az egyszeresen karbonilezett szárma-
zék rovására. A kettős karbonilezés mechanizmusa esetén is feltételezhező egy, a korábbival
analóg ionos intermedier komplex. Benzil-palládium komplex esetén megállapították, hogy
a nagy CO nyomás és a kis szekunder amin felesleg kedvez a két szén-monoxid molekula
beékelődésének.

15. ábra: Egy- és két szén-monoxid molekula beékelődése ionos mechanizmussal

Nukleofil támadással járó mechanizmus

A karbonsavamidhoz és a ketokarbonsavamidhoz vezető útvonalakat Yamamoto és mun-
katársai elemezték részletesen 1991-ben. [63] Az acil-, illetve karbonil-ligandumra bekövet-
kező nukleofil támadást tekintették sebességmeghatározó lépésnek, így ezt vizsgálták meg
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alaposabban. A reakciók során trimetilfoszfint használva ligandumként stabilis intermedi-
ereket kaptak, amely által jobb betekintést nyerhettek a reakció mechanizmusába. Találtak
egy ionos köztiterméket, melyből egy újabb amin molekulával reagálva keletkezik a benzoil-
karbamoil-palládium komplex. Ez az intermedier azonban nem izolálható, csak az alkilezett
származéka, amit úgy állítottak elő, hogy a karbamoil-komplexet alkilezőszerrel reagáltat-
ták. A transz-benzoil-karbamoil komplexeket spektroszkópiai módszerekkel egyértelműen
tudták azonosítani, ugyanis a reduktív eliminációhoz kedvezőtlen térszerkezet következté-
ben igen stabil vegyület alakult ki. A termékképző lépéshez cisz-benzoil-karbamoil komp-
lexre van szükség, a termékképző lépés azonban gyors, így a cisz-származék nem izolálható.
Az analóg platina-komplexet állították elő annak érdekében, hogy a cisz-transz izomerizá-
ciót modellezhessék. Megállapították, hogy ha nem disszociáló ligandumot (trimetilfoszfin)
használnak, akkor nincs izomerizáció, tehát ehhez a lépéshez a foszfinligandum disszociáci-
ója elengedhetetlen. Más úton, a transz-benzoil-platina-kloridból aminnal való reakció során
állítható elő elsőként a transz-benzoil-karbamoil-platina komplex, majd újabb aminnal és
szén-monoxiddal reagáltatva kapták a cisz-komplexet (16. ábra).

Hasonló feltételezésre jutott Skodáné Földes és Kollár 2010-ben, miszerint a kétszere-
sen karbonilezett termék az acil- és a karbamoil-ligandumok összekapcsolódásával jön létre.
Utóbbi, a terminális szén-monoxidra bekövetkezett nukleofil támadás során keletkezik. [64]
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16. ábra: Benzoil-karbamoil-platina komplexek előállítása

Hidrid-komplex keletkezésével járó mechanizmus

Beller és munkatársai írták le először a primer amidok szintézisét brómbenzolból kiin-
dulva palládium-katalizált reakcióban enyhe körülmények között. Nukleofilnek ammóniát
alkalmaztak 2 bar nyomáson, amely a bázis szerepét is betöltötte. Nagy CO nyomáson a
korábbi karbonilezési munkákkal egyetértve [65,66] az oxidatív addíciót tekintették sebesség-
meghatározó lépésnek. A feltételezett mechanizmus szerint először bekövetkezik a brómben-
zol oxidatív addíciója, ezt követi a CO koordinációja, majd beékelődése a Pd-C kötésbe. Az
ammónia hatására bekövetkezik a termékképződés, melynek eredményeképp egy Pd-hidrido
komplex marad hátra, amelyről a HBr egy újabb ammóniamolekula segítségével távozik. [67]

Amin koordinációjával járó mechanizmus

Aromás aminokat használtak N-nukleofileknek, illetve szubsztrátumnak is 2011-ben N-
aril-benzamidok előállítása céljából. [68] Az anilinből ’in situ’ képzett diazónium-só szolgált
kiindulási anyagként a reakcióban. Az aromás halogenidekhez képest ez egy sokkal kevésbé
feltárt terület a palládium-katalizált reakciókban. A módszer előnye, hogy enyhe reakciókö-



1.2. Izonitril beékelődéssel járó reakciók 21

rülményeket igényel, és lehetővé teszi a könnyen elérhető anilinek használatát a karbonile-
zési reakciókban. Tesztelték a különböző foszfinligandumokat, mely során azt tapasztalták,
hogy az egyfogú foszfinokkal jobb hozamok érhetők el, mint a kétfogú ligandumokkal. A
legjobb eredményt a P(o-tolil)3 ligandum alkalmazásakor tapasztalták, oldószerként DMF-ot
használva kapták a legjobb konverziót (99%), miközben a hőmérsékletet 90 ◦C-ról 50 ◦C-ra
csökkentették, a szén-monoxid nyomást pedig 10 bar-on tartották. A feltételezett mechaniz-
mus szerint az ’in situ’ kialakult aril-diazónium-acetát oxidatív addíció során a palládium
koordinációs övezetébe kerül, ezt követően koordinálódik a szén-monoxid, ami beékelőd-
ve adja az acil-komplexet. Majd az acetáto-ligandum amido-ligandumra cserélődik, végül
összekapcsolódva az acil-ligandummal keletkezik a karbonsavamid termék, és visszaalakul
a kiindulási palládium(0)-komplex.

1.2. Izonitril beékelődéssel járó reakciók

Az izocianidok története évekkel azelőtt kezdődött, mielőtt azonosították volna a vegyü-
letcsoportot. Több kémikus is próbált alkil-izonitrilt szintetizálni alkil-jodidokból és ezüst-
cianidból jelentősebb mennyiségben, azonban a szörnyű szaga miatt többször is felhagytak
vele.

Majd 1859-ben Lieke állított elő ténylegesen nagyobb mennyiségben allil-izonitrilt, [69]

allil-jodid és ezüst-cianid reakciójából, melyről azt gondolta tévesen, hogy allil-cianid. Ezt
a feltételezett terméket megpróbálta savas hidrolízissel krotonsavvá alakítani, meglepetésére
azonban kizárólag hangyasavat kapott termékként. A rejtélyt nem tudta végül megfejteni,
ugyanis a környék panaszt tett az elviselhetetlen szagok miatt.

NH2

CHCl3

KOH

N

C

17. ábra: Hofmann-féle izoci-
anid teszt

Évekkel később Meyer jegyezte le a vélt metil- és etil-
cianidokat hasonló reakcióban, anélkül, hogy észrevette vol-
na, hogy azok izocianidok, majd Gautier volt az első, aki úgy
írta le őket, mint a „hagyományos cianidok izomerjei”. [70]

Eközben Hofmann is szintetizált számos alkil-izonitrilt, köz-
tük fenil-izocianidot is anilin, kloroform és kálium-hidroxid
reakciójából. Ezt a reakciót primer aminokkal karbilamin reak-

ciónak avagy Hofmann-féle izocianid tesztnek nevezik, ahol a termék kellemetlen szagáról
könnyedén felismerhető. [71]

1.2.1. Izonitrilek általános jellemzése

Az izonitrilek igen sokoldalúan felhasználható reagensek, amelyeket széleskörűen alkal-
maznak a szerves- és gyógyszerkémiában, úgymint többkomponensű reakciók, [72] heterocik-
lusok szintézise [73] és cikloaddíciós reakciók. [74] Ezen vegyületcsoport a szén-monoxiddal
izoelektronos, így az alapvető reakciók során hasonló átalakulásokon mennek keresztül. Re-
akciói homogénkatalitikus körülmények közt kevésbé ismertek, mint a szén-monoxidnak.
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Palládium-katalizált keresztkapcsolási reakciók során az izonitril inzerció a szén-monoxid
beékelődéséhez hasonlóan megy végbe, alkalmazásuk azonban korlátozottabb, ami megle-
pő, hiszen előnyösebb tulajdonságokkal rendelkeznek. Általában könnyen kezelhető folya-
dék vagy szilárd formában vannak jelen, melyek sztöchiometrikus mennyiségben is adagol-
hatók. Ezen okokból kifolyólag az elmúlt években nagy érdeklődésre tettek szert az ilyen
típusú szintézisek, hiszen az izonitril inzercióval járó reakciók kitűnő lehetőséget jelentenek
a nitrogén-tartalmú vegyületek szintézisében. Hátránya, hogy hajlamos több egymást követő
inzercióra, katalizátortól, oldószertől és az izonitril minőségétől függően, [75] így a már koor-
dinált ligandum elősegíti a többszörös beékelődést, [76] ennek következtében megnő a hajlam
a polimerizációra.

1.2.2. Amidinek és imidátok szintézise

Az amidinek és imidátok palládium-katalizált szintézise megvalósítható aril-halogenidek-
ből kiindulva izocianidokkal és O- vagy N-nukleofilekkel, mely az imidoilatív reakciók
egyik legfontosabb alkalmazása. Az első ilyen típusú reakciót 1986-ban Kosugi és Migita vé-
gezték, akik brómbenzolból kiindulva terc-butil-izonitrillel és szerves ón reagenssel állítot-
tak elő (tio)imidátokat. [77] Első lépésként tributil-ón-metoxid reagenst használva optimali-
zálták a körülményeket (katalizátor, hőmérséklet, oldószer, izonitril mennyisége). A legjobb
hozamot a várt iminoacil-észterre benzolban 120 ◦C-on, 10 mol% tetrakisz-(trifenilfoszfin)-
palládium(0) katalizátorrendszert alkalmazva érték el (18. ábra). Ezt követően az optimali-
zált rendszert felhasználva egyéb tributil-ón-származékokat teszteltek. A legjobb eredményt
az O-nukleofilekkel és cianiddal érték el (61-63%), az N-, illetve S-nukleofilek gyenge kon-
verziót (10-22%) mutattak csak.
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18. ábra: Amidinek és imidátok palládium-katalizált előállítása szerves ón reagenssel

Később Whitby és munkatársai továbbfejlesztették a rendszert ónmentes változatra, ahol
PdCl2/difoszfin katalizátort használva, azok hatékonyságát tesztelték (19. ábra). Azt a konk-
lúziót vonták le, hogy a Pd(II)-prekurzor dppf ligandummal a leghatékonyabb, brómbenzol
szubsztrátum és szekunder amin alkalmazása esetén. Úgy találták, hogy csak a terc-butil-
izonitril működik jól ezen körülmények között, azonban savas közegben a nitrogénen lévő
csoport könnyen eltávolítható. O- és S-nukleofilekkel a megfelelő imidátok és tioimidátok
állíthatók elő alkoholok vagy tiolok nátriumsójának reakcióival. [78] Meglepő módon itt azt
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tapasztalták, hogy eltérő karakterű izonitrilek is reakcióba vihetők, illetve, hogy megjelenik
a kettős inzerciós termék is jelentős mennyiségben primer és szekunder izonitrilek használa-
takor. [79]

Ugyanezen kutatócsoport β -sztiril-bromidot reagáltatva aminnal és alkoxiddal/fenoxiddal
állított elő α ,β -telítetlen amidint/imidátot. [80] Ezzel a módszerrel heterociklusos vegyületek
is szintetizálhatók terc-alkil-izonitril beékelődéssel kétfunkciós brómaromás szubsztrátum-
ból, amely orto-helyzetű láncán az O- vagy N-nukleofil is elhelyezkedik. [81]
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19. ábra: Amidinek és imidátok palládium-katalizált előállítása ónmentes reakcióban

Jiang és munkatársai bebizonyították, hogy aminok és alkoholok helyett víz is alkalmaz-
ható nukleofilként ezen reakció kereteiben, [82] termékként azonban az aminokarbonilezési
reakció során is keletkező karbonsavamidot kapták. [49] A reakció mind az alifás, mind az
aromás izocianidokat kitűnően tolerálja, és alkalmazásával elkerülhető a CO gáz használata.
Ezt a módszert fejlesztette tovább egy másik kutatócsoport, akik N-tozilhidrazont alakítottak
át bázikus körülmények között diazoszármazékká, amelyből palládium-katalizátor jelenlété-
ben karbén-komplex keletkezett, [83] ez reagált a koordinált izocianiddal, végül a hidrolízis
végterméke a megfelelő karbonsavamid lett (20. ábra).
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20. ábra: Karbonsavamidok előállítása N-tozilhidrazonból kiindulva

1.2.3. Heterociklusos vegyületek szintézise

Benzoxazolok és oxazolinok szintézisét valósították meg oly módon, hogy egy extra cik-
lizációs lépés beiktatásával különféle heterociklusos vegyületeket állítottak elő. [84] Ezt úgy
oldották meg, hogy egy egyszerű amin használata helyett olyan amint vittek reakcióba, amely
még egy megfelelő nukleofilt tartalmaz (21. ábra). Ez a kísérleteik során egy O-nukleofilnek
adódott. A jódbenzolból keletkező amidin egy köztitermék, amellyel az O-nukleofil tovább
reagálva egy oxazolin gyűrűt eredményez terc-butil-amin kilépése mellett. A reakció igen jól
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működött, a termék tisztán, 2 óra alatt keletkezett. Brómbenzolt alkalmazva szintén sikeresen
szintetizáltak oxazolin-származékokat, klórbenzol használatakor azonban a reakció sikerte-
len volt, majd az aminoetanolt 2-amino-fenolra cserélve szintén jó kitermeléssel állították
elő a megfelelő benzoxazol-származékokat.

Ugyanezen reakciókörülmények között 2-amino-tiofenollal, mint N-nukleofillel nem ke-
letkezett a várt termék. [85] A reakció körülményein változtatva találtak egy alternatív út-
vonalat szubsztituálatlan benzotiazolok előállítására, miszerint aril-szubsztituált benzotiazo-
lokat palládium- és réz-katalizált reakciókban preparáltak. Melléktermékként megjelent az
Ullmann-típusú származék is (21. ábra), melyet később úgy küszöböltek ki, hogy az ami-
notiofenolt és a terc-butil-izonitrilt előzetesen DMF-ban kevertették 120 ◦C-on 24 órán át,
majd ezt követően adták hozzá a többi reagenst és katalizátort. Végül megállapították, hogy
a 2-amino-fenol oxigénatomját kénatomra cserélve a reakció mechanizmusa alapjaiban meg-
változik, ezért vált szükségessé egy új módszer fejlesztése.
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21. ábra: 2-Fenil-oxazolin és 2-fenil-benzotiazol előállítása terc-butil-izontril felhasználásával

Orru és munkatársai 4-amino-kinazolint szintetizáltak palládium-katalizált izonitril in-
zerciós reakcióban N-(2-brómaril)-amidinekből kiindulva. [86] Katalizátorrendszerként elő-
ször [Pd(dba)2]/XPhos-t használtak, de több rendszert kipróbálva a Pd(OAc)2/DCPB is ha-
sonlóan jó konverziót mutatott. Végül könnyű kezelhetősége és alacsonyabb költségei miatt
utóbbit alkalmazták a továbbiakban. Bázisként KOAc-ot, oldószerként pedig DMF-ot hasz-
náltak. Megállapították, hogy a különböző, szubsztituált amidinek könnyedén reakcióba vi-
hetők az aromás és alifás izonitrilekkel is.

Szintén kinazolin-származékokat állítottak elő 2013-ban 2-jódaril-karbodiimidből izo-
nitrillel és a megfelelő palládium-katalizátorok segítségével. [87] Modellvegyületnek a bisz-
(2-jódfenil)-karbodiimidet választották, melyet terc-butil-izonitrillel reagáltatva palládium-
acetát és dietilfoszfit jelenlétében keletkezett a 4-imino-3,4-dihidrokinazolin-2-il-foszfonát
(22. ábra). A reakciót optimalizálták, majd több eltérő N-szubsztituenst tartalmazó telítetlen
kinazolin alapú vegyületet állítottak elő.

Halogénezett benzoesavszármazékok reakciója során izocianiddal és hidrazinnal, a kap-
csolást követő ciklizációs folyamat során keletkezik a 4-aminoftalazin-1-(2H)-on termék. [88]

A reakció gyors, mikrohullámú rendszerben öt perc alatt végbemegy (23. ábra). A termék-
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22. ábra: Kinazolin-származékok előállítása 2-jódaril-karbodiimidből kiindulva

ként kapott aminoftalazin-származék pontenciálisan aktív tumorellenes ágens, illetve az au-
toimmun és gyulladásos betegségek kezelésében is hatásos lehet. Többféle ligandumot is
teszteltek az optimalizálás során, legjobbnak a xantphos-t találták, mellyel 99%-os hozamot
sikerült elérni. A többi foszfin esetén (X-Phos, PPh3, dppf, dppp) ez az érték 5-81% közé
esett. A megfelelő reakciókörülmények kiválasztása után vizsgálták a különböző, szubsz-
tituált származékok előállításának lehetőségeit. Megállapították, hogy a különféle szubszti-
tuenssel ellátott hidrazin és izonitril használatakor 29-99%-os hozam érhető el. A szubsz-
tituálatlan 4-aminoftalazin-1-(2H)-on vegyületet egylépéses dealkilezési reakcióban kitűnő
hozammal előállították a korábbi szubsztituált származékokból.
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23. ábra: Halogénezett benzoesavszármazékok reakciója izocianiddal és hidrazinnal

Palládium-katalizált imidoilatív keresztkapcsolási reakciókat vizsgáltak 1992-ben Suzu-
ki és munkatársai [89] a hagyományos karbonilatív kapcsolási reakció analógjaként. [90] Ter-
mékként a megfelelő ketimin állítható elő, mely savas hidrolízis során ketonná alakul. Ki-
emelték, hogy reagensként kizárólag a 9-alkil-9-BBN származék vihető reakcióba terc-butil-
izonitrillel és jódaromásokkal, illetve, hogy a reakció érzékeny a boránvegyület és az izonit-
ril szötichometriájára. Ha a boránhoz képest egy ekvivalensnél több izonitrilt alkalmazunk,
a keletkező termék mennyisége jelentősen csökkenni fog.

Izocianid beékelődésével állítottak elő 2,3-diszubsztituált indol vegyületeket Heck-típusú
reakcióban. [91] Korábban már szintetizáltak indolszármazékokat o-alkenilfenil-izocianidból
sztöchiometrikus mennyiségű palládium-komplexek jelenlétében, [92] ez esetben azonban új,
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háromkomponensű katalitikus reakciókban állították elő a termékeket jódaromás vegyületek-
ből kiindulva o-alkilfenil-izocianiddal és dietil-aminnal kis és közepes hozamokkal (3-44%).

1.3. A CO2, CS2 és COS kismolekulák koordinációs sajátságai

A szén-dioxid az egyik legrégebbről ismert vegyület, az 1770-es években Lavoisier azo-
nosította először, [93] kalcium-karbonát hevítésekor. Az első átmenetifém-CO2 komplex, me-
lyet előállítottak a Ni(PCy3)2(CO2) volt, amit Aresta és munkatársai szintetizáltak 1975-
ben. [94] A szén-diszulfidot kicsit később, 1796-ban azonosította és állította elő Lampadi-
us, [95] a két vegyület „hibridjének” nevezett karbonil-szulfidról azonban azóta sem tudunk
túl sokat. Than Károly magyar kémikus fedezte fel és állította elő először 1867-ben szén-
monoxid és kén hevítésével. [96]

Ezen CX2 típusú kismolekulák koordinálódhatnak a fém centrumhoz, illetve centrumok-
hoz, a fém és a ligandum típusától, oxidációs állapotától függően többféle koordinációs mód-
ban.

1.3.1. A szén-dioxid jellemzői

A szén-dioxid, légköri koncentrációjának folyamatos növekedése miatt nagy figyelemre
tett szert az elmúlt évtizedekben mint C1 építőelem. [97,98] Az ipari kibocsátásból származó
üvegházhatású gáz újrahasznosítása fontos cél, hogy a légkör hőmérsékletének emelkedése
megállítható legyen. Ennek nyomán fejlesztettek olyan ipari folyamatokat, melyben a szén-
dioxid mint nyersanyag használható, például a Kolbe-Schmitt reakció szalicilsav szintézi-
sére. [99] A szén-dioxid felhasználását vonzóvá teszi, hogy könnyen és nagy mennyiségben
elérhető, és nem toxikus. [100–102]

Hagyományos szerves kémiai alkalmazása nehézkes, mert bár a lítium-organikus és Grig-
nard-reagenssel való reakciókban előállítható a megfelelő karbonsavszármazék, ezek a reak-
ciók azonban igencsak érzékenyek nedvességre, rossz a funkciós csoport tűrésük, emiatt a
felhasználásuk is igencsak korlátozott. Az átmenetifém-komplexek használata jó megköze-
lítésnek tűnt a szén-dioxid aktiválásához, így a későbbiekben a C-C kötések kialakításánál
ezt az utat részesítették előnyben. Termékként előállíthatók karbonátok, karbamátok, kar-
bonsavak, észterek, laktonok. Ezen monomerekből polimerizációval polikarbonátok [103,104]

és poliuretánok [105,106] szintetizálhatók foszgénmentes reakciókban. Ezek közül az egyik
legjelentősebb ipari szintézis a szerves karbonátok előállítása, melynek során epoxidokból
szén-dioxid felhasználásával állítottak elő karbonátokat (PC) és polikarbonátokat (PCHC,
PPC) (24. ábra) katalitikus reakciókban. [107] Az iparban 2009-től alkalmazzák a módszert
dimetil-karbonát, illetve propilén-karbonát előállítására. [108]

A szén-dioxid ötféle koordinációs módban kapcsolódhat az átmenetifémekhez, amelyek
a 25. ábrán láthatók. [97,109] Azokban az esetekben, amikor a CO2 az oxigénen keresztül
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24. ábra: Polikarbonátok előállítása foszgénmentes reakciókban

kapcsolódik a fémhez (d és e esetekben), a kismolekula nem aktiválható, de a további három
koordinációs módban (a, b, c) a szén-dioxid átmenetifém-katalizált reakcióba vihető.
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25. ábra: A szén-dioxid lehetséges koordinációs módjai

Koordinációs sajátságait már több irodalom is feldolgozta a különböző átmenetifémek
környezetében, mint réz, [110] nikkel, [111] ródium, [112] szamárium, [113] molibdén. [114] Utób-
bi esetében két szén-dioxid molekula koordinálódását is leírták, szerkezetét röntgendiffrak-
ciós módszerrel igazolták. Korai átmenetifémek esetén is megfigyelhető szén-dioxid koordi-
náció (pl. : titán, [115] vanádium, [116] króm, [116] mangán, [116])

Az első szén-dioxid koordinált palládium(0)-komplexet Yamamoto és munkatársai ál-
lították elő 1994-ben. [117] Metil-akriláttal reagáltattak PdEt2(PMePh2)2 komplexet, majd
szén-dioxid feleslegben előállt a várt (η2-szén-dioxid)-bisz-(metil-difenilfoszfin)-palládium(0)
komplex (26. ábra). A keletkezett addukt termikusan instabil és levegőn is bomlik, szi-
lárd állapotban hevítés hatására (100 ◦C-on) pedig visszakapjuk a CO2-ot és a kiindulási
palládium(0)-komplexet. Deutero-diklórmetánban reflux hőmérsékleten úgyszintén bomlást
tapasztaltak, szén-monoxid, szén-dioxid, (difenilmetil-foszfin)-oxid, illetve a kiindulási ve-
gyület keletkezett. A Ni(PH3)2(η2−CO2) komplex számításos kémiai módszerekkel történő
vizsgálatát is alaposan körbejárták 2011-ben, [118] ahol a számított szerkezeten túl a szén-
dioxid koordinációs sajátságait is vizsgálták többféle elektronszerkezeti módszerrel.

1.3.2. A szén-diszulfid jellemzői

A szén-diszulfid fontos kémiai alapanyagnak tekinthető az iparban, különösen a celofán
és a viszkóz gyártása során, [119] ezen túlmenően – mint C1 építőelem – katalitikus reakci-
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26. ábra: Az első szén-dioxid koordinált palládium(0)-komplex előállítása

ókban is használható. Az elmúlt évtizedekben számos tanulmány jelent meg a koordinációs
sajátságairól több fémmel kapcsolatban is. Ezek közül elméleti kémiai vizsgálatokat elsősor-
ban vas, kobalt, nikkel, vanádium, titán esetén végeztek, a katalitikusan jelentősebb fémek
környezetében (palládium, platina) sokkal kevesebb tanulmány készült, ez a terület még ke-
vésbé feltárt.

A 90-es évek közepén végzett elméleti kémiai vizsgálatokat Jeung, többféle átmenetifém-
CS2 komplexből kiindulva a Hartree-Fock (RHF) módszer segítségével. [120] Számította a
geometriákat és a lehetséges koordinációs módokat, azok stabilitását, illetve a kötési ener-
giákból a különböző fémekkel alkotott komplexek stabilitását, amit a következőképpen jel-
lemzett : Ti(CS2) > V(CS2) > Mn(CS2) > Sc(CS2) ≈ Ca(CS2) > Cr(CS2) ≈ Cu(CS2) >
Zn(CS2).

Később, szintén elméleti kémiai számításokat végeztek Pápai és munkatársai szén-dioxid,
karbonil-szulfid és szén-diszulfid összehasonlítása céljából alapállapotú vanádiumatom fel-
használásával. [121] Először a három ligandum geometriai és energetikai tulajdonságait szá-
mították és hasonlították össze a kísérletes adatokkal, hogy meggyőződjenek az alkalmazott
elméleti szint helyességéről. Ezt követően a vanádiumhoz történő koordinációt, majd inzerci-
ót jellemezték, és megállapították, hogy minden esetben stabilabb az inzerciós termék, mint
a kiindulási komplex. A stabilitási sorrend a következő : SV(CO)� SV(CS) > OV(CO) >
SV(CS); V(CS2)� V(CO2) > V(OCS).

Szén-diszulfid palládium- és platina-komplexeit már a 60-as években előállították, szer-
kezetüket röntgenkrisztallográfiával és infravörös spektroszkópiával támasztották alá. [122] A
hagyományos nikkel-foszfin komplex szén-diszulfidban történő kevertetése során nem si-
került a kívánt termék előállítása, azonban Ni(CO)2(PPh3)2 komplexből szén-diszulfidban
változást tapasztaltak, majd megállapították, hogy egy többmagvú kénhidas szerkezet állt
elő.

Anderson és munkatársai egymagvú nikkel(0)-(CS2)-, illetve nikkel(0)-(CO2) komplexe-
ket állítottak elő [Ni(dtbpe)]2(η2,µ−C6H6)-ból kiindulva (27 ábra).

1.3.3. A karbonil-szulfid jellemzői

A karbonil-szulfid jellemző tulajdonságait és alapvető szerves kémiai reakcióit 1957-ben
írta le Ferm. [123] A későbbi években is több áttekintő közlemény jelent meg a karbonil-
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27. ábra: Egymagvú Ni(CS2)- és Ni(CO2)-komplexek előállítása

szulfid felfedezéséről és előállításáról, [96] koordinációs módjairól, [124] illetve átmenetifém-
katalizált reakcióiról. [125] Jelentősége egyre nőtt az elmúlt fél évszázadban a poli-(mono-
tiokarbonátok) előállítása révén kopolimerizációs és katalitikus reakciókban egyaránt mint
C1 építőelem.

’Side-on’ és hidas koordinációs módjai is ismertek, előbbi esetén a kén és az oxigén felől
is kapcsolódhat az átmenetifémhez. Vas központi fém esetén [126] a számítások azt mutatták,
hogy a (C,S)-koordináció a kedvezményezett, megállapították továbbá, hogy a koordináció
erőssége a CO2 < OCS < CS2 irányba változik, összhangban a π∗ orbitálenergiákkal. A
ligandum geometria változásának fő oka a viszontkoordináció, ugyanis így kedvezőbb a li-
gandum π∗ és a vas dπ orbitálok átfedése. Króm, [127] palládium, nikkel, platina [128] fémek
használatakor a kísérletek a korábbiakhoz hasonló eredményt mutattak.

Karbonil-szulfid reakciója Cp∗-szamárium(II) és -szamárium(III)-komplexszel diszpro-
porcionálódást eredményez, mely során (S2CO)2− ligandum áll elő, amely két fémcentrum-
hoz kapcsolódik híd helyzetben (28. ábra). [113] Az ilyen típusú reakciók COS esetében gya-
koriak más fém jelenlétében is. [129]

(C5Me5)2Sm(THF)2
COS

THF
(C5Me5)2Sm

S

S

O Sm(C5Me5)2 (THF) CO+2
2

-3

28. ábra: Karbonil-szulfid reakciója Cp∗-szamárium(II)-komplexszel

Palládium(II)-dimerrel reagálva először kialakul a megfelelő Pd2Cl2(µ-COS)(dmpm)2

komplex (29. ábra), majd formálisan egy szén-monoxid távozásával egy szulfidhidas szer-
kezet keletkezik. [130] Emellett melléktermékként a CO-hidas származék is feltűnik a 31P
NMR-ben. Az NMR vizsgálatok azt mutatták, hogy 20 perc elteltével megjelennek a kén-
hidas és a karbonil termékek, továbbá kisebb mennyiségben a koordinált karbonil-szulfidot
tartalmazó vegyület is. Az idő előrehaladtával utóbbi kettő mennyisége folyamatosan csök-
ken, majd 24 óra elteltével már csak a kénhidas komplex látható. A karbonil-szulfid komplex
szén-diszulfid analógja szintetizálható a kiindulási palládium-dimerből, ha szobahőmérsék-
leten szén-diszulfid felesleget alkalmazunk.

Többféle átmenetifém-katalizált reakció is ismert, melynek során az M−COS mint köz-
titermék van jelen. Karbonilező ágensként remekül használható, ugyanis a C-S kötés hasadá-
sával a megfelelő karbonil-komplex állítható elő belőle. [131,132] Karbonil-szulfid inzerciója
végbemehet átmenetifém-X kötésbe is, ahol X=C, N, O, H. [133–135]
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29. ábra: Karbonil-szulfid reakciója palládium(II)-dimerrel
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2. SZÁMÍTÁSI MÓDSZEREK

A kvantumkémia – amely már a kvantummechanika törvényszerűségeit alkalmazza –
sokoldalúságát mutatja, hogy segítségül hívható szerkezetek megállapítására, spektroszkó-
piai tulajdonságok számítására és reakciók mechanizmusának értelmezésére egyaránt. Ezek
mellett kitűnően alkalmazható az új molekulák szintézistervezésében, vagy új funkciós cso-
portok hatásának feltérképezésében is.

A számítás alapja tulajdonképpen az időtől független Schrödinger-egyenlet (1) megol-
dása, ahol H a Hamilton-operátor, amely tartalmazza az elektron kinetikus energiáját, az
elektron-mag vonzás, az elektron-elektron és a mag-mag taszítás operátorát ; Ψ az állapot-
függvény, mely függ a molekulát alkotó n elektron koordinátáitól (r), illetve a molekulát
alkotó N atom koordinátáitól (R).

H(r,R)Ψ(r,R) = E(R)Ψ(r,R) (1)

A Born-Oppenheimer közelítés lehetővé teszi a mag- és elektronmozgás szétválasztását,
hiszen az atommagok 3-5 nagyságrenddel nehezebbek, így azok az elektronokhoz képest ál-
ló helyzetűnek tekinthetők. Emiatt az energia a magok koordinátáitól függ csak, így az E(R)
az úgynevezett potenciális energia hiperfelületet (PEH; potential energy surface: PES) defi-
niálja. A Ψ állapotfüggvénynek nincs közvetlen fizikai tartalma, de a belőle származtatható
abszolútérték-négyzet annak a valószínűségével arányos, hogy a részecskét az adott pontban
találjuk. Többelektronos rendszerek esetén a fentiekhez nagyon hasonló módon felírható
a részecskék megtalálási valószínűsége. Ezek figyelembevételével a Schrödinger-egyenlet
még a Born-Oppenheimer tétel alkalmazása mellett sem oldható meg, emiatt közelítéseket
kell alkalmaznunk.

2.1. Sűrűségfunkcionál-elmélet

A sűrűségfunkcionál-elmélet (density functional theory; DFT) alapja már nem a hullám-
függvény, hanem az elektronsűrűség, melyet a térkoordináták szerint integrálva megkapjuk
az elektronok számát. Ez a módszer az elmúlt évtizedekben igencsak népszerűvé vált kisebb
számításigénye és rendkívül pontos eredményei miatt. Alapja a II. Hohenberg-Kohn tétel,
mely kimondja, hogy az alapállapoti sűrűség meghatározható az E[ρ] energiafunkcionál ρ

szerinti variálásával. Ezt az egyenletet Kohn és Sham a Hartree-Fock egyenletekkel (HF)
megegyező formába hozta, így a régóta működő programok minimális változtatással ismét
használhatóvá váltak. Az egyenletből iteratív úton kaphatók az optimális Kohn-Sham pályák
(KS), amelyek bár fizikai jelentőséggel nem bírnak, de kiszámítható belőlük az elektronsű-
rűség.
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2.1.1. Funkcionálok típusai

A gyakorlatban sok minden azon múlik, hogy a kicserélődési-korrelációs funkcionált
hogyan közelítjük, mivel annak egzakt formája nem ismert. A lokális sűrűség közelítés (local
density approximation; LDA) főként homogén elektrongázra alkalmazva ad jó eredményt, de
kovalens kötések esetén már romlik a módszerrel kapott eredmény pontossága. Az általános
gradiens közelítésben (GGA) az elektronsűrűség gradiensét is felhasználják a kicserélődési-
korrelációs funkcionálhoz. A hibrid funkcionálok esetén a Hartree-Fock kicserélődési és a
DFT kicserélődési-korrelációs funkcionál adott lineárkombinációját alkalmazzák. A meta-
GGA funkcionálok tartalmazzák az elektronsűrűség második deriváltját és/vagy a kinetikus
energiasűrűséget a kicserélődési-korrelációs potenciálban.

Munkám során a funkcionálok igen széles palettáját használtam, hogy a palládium-komp-
lexek és az aminokarbonilezési reakció mechanizmusának vizsgálatához a legpontosabb mód-
szert megtaláljam:

– BP/BP86 [136,137] (BP-D3): A kicserélődési tagot Becke (1988), a korrelációs tagot
Perdew (1986) fejlesztette ki. Mindkét funkcionál az LDA közelítéshez illeszt gradiens
korrekciót.

– PBE/PBEPBE [138] (PBE-D3): Perdew-Burke-Ernzerhof általános gradiens közelítésű
kicserélődési-korrelációs funkcionálja.

– B97-D3 [139] : Becke újraparaméterezett tiszta GGA funkcionálja.

– B3LYP [140] (B3LYP-D3): Becke három paraméteres hibrid funkcionálját (1993) hasz-
nálja a Lee, Yang és Parr-féle korrelációs funkcionállal.

– PBE0 [141] : Keveri a Perdew-Burke-Ernzerhof (PBE) és a HF kicserélődési funkcioná-
lokat 3:1 arányban és a teljes PBE korrelációs funkcionált használja.

– Minnesota-funkcionálok (M06, M11, MN12SX): Truhlar által kifejlesztett, meta-GGA
közelítésen alapuló funkcionálok. M06 [142] : hibrid funkcionál 27% HF kicserélődés-
sel ; M11 [143] : távolság-szeparált hibrid funkcionál 42,8% HF kicserélődés a közelire
és 100% a távolira ; MN12-SX [144] : hibrid funkcionál 25% HF kicserélődéssel a kö-
zelire és 0% a távolira ; M06L [142] : HF kicserélődés nélküli.

– TPSS [145] : Tao, Perdew, Staroverov és Scuseria meta-GGA funkcionálja.

A diszperzió korrigált funkcionálok esetében egy diszperziós energiatagot hozzáadunk
még az energiához, amely egy empirikusan meghatározott, a távolság r−6 lefutású függvé-
nyének és egy ’csillapító’ függvénynek empirikus konstansokkal súlyozott szorzata. [146] A
csillapító függvény (damping) célja, hogy a gyenge kölcsönhatásokhoz tartozó energia ne
legyen kétszeresen figyelembe véve. Előnye, hogy nagyobb és gyenge kölcsönhatásokat is
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tartalmazó rendszereknél pontosabb, mint a hagyományos társai, számításigénye ellenben
nem növekszik.

A számítások során a kapott egyensúlyi geometrián a Hesse-mátrix – azaz a térkoordi-
náták szerinti második deriváltja – sajátértékeiből megkaphatók a rezgési frekvenciák és a
termokémiai összetevők. Ugyancsak a Hesse-mátrix sajátértékeit vizsgálva állapítható meg,
hogy a kapott szerkezet lokális minimum-e vagy átmeneti állapot. Utóbbi esetben egy ne-
gatív sajátérték is látható, majd az imaginárius frekvenciához tartozó rezgés meghatározása
után vizuálisan is ellenőrizhető, hogy a kapott átmeneti állapot valóban az általunk vizs-
gált rendszerhez tartozik. A vibrációs állapotösszegekből határozhatók meg a termokémi-
ai összetevők, amelyekből pedig a nullponti energia-, entalpia-, és entrópia-korrekció. A
kapott geometrián oldószerkorrekciós számítások segítségével megkapható a szolvatációs
szabadentalpia-korrekció, tehát az adott molekula szabadentalpiája a következők szerint szá-
molható ki :

∆G = ∆E +∆Gkorr +∆Gszolv (2)

2.1.2. Oldószermodell

Az általam vizsgált reakciók minden esetben oldószeres közegben mennek végbe, ezért
a számítások során semmiképpen nem elegendő a rendszerünket ideális gáznak tekinteni. Az
oldószerhatás figyelembevételéhez alapvetően kétféle megközelítést alkalmazhatunk: impli-
cit és explicit modelleket. Előbbi esetben a rendszer az adott molekulát egy üregbe helyezi,
melyet egy kontinuum vesz körbe, utóbbi esetben több oldószermolekulát helyezünk el a mo-
lekulák környezetében, így szimulálva a szolvatációt. Implicit oldószermodell használatakor
rövidebb, explicit modell esetén jelentősen megnőhet a számítási idő.

Leggyakrabban az SCRF (önkonzisztens reakciótér) oldószermodelleket használják, esze-
rint az oldószer egy egyenletes eloszlású polarizálható közeg és adott dielektromos állandó-
val rendelkezik. Ebben helyezkedik el az oldott anyag molekulája egy adott üregben, és
töltéseloszlásának megfelelően polarizálja azt. Ezen belül többféle módszer is szóba jöhet :

– PCM: A polarizálható kontinuum modell szerint az oldott anyag egy olyan üregben
helyezkedik el, amit egy végtelen, polarizálható közeg vesz körül. [147,148] Az oldott
anyag polarizálja azt, így megváltozik a töltéseloszlása. Továbbfejlesztett változata
az igen elterjedten használt C-PCM modell [149] (vezetőszerű polarizálható kontinuum
modell). Az oldott anyag ez esetben is egy üregben helyezkedik el, amelyen belül a
dielektromos állandó megegyezik a vákuuméval, kívül pedig az oldószernek megfelelő
értéket veszi fel.

– COSMO: Vezetőszerű árnyékoló modell, [150] mely a C-PCM módszerhez hasonló, ám
tőle függetlenül lett kifejlesztve. Alkalmazásával a szigetelőként kezelt oldószerközeg
árnyékoló hatása könnyedén számítható. A modell szerint az oldott anyag molekuláját
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körülvevő közeget le lehet írni vezető közegként, ami egyszerűbbé teszi az elektroszta-
tikus kölcsönhatások számítását. A közeg szigetelőként működő korrekcióját utólag
veszi figyelembe.

– SMD: Elektronsűrűségen alapuló oldószermodell, [151] mely az oldott anyag elektron-
sűrűségét és az oldószer dielektromos állandóját, illetve a monomolekuláris felületi
feszültséget is figyelembe veszi. Előnye, hogy nemcsak az elektrosztatikus, hanem az
oldószer és az oldott anyag közti diszperziós kölcsönhatásokat is leírja.

Munkám során a Truhlar és munkatársai által kifejlesztett SMD (Solvation Model based
on Density) módszert választottam a számításaimhoz.

2.1.3. Topológiai analízisek

Bader analízis

A topológiai analízisek közé soroljuk a Bader analízist, amely segítségével képet kapha-
tunk a molekula elektronsűrűség-eloszlásáról. Az atommagok helyén maximális az elektron-
sűrűség, az ezeket összekötő legrövidebb útvonal (hegygerinc) a maximális elektronsűrűsé-
gű út (maximum electron density; MED). A hegygerinc minimuma egy kiemelt fontosságú
pont, nyeregpontnak hívjuk és a két atom közti minimális elektronsűrűségű pontot jelenti.

Az elektronsűrűség deriváltjai ugyancsak fontos információval szolgálnak. Azon pontot,
ahol az elektronsűrűség első deriváltja (gradiense) 0, kritikus pontnak nevezzük. Ezek tehát
lehetnek minimumok, maximumok és nyeregpontok egyaránt. A pontos meghatározás vé-
gett az elektronsűrűség második deriváltjából képződő 3×3-as Hesse-mátrix jellemzőit kell
megfigyelni.

– Mindhárom sajátérték negatív ([3;-3]) : lokális maximum érték (atommag).

– Két negatív, egy pozitív sajátérték ([3;-1]), kötés kritikus pont (BCP): maximális elekt-
ronsűrűségű út minimuma.

– Egy negatív, két pozitív sajátérték ([3;1]), gyűrű kritikus pont (RCP): a kritikus pont
két merőleges térirányból minimum, a harmadikból maximum.

– Három pozitív sajátérték ([3,3]), kalitka kritikus pont (CCP): lokális minimum érték.

A kötéskritikus pontban vizsgált paraméterek további információt tartalmaznak az adott
kötés jellegéről. Ilyen paraméter például az elektronsűrűség a kötéskritikus pontban, illetve
az ellipticitás (3). Ha a két negatív sajátérték megegyezik, akkor a kötés hengerszimmetrikus
(egyszeres vagy háromszoros), ha ε ∼ 0,4 – 0,6, akkor kettős kötésről beszélhetünk.

ε =
λ1

λ2
−1 (3)
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A kötéskritikus pontban lévő elektronsűrűség a kötés rendjét és erősségét jellemzi.

Molekuláris elektrosztatikus potenciál

A molekuláris elektrosztatikus potenciál (MEP) egy pozitív ponttöltés és az adott mole-
kula közti kölcsönhatást fejezi ki, és az alábbi módon számítható:

VMEP = ∑ ZA

|RA− r|
−
∫

ρ(r′)dr′

|r′− r|
(4)

ahol ZA az RA helyen lévő A atom magtöltése; r pedig a pozitív ponttöltés helyzetét jelöli.
A kifejezés első tagja az atommagok és a ponttöltés közötti taszító kölcsönhatást, a második
tag az elektronok és a ponttöltés közti vonzó kölcsönhatást írja le. Előállítható az elektro-
sztatikus potenciál térkép, amennyiben az elektrosztatikus potenciált a molekula körüli adott
tartományban igen sok pontban számítjuk.

Az atommagban számított elektrosztatikus potenciál (EPN) értékek számos esetben lé-
nyeges mérőszámnak bizonyulnak a szubsztituens-hatások vizsgálatakor. Ez a fentiek figye-
lembevételével a következőképpen számítható, amennyiben VY az ’Y’ atom magjában szá-
mított elektrosztatikus potenciál :

VY ≡V (RY ) = ∑
A 6=Y

ZA

|RY −RA|
−
∫

ρ(r′)dr′

|RY − r′|
(5)

Az elektronsűrűség burkolófelületére (adott értékhatár mellett) vetített elektrosztatikus
potenciál segítségével könnyedén azonosíthatók vizuálisan a molekula körüli elektrofil és
nukleofil régiók.

Elektron lokalizációs függvény (ELF)

Az elektron lokalizációs függvény (η(r)) segítségével megadhatjuk, hogy a tér mely ré-
sze tartozik az egyes vegyértékhéjakhoz vagy magános párokhoz és mely része a kémiai kö-
tésekhez. A módszer azon alapul, hogy a tér egy adott pontjában lévő elektron környezetében
mekkora valószínűséggel találunk egy másik, azonos spinű elektront. Az ELF segítségével a
háromdimenziós Euklidészi teret attraktorokhoz tartozó medencékre lehet particionálni. Az
elektronsűrűség adott medencére vett integrálja a kötéshez/magános párhoz tartozó populá-
ciót (N(Ωi)) adja, ahol Ωi az adott ELF medence. A kapott populációhoz variancia értéket is
rendelhetünk (σ2(Ωi)), amellyel a medencék közti delokalizáció jellemezhető.

A medencéket jellemezhetjük továbbá aszerint, hogy hány attraktorhoz tartoznak. Ez
alapján beszélhetünk monoszinaptikus (magános párok), diszinaptikus (kovalens kötések),
és triszinaptikus (donor-akceptor kölcsönhatások) medencékről.
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2.1.4. Energia-dekompozíciós analízis

Az ETS-NOCV (Extended Transition State – Natural Orbitals for Chemical Valence)
avagy más néven EDA-NOCV (Energy Decomposition Analysis) módszer egy kombinált
töltés- és energiadekompozíciós analízis. Ennek segítségével a kötéseket fragmensek köl-
csönhatásaként lehet jellemezni. Ezen fragmensek (A, B) közti teljes kötési energia kompo-
nensekre bontható az alábbiak szerint :

∆EAB = ∆Eprep +∆Eelstat +∆EPauli +∆Eorb (6)

∆Eint = ∆Eelstat +∆EPauli +∆Eorb (7)

ahol ∆EAB a teljes kötési energia; ∆Eprep az az energia, ami a komplex egyensúlyi geo-
metriába jutásához kell, az adott fragmensek egyensúlyi geometriáiból indulva; ∆Eelstat a
fragmensek közti elektrosztatikus energia; ∆EPauli a betöltött pályák közti taszító kölcsön-
hatást írja le ; ∆Eorb pedig az orbitál energia, mely a betöltött és a betöltetlen pályák közti
kölcsönhatások összessége.

A módszer középpontjában a deformációs sűrűség (∆ρ(r)) számítása áll, amely tulajdon-
képpen megfelel a koordináció előtti és utáni fragmensek elektronsűrűség különbségének. A
∆ρ(r) kifejezhető a komplementer orbitálpárok (Ψ−k ; Ψk) négyzetösszegeként (8), melyek
abszolútértéke megegyezik, de előjelük ellentétes.

∆ρorb(r) =
N/2

∑
k=1

νk[−ψ
2
−k(r)+ψ

2
k (r)] =

N/2

∑
k=1

∆ρk(r) (8)

ahol N a bázisfüggvények száma, νk pedig a megfelelő NOCV sajátértékek. Az így képződött
NOCV komplementer párok definiálják azt a csatornát, ahol a fragmensek közti elektron-
átmenet végbemegy. Ezen deformációs sűrűség összetevőket ábrázolva, igen beszédes ké-
pet kapunk a donor-akceptor kölcsönhatások során bekövetkező töltésváltozásról. Az EDA-
NOCV módszer segítségével minőségi (∆ρ(r)) és mennyiségi (∆Eorb) információt is nyer-
hetünk a jelenlévő orbitál kölcsönhatások erősségéről.

2.1.5. NBO analízis

Az NBO (Natural Bond Orbital) analízis a hullámfüggvényből képzett elsőrendű redu-
kált sűrűségoperátor sajátfüggvényeinek meghatározásán alapul. Az így nyert – a klasszikus
Lewis szerkezethez igen közel álló – természetes pályák betöltöttségéből és átfedéséből meg-
állapítható, hogy mely molekulapályák interakciójából jön létre az adott kölcsönhatás.

A töltések molekulán belüli felosztása több módszerrel is történhet, az egyik ilyen a
Mulliken féle populációanalízis, amely az átfedési populációt egyenlő arányban osztja fel
a bázisfüggvények között. Ennél jóval pontosabb eredményt kaphatunk a természetes kötő
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orbitál analízis segítségével. A sűrűségoperátor (Γ), a |Ψ|2 által megadott valószínűségi sű-
rűségeloszlásnak az egy-elektronos vetülete. Ennélfogva alkalmas a teljes hullámfüggvény
egy-elektronos alrendszereinek jellemzésére.

Γϕk = pkϕk (9)

ahol pk sajátértékek jelölik az egyes ϕk természetes orbitálok betöltöttségét. A természetes
orbitálok teljes ortonormált függvényrendszert, azaz bázist alkotnak, populációjuk a Pauli-
elv figyelembevételével 0 és 2 közötti érték lehet. Egy normált Θ próbapálya betöltöttségét
a sűrűségoperátor várható értékeként tudjuk kiszámítani, és a kapott pΘ értékeket maximali-
zálva kaphatjuk meg a fent definiált ϕk pályákat, és a hozzájuk tartozó pk sajátértékeket.

Az így kapott természetes atomorbitálok (NAO) egy centrumon lokalizált orbitálok, ame-
lyek az adott atom természetes pályáit jelölik meg a molekulán belül. Jellemzőjük, hogy
ortogonálisak, és térbeli kiterjedésük molekulán belül az effektív atomtöltéshez igazodik.
A természetes atomorbitálok populációiból és a magtöltésből számíthatók az egyes atomok
parciális töltései.

A természetes kötőpályák (NBO) több centrumon lokalizált pályák, amelyek az ún. ter-
mészetes hibridpályákból (NHO) tevődnek össze (10), ezek az NAO-khoz hasonlóan teljes
ortonormált függvényrendszert alkotnak.

ΩAB = aAhA +aBhB; hA = Σkakϕ
(A)
k (10)

ahol a2+b2 = 1. Az ortogonalitás megőrzése miatt minden kötő NBO-t egy ellentétes fázisú
lazító NBO-val is ki kell egészíteni :

Ω∗AB = aBhA−aAhB (11)

Az NBO-k közti donor-akceptor kölcsönhatások számítása egy-elektronos Hamilton-
operátor segítségével történik, ahol a diagonális elemek megadják az orbitálenergiákat. A
diagonálistól eltérő elemeiből a két orbitál közti donor-akceptor kölcsönhatás energiája szá-
molható ki az alábbiak szerint :

∆Ei→ j∗ =−2

〈
Ωi

∣∣∣F̂Ω∗j
〉2

ε∗j − εi
(12)

A természetes lokalizált molekulaorbitált (NLMO) úgy kaphatjuk, hogy a Lewis-típusú
NBO-t kiegészítjük az összes lehetséges Ω∗j nem Lewis-típusú NBO-val. Az NLMO-k be-
töltöttsége éppen kettő, azaz pontosan egy elektronpárt reprezentálnak. Segítségükkel vizu-
alizálhatjuk a donor-akceptor kölcsönhatásban résztvevő elektronpárokat.
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2.1.6. DAFH analízis

A doménen átlagolt Fermi-lyuk (DAFH) analízis kitűnő módszer arra, hogy a megszo-
kottól eltérő kötésviszonyokat értelmezni tudjuk.

Két azonos spinű elektront tekintve az azonos helyen való tartózkodás valószínűsége 0.
Látható, hogy az adott elektron környezetében lecsökken az azonos spinű elektronok tar-
tózkodási valószínűsége és körülötte egy ún. Fermi-lyuk keletkezik. Így tehát a Fermi-lyuk
tulajdonképpen a Pauli-elv következménye. A DAFH-t pedig a párkorrelációs függvényből
kaphatjuk meg, mégpedig úgy, hogy a párkorrelációs függvényt integráljuk a kiválasztott
térrészen (doménen), így megkapjuk a gΩ Fermi-lyukat (14). Ez meghatározható úgy, mint
annak a véletlenszerű eloszláshoz viszonyított valószínűsége, hogy adott részecskesűrűség
mellett két részecskét éppen egymástól r távolságban találunk.

C(r1,r2) = 2ρ(r1,r2)−ρ(r1)ρ(r2) (13)

gΩ(r1) =−
∫
Ω

C(r1,r2)dr2 = ρ(r1)
∫
Ω

ρ(r2)dr2−2
∫
Ω

ρ(r1,r2)dr2 (14)

ahol ρ(r1) az első-, míg ρ(r1,r2) a másodrendű sűrűségfüggvényt jelöli.
Ha doménnek egy atomot, vagy egy molekulában lévő fragmenst tekintünk, akkor a mód-

szer alkalmassá válik elektronpárok azonosítására, és adott fragmensek közti megoszlásának
mennyiségi meghatározására.

Az elemzés szempontjából a nullánál nagyobb sajátértékeknek van igazából jelentősége.
Amennyiben egy elektronpár két fragmens közt oszlik meg, akkor a két fragmensre számított
lyuk komplementer sajátvektoraihoz tartozó sajátértékek összege hozzávetőlegesen 2 lesz.
Az elektronpár megoszlását a két fragmens között, a sajátértékek arányából becsülhetjük
meg.
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3.1. A munka célja

Doktori munkámban célul tűztem ki különböző, a szén-monoxiddal koordinációs kémi-
ai szempontból sok hasonlóságot mutató alkil-izocianid származékok reakciójának, illetve
átmenetifém-komplexeinek vizsgálatát palládium-katalizált reakciókban, illetve elméleti ké-
miai módszerekkel. Ezen belül célom volt a szén-monoxiddal izoelektronos izonitrilek be-
ékelődésének tanulmányozása kísérletes módszerekkel és a kéntartalmú kismolekulák komp-
lexeinek vizsgálata az elméleti kémia változatos módszereivel. Terveim közt szerepelt még
az aminokarbonilezési reakció mechanizmusának feltérképezése szintén számításos úton.
Céljaimat részletesen az alábbi pontokban foglaltam össze:

– Palládium-katalizált alkil-izonitril beékelődéssel járó reakciók alkalmazásával új típu-
sú modellegyületek előállítása, a reakciók során az előállított új vegyületek izolálása,
illetve teljeskörű analitikai jellemzése.

– Az alkalmazott reakciókörülmények (alkil-izonitril jellege, mennyisége; egyfogú-, il-
letve kétfogú foszfinok; bázis ; aril-halogenid) reaktivitásra, illetve kemoszelektivitás-
ra gyakorolt hatásának vizsgálata, az optimalizált körülmények feltárása.

– 4-Szubsztituált jódbenzolok reakcióba vitele annak érdekében, hogy a szubsztituens
reaktivitásra és szelektivitásra kifejtett hatását tanulmányozhassuk.

– Elméleti kémiai számításokkal a kéntartalmú kismolekulák koordinációs sajátságai-
nak, valamint a katalitikus szempontból jelentős fémkomplexek elektronszerkezetének
vizsgálata.

– Az aminokarbonilezési reakció főbb lépéseinek meghatározása, illetve a mechanizmus
teljes feltárása kvantumkémiai számítások segítségével.

– Az oxidatív addíció sebességének és az elektronszerkezeti paraméterek összefüggésé-
nek vizsgálata a szubsztituenskonstanssal.
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3.2. Izonitril beékelődéssel járó reakciók vizsgálata

3.2.1. terc-Butil-izocianid beékelődésének vizsgálata jódaromás vegyületek palládium-
katalizált reakcióiban

para-Szubsztituált jódbenzolok reakcióját vizsgáltam terc-butil-izocianiddal és piperi-
dinnel – mint N-nukleofillel – palládium-katalizátor jelenlétében. Az aktív katalizátor ’in
situ’ állt elő palládium(II)-kloridból és a megfelelő difoszfinból. Termékként, egyszeres- és
kétszeres izocianid inzerció során amidinek (2a-2q) és ketimin-amidinek (3a-3q) keletkez-
tek különböző arányokban (30. ábra). Egyéb izonitrilek – mint 2-pentil-izocianid, benzil-
izocianid, 2-naftil-izocianid, illetve (S)-(-)-α-metil-izocianid – használatakor nem keletke-
zett termék.

+ +

N
H

I

X

NC

X

NN

X

N
N

N

+
PdCl2, P–P

, K2CO3

1a-1q 2a-2q 3a-3q

X: H (a), NH2 (b), OH (c), OMe (d), tBu (e), Me (f), iPr (g), Ph (h), F (i), Cl (j), Br (k), COOMe (l),

COOH (m), C(O)Me (n), CF3 (o), CN (p), NO2 (q).

toluol

30. ábra: para-Szubsztituált jódbenzolok reakciója terc-butil-izonitrillel és piperidinnel ’in situ’ ki-
alakított Pd(0) jelenlétében

Az első kísérletek során a reakció optimalizálását végeztem el, amihez vizsgálni kellett
az optimális terc-butil-izocianid mennyiséget a szubsztrátumhoz képest. Ennek során folya-
matosan növelve az izonitril mennyiségét követtem a konverziót és a szelektivitást (1. táb-
lázat). Látható, hogy a reakció teljes lejátszódásához terc-butil-izonitril feleslegre van szük-
ség (1,5:1 vagy 3:1 az ideális), azonban a túl nagy felesleg alkalmazása során a konverzió
drasztikusan csökken. Megfigyelhető továbbá, hogy az izonitril mennyiségének növelésével
a szelektivitás a ketimin-amidin (3a) termék keletkezésének irányába tolódik el és 4:1 arány-
nál már kemoszelektív a reakció, de a konverzió jelentősen csökken. Ez a tapasztalat össz-
hangban van a karbonilezési reakciók (kimondottan az aminokarbonilezési reakció) megfi-
gyelésével, miszerint a CO nyomás növelése kedvez a kettős beékelődésnek. Az optimális
nyomástartomány fölött a konverzió csökkenése figyelhető meg, ugyanis a nagy mennyiségű
szén-monoxid gátolja az aktív katalizátort a koordinációs helyek blokkolásával. terc-Butil-
izocianid esetén is ez lehet a magyarázat, miszerint az elektronban gazdag kismolekula mint
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ligandum fejt ki hasonló gátló hatást. Ezzel szemben a nagy mennyiségű terc-butil-izonitril
kedvez a kettős beékelődésnek, javítva a szelektivitást.

1. táblázat: terc-Butil-izocianid beékelődésének vizsgálata jódbenzol (1a), klórbenzol (4a) és bróm-
benzol (5a) felhasználásával PdCl2/dppf katalizátor jelenlétében, nukleofilként piperidint alkalmaz-
va; a reakcióidő 72 óra

Kísérlet tBuNC:1a/4a/5a Foszfin Konv.[%] Termékek aránya

Amidin (2a) Ketimin-amidin (3a)

1 1,5:1 (1a) dppf 90 13 87
2 3:1 (1a) dppf 92 38 62
3 4:1 (1a) dppf 13 0 100
4 5:1 (1a) dppf 10 0 100
5 6:1 (1a) dppf 8 0 100
6 12:1 (1a) dppf 8 0 100
7 1,5:1 (4a) dppf 0 - -
8 1,5:1 (5a) dppf 58 80 20

Jódbenzol mellett két másik aril-halogenid reaktivitását is vizsgáltam. Klórbenzol (4a)
használatakor nem keletkezett egyik termék sem, míg brómbenzol (5a) alkalmazásakor a
jódbenzolhoz képest (90%) csökkent konverzió (58%) és az amidinre (2a) nézve jó szelekti-
vitás (80%) figyelhető meg. A reakcióidő minden esetben 72 óra volt.

Több, a dppf -től eltérő sajátságú egy- és kétfogú foszfint is teszteltem az alapreakci-
óban (2. táblázat). Kétfogú foszfinként dppe-t, dppp-t és xantphos-t, egyfogúként pedig
triciklohexil-foszfint, trifenilfoszfint és tri-(terc-butil)-foszfint használtam, és mind a hat eset-
ben a reakcióelegyben 3a termék volt jelen nagyobb mennyiségben. A Pd-dppp és Pd-dppe

rendszerek katalitikus aktivitása alacsonyabb volt, mint a Pd-dppf esetében, xantphos li-
gandum használatakor tapasztaltam egyedül kitűnő konverziót. Egyfogú ligandumoknál a
PCy3 és PtBu3 aktivitása szinte megegyező a dppp és dppe esetén tapasztalttal. Egyedül a
trifenilfoszfin-ligandum használatakor nem keletkezett termék.

2. táblázat: terc-Butil-izocianid beékelődésének vizsgálata jódbenzolból (1a) kiindulva PdCl2/foszfin
katalizátor jelenlétében, nukleofilként piperidint alkalmazva; tBuNC:1a = 1,5 : 1

Konv.[%] Termékek aránya

Amidin (2a) Ketimin-amidin (3a)

dppf 90 13 87
Kétfogú dppp 60 20 80
foszfinok dppe 55 13 87

xantphos >99 14 86

Egyfogú PCy3 50 16 84
foszfinok PtBu3 61 24 76
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Az optimalizálást követően para-szubsztituált jódbenzolok sorozatát reagáltattam terc-
butil-izonitrillel és piperidinnel a megfelelő reakciókörülmények között (3. táblázat). Az
összes reakcióelegyben kimutatható volt mindkét típusú termék (2, 3) eltérő hozamokkal és
szelektivitással. Habár a reakció jó funkciós csoport toleranciát mutatott, két esetben (1c,
1m) ennek ellenére sem történt termékképződés. A szabad hidroxil-csoportot tartalmazó
szubsztrátumoknál nem keletkeztek a várt termékek. Meglepően alacsony konverziót mutat-
nak a klór- és fenil-szubsztituált jódbenzolok, melynek oka a mechanizmus összetettségében
rejlik.

3. táblázat: terc-Butil-izocianid beékelődésének vizsgálata para-szubsztituált jódbenzolokon,
PdCl2/difoszfin katalizátor jelenlétében, nukleofilként piperidint alkalmazva; az izolált hozamok ke-
rek zárójelben vannak megadva százalékban; difoszfin=xantphos zöld színnel van jelölve; tBuNC:1a-
1q=1,5:1

Szubsztrátum σp Konv.[%] Termékek aránya (Hozam [%])

Amidin (2) Ketimin-amidin (3)

1a (H) 0 90 13 (62) 87 (68)
1b (NH2) -0,66 98 65 35 (25)
1b (NH2) -0,66 74 51 49
1c (OH) -0,37 0 – –
1d (OMe) -0,27 60 20 80 (68)
1e (tBu) -0,20 69 27 (51) 73 (73)
1f (Me) -0,17 98 61 (61) 39 (77)
1f (Me) -0,17 39 18 82
1g (iPr) -0,15 63 21 (56) 79 (48)
1h (Ph) -0,01 28 18 82 (49)
1i (F) 0,06 99 36 (46) 64 (72)
1j (Cl) 0,23 25 20 80 (62)
1k (Br) 0,23 78 33 (54) 67 (73)
1l (COOMe) 0,45 80 32 (42) 68 (45)
1m (COOH) 0,45 0 - -
1n (C(O)Me) 0,50 95 43 (64) 57 (66)
1n (C(O)Me) 0,50 80 26 74
1o (CF3) 0,54 98 49 (68) 51 (72)
1o (CF3) 0,54 15 25 75
1p (CN) 0,66 95 50 (73) 50 (78)
1q (NO2) 0,78 98 50 50 (48)
1q (NO2) 0,78 37 70 30

A reaktivitás és a szelektivitás sem mutat lineáris összefüggést a Hammett szubsztituens
konstanssal (σp). Megfigyelhető azonban, hogy mind elektronszívó (1b, 1f), mind elektron-
küldő (1o, 1q) csoportok esetén elérhető jó hozam. A korreláció hiánya azt jelzi, hogy nem az
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oxidatív addíció a sebességmeghatározó lépés, amely gyakorlatilag független az alkalmazott
szubsztituens elektronikus paramétereitől.

Palládium-dppf és palládium-xantphos rendszerek esetén is hasonlóan jó konverziót kap-
tunk jódbenzol reakciójakor. A para-szubsztituált sorozat egyes tagjainak (1b, 1f, 1n, 1o,
1q) vizsgálatakor azonban rosszabb hozamokat tapasztaltam, mint dppf alkalmazása esetén.
Nem meglepő módon a 4-klór-jódbenzol klór szubsztituense nem reagál, ahogyan a 4-bróm-
jódbenzol bróm szubsztituense sem. Ebből is látható, hogy a három halogén szubsztituens
közül a jód a legreaktívabb ezen körülmények között.

A kétféle termék keletkezésének magyarázatához a reakció feltételezett mechanizmu-
sát érdemes áttekinteni, mely a 31. ábrán látható. Az ’in situ’ képződött aktív katalizátorra
történik a jódbenzol oxidatív addíciója (I), melyet a terc-butil-izonitril koordinációja követ
(II). Ezt követi a koordinált izonitril beékelődése a palládium-szén kötésbe, ez a Pd-terc-
butil-iminoacil komplexet eredményezi (III). Ezen a ponton a reakció két eltérő irányba
mehet tovább. Egyik esetben az A-ciklus az amin nukleofil támadásával, majd a termék (2)
reduktív eliminációjával zárul. Másik esetben újabb izonitril koordinálódik, erre támad az
amin, mely a Pd-terc-butil-iminoacil-terc-butil-iminokarbamoil komplexet adja (IV). Ebből
a Pd(II)-származékból reduktív eliminációval keletkezik a ketimin-amidin termék (3), és a
kiindulási Pd(0) komplex, mellyel a B-ciklus is zárul.

Összességében elmondható, hogy a vizsgált katalizátorrendszerek közül a PdCl2/dppf

bizonyult az egyik leghatékonyabbnak, és rendelkezik a legjobb szubsztituens toleranciával

jódbenzolból kiindulva piperidin mint N-nukleofil alkalmazása mellett. Termékként minden

esetben a megfelelő amidin és ketimin-amidin keletkezik eltérő arányokban. A terc-butil-

izonitril mennyiségét vizsgálva megállapítható, hogy feleslegben célszerű alkalmazni a leg-

jobb konverzió eléréséhez (1,5-szeres felesleg), azonban háromszoros felesleg felett már je-

lentősen csökken a konverzió, míg 4:1 aránynál alacsony konverzió mellett, kizárólag a

ketimin-amidin származék keletkezik. Jódbenzol helyett brómbenzolt reagáltatva csökkent

konverzióra számíthatunk, míg klórbenzol esetén nem keletkezik termék. para-Szubsztituált

jódbenzolok reakciója során a szabad hidroxilcsoportot tartalmazó kiindulási anyagok kivé-

telével mindkét típusú termék keletkezik. Sem a reaktivitás, sem a szelektivitás tekintetében

nem található lineáris összefüggés a Hammett szubsztituens konstanssal, így a mechanizmus

sebességmeghatározó lépése feltételezhetően nem az oxidatív addíció, hanem egy későbbi lé-

pés. A klór- és fenil szubsztituált jódbenzolok használatakor alacsony, elektronküldő csoport

jelenlétében általában közepes, míg elektronszívó csoport esetén kitűnő konverzió tapasztal-

ható.



44 3. EREDMÉNYEK

A

B

I

II

III

IV

V

VI PdLn

PdLn-2

ArX

HNRR1

Ln-2Pd

X

NC

Ln-3Pd

N

C

X

Ar

Ln-2Pd

X

N

Ar

Ln-2Pd

NRR1

N Ar

Ar

N

NRR1

N C PdLn-3

N Ar

NRR1

N Ar

NRR1
N

Ln-2Pd

BHX

B

Ar

N

N

NRR1

NC

,

Ar

-2L+2L

L

L

L

L

31. ábra: Izonitril beékelődéssel járó reakció feltételezett mechanizmusa

3.2.2. Palládium(0)-foszfin komplexek vizsgálata számításos módszerekkel

A számításos munka célja az volt, hogy megvizsgáljuk a kapcsolatot a használt palládium(0)-
foszfin komplexek elektronikus hatása és katalitikus aktivitása között.

A katalitikus konverziót, a palládium parciális töltését és a kelátszöget foglaltam össze a
4. táblázatban. A 14-elektronos Pd(0)-foszfin komplexek számított szerkezete a 32. ábrán
látható. A kísérleti konverziók nagymértékben eltérnek egymástól attól függően, hogy mi-
lyen tulajdonságokkal rendelkező difoszfin vesz részt a katalízisben. A legkisebb katalitikus
aktivitást (55%) a dppe ligandum, a legnagyobbat (>99%) a xantphos ligandum használa-
takor tapasztaltam. Ezek az értékek összhangban vannak az NPA töltésekkel és a számított
kelátszögekkel, ami nem meglepő módon a gyűrűtagszám növekedésével szintén nő a dppe-
től a xantphos felé haladva.

A palládium parciális töltésének csökkenésével és a difoszfin kelátszögének növekedésé-
vel nő a konverzió is. A gyűrűtagszám mellett flexibilitásban is nagy a különbség a foszfinok
közt. Míg a dppf és xantphos kelátgyűrűi igen merevek, dppe és dppp esetén a gyűrűk flexi-
bilisebbek.
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4. táblázat: A kísérletek során tapasztalt konverzióértékek az egyes foszfinligandumok esetén, továbbá
Pd(0)L (L= dppe, dppp, dppf, xantphos) komplexek számított paraméterei (NPA töltés, kelátszög)

Ligandum Konv. [%] QPd Kelátszög

dppe 55 -0,004 96,3
dppp 60 -0,082 112,9
dppf 90 -0,139 124,9
xantphos >99 -0,126 126,3

Pd(dppe)

Pd(dppf)

2,278

-0,004

96,3

2,258

-0,082

112,9

2,264

-0,139

124,9

2,271
126,3

-0,126

Pd(dppp)

Pd(xantphos)

32. ábra: Pd(0)L (L= dppe, dppp, dppf, xantphos) komplexek számított szerkezetei; a kötéshosszak
Å- ben vannak megadva; az NPA töltések szürkével, a kötésszögek (P–Pd–P) kékkel vannak jelölve

33. ábra: Pd(dppe) (a) és Pd(xantphos) (b) komplexek Laplace-térképei a kötésútvonalakkal és kriti-
kus pontokkal

A legkisebb (Pd(dppe)) és a legnagyobb (Pd(xantphos)) kelátszögű komplexek elektron-
sűrűség eloszlását vizsgáltam Bader analízis segítségével. A komplexek Laplace-térképei a
kötésútvonalakkal a 33. ábrán láthatók. Látványos az eltérés a két palládium-komplex közt,
ugyanis a Pd(xantphos) esetén kialakul egy kötésútvonal a Pd–O között, amely által két gyű-
rűkritikus pont jön létre. A Pd–O esetén a kötéskritikus pontban számított elektronsűrűség
érték (0,0152) alapján a palládium és oxigén között egy gyenge kölcsönhatás van jelen.



46 3. EREDMÉNYEK

A kiindulási difoszfin komplexek számításos úton történő vizsgálata során megállapít-

ható, hogy az adott foszfinok mind sztérikus (gyűrűtagszám, flexibilitás), mind elektronikus

paramétereiben (parciális töltések) nagymértékben különböznek. A konverzió a kelátszög nö-

vekedésével és a palládium parciális töltésének csökkenésével nő. A Pd(xantphos) komplex

vizsgálatakor látható, hogy a többitől eltérően kötésútvonal alakul ki a palládium és az oxi-

gén között, a kötésktitikus pontban számított elektronsűrűség értéke egy gyenge kölcsönhatás

jelenlétére utal.

3.3. A fém–ligandum kölcsönhatás jellemzése az M(PH3)2(η2-L) (M=Ni,
Pd, Pt; L=CO2, COS, CS2 komplexekben

A CO2, COS, CS2 ligandumok a korábbihoz hasonlóan szintén jól koordinálódó és át-
menetifémek koordinációs övezetében aktiválható kismolekulák. A koordinációs sajátságok
vizsgálatával tájékozódhatunk arról, hogy a különféle átmenetifémekkel milyen jellegű és
erősségű kapcsolatot képesek kialakítani, amely hozzásegít a későbbiekben katalitikus fel-
használásukhoz.

3.3.1. Szerkezeti jellemzők

M

H3P

H3P

E1

C
E2

34. ábra: M(PH3)2(η2-
L) komplexek szerkezete

Mindegyik M(PH3)2(CE1E2) (E1, E2= O, S; M= Ni, Pd, Pt) komp-
lex sík, a CS szimmetriához igen közel álló szerkezetű (34. ábra).
Az adott kötéstávolságok, kötésszögek és a komplexek keletkezésé-
nek szabadentalpia értékeit PBEPBE funkcionállal, minden atom-
ra tripla-ζ báziskészletet használva számítottam. A kapott eredmé-
nyeket a 5. táblázatban gyűjtöttem össze. Összehasonlítva a fém–

ligandum (M–C; M–E1) távolságokat megfigyelhető, hogy azok, a nikkel-komplexek (6a-
9a) esetén a legrövidebbek, majd ezt a platina- (6c-9c), végül a palládium-komplexek (6b-
9b) követik. Bár a kötésszögek igen kis tartományon belül változnak csak (142◦–150◦), a
legnagyobb érték a palládium-komplex esetén figyelhető meg (6b), ez összhangban van az-
zal az eredménnyel, miszerint itt a legnagyobb a kötéstávolság is. A legtöbb komplexre (7a-
9c) nem találhatók kísérleti adatok, kivételt képez ez alól a nikkel szén-dioxid komplexe,
melyet Aresta és munkatársai írtak le 1975-ben. [94] Ők úgyszintén sík szerkezetet találtak
a Ni(PCy3)2(CO2) komplexet vizsgálva. A mért kötéstávolságokkal (Ni–O: 1,99 Å; Ni–
C: 1,84 Å) és kötészöggel (COC:133◦) elfogadható egyezést adnak az általunk – PBEPBE
funkcionállal és tripla-ζ báziskészlettel – számított adatok (Ni–O: 2,00 Å; Ni–C: 1,88 Å;
COC:138◦).

A karbonil-szulfid ligandumról megállapítható, hogy a η2-(S,C)-koordinációt preferálja
a η2-(O,C) helyett mindhárom esetben, ez a szabadentalpia értékekből tisztán látszik. Utób-
biak (7b, 7c) keletkezése palládium és platina esetén endergonikus (13,4; 19,2 kcal/mol),
csakúgy, mint a megfelelő η2-(O,C) koordinációjú szén-dioxid komplex (13,4; 17,3 kcal/mol).
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A nikkel komplexeinél mind a négy esetben (6a-9a) exergonikus folyamatról beszélhetünk,
melyhez tartozó szabadentalpia értékek a szén-diszulfid komplex irányába csökkenést mu-
tatnak, tehát a stabilitási sorrend a következő : 7a < 6a < 8a < 9a. Utóbbi két η2-(S,C)
koordinált nikkel-komplex a legstabilabb, összehasonlítva a megfelelő palládium- és platina-
komplexekkel. Megfigyelhető továbbá, hogy az M–C kötés rövidebb a karbonil-szulfid komp-
lexekben, mint a megfelelő CO2, illetve CS2 komplexek esetében.

A η2-(E1,C)-koordinált komplexeknél a Dewar-Chatt-Duncanson modell szerinti π-donor
/π-akceptor mód érvényesül, miszerint a koordinálódó ligandum E1–C távolsága igen gyak-
ran fordított arányosságot mutat a koordináció erősségével. Ez esetben azonban az látható,
hogy a η2-(S,C) komplexek némileg ellentmondanak ennek a feltevésnek, ugyanis mindhá-
rom esetben a karbonil-szulfid C–S kötése hosszabb, mint a megfelelő szén-diszulfid komp-
lex szén–kén kötése, viszont utóbbi keletkezése a kedvezményezettebb.

5. táblázat: Kötéshosszak, kötésszögek és az M(PH3)2(CE1E2) (M=Ni, Pd, Pt; E1, E2=O, S) (6-9)
komplexek keletkezésének számított reakció szabadentalpiái

Komplex r(M-C) r(C-E1) r(C-E2) r(M-E1) ∆G αE1CE2

[Å] [Å] [Å] [Å] [kcal/mol] [°]
Ni(PH3)2(CO2) (6a) 1,920 1,256 1,202 1,957 −2,7 145,3
Ni(PH3)2(OCS) (7a) 1,914 1,245 1,620 1,952 −2,5 146,6
Ni(PH3)2(SCO) (8a) 1,897 1,698 1,200 2,186 −21,1 145,8
Ni(PH3)2(CS2) (9a) 1,910 1,665 1,615 2,172 −24,7 147,6

Pd(PH3)2(CO2) (6b) 2,158 1,230 1,197 2,277 13,4 149,4
Pd(PH3)2(OCS) (7b) 2,123 1,224 1,619 2,255 13,4 148,3
Pd(PH3)2(SCO) (8b) 2,066 1,687 1,195 2,371 −3,9 147,1
Pd(PH3)2(CS2) (9b) 2,077 1,656 1,611 2,356 −6,0 148,6

Pt(PH3)2(CO2) (6c) 2,081 1,265 1,202 2,203 17,3 143,0
Pt(PH3)2(OCS) (7c) 2,078 1,250 1,627 2,221 19,2 143,5
Pt(PH3)2(SCO) (8c) 2,040 1,732 1,198 2,365 −6,3 142,7
Pt(PH3)2(CS2) (9c) 2,051 1,689 1,617 2,355 −8,0 144,8

A vizsgált komplexek (6-9) központi atomjának és ligandumainak parciális töltései a 6.
táblázatban láthatók. Mindhárom átmenetifém parciális töltése pozitív, ezen belül is a nik-
kel központi fémmel rendelkező komplexekben figyelhetők meg a legnagyobb értékek, majd
a platina-, végül a palládium-tartalmúak követik. A koordinációban résztvevő szénatomok
parciális töltései nagyobb szórást mutatnak, a koordinált szén-diszulfid ligandum (9) kivéte-
lével pozitív értékeket kaptunk. A koordinált szén-dioxidban a szén parciális töltése minden
esetben +0,6 körüli érték, karbonil-szulfid esetén (7, 8) ez a 0-hoz közelít még η2-(S,C) ko-
ordinációs módban is, azonban a szén-diszulfid komplexnél (9) jelentős eltérés tapasztalható,
a korábbi pozitív értékekkel szemben (8) itt −0,6-es értékeket láthatunk. Utóbbi esetben a
koordinált ligandum szénatomjának negatív töltése még meg is haladja a szabad ligandumét
(−0,459), mely a központi fémről érkező viszontkoordináció szerepét jelzi. Ezek az érté-
kek a η2-koordinált ligandumra vonatkoznak. Érdekes, hogy a η1-koordinációjú komplexek
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néhány esetben (Pd(PH3)2(CS2) és Pt(PH3)2(CS2)) jelentős eltérést mutatnak a szokásos li-
neárisan koordinált ábrázolásmódtól. Palládium esetén a Pd–S–C kötésszög csak 106◦, a
platina komplexnél ez 111◦. A reakció szabadentalpiák alapján a keletkezésük kedvezőtlen
a η2-(E1,C) koordinációhoz képest, Pd(PH3)2(η1-CS2) addukt számításakor +5,2 kcal/mol
különbséget tapasztaltunk, Pt(PH3)2(η1-CS2) esetében pedig +9,4 kcal/molt.

6. táblázat: M(PH3)2(CE1E2) komplexek természetes populáció analízis (NPA) segítségével számított
parciális töltések

Komplex atom Q atom Q
Ni(PH3)2(CO2) (6a) Ni 0,252 C 0,633

O1 −0,513 O2 −0,575
Ni(PH3)2(OCS) (7a) Ni 0,294 C 0,051

O −0,516 S −0,067
Ni(PH3)2(SCO) (8a) Ni 0,203 C 0,141

O −0,478 S −0,124
Ni(PH3)2(CS2) (9a) Ni 0,243 C −0,624

S1 0,047 S2 0,045
Pd(PH3)2(CO2) (6b) Pd 0,101 C 0,714

O1 −0,501 O2 −0,542
Pd(PH3)2(OCS) (7b) Pd 0,156 C 0,128

O −0,483 S −0,061
Pd(PH3)2(SCO) (8b) Pd 0,110 C 0,176

O −0,467 S −0,098
Pd(PH3)2(CS2) (9b) Pd 0,149 C −0,595

S1 0,075 S2 0,060
Pt(PH3)2(CO2) (6c) Pt 0,133 C 0,621

O1 −0,517 O2 −0,568
Pt(PH3)2(OCS) (7c) Pt 0,173 C 0,049

O −0,507 S −0,088
Pt(PH3)2(SCO) (8c) Pt 0,106 C 0,146

O −0,478 S −0,131
Pt(PH3)2(CS2) (9c) Pt 0,150 C −0,624

S1 0,044 S2 0,035

A szerkezeti jellemzőket összefoglalva elmondható, hogy mindegyik M(PH3)2(CE1E2)

(E1, E2= O, S; M= Ni, Pd, Pt) komplex sík szerkezetű, a ligandumok η2-(E1,C) koordiná-

ciós módban kapcsolódnak a fémhez. A fém-ligandum távolság a nikkel komplexeknél a leg-

rövidebb, és a palládiumnál a leghosszabb, a kötésszögek ezzel éppen ellentétes tendenciát

mutatnak. A szabadentalpiákat nézve kitűnik, hogy a karbonil-szulfid η2-(S,C) koordinációja

jóval kedvezőbb, mint a η2-(O,C) koordináció. A nikkel-komplexek keletkezése exergonikus

mind a négy esetben, míg palládiumnál és platinánál csak a karbonil-szulfid és szén-diszulfid

ligandumokkal képzett komplexeké. A központi fémek parciális töltései pozitívak, ezen belül

a nikkelé a leginkább pozitív, míg a palládiumé a legkevésbé. A koordinált ligandumokban
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a szén parciális töltése szintén pozitív, kivéve a szén-diszulfidot, mely a fémről érkező erős

viszontkoordináció révén negatív töltést mutat.

3.3.2. Energia-dekompozíciós analízis

Az energia-dekompozíciós analízis egy igen hatékony eszköz a kötések kvantitatív elem-
zésére. A módszer egyik része a deformációs sűrűség számítása, amelyet ábrázolva szemlé-
letes képet kaphatunk a donor-akceptor kölcsönhatások során bekövetkező töltésáramlásról.

Az analízis során kapott számszerű eredményeket a 7. táblázatban gyűjtöttem össze. Ál-
talánosságban elmondható, hogy a sztérikus komponens – mely az elektrosztatikus és a Pauli
energia összege – meghaladja az orbitál energia felét, ez alól néhány nikkel-komplex kivétel,
mint a 6a, ahol a teljes sztérikus kölcsönhatásra kisebb értéket kapunk a komplexhez tarto-
zó orbitál energia felénél. Ugyanez tapasztalható a Ni-η2-(S,C) komplexeknél is (8a, 9a),
ahol az orbitál energia összetevő dominál elsősorban. Ez magyarázatot adhat a komplex igen
figyelemreméltó termodinamikai stabilitására, összehasonlítva a Pd, illetve Pt analógokkal,
ahol a sztérikus energia folyamatosan nő az orbitál energiával együtt. Megállapítható továb-
bá, hogy a sztérikus energia növekedést mutat a 6 → 7 → 8 → 9 irányban, összhangban
a ligandumok kismértékű sztérikus növekedésével. A kölcsönhatási energia a palládium-
komplexek esetén a legkisebb, mely megmagyarázza az adott adduktok kismértékű stabili-
tását a nikkel-tartalmú komplexekhez viszonyítva. Meglepő módon a Pt-komplexek kisebb
termodinamikai stabilitást mutatnak, mint azt az orbitál és kölcsönhatási energia értékekből
várnánk, mely arra utal, hogy ez esetben a ∆Eprep hangsúlyosabb a többinél.

7. táblázat: Energia-dekompozíciós analízis a sztérikus-, orbitál- és kölcsönhatási energiákkal és a
CE1E2 fragmens Hirshfeld töltései (QH) ; a koordinációhoz és viszontkoordinációhoz tartozó NOCV
sajátértékek zárójelben vannak; szögletes zárójelben szerepel az elsődleges viszontkoordinációs tag
hozzájárulása a teljes orbitálenergiához százalékban kifejezve; az energiaértékeket kcal/mol mérték-
egységben adtam meg

Komplex ∆E∗szt ∆Eorb ∆Ekölcsönh ∆Ekoord ∆Eviszontkoord QH

Ni(PH3)2(CO2) (6a) 49,1 −101,0 −51,9 −10,5 (0,30) −77,0 [76%] (0,95) −0,337
Ni(PH3)2(OCS) (7a) 54,8 −104,8 −49,9 −9,9 (0,29) −81,1 [78%] (1,01) −0,375
Ni(PH3)2(SCO) (8a) 57,3 −127,3 −69,9 −12,9 (0,35) −91,9 [74%] (0,99) −0,375
Ni(PH3)2(CS2) (9a) 59,7 −128,5 −68,8 −12,5 (0,34) −94,3 [76%] (1,05) −0,409

Pd(PH3)2(CO2) (6b) 37,3 −62,4 −25,1 −8,0 (0,28) −46,1 [74%] (0,78) −0,222
Pd(PH3)2(OCS) (7b) 43,8 −72,5 −26,7 −8,3 (0,28) −53,9 [76%] (0,88) −0,269
Pd(PH3)2(SCO) (8b) 55,7 −106,8 −51,1 −12,9 (0,37) −73,7 [71%] (0,92) −0,286
Pd(PH3)2(CS2) (9b) 58,0 −105,9 −47,9 −12,1 (0,35) −75,8 [74%] (0,98) −0,323

Pt(PH3)2(CO2) (6c) 61,4 −109,0 −47,6 −17,6 (0,42) −76,5 [70%] (0,97) −0,289
Pt(PH3)2(OCS) (7c) 66,6 −108,6 −47,6 −15,9 (0,40) −77,8 [72%] (1,02) −0,323
Pt(PH3)2(SCO) (8c) 76,3 −150,5 −74,3 −24,1 (0,49) −99,3 [68%] (1,05) −0,310
Pt(PH3)2(CS2) (9c) 79,3 −148,9 −69,6 −23,0 (0,48) −100,0 [70%] (1,10) −0,344

* Teljes sztérikus kölcsönhatás: ∆Eszt = ∆Eelstat +∆EPauli
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A teljes orbitál energia tovább bontható a komponensek alapján a deformációs sűrűség
összetevőkre, ahol a koordinációhoz és a viszontkoordinációhoz tartozó főbb értékek szin-
tén a 7. táblázatban láthatók. Emellett megadtuk utóbbi esetben a viszontkoordinációhoz
kapcsolódó adat százalékos értékét a főbb komponensekhez viszonyítva, illetve zárójelben
a sajátértékeket is. Általánosságban elmondható, hogy a fő viszontkoordinációs tag a η2-
(O,C) komplexekben, ezen belül is az OCS ligandum esetén a leginkább hangsúlyos, itt
kapjuk a legmagasabb százalékot. Megfigyelhető, hogy a fő komponens százalékos összete-
vője csökken a nikkeltől a platina felé haladva. A η2-(S,C) komplexekben a koordinációs tag
nagyobb, mint a η2-(O,C) esetben, amely mutatja ezen ligandumok erősebb π-donor sajátsá-
gát. A platina-CS2 (9c) és -SCO (8c) komplexeinél figyelhető meg a legnagyobb mértékben,
itt a π-donor kölcsönhatáshoz kapcsolódó sajátértékek 0,48 és 0,49.

A már említett deformációs sűrűség tagokat a 35. ábrán tüntettem fel, mind a koordi-
náció, mind a viszontkoordináció részéről. Előbbi a CE1E2 fragmensről az átmenetifém-
tartalmú fragmensre irányul, utóbbi pedig az M(PH3)2-ről a CE1E2 fragmensre. A 35. ábrán
a Pd(PH3)2(CS2) komplex (9b) deformációs sűrűség és NOCV orbitáljai láthatók, a hozzá
tartozó energia- és sajátértékekkel együtt. Jól megfigyelhető a töltéssűrűség változása, a felső
sorban a koordináció, az alsón a viszontkoordináció szerepel. Előbbi során a πS=C koordiná-
lódik a palládium központú fragmenshez, mely által elektronok kerülnek annak üres, főleg
5s pályából álló molekulaorbitáljára (ψ1).

35. ábra: A Pd(PH3)2(CS2) komplex NOCV deformációs sűrűség orbitáljai (bal oldalt) a megfelelő
NOCV orbitálokkal (jobb oldalt) a koordináció (fent) és a viszontkoordináció (lent) tükrében

A viszontkoordinációkor (35. ábra alsó sor) a palládium központú fragmens dx2−y2 orbitál-
járól kerül elektronsűrűség a CS2 fragmens π∗ nemkötő orbitálok kombinációjára. Mindkét
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esetben ábrázoltam a deformációs sűrűségeket és a hozzájuk tartozó komplementer NOCV
orbitálokat.

A CE1E2 ligandumok Hirshfeld töltései a 7. táblázatban vannak összegyűjtve. A Hirsh-
feld analízis segítségével képet kaphatunk az átvitt töltés mennyiségéről a központi fémtől a
ligandum felé, ugyanis a negatív töltés növekedésével információt nyerhetünk a viszontko-
ordináció erősségéről. Ez a mennyiség némileg korrelál a donor és az akceptor kölcsönha-
tásokhoz tartozó NOCV sajátértékek arányával, a különbség abból adódik, hogy az NOCV
hajlamos túlbecsülni a viszontkoordináció során átvitt töltésmennyiséget egyes esetekben.

Az energiadekompozíciós analízis során megfigyelhető, hogy a Ni-komplexekhez tartozó

orbitál energia értékek a hangsúlyosabbak a sztérikus energiaértékekhez képest, mely sta-

bilabb vegyületre enged következtetni. Mind a sztérikus-, mind az orbitál energiák értékei

nagyobbak a η2-(S,C) komplexek esetén, amelyek lebonthatók a megfelelő koordinációra és

viszontkoordinációra vonatkozó deformációs sűrűség energiatagokra. A viszontkoordinációs

tag az OCS ligandumnál a legdominánsabb, és értéke a nikkeltől a platina felé csökken, míg

a koordinációs tag a platina (S,C)-komplexeinél a leginkább meghatározó, mely jelzi ezen

komplexek erős π-donor sajátságát.

3.3.3. Doménen átlagolt Fermi-lyuk analízis

A Ponec által bevezetett, doménen átlagolt Fermi-lyuk analízis (DAFH) egy igen fontos
segédeszköz az átmenetifém-komplexek bonyolult kötésviszonyainak megértéséhez. Egyik
legfőbb előnye, hogy igen jó vizuális leírást nyújt a felhasználónak az egyes fragmensekhez
tartozó elektronpárok helyzetéről.

Korábban már vizsgálták a 6a komplex koordinációs és viszontkoordinációs sajátsága-
it DAFH módszerrel, [118] és azt tapasztalták, hogy a koordinációért a CO2-ról a Ni(PH3)2

fragmensre egy, a molekula síkjára eső π-típusú orbitál a felelős elsősorban, mely főként
a koordinálódó oxigénatom p-pályájából tevődik össze, amely delokalizálódik az Ni-O-C
centrumon. A CO2-ra irányuló és a viszontkoordinációért felelős pálya főként a nikkel dx2−y2

orbitáljából alakul ki.

Jelen esetben a fontosabb donor-akceptor kölcsönhatások sajátértékeit a 8. táblázatban
gyűjtöttem össze, a Pd-komplexekre (6b-9b) vonatkozó megfelelő sajátvektorok és sajátér-
tékek pedig a 36. ábrán láthatók. A DAFH sajátvektorok egy-egy elektronpárt reprezentál-
nak, a hozzájuk tartozó sajátértékek pedig megmutatják, hogy ez miként oszlik meg a két
fragmensen. Mindhárom átmenetifémre igaz a koordináció és viszontkoordináció kapcsán
is, hogy a sajátértékek a következő sorrendben csökkennek (a nikkel esetében még kevésbé
erőteljesen): 6→ 7→ 8→ 9, mely éppen fordítottan arányos az EDA számítás során kapott
orbitál energiákkal. Ez arra utal, hogy a kevésbé lokalizált elektronpárok erősebb orbitál köl-
csönhatást eredményeznek. Az is kitűnik az adatokból, hogy a palládium-komplexek min-
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8. táblázat: Az elsődleges koordinációs és viszontkoordinációs kölcsönhatásokhoz tartozó DAFH sa-
játértékek

Komplex Koordináció Viszontkoordináció

Ni(PH3)2(CO2) (6a) 1,76 1,56
Ni(PH3)2(OCS) (7a) 1,78 1,50
Ni(PH3)2(SCO) (8a) 1,76 1,48
Ni(PH3)2(CS2) (9a) 1,61 1,46

Pd(PH3)2(CO2) (6b) 1,87 1,67
Pd(PH3)2(OCS) (7b) 1,80 1,61
Pd(PH3)2(SCO) (8b) 1,72 1,53
Pd(PH3)2(CS2) (9b) 1,64 1,50

Pt(PH3)2(CO2) (6c) 1,81 1,50
Pt(PH3)2(OCS) (7c) 1,80 1,48
Pt(PH3)2(SCO) (8c) 1,64 1,38
Pt(PH3)2(CS2) (9c) 1,57 1,36

den esetben nagyobb sajátértékekkel rendelkeznek, mint a megfelelő Ni- és Pt-komplexek
π-donor és π-akceptor eseteiben. A koordinációhoz tartozik egy-egy további sajátvektor is,
melyek által reprezentált orbitálok a 36. ábra 2. oszlopában láthatók. Ez az elektronpár a C–
E1 σ kötéséből indul ki, és η2-(O,C) komplexek esetén 1,9 fölötti sajátérték tartozik hozzá,
CS2 esetén ehhez közeli érték, 1,89 látható. A 8b komplexnél ezeknél feltűnően kisebb érték
(1,81) figyelhető meg, mely azt jelenti, hogy a σ hozzájárulás a η2-(S,C)-Pd komplexek kö-
zül a 8b-ben sokkal hangsúlyosabb, mint a 9b esetén. Korábban a Ni(PH3)2(CO2) komplex
vizsgálata esetén azt tapasztalták, hogy viszontkoordinációkor szintén megjelenik egy má-
sik sajátvektor, mely a foszforatomtól indul és a koordinálódó ligandum szénatomjával lép
kölcsönhatásba. Azt várnánk, hogy minél elektrofilebb a ligandum C-atomja, annál inkább
erősödik a kölcsönhatás a foszfor magános párjával. Ez a feltételezés be is bizonyosodott a
számítások során, jól látható, hogy a CO2-tól a CS2 felé haladva egyre nagyobb sajátértéke-
ket kapunk, ami azt jelenti, hogy egyre gyengébbé válik a kölcsönhatás. Ez érthető, hiszen a
ligandumban a szén parciális töltése is egyre kevésbé pozitív, szén-diszulfid esetén pedig már
negatív tartományba (−0,595) vált. A 6b sajátértéke (1,84) kiugróan a legkisebb a többihez
képest (7b-9b), hiszen itt a szén parciális töltése a legnagyobb pozitív érték (0,714).

A természetes kötőpályák (NBOs) olyan lokalizált pályák, melyek jó Lewis-féle leírást
adnak az adott kötésről. Ennek analízise során a szülő NBO-kból eljuthatunk a természetes
lokalizált molekulaorbitálokhoz (NLMO), amelyek szintén egy elektronpárt reprezentálnak
és vizuális ábrázolásuk hasznos segítséget nyújt a donor-akceptor kölcsönhatások feltérké-
pezéséhez. A Pd(PH3)2(SCO) komplex (8b) koordinációjához és a viszontkoordinációjához
tartozó NLMO-k által reprezentált elektronpárok a 37. ábrán láthatók. Mindkét NLMO (37.
ábra, felül) nagyon hasonlít a megfelelő DAFH sajátvektor által reprezentált pályákra, amely
jól jellemzi, hogy az azonos kölcsönhatáshoz tartozó elektronpárok ábrázolásakor mindkét
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36. ábra: A palládium-komplexekre (6b–9b) vonatkozó koordinációt és viszontkoordinációt leíró
DAFH sajátvektorok a hozzájuk tartozó sajátértékekkel

módszerrel azonos eredményeket kapunk. Az ábra alsó sorában az NLMO-khoz tartozó szülő
NBO-k láthatók, kölcsönhatásba lépve az akceptor NBO-kkal. A koordinációhoz tartozó szü-
lő NBO a πS=C orbitál, mely a palládium üres, egycentrumos 5s karakterű hibrid NBO-jával
lép kölcsönhatásba. A viszontkoordináció során a palládium dx2−y2 orbitálja szállít elektro-
nokat a ligandum π∗S=C pályájára.

A doménen átlagolt Fermi-lyuk analízis segítségével vizuális információ is nyerhető a

koordinációban és viszontkoordinációban résztvevő orbitálokról. Két fő koordinációs és vi-

szontkoordinációs sajátvektort különítettünk el, előbbihez tartozik a ligandum π-típusú ko-

ordinációja, illetve a C–E1 σ kötéséből kiinduló koordinációs tag. Utóbbihoz tartozik első-

sorban a palládium dx2−y2 pályájáról kiinduló sajátvektor, másodsorban az az elektronpár,

mely a foszforatomtól indul és a ligandum C-atomjával lép kölcsönhatásba. Ez a kapcsolat

annál erősebb, minél nagyobb a ligandum szénatomján a parciális töltés. Az NBO analízis

során jól láthatók a koordináció és a viszontkoordináció során kölcsönhatásba lépő pályák.

3.3.4. Topológiai analízisek (Bader analízis, ELF)

A különböző komplexek (6-9) töltéssűrűség-eloszlásának tanulmányozásához az ún. Lap-
lace-tér (∇2ρ) összehasonlítására volt szükség, amit a kiválasztott Pd-tartalmú komplexekre
(6b-9b) végeztünk el. A 38. ábrán láthatók a Laplace-térképek, a kötés útvonalak és atomi
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37. ábra: A Pd(PH3)2(SCO) komplex donor-akceptor kölcsönhatásait leíró természetes lokalizált mo-
lekulaorbitálok (NLMO-k) (felül), és a szülő NBO-k kölcsönhatása az akceptor NBO-kkal (alul)

medencék mind a komplexek (felső sor), mind a szabadon álló ligandumok (középső sor)
esetében. Jól látható, hogy a η2-(O,C) komplexek esetén kötésútvonal alakul ki a központi
palládium és a ligandum szénatomja közt, ennélfogva a kötéskritikus pontok (BCPs) is meg-
jelentek itt. Nem található kötésútvonal és kötéskritikus pont azonban az O1 oxigénatom és
a palládium között. Ennek oka lehet a nagy kinetikus energiasűrűség az oxigén (O1) kör-
nyezetében, amit az analóg Ni-tartalmú komplex esetén korábban megállapítottak. [118] Az
ábra alsó sorában a Pd-η2-(O,C) komplex elektronsűrűségre vetített elektrosztatikus poten-
ciál térképén jól kivehető az oxigén környezetében a negatív régió, csakúgy mint a korábban
említett Ni-komplexnél (6a).

Az izolált, nem koordinált ligandumok töltéseloszlása szigorúan hengeres, így ott a kötés
ellipticitás nulla (ε=0). Ez vonatkozik a CO2 és CS2 D∞h szimmetriájú ligandumokra, illetve
a COS ligandumra is, mely C∞v szimmetriával rendelkezik. Koordináció után ez a szimmet-
ria a vártaknak megfelelően jelentős torzulást szenved a kötésrend csökkenés következtében,
amely a C–E1 kötésellipticitás vizsgálatával kitűnően nyomon követhető (9. táblázat). Bár az
ellipticitás növekszik a koordinációval, egy kivételével (8b) minden esetben 0,1 alatt marad,
a Pd(PH3)2(SCO) komplex esetén is csak kicsivel múlja ezt felül (ε= 0,101). Általánosság-
ban a nagyon kicsi, nullához közeli ellipticitás az egyszeres vagy háromszoros kötés jellem-
zője, a mi esetünkben a koordinált ligandumnál a nagy Wiberg kötésindexeket (1,355–1,802)
is figyelembe véve hármas kötés jellegről beszélhetünk, mely a fémmel történő kölcsönhatás
következtében torzulást szenved. A legnagyobb értékeket az M(SCO) komplexek (8) estén
kaptuk, ami arra utal, hogy itt a legerősebb a fém–E1 kapcsolat.
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38. ábra: A palládium-komplexek (6b–9b) (felül), illetve a szabad ligandumok (középen) Laplace-
eloszlásának (∇2ρ(r)) kontúrvonalas térképei; a komplexek elektrosztatikus potenciáltérképe az
elektronsűrűség burkolófelületére vetítve (ρ=0,05) (alul)

Ezen túlmenően érdekes összehasonlítani az E1–C és C–E2 kötések ellipticitását. Egy ha-
gyományos ’side-on’ koordináció során azt várhatjuk, hogy a C–E2 kötés kötésindexe nem
változik, a töltéseloszlása a koordinálatlan ligandumhoz hasonlóan hengerszimmetrikus. A
számítások azonban ezt nem támasztották alá, hiszen látható, hogy egy adott η2-(O,C) ligan-
dum esetén a nikkeltől a platina felé haladva a koordináció során az ellipticitás növekvő, míg
a Wiberg kötésindex csökkenő tendenciát mutat. Előbbi, néhány esetben (9a, 9c és 8) meg-
haladja a C–E1 kötés ellipticitását is, mely azt jelenti, hogy a ligandum nem koordinálódó
kötése is valamilyen mértékben részt vesz a kölcsönhatásban. Továbbra is az ε értékeket
figyelembe véve kitűnik, hogy elsősorban a nikkel-komplexeknél – és kisebb mértékben a
palládium-komplexeknél is – nagyobb értékek láthatók, a kötések ez esetben kevésbé henger-
szimmetrikusak. Kisebb M–C ellipticitás értékek tapasztalhatók a 8 és a platina-komplexek
esetén, míg a legnagyobb értéket a 9b komplex M–S kötéskritikus pontjában számítottuk.

Egyéb paraméterek vizsgálatára is sor került (mint kinetikus-, helyzeti- és teljes energia-
sűrűség a kötéskritikus pontban), amelyek segítségével további fontos információk nyerhe-
tők a kötések természetéről. A |V (r)|

G(r) hányados vizsgálatával megkülönböztethető a kovalens-,
a donor-akceptor- és az ionos kötés (10. táblázat). Ha a hányados egynél kisebb, akkor ionos
kötésről, ha 2 >

|V (r)|
G(r) > 1 donor-akceptor, ha pedig kettőnél nagyobb, klasszikus kovalens

kötésről van szó. A fém–szén kötéskritikus pontjában a hányados értéke minden esetben 1
és 2 közé esik, ami a donor-akceptor tartományban helyezkedik el. A legkisebb értékek a
Pd-, míg a legnagyobbak a Pt-komplexeknél tapasztalhatók. Továbbá megfigyelhető még,
hogy a η2-(S,C) komplexek esetében is nagyobb értékek kaphatók mindhárom fémnél, mint
a η2-(O,C) esetében. A legkisebb |V (r)|

G(r) a 7b, a legnagyobb pedig a 8c komplexhez tartozik.

További vizsgálatokat végeztem még az elektron lokalizációs függvény (ELF) alkalma-
zásával is azért, hogy a különböző ligandumok koordinációs sajátságait még alaposabban
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feltérképezhessem. A korábbiakhoz hasonlóan itt is a palládium-komplexeket (6b-9b) vá-
lasztottam az eredmények szemléltetéséhez (39. ábra). Három különálló medencecsoport
figyelhető meg (ha η > 0,75), amelyek határozottan elkülönülnek egymástól. Ezek közül
kettő a PH3 ligandum foszfor atomjának magános párjához és az atomtörzshöz tartozó me-
dencék, illetve a P–H kötés valencia medencéi, melyeket az ábrán külön nyíllal nem jelöltem.
A CE1E2 ligandumhoz tartozó valencia medencék igen nagy eltéréseket mutatnak, melynek
alapján két csoportba sorolhatjuk őket. Egyes komplexek (6a, 7a, 8a, 6b, 7b, 9b és 8c) a ma-
gános pároknak tulajdonított medencék mellett rendelkeznek egy triszinaptikus V(M,C,E1)
és egy diszinaptikus V(M,C) medencével, ahol a triszinaptikus medence az E1–C kötés men-
tén helyezkedik el. A másik kategóriába tartozó komplexek esetén (9a, 8b, 6c, 7c és 9c)
látható egy diszinaptikus medence V(C,E1) az E1–C kötés mentén a triszinaptikus helyett,
illetve egy további diszinaptikus V(M,E1) is. A triszinaptikus attraktorokhoz tartozó ELF
értékek egy viszonylag szűk tartományon belül helyezkednek el (0,853–0,879), a V(M,C)
medencék diszinaptikus attraktorokhoz tartozó értékek ennél kicsit kisebbek (0,802–0,857).
Megfigyelhető továbbá, hogy a palládium-komplexekhez tartozó V(M,C) attraktorok értékei
alacsonyabbak a nikkel- és platina-komplexekéhez viszonyítva.

39. ábra: A Pd-komplexek (6b–9b) ELF térképei

A topológiai elemzések során először a Bader analízis segítségével hasonlítottuk össze

a komplexeket. Ennek alapján megállapítható, hogy a η2-(O,C) komplexek esetén nem ala-

kul ki kötésútvonal a C–O között, míg a kéntartalmú ligandumok koordinációjakor látható a

létrejött C–S kötésútvonal, kötéskritikus ponttal. Az izolált ligandumok töltéseloszlása hen-
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geres, mely a koordináció során jelentős torzulást szenved. A kötésellipticitás vizsgálatok

rámutattak arra, hogy a koordináció a molekula teljes egészére hat, így a nem koordinálódó

C–E2 kötésre is. A |V (r)|
G(r) hányados értéke is egyértelműen jelzi a donor-akceptor kölcsön-

hatást, a legkisebb hányados értékek a Pd-komplexeknél és a η2-(O,C) koordinációjakor, a

legnagyobbak a Pt-komplexeknél és η2-(S,C) koordinációkor tapasztalható. Az elektron lo-

kalizációs függvény alkalmazásakor a ligandumokhoz tartozó valencia medencék igen nagy

eltérést mutatnak, egyes komplexek rendelkeznek egy triszinaptikus és egy diszinaptikus me-

dencével, másik esetben két diszinaptikus medence helyezkedik el a koordinálódó atomok és

a fém környezetében.
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9. táblázat: Wiberg kötésindexek, és a Bader analízis számított eredményei a kötéskritikus pontban.

Komplex Kötés ρ(r) ε
|V |
G

WBI

Ni(PH3)2(CO2) (6a) Ni-C 0,113 0,199 1,493 0,456
C-O1 0,376 0,051 1,513
C-O2 0,423 0,023 1,764

Ni(PH3)2(OCS) (7a) Ni-C 0,113 0,242 1,481 0,432
C-O 0,382 0,073 1,577
C-S 0,229 0,085 1,753

Ni(PH3)2(SCO) (8a) Ni-C 0,126 0,090 1,547 0,458
Ni-S 0,090 1,120 0,398
C-S 0,207 0,019 1,474
C-O 0,424 0,010 1,794

Ni(PH3)2(CS2) (9a) Ni-C 0,121 0,156 1,520 0,428
Ni-S1 0,092 1,429 0,384
C-S1 0,222 0,004 1,560
C-S2 0,237 0,064 1,767

Pd(PH3)2(CO2) (6b) Pd-C 0,089 0,129 1,401 0,329
C-O1 0,399 0,002 1,802
C-O2 0,428 0,029 1,635

Pd(PH3)2(OCS) (7b) Pd-C 0,095 0,127 1,413 0,359
C-O 0,402 0,018 1,671
C-S 0,228 0,086 1,758

Pd(PH3)2(SCO) (8b) Pd-C 0,114 0,073 1,475 0,430
Pd-S 0,081 1,101 0,371
C-S 0,211 0,101 1,508
C-O 0,428 0,014 1,817

Pd(PH3)2(CS2) (9b) Pd-C 0,111 0,135 1,452 0,398
Pd-S1 0,083 1,459 0,356
C-S1 0,226 0,078 1,594
C-S2 0,237 0,062 1,788

Pt(PH3)2(CO2) (6c) Pt-C 0,123 0,041 1,663 0,456
C-O1 0,371 0,016 1,780
C-O2 0,424 0,045 1,476

Pt(PH3)2(OCS) (7c) Pt-C 0,122 0,051 1,650 0,454
C-O 0,380 0,034 1,551
C-S 0,227 0,090 1,734

Pt(PH3)2(SCO) (8c) Pt-C 0,139 0,018 1,700 0,527
Pt-S 0,095 0,405 0,456
C-S 0,198 0,059 1,355
C-O 0,427 0,025 1,811

Pt(PH3)2(CS2) (9c) Pt-C 0,135 0,065 1,679 0,488
Pt-S1 0,096 0,668 0,429
C-S1 0,216 0,053 1,460
C-S2 0,236 0,066 1,778
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10. táblázat: A kiválasztott ELF paraméterek: Az attraktorokhoz tartozó értékek; a medencék popu-
lációja, varianciája és relatív fluktuációja. A degenerált medencék jelölése: *.

Komplex Ω η N(Ωi) σ2(Ωi) λ

Ni(PH3)2(CO2) (6a) V(Ni,C,O1) 0,855 2,02 1,20 0,59
V(Ni,C) 0,860 1,59 1,11 0,70

V(Ni,O1) 0,877 0,88 0,66 0,76
V(C,O2) 0,846 2,32 1,31 0,56

Ni(PH3)2(OCS) (7a) V(Ni,C,O) 0,858 2,01 1,17 0,58
V(Ni,C) 0,856 1,46 1,02 0,70
V(C,S) 0,88 2,50 1,35 0,54

Ni(PH3)2(SCO) (8a) V(Ni,S,C) 0,868 1,70 1,14 0,67
V(Ni,S) 0,920 2,70 1,39 0,51
V(Ni,S) 0,872 0,62 0,52 0,83
V(S,C) 0,872 1,91 1,15 0,60
V(C,O) 0,851 2,34 1,29 0,55

Ni(PH3)2(CS2) (9a) V(Ni,C) 0,854 1,58 1,08 0,68
V(Ni,S1) 0,870 0,82 0,64 0,78
V(S1,C) 0,873 2,09 1,22 0,58
V(C,S2) 0,879 2,48 1,33 0,54

Pd(PH3)2(CO2) (6b) V(Pd,C,O1) 0,853 2,07 1,21 0,58
V(Pd,C) 0,802 1,20 0,89 0,74
V(C,O2) 0,843 2,34 1,32 0,56

Pd(PH3)2(OCS) (7b) V(Pd,C,O) 0,858 2,16 1,23 0,57
V(Pd,C) 0,818 1,19 0,87 0,73
V(C,S) 0,879 2,54 1,37 0,54

Pd(PH3)2(SCO) (8b) V(Pd,S)* 0,923 2,70 1,38 0,51
V(Pd,C) 0,848 1,49 1,03 0,69
V(Pd,S) 0,878 0,37 0,33 0,89
V(C,O) 0,850 2,40 1,31 0,55

Pd(PH3)2(CS2) (9b) V(Pd,S1,C) 0,879 2,24 1,27 0,57
V(Pd,C) 0,835 1,33 0,94 0,71
V(Pd,S1) 0,874 0,64 0,52 0,82
V(C,S2) 0,879 2,54 1,35 0,53

Pt(PH3)2(CO2) (6c) V(Pt,O1)* 0,891 2,82 1,37 0,48
V(Pt,C) 0,851 1,65 1,11 0,68
V(O1,C) 0,858 1,91 1,13 0,59
V(C,O2) 0,846 2,28 1,29 0,56

Pt(PH3)2(OCS) (7c) V(Pt,C) 0,845 1,45 1,00 0,69
V(Pt,O) 0,893 2,70 1,34 0,50
V(O,C) 0,861 2,01 1,16 0,58
V(C,S) 0,882 2,50 1,35 0,54

Pt(PH3)2(SCO) (8c) V(Pt,S,C) 0,869 1,76 1,14 0,65
V(Pt,S) 0,857 1,90 0,49 0,84
V(S,C) 0,878 1,90 1,14 0,60
V(C,O) 0,850 2,37 1,30 0,55

Pt(PH3)2(CS2) (9c) V(Pt,C) 0,856 1,58 1,05 0,67
V(Pt,S1) 0,859 0,80 0,63 0,79
V(S1,C) 0,879 2,07 1,20 0,58
V(C,S2) 0,881 2,52 1,35 0,53
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3.4. Az aminokarbonilezési reakció mechanizmusának vizsgálata számí-
tásos úton

Kutatócsoportunk az aminokarbonilezési reakció katalitikus alkalmazásával foglalkozik
már több éve, ezen okból kifolyólag igen sok kísérleti tapasztalatot gyűjtöttünk össze az
idők során. Korábbi kutatómunkám alatt én is foglalkoztam karbonsavamidok és ketokar-
bonsavamidok előállításával különböző androsztánvázas vegyületekből kiindulva, [52,53] to-
vábbá a jelen értekezésben tárgyalt, izonitrilek mint szén-monoxid analógok jelenlétében
végzett kutatások (3.2. fejezet) is szorosan kapcsolódnak ehhez a területhez. A reakció me-
chanizmusát és a tapasztalatokat figyelembe véve próbáltuk meg értelmezni, azonban erre
irányuló konkrét vizsgálatokat nem folytattunk ezidáig. Ebben a fejezetben javaslatot teszek
– kvantumkémiai számítások alapján – a teljes katalitikus ciklus mechanizmusára egyszerű
modellvegyületekből kiindulva.

3.4.1. A megfelelő elméleti módszer kiválasztása

A palládium-katalizált aminokarbonilezési reakció mechanizmusának vizsgálatához el-
engedhetetlen, hogy minden egyes komplexet figyelembe vegyünk, amely részt vehet a kata-
litikus ciklusban. Ehhez először szükségessé vált a megfelelő elméleti szint megválasztása,
amellyel valós eredményeket kaphatunk. Míg kisebb térkitöltésű molekuláknál a különböző
DFT funkcionálok használatakor nem tapasztalható nagy eltérés, addig a sztérikusan gátol-
tabb, több gyenge kölcsönhatást is kialakító ligandumok vizsgálatakor igen nagy különb-
ségek keletkezhetnek a geometria és a szabadentalpia értékek tekintetében. Ezt Norrby és
Ahlquist állapították meg [152] 2011-ben a Pd(PPh3)4 komplex disszociációs szabadentalpiá-
jának számításakor. Vizsgálták a szerves vegyületek esetén igen kedvelt B3LYP funkcionált,
összehasonlítva a diszperziókorrekciót is tartalmazó B3LYP-D3 funkcionállal. Azt tapasztal-
ták, hogy a két funkcionállal kapott eredmények közt annál nagyobb az eltérés, minél több
a koordinált trifenilfoszfin-ligandum, így a jelenlévő másodlagos kölcsönhatások száma is.
Emiatt minden vizsgált funkcionál esetén a kapott komplexek szerkezetét és a disszociációs
folyamat szabadentalpiáját is szükséges a kísérleti adatokkal összehasonlítani.

Ennek alapján mi is a Pd(PPh3)4 komplex disszociációját választottuk referenciának, hi-
szen ez a ligandumdisszociációs lépés is beletartozik a felderíteni kívánt területbe, továbbá
kísérleti adatok is a rendelkezésünkre állnak a folyamatról. A Pd(PPh3)4 komplex szerkeze-
téről a röntgendiffrakciós vizsgálat eredményét vettük figyelembe, [153] míg a disszociációs
szabadentalpiához 31P NMR adatok alapján végzett becslést használtuk fel. [152] A kísér-
letek során NMR vizsgálatok segítségével megállapították, hogy a tetrakisz-trifenilfoszfin-
palládium(0) komplexről egy trifenilfoszfin disszociációjával a trisz-trifenilfoszfin-palládi-
um(0) komplex keletkezik. Ehhez további, kétszeres feleslegben lévő trifenilfoszfin hozzá-
adásakor a 18- és 16-elektronos komplexek is észlelhetők voltak. [154] A disszociáció spontán
lejátszódása végett a disszociációs szabadentalpia −1 kcal/mol körüli értékre becsülhető.
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Ezen kívül kerestünk egy további referencia reakciót, hogy a kapott eredményeket egy
másik folyamat segítségével még egyszer ellenőrizni tudjuk. A választásunk ez esetben a
Ni(PPh2Me)4 disszociációjára esett, melyről szintén rendelkezünk részletes geometria, illet-
ve szabadentalpia adatokkal. Tolman és munkatársai által a 31P NMR adatok alapján kapott
egyensúlyi állandóból számítva jutottunk a +1,8 kcal/mol értékhez, [155] míg a pontos szer-
kezetre vonatkozó adatok a megfelelő röntgendiffrakciós mérésekből nyerhetők ki. [156] A
számítások során a kísérleti adatokhoz igazodva előbbi esetben (Pd(PPh3)4) a toluolt, míg
utóbbiban (Ni(PPh2Me)4) a benzolt vettük figyelembe a Thrular és munkatársai által kidol-
gozott SMD módszer felhasználásával.

11. táblázat: Az M–P kötéstávolságok (M= Ni, Pd) a 18-elektronos komplexekben (Å), illetve a telített
komplexek ligandumdisszociációs szabadentalpiái (kcal/mol) különböző DFT szinteken számolva

Ni(PPh2Me)4 −→ Ni(PPh2Me)3 Pd(PPh3)4 −→ Pd(PPh3)3

Számítási módszer ∆G r(Ni–P) ∆G r(Pd–P)
[kcal/mol] [Å] [kcal/mol] [Å]

TPSS -13,5 2,231 -30,4 2,472
PBE -9,7 2,232 -24,6 2,476
PBE-D3 15,7 2,204 8,3 2,413
BP86 -18,0 2,235 -33,7 2,485
BP86-D3 24,3 2,188 25,3 2,382
B97-D3 12,0 2,216 14,9 2,421

B3LYP-D3//B97-D3 10,2 2,216 8,0 2,421
PBE0//B97-D3 -9,8 2,216 -27,6 2,421
PBE0-D3//B97-D3 10,7 2,216 5,3 2,421
M11//B97-D3 4,9 2,216 1,3 2,421
MN12SX//B97-D3 3,5 2,216 -5,8 2,421
M06//B97-D3 2,1 2,216 -0,9 2,421

exp 1,8 [155] 2,199 [156] -1,0 [154] 2,443 [153]

A számítások során először a diszperziókorrigált GGA-funkcionálokat (BP86-D3; PBE-
D3; B97-D3) teszteltük, meglepő módon azonban azt tapasztaltuk (11. táblázat), hogy az
egyensúly a koordinatív telített komplexek irányába tolódott el mindkét esetben. Jól látha-
tó, hogy mekkora eltérések vannak a különböző módszerek között. A Pd-komplexeknél a
diszperziókorrigált funkcionálok esetén a PBE-D3 segítségével kapható a legkisebb érték,
azonban ez is még roppant mód nagy a várthoz képest. A nikkel-komplexeknél a B97-D3
teljesített a legjobban, de ez szintén messze eltér a kívánt értéktől. A túlzott hiba oka feltéte-
lezhetően abban keresendő, hogy az empirikus diszperziókorrekciós módszerek túlbecsülik
a jelenlévő fenil-gyűrűk közti gyenge kölcsönhatások erősségét. Ezt követően kipróbáltunk
néhány diszperziókorrekció nélküli GGA-funkcionált is, melyek esetében pont eltérő ered-
ményt tapsztaltunk, azaz rendre a disszociált, hármas koordinációjú komplexek irányába
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tolódott el az egyensúly. A kapott reakció szabadentalpia értékek minden esetben jelentő-
sen alacsonyabbak voltak a vártnál, Pd(PPh3)4 komplex esetén ez −24,6 kcal/mol és −33,7
kcal/mol voltak, míg a Ni-komplexnél −9,7 kcal/mol, illetve −18,0 kcal/mol értékeket kap-
tunk. A TPSS – mint meta-GGA funkcionál – is igen rosszul szerepelt a tesztben, szintén
negatív irányban mutatott jelentős eltérést. A hibrid funkcionálokat nem vizsgáltuk azok
nagy számításigénye miatt.

A szerkezeti paraméterek vizsgálatakor a fém-foszfor kötéstávolságot vettük figyelembe,
mely a funkcionálok függvényében szintén nagy szórást mutatott. Ahogy a reakció szabad-
entalpia értékekből is sejteni lehetett, a GGA funkcionálok túlbecsülik, míg a diszperziókor-
rigált GGA funkcionálok alulbecsülik az említett kötéstávolságot. A legjobb egyezést adó
kötéshossz értékeket zöld színnel kiemeltem, így látható, hogy egyedül a B97-D3 módszer
az, ami mindkét esetben csak kis eltérést mutatott.

Ezt követően a B97-D3 funkcionállal kapott geometriát meghagyva teszteltünk több hib-
rid és hibrid meta-GGA funkcionált is kizárólag a kölcsönhatási energiakomponens figye-
lembevételével. Megállapítható, hogy az ismertebb hibrid funkcionálok is hasonló hibát vé-
tettek, mint a megfelelő GGA-k, azaz a PBE0 alul-, míg a PBE0-D3 és a B3LYP-D3 pedig
túlbecsülik a trifenilfoszfinok közti π − π kölcsönhatások erősségét. Az újabb Minnesota
funkcionálok (M11; MN12SX) is elég gyenge eredményt hoztak, míg az M06 (pirossal je-
lölve) meglehetősen pontosan közelítette a kísérleti reakció szabadentalpiát, mind a Pd- mind
a Ni-komplex disszociációja esetén.

12. táblázat: Az alkalmazott báziskészlet hatása a Pd–P kötéstávolságokra a 18-elektronos komple-
xekben (Å), illetve a telített komplexek ligandumdisszociációs szabadentalpiáira (kcal/mol) (Számító-
gép adatai: processzor: Intel Core i7-4930K; órajel: 3.40GHz, négy magon)

Pd(PPh3)4 −→ Pd(PPh3)3

Számítási módszer Bázis ∆G r(Pd–P) Számítási idő
[kcal/mol] [Å] [h]

B97-D3 QZVP 7,9 2,408 155
B97-D3 QZVPP 7,5 2,408 179
B97-D3 QZVP//TZVP/SVP 10,1 2,421 57

B97-D3 TZVP//TZVP/SVP 14,9 2,421 55
M06//B97-D3 TZVP//TZVP/SVP -0,9 2,421 57

exp -1,0 [154] 2,443 [153]

A bázis kiválasztásakor figyelembe vettük a vizsgálni kívánt rendszert, a számításigényt
és természetesen a kutatócsoport korábbi tapasztalatait is. Ezen okokból kifolyólag az Ahl-
richs bázis mellett döntöttünk, mely a Dunning-féle bázishoz hasonlóan szisztematikusan
felépített, a polarizációs függvényeket beépítve tartalmazza, a nehezebb elemekre definíció
szerint effektív törzspotenciált tartalmaz. Ahlrichs és Weigend elsősorban a def2-SVP, def2-
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TZVP, illetve def2-QZVP báziskészleteket ajánlottak hasonló számításokhoz. Említést tesz
ezen kívül az egy további sorozat polarizációs függvényt is tartalmazó def2-QZVPP bázis-
készletről. Ezek alapján vizsgáltuk a tetrakisz-(trifenilfoszfin)-palládium(0) komplex disszo-
ciációját B97-D3 funkcionál esetén nagyobb báziskészlet mellett is (12. táblázat). A táblázat
első két sorában látható, hogy QZVP és QZVPP bázisok használata esetén a szabadental-
pia értékek javulást mutatnak (7,9; 7,5 kcal/mol) a TZVP/SVP bázisok (Pd esetén TZVP,
a többi atomra SVP) használatakor kapott értékhez (14,9 kcal/mol) képest (12. táblázat 4.
sor). Ezzel szemben a Pd–P kötéstávolság jelentősen csökkent, továbbá a számításigény a
háromszorosára nőtt. Ezek alapján magasabb szintű számítást végeztem a korábban kapott
geometrián QZVP báziskészlet felhasználásával, így a számításigény csak kismértékben nőtt
a TZVP bázison számítotthoz képest (4. sor), a disszociációs szabadentalpia kissé csökkent,
de a kísérleti értéktől még így is messze elmaradt.

A számításainkhoz tehát az M06//B97-D3(SMD) módszert választottuk – a fémeken
def2-TZVP, míg a többi atomon def2-SVP bázist alkalmazva – mely a kísérleti eredmények
tükrében a legpontosabb eredményeket adta a tesztreakciókra.

Az alkalmazott módszer kiválasztásához a Pd(PPh3)4 és Ni(PPh2Me)4 komplexek ligan-

dumdisszociációs lépéseit hívtuk segítségül, hisz ezekről a folyamatokról rendelkezésünkre

állnak kísérleti adatok. A népszerűbb GGA, diszperziókorrigált GGA és meta-GGA funkci-

onálok tesztelésekor jelentős eltérések láthatók, míg a diszperziókorrigált DFT módszerek

túlbecsülik, a ’tiszta’ GGA funkcionálok alulbecsülik a gyenge kölcsönhatások erősségét,

mely főleg a szabadentalpia számításánál okoz elfogadhatatlan hibát. A geometria számí-

tásánál több funkcionál (PBE-D3; BP86-D3; B97-D3) is jó közelítést adott a Ni-komplex

szerkezetére, ezek közül a B97-D3 funkcionállal számított szerkezet egyezett a legjobban a

Pd-komplex röntgendiffrakciós eredményeivel, így ezt választottuk a geometriák számításá-

hoz. A szabadentalpia értékek meghatározására a korábban felsorolt módszerek mellett több

vizsgált hibrid és hibrid meta-GGA funkcionál közül az M06 tűnt ki a pontosságával. A fen-

tebb leírtakból fakadóan a mechanizmus számításához az alábbi módszert vettük alapul:

M06//B97-D3 oldószer: SMD (DMF)

3.4.2. A katalitikusan aktív Pd(0) koordinációs övezetében lévő ligandumok meghatá-
rozása

A 18-elektronos, koordinatív telített Pd(PPh3)4 komplextől (10) indulva az első trifenil-
foszfin-ligandum disszociációját követően kezdődhet meg a ligandumcsere, ezek a ligan-
dumcserékkel járó lépések a 40. ábrán láthatók. Innen két különböző útvonalon mehet to-
vább a folyamat. Első esetben a távozott trifenilfoszfin helyére érkezik egy szén-monoxid
ligandum (11), így újból egy telített palládium(0)-komplexet kapunk. A másik, disszociatív
úton a Pd(PPh3)3 komplexen (15) keresztül a telítetlenek felé haladunk a további foszfinok
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disszociációja során. Az első trifenilfoszfin disszociációs szabadentalpiáját már a számítá-
si módszer keresése során meghatároztuk (−0,9 kcal/mol), de a számítást DMF oldószer-
ben is elvégeztük, ugyanis az aminokarbonilezési reakciók közege általában az N,N-dimetil-
formamid. Az oldószerváltás következtében már endergonikus lett a folyamat és 3,9 kcal/mol
értéket kaptunk. A ligandum szubsztitúció a 11 komplexet eredményezi, mely folyamat szin-
tén endoterm, reakció szabadentalpiája 3,3 kcal/mol. Az ezt követő két PPh3-CO csere is
negatív szabadentalpiával rendelkezik mindkét oldószerben, tehát a ligandumcsere a zölddel
jelölt Pd(PPh3)(CO)3 komplexig (13) exergonikus. Az ezt követő lépés pozitív reakció sza-
badentalpiával rendelkezik, mégpedig DMF-ben 1,3 kcal/mol, toluolban pedig 2,5 kcal/mol.

A 16-elektronos telítetlen palládium-komplexek esetén a Pd(PPh3)3-tól indulva az el-
ső foszfin-CO csere könnyen végbemegy mindkét oldószerben. Az egy szén-monoxid li-
gandummal rendelkező telített komplexről (11) is gyorsan disszociál egy trifenilfoszfin-
ligandum (toluol : −6,0 kcal/mol; DMF: −2,7 kcal/mol). A keletkező 16 komplexből a kö-
vetkező trifenilfoszfin–szén-monoxid cseréje DMF-ban közel egyensúlyi (−0,03 kcal/mol),
toluolban −1 kcal/mol. A keletkező komplex (21) toluolban a 16-elektronosok közt a legin-
kább kedvezményezett, míg DMF-ban egyensúlyban van a trikarbonil-palládium(0)-val (18).
Utóbbi (18) keletkezése a tetrakarbonil komplexből szintén közel egyensúlyi folyamat DMF-
ban, míg a 18-elektronosok közti legstabilabb monofoszfin-trikarbonil komplexből (13) a
foszfin disszociáció már endergonikus folyamat (1,3/1,0 kcal/mol).
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40. ábra: A karbonil- és trifenilfoszfin-ligandumok disszociációjának és cseréjének reakció szabaden-
talpiái (kcal/mol) M06//B97-D3 szinten számolva DMF oldószerben; zárójelben a toluolra vonatkozó
értékeket adtam meg
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A 14-elektronos komplexeket vizsgálva látható, hogy a háromligandumos komplexek-
ből ezek előállítása egy ligandum disszociációjával nagyfokú telítetlenségük miatt minden
esetben endergonikus folyamat. Megfigyelhető továbbá, hogy a legnagyobb relatív stabili-
tású az egy trifenilfoszfint és egy szén-monoxidot tartalmazó palládium(0)-komplex (20). A
difoszfin-karbonil komplexből egy szén-monoxid vagy egy trifenilfoszfin-ligandum disszo-
ciációja is bekövetkezhet. Előbbi folyamat erősen endergonikus és a bisz-(trifenilfoszfin)-
palládium(0)-hoz vezet, melyből egy gyors foszfin–CO csere után a 20 komplex áll elő.
Ez keletkezhet közvetlenül a Pd(PPh3)(CO)2 komplexből is egy szén-monoxid vesztéssel,
melynek ∆G értéke kissé pozitív (2,5/1,3 kcal/mol) mindkét oldószer esetén. A Pd(CO)2

keletkezése a bisz-(trifenilfoszfin)-palládium(0) komplexhez hasonlóan kevéssé kedvezmé-
nyezett a megfelelő 16-elektronos komplexekből mind trifenilfoszfin, mind szén-monoxid
disszociációja során.

A két ligandummal rendelkező Pd(0)-komplexekről még egy ligandum disszociációjával
kapjuk az egy ligandummal rendelkező 12-elektronos komplexeket (22, 23), melyek keletke-
zése erősen endergonikus a nagyfokú telítetlenség miatt. A Pd(PPh3) keletkezésének reakció
szabadentalpiája DMF-ben 20,7 kcal/mol és 25,8 kcal/mol, attól függően, hogy melyik 14-
elektronos komplexből keletkezik. Az egy szén-monoxid ligandumot tartalmazó komplex
∆G értékei 26,1 kcal/mol és 21,9 kcal/mol, mely közel egyensúlyban van (0,4/1,0 kcal/mol)
a foszfin-CO csere során kapott 22 komplexszel.

A kapott eredmények tükrében a 18-, 16-, 14- és 12-elektronos komplexek potenciálenergia
hiperfelületeinek (PESs) minimumát zöld színnel jelöltem. Ezek közül koordinatív telített-
sége okán a 13 komplex – és a többi 18-elektronos komplex – kivételével mind szóba jöhet
mint aktív katalizátor.

A 41. ábrán láthatók a 12-, 14-, illetve 16-elektronos palládium(0)-komplexek számított
szerkezetei, ezek jöhetnek szóba az aminokarbonilezési reakció során mint aktív katalizá-
torok. A trifenilfoszfin-ligandumot karbonillal helyettesítve nő a Pd–C és a Pd–P kötéstá-
volság is, amely a karbonil-ligandumok erősebb π-akceptor sajátságára utal. Ez a tendencia
megfigyelhető a foszfinmentes komplexeknél is, hisz a növekvő számú jó akceptor sajátsá-
gú karbonil-ligandumokra arányaiban kevesebb d-elektron jut a viszontkoordináció során,
mely a Pd–C kötéshossz növekedését eredményezi. Nem meglepő módon a koordinált szén-
monoxid C–O kötéshossza is nő, míg a ν(CO) csökkenést mutat a foszfinok számának növe-
lésével. Érdekes megfigyelés viszont, hogy a C–O kötéstávolság a foszfinokkal ellentétben
a további karbonil-ligandumok hatására nem változik, 1,156 Å a 20, illetve a 21 komplexek
esetén is. A palládium parciális töltéseit tekintve megfigyelhető, hogy több foszfinligandum
koordinálódásával egyre negatívabb, míg a karbonil-ligandumok számának növelésével egy-
re pozitívabb értékeket kapunk. Ez a megfigyelés is igazolja a tényt, miszerint a trifenilfoszfin
jobb donor, a karbonil-ligandum jobb akceptor sajátsággal rendelkezik.

A szerkezeteket vizsgálva kitűnik, hogy a kétligandumos komplexek nem mind lineári-
sak, jól láthatóan a homoleptikus komplexek eltérnek ettől, mégpedig a 19 esetében a P–Pd–
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41. ábra: A 16-, 14- és 12-elektronos palládium(0)-komplexek számított szerkezete karbonil- és
trifenilfoszfin-ligandumokkal. A kötéstávolságokat Å-ben adtam meg és kék színnel, az NPA töltések
zölddel jelöltem

42. ábra: A 20 (a) és 19 (b) komplexek NCI burkolófelületei és Laplace-térképei (c, d)

P kötésszög 159◦, a 21 esetén a C–Pd–C kötésszög 154◦. A minimum környékén a potenci-
álenergia hiperfelületek igen laposak, így előbbinél (19) a lineáris szerkezet eléréséhez 0,2
kcal/mol, utóbbinál (21) 0,8 kcal/mol szükségeltetik. A bisz-(trifenilfoszfin)-palládium(0) a
fenilcsoportok közti gyenge kölcsönhatások következtében stabilizálódik ebben a formában.
A nemkovalens kölcsönhatásokat [157] ábrázoló burkolófelület (NCI) (42. ábra) és a Bader
analízissel előállított Laplace-térkép szerint a lineáristól való eltérést egy-egy fenil gyűrű
között kialakult π − π kölcsönhatás okozza, mely a baloldali fenilcsoport szénatomja és a
jobboldali fenilgyűrű hidrogénatomja közt jön létre, és kötésútvonallal, illetve kötéskriti-
kus ponttal is jellemezhető. A kötéskritikus pontban számított elektronsűrűség 0,0049, mely
egy gyenge kölcsönhatás jelenlétére utal. A dikarbonil komplexben kialakult 180◦-tól eltérő
kötésszögnek elektronikus okai vannak. A 43. ábrán látható, hogy a C2v szerkezetnél a pallá-
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dium két egymásra merőleges d orbitálja is részt vehet a viszontkoordinációban, ellentétben
a D∞h szerkezettel, ahol ez a két orbitál dxy és dx2−y2 formában elkülönül.

43. ábra: A homoleptikus kétligandumos karbonil-komplex (21) Walsh-diagramja a valódi minimum-
mal és a másodrendű nyeregponttal

A disszociációval és ligandumcserével járó lépések során számítottuk az összes lehet-

séges 18-, 16-, 14- és 12-elektronos komplex reakció szabadentalpiáját kétféle oldószerben

(toluol, DMF). Megállapítható, hogy a négyligandumos komplexek koordinatív tetítettségük

okán nem vesznek részt az oxidatív addícióban. Az egyensúlyban lévő háromligandumos

komplexeket (Pd(PPh3)3, Pd(PPh3)2(CO), Pd(PPh3)(CO)2, Pd(CO)3) számításba vehetjük

mint aktív katalizátorok, amelyre az oxidatív addíció bekövetkezik. Hasonlóan jó feltételek-

kel indulnak a 14-elektronos komplexek, ezek közül is mindet figyelembe vettük. Végül a

12-elektronos komplexeket is tekintve összesen kilenc Pd(0)-komplex vehet részt az oxidatív

addíciós lépésben mint aktív katalizátor. A számított szerkezetek esetén megfigyelhető, hogy

mind a kötéshosszak, mind a palládium parciális töltése igen érzékenyen reagál a koordi-

nációs övezetben bekövetkező változásokra. A kétligandumos komplexeket vizsgálva kitűnik,

hogy a homoleptikus komplexek nem sík szerkezetűek. A bisz-(trifenilfoszfin)-palládium(0)-

nál a fenilcsoportok közt kialakult gyenge kölcsönhatások következtében, míg a dikarbonil

komplexnél elektronikus okok miatt adódik a kötésszög 159/154 ◦-nak.
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3.4.3. Az oxidatív addíció

A jódbenzol oxidatív addíciója során a kiindulási palládium(0)-foszfin-karbonil komp-
lexből palládium(II)-jodo-fenil komplex keletkezik. A folyamat a szubsztrátum koordináci-
ós övezetbe kerülésével, majd a megfelelő palládium-komplexhez történő koordinációjával
indul.
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44. ábra: A jódbenzol trifenilfoszfin és karbonil-ligandumokat tartalmazó palládium-komplexszel kép-
zett adduktjának számított szerkezetei; az addukthoz tartozó kötéstávolságok pirossal, a többi kékkel
van jelölve, és Å mértékegységben megadva

Ezt a lépést a 44. ábra foglalja össze, ahol a koordinációs övezetbe belép a jódbenzol és a
megfelelő palládium-komplexszel egyfajta laza adduktot képez. Jól látszik, hogy a sztériku-
san gátoltabb kiindulási komplexeknél (15, 16, 17, 19, 20) a jódbenzol távolabb helyezkedik
el a központi fémtől, a jódatom 4 Å fölötti távolságra van, míg a kisebb térkitöltésű ligan-
dumokat tartalmazó komplexeknél ez a távolság 3,5 Å alatti. Utóbbi esetben az adduktok
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szerkezete az átmeneti állapothoz közeli, ez a Pd(PPh3)(PhI) komplexnél a legkifejezet-
tebb a Pd–I, Pd–Ph és I–Ph kötéstávolságokat tekintve. Az addukt keletkezéséhez tartozó
reakció szabadentalpiákat a 13. táblázat ∆Gadd oszlopában gyűjtöttem össze. Zárójelen be-
lül az abszolút aktiválási és reakció szabadentalpiák szerepelnek, zárójelen kívül pedig a
Pd(PPh3)4-hoz viszonyított értékek láthatók. Megfigyelhető, hogy a koordinatív túlságosan
telítetlen (egyligandumos) komplexek esetén negatív reakció szabadentalpiákat kapunk (-5,5
kcal/mol; -12,9 kcal/mol), a többi esetben az adduktképződés endoterm.

13. táblázat: Az aktív komplexek keletkezésének szabadentalpiái a referenciához (10) képest (∆G1) ; az
adduktképződéshez (∆Gadd), és a termékképződéshez (∆Gr) tartozó reakció szabadentalpiák, illetve
az oxidatív addíció átmeneti állapotához tartozó aktiválási szabadentalpia értékek (∆G‡) ; zárójelben
a referenciához viszonyított szabadentalpiákat adtam meg kcal/mol mértékegységben

Komplex ∆G1 ∆Gadd ∆G‡ ∆Gr

Pd(PPh3)3 (15) 3,9 19,5 (15,6) 43,0 (39,1) 14,3 (10,4)
Pd(PPh3)2(CO) (16) 0,6 11,2 (10,6) 30,8 (30,2) 17,0 (16,4)
Pd(PPh3)(CO)2 (17) 0,6 9,6 (9,0) 42,7 (42,1) 17,0 (16,4)
Pd(CO)3 (18) 0,6 10,7 (10,1) 39,5 (38,9) 28,4 (27,8)
Pd(PPh3)2 (19) 8,1 20,3 (12,2) 23,7 (15,6) 2,2 (-5,9)
Pd(PPh3)(CO) (20) 3,1 18,9 (15,8) 23,2 (20,1) 8,7 (5,6)
Pd(CO)2 (21) 7,3 23,4 (16,1) 29,7 (22,4) 12,9 (5,6)
Pd(PPh3) (22) 27,8 22,3 (-5,5) 24,6 (-3,2) 23,2 (-4,6)
Pd(CO) (23) 28,2 15,3 (-12,9) 24,6 (-3,6) 23,9 (-4,3)

Az átmeneti állapotok szerkezetei a 45. ábrán, míg az oxidatív addíció során keletkezett
termékeké a 46. ábrán tekinthetők meg, a hozzájuk tartozó reakció szabadentalpia értékek
pedig a 13. táblázat utolsó két oszlopában. Az oxidatív addíció egy háromcentrumos átme-
neti állapoton kersztül zajlik, ahol a Pd–I és Pd–C kötéstávolságok csökkenést mutatnak az
addukthoz képest. Előbbi 2,666 Å és 2,899 Å között, utóbbi 2,022–2,461 Å között válto-
zik az adott komplextől függően, mindeközben a C–I távolság megnő 2,232 Å és 2,601 Å
tartományon belül a kiindulási szabad jódbenzol 2,119 Å kötéshosszához képest.

A háromligandumos komplexek esetén (15, 16, 17, 18) a jódbenzol oxidatív addíciója en-
doterm, viszonylag magas szabadentalpia gáttal, ezek közül is kiemelkedik a Pd(CO)3 komp-
lex, ahol a ∆Gr= 27,8 kcal/mol. A 16 és 17 komplexek reakció szabadentalpiája megegyezik,
16,4 kcal/mol, azonban az aktiválási szabadentalpiában jelentős különbséget észlelhetünk. A
16 komplex esetén 30,2 kcal/mol-t találtunk, míg a 17 komplexnél ennek majdnem másfél-
szeresét, 42,1 kcal/mol-t. A három trifenilfoszfin-ligandumot tartalmazó palládium komlex
esetén (15) a legalacsonyabb a reakció szabadentalpia (10,4 kcal/mol), amire a palládium(II)
komplex szerkezetét vizsgálva magyarázatot találunk. Ez esetben ugyanis nem – a palládi-
um számára kedvezőtlen – trigonális bipiramis szerkezetű komplex keletkezik, hanem közel
sík szerkezet látható, ugyanis ez esetben az oxidatív addíció során az egyik foszfinligan-
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45. ábra: A jódbenzol palládium-komplexekre bekövetkező oxidatív addícióját leíró átmeneti állapo-
tok számított szerkezetei; a kötéstávolságokat Å mértékegységben adtam meg

dum 3,9 Å-re eltávolodik a központi fémtől. Aktiválási szabadentalpiára viszonylag magas,
39,1 kcal/mol értéket kaptunk. Szintén lassú a folyamat a 18TS átmeneti állapoton keresz-
tül a 38,9 kcal/mol szabadentalpia gát következtében. A karbonil-ligandumokat tartalmazó
16-elektronos kiindulási komplexek oxidatív addíciós terméke termodinamikailag kevéssé
stabil, ugyanis a keletkező Pd(II)-jodo-fenil komplexek (16II, 17II, 18II) trigonális bipira-
mis szerkezetre kényszerülnek, amely a Pd(II) számára nem kedvezményezett. Ezen okok
miatt a 15TS, 17TS és a 18TS kevéssé valószínű átmeneti állapot, így a kiindulási komple-
xeik sem vesznek részt a ciklusban, a 16TS magasabb hőmérsékleten már szóba jöhet mint
aktív katalizátor.
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46. ábra: Az oxidatív addíció során kapott Pd(II)-komplexek számított szerkezetei karbonil- és
trifenilfoszfin-ligandumokkal; a kötéstávolságokat Å-ben adtam meg

A kétligandumos komplexeket nézve alapjaiban különböző szabadentalpia profilt látha-
tunk, mint a háromligandumosoknál. A reakció szabadentalpia alapján ezeknél (19, 20, 21)
kevésbé endoterm az oxidatív addíciós lépés, sőt a 19 komplex esetében már exoterm (-5,9
kcal/mol) a termékhez (19II) vezető útvonal. Továbbá a szignifikánsan alacsonyabb aktiválá-
si szabadentalpiák (15,6; 20,1; 22,4 kcal/mol) következtében a reakció a 19TS, 20TS, illetve
21TS átmeneti állapotokon keresztül gyorsabban megy végbe. Bár a kétligandumos homo-
leptikus komplexek keletkezésének (Pd(PPh3)4-ból) relatív szabadentalpiája (∆G1) nagyobb
(8,1 és 7,3 kcal/mol), azonban ezt hozzáadva is gyorsabban reagálnak jódbenzollal az ala-
csony szabadentalpia gát következtében (23,7; 29,7 kcal/mol), így sokkal valószínűbb, hogy
részt vesznek a reakcióban mint aktív katalizátorok. A trifenilfoszfin-karbonil-palládium(0)
komplex keletkezése (∆G1) kissé endoterm (3,1 kcal/mol), amit beszámítva az aktiválási sza-
badentalpia értékébe is figyelemreméltó eredményt képvisel (23,2 kcal/mol), mely az egyik
legvalószínűbb aktív katalizátorrá teszi a vizsgált komplexek közt, versenyben a Pd(PPh3)2
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komplexszel. Ezek az eredmények összhangban vannak Fazaeli és munkatársai megállapítá-
sával, miszerint minél erősebb donor jelleggel bír a foszfin-ligandum, annál inkább exergo-
nikus lépés az oxidatív addíció. [158]

A 12-elektronos komplexek referenciaponthoz (10) viszonyított szabadentalpiája igen
nagy (27,8; 28,2 kcal/mol), viszont az ezt követő lépések exergonikusak és igen gyorsak.
A monokarbonil komplexen végbemenő adduktképződés negatívabb (-12,9), a termékképző
lépéshez tartozó értékek közt azonban már alig van eltérés. Utóbbi már endergonikus, de
ettől függetlenül a teljes folyamat negatív lesz a kiindulási komplexek (22, 23) szabadental-
piáihoz viszonyítva, azaz a teljes lépés sebességét az aktív komplexekhez vezető ligandum-
disszociáció sebessége határozza meg. Foszfinmentes (pl. : Pd2(dba)3) katalizátor prekurzor
használata esetén a legvalószínűbb útvonalak a 23TS és 21TS átmeneti állapotokon keresztül
vezetnek az oxidatív addíciós termékhez.

Korábban már megállapítottam a szabadentalpiaprofil figyelembevételével, hogy a kétli-
gandumos komplexek a legvalószínűbb aktív katalizátorok az oxidatív addíció során. Ahhoz,
hogy feltárjuk az elektronikus paramétereik és a reaktivitásuk közti összefüggéseket, alapo-
sabb vizsgálatokra volt szükség. Az egyszerűség és kisebb számításigény kedvéért a PPh3

ligandumot PH3-ra cseréltük a megfelelő kétligandumos komplexekben (19, 20). Az így ka-
pott aktiválási szabadentalpiák majdnem megegyeztek az eredeti értékekkel : 15,6 helyett
16,2 kcal/mol (19TS), illetve 20,1 helyett 20,0 kcal/mol (20TS).

Nyomon követtük a komplexekben a parciális töltéseloszlást a belső reakciókoordináta
(IRC) mentén (47. ábra) a már egyszerűsített komplexekkel : Pd(PH3)2 (24) és Pd(PH3)(CO)
(25). A palládium mindhárom esetben formálisan 0 oxidációs állapotról indul és +2 lesz a
termékképző lépést követően, tehát a parciális töltése növekedését vártuk a reakció során,
amely teljesült is mindhárom esetben. Az ipszo-szénen nem vártunk különösebb változást,
a számítások során kis parciális töltés növekedést tapasztaltunk a ’szabad’ jódbenzolhoz ké-
pest. A jodid, mint−1 töltéssel rendelkező ligandum esetén azt vártuk, hogy a Pd(L)2(I)(Ph)
komplexben negatív parciális töltése lesz, amit a számítások alá is támasztottak. A legna-
gyobb negatív töltés (−0,545) a Pd(PH3)2(I)(Ph) komplexnél tapasztalható, a másik két
esetben ennél kisebb értékeket kaptunk (−0,493; −0,439). Egy negatívabb (vagy kevésbé
pozitív) parciális töltéssel rendelkező központi fématomról könnyebben elképzelhető a töl-
tésátvitel a jód irányába, amelyhez a jó donor és gyengébb akceptor típusú ligandumok elő-
nyösek. Az említett változás a közvetlen reakciócentrumon kívül is megfigyelhető. A trife-
nilfoszfin foszforatomjának parciális töltése mindkét esetben nő 0,009 és −0,034 értékekről
0,170 körüli értékig. A szén-monoxid esetén is hasonló változás figyelhető meg. A szén-
atom parciális töltése +0,4 körüli értékekről indul mindkét jódbenzol adduktot tartalmazó
komplexnél, és +0,55-0,6 nagyságú lesz a palládium(II) termékekben. A karbonil-ligandum
oxigénatomjának parciális töltése is a korábbiakkal azonos irányban, ám kisebb mértékben
változik. A kiindulási komplexekben −0,5 az oxigénatom parciális töltése, amely kismérté-
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47. ábra: Az oxidatív addícióhoz tartozó belső reakciókoordináta diagramja; a fém és a ligandumok
NPA töltései az egyszerűsített kétligandumos Pd-komplexekben

kű növekedést követően−0,45 körüli értékeket vesz fel az oxidatív addíciós lépést követően
a palládium(II)-komplexekben.

A jódbenzol koordinációs sajátságainak alaposabb feltérképezésére ETS-NOCV számí-
tásokat végeztünk a kétligandumos komplexek 19TS, 20TS, 21TS átmenti állapotain, és a
kapott fő deformációs sűrűség hozzájárulásokat szemléltettem a 48. ábrán az elektronát-
menetekhez tartozó elsődleges orbitál kölcsönhatási energiák feltüntetésével. Látható, hogy
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48. ábra: A jódbenzol oxidatív addícióját leíró átmeneti állapotban a donor (fent)–akceptor (lent)
kölcsönhatásainak jellemzése NOCV deformációs sűrűség burkolófelületekkel

49. ábra: A koordinációs és viszontkoordinációs deformációs sűrűségekhez (bal) tartozó domináns
NBO kölcsönhatások (jobb)

a koordináció a jódbenzol fragmensről irányul a palládium felé, míg a viszontkoordináció
a palládium tartalmú fragmensről a jódbenzol irányába. Az energiaértékeket tanulmányozva
kitűnik, hogy a viszontkoordináció jóval dominánsabb, a különbség nagyjából négyszeres. A
több karbonil-ligandummal rendelkező palládium tartalmú fragmenshez erősebben kötődik
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a jódbenzol. A koordinációs és viszontkoordinációs kölcsönhatásokra vonatkozó elsődleges
deformációs sűrűségek felbonthatók a megfelelő NBO donor-akceptor komponensekre, me-
lyek a 49. ábrán láthatók. A donor kölcsönhatásokban (felső sor) az aromás gyűrű egyik
π kötése, a jód π szimmetriájú magános párja és a C–I σ kötése vesz részt elsősorban, az
akceptor pedig a palládium alacsony betöltöttségű, főként az 5s természetes atomi orbitál-
ra épülő pályája. A viszontkoordináció a palládium dz2 orbitáljáról a jódbenzol fragmens
aromás gyűrűjének π∗, és a szén–jód kötés σ∗ lazító orbitáljaira irányul.

Az oxidatív addíció első lépéseként a jódbenzol belép a koordinációs övezetbe és adduk-

tot képez a megfelelő aktív komplexszel. A több és nagyobb térkitöltésű ligandumokat tar-

talmazó komplex esetén távolabb, míg kevés ligandum jelenlétében közelebb van a központi

fémhez. Az adduktok a 12-elektronos komplexek kivételével endergonikus folyamat során

keletkeznek, majd a megfelelő háromcentrumos átmeneti állapoton keresztül megkapjuk az

oxidatív addíciós terméket. A háromligandumos komplexekre bekövetkező folyamat aktivá-

lási és reakció szabadentalpiája viszonylag nagy érték a kialakult kevéssé kedvezményezett

trigonális bipiramis szerkezet következtében. A 14-elektronos komplexek esetén az oxidatív

addíció sebességét elsősorban az adduktképződés, míg a 12-elektronos komplexeknél az aktív

komplexekhez vezető ligandumdisszociációs lépések sebessége határozza meg. Összességé-

ben a lehetséges komplexeket figyelembe véve megállapítható, hogy az egy foszfint és egy

karbonil-ligandumot tartalmazó Pd(PPh3)(CO) a legvalószínűbb aktív katalizátor. Foszfin-

mentes rendszerben a két karbonil-ligandumot tartalmazó Pd(CO)2 közreműködésével megy

végbe a reakció. A teljes folyamat parciális töltéseloszlásának vizsgálata a belső reakcióko-

ordináta mentén rámutatott, hogy a jó donor ligandumok jelenléte elősegíti az oxidatív addí-

ciót. Az NOCV és NBO módszerek segítségével meghatároztuk, hogy mely orbitálok vesznek

részt a koordinációban és a viszontkoordinációban, továbbá hogy az átmeneti állapotban a

viszontkoordináció a dominánsabb.

3.4.4. A szubsztituenshatás vizsgálata

Korábbról már jól ismert, hogy a jódbenzolon elhelyezett szubsztituens komoly befo-
lyással van az oxidatív addíció sebességére. [29] Általánosságban elmondható, hogy a po-
zitív Hammett konstanssal, azaz elektronszívó jelleggel rendelkező szubsztituens jelenléte
gyorsítja a reakciót az elektronküldő szubsztituenssel ellátott jódbenzolhoz képest, amit a
csökkenő Cipso–I kötéserősséggel magyaráztak. [159] Kutatócsoportunk is arra a megállapí-
tásra jutott kísérletes munkák során, hogy a 4-szubsztituált jódbenzolok aminokarbonilezési
reakciójakor nagyobb konverziót kaptak, ha elektronszívó szubsztituenst alkalmaztak (pl. :
NO2, CF3, CN). [160] A para-szubsztituált jódbenzolok oxidatív addícióját az 50. ábrán il-
lusztráltam egyszerűsített formában. A szubsztituenseknek az oxidatív addíció aktiválási és
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reakció szabadentalpiájára gyakorolt hatását három valószínű reakciócsatornán keresztül is
vizsgáltam.

Pd(PPh3)m(CO)n + Pd(PPh3)m(CO)n

X

I

Pd(PPh3)m(CO)n

X

I

I

X

‡

m,n=1,2
NH2 (b), OH (c), CH3 (d), F (e), Cl (f), CF3 (g), CN (h), NO2 (i)H (a),X=

50. ábra: para-Szubsztituált jódbenzolok oxidatív addíciója palládium(0)-komplexekre

A korábban kiválasztott legvalószínűbb aktív komplexeket – mint Pd(PPh3)2 (19),
Pd(PPh3)(CO) (20) és Pd(PPh3)2(CO) (16) – vontam be az elemzésbe és jelenítettem meg
az 51. ábrán. Ábrázoltam az aktiválási és reakció szabadentalpiákat a Hammett-konstans
értékek függvényében és látható, hogy a ∆Gr nem mutat erőteljesebb lineáris korrelációt.
Általánosságban azonban elmondható, hogy az elektronszívó szubsztituensek használata pa-

ra-helyzetben csökkenti a ∆Gr értékét. Az aktiválási szabadentalpia vizsgálatakor már szem-
mel látható a lineáris korreláció, különösképpen az amúgy kevésbé aktív Pd(PPh3)2(CO)
komplexnél (alsó sor), ahol erőteljes Hammett-konstans függés figyelhető meg (r2= 0,971).
A 14-elektronos komplexek esetében ennél kisebb determinációs együtthatókat kaptunk:
Pd(PPh3)2 komplexnél r2= 0,886; Pd(PPh3)(CO) komplexnél pedig r2= 0,738. Ezek az ada-
tok arra engednek következtetni, hogy nagyobb sztérikus zsúfoltság esetén jobban érvénye-
sül az elhelyezett 4-helyzetű szubsztituens hatása.

Korábbi elméleti kémiai számítások megállapították, hogy az atommagban számított
elektrosztatikus potenciál (EPN) segítséget nyújthat az aromás vegyületek reaktivitásának
jellemzéséhez. Az EPN értékek számos esetben kiváló korrelációt mutatnak a számított gá-
takkal és kinetikai állandókkal. Az EPN egy szigorú kvantummechanikai jellemző, amely
megbízhatóan használható az aromás vegyületek reaktivitásbeli változásának jellemzésé-
re. [161] Ezeket figyelembe véve a három kiválasztott aktív katalizátoron végbemenő oxidatív
addíció átmeneti állapotában (19TS, 20TS, 16TS) az elektronsűrűség változásait a palládi-
um atommagjában számított elektrosztatikus potenciál (EPN) segítségével kívántuk követni
(52. ábra). A legjobb lineáris korrelációt (r2= 0,953) a 20TS átmeneti állapotban fedeztük
fel, ezt követi a 16TS, végül a 19TS r2= 0,920 és 0,851 értékekkel. A vártaknak megfelelően
elektronküldő szubsztitensek hatására megnő a palládium körüli elektronsűrűség, amelyet
nagyobb EPN értékekkel lehet jellemezni. Nagyobb kiugrást mutat a csak két trifenilfoszfint
tartalmazó aktív katalizátor a két végpontban (NH2 és NO2), illetve a monofoszfin-karbonil
komplex átmeneti állapotában a CF3 szubsztituens.

A 20TS komplexnél tapasztalt igen jó korrelációt tekintve, megvizsgáltam az átmeneti
állapotban és az oxidatív addíciós termék komplexeinél is a CO vegyértékrezgések kapcso-
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51. ábra: A 19, 20 és 16 komplexekben a Hammett-konstans és az aktiválási és reakció szabadentalpia
közti korreláció ábrázolása

latát a Hammett-konstans értékekkel (53. ábra). Utóbbi esetben – nem meglepő módon –
kitűnő korrelációt (r2= 0,985) láthatunk, ez arra utal, hogy a kialakult négyes koordinációjú
komplexben a fenil gyűrű elektronsűrűségében bekövetkezett változásra nagyon érzékenyen
reagál mind a palládium, mind a CO ligandum környezete. Az átmeneti állapotban is jól kor-
relál (r2= 0,902) a ν(CO) a Hammett-konstans értékekkel, tehát már itt is jelentősen érződik
a szubsztituált jódbenzol hatása.

Elektronküldő szubsztituens bevitelekor kis meglepetést sem okozva, a ν(CO) a kisebb hul-
lámszám felé tolódik el, ugyanis a megnövekedett elektronsűrűség következtében a viszont-
koordináció révén több elektron kerül a CO π∗ pályájára, ez pedig a karbonil-ligandum kö-
tésrendjének csökkenéséhez (és a ν(CO) csökkenéséhez is) vezet. Az elektronszívó funkciós
csoportok hatása ezzel ellentétes, ezért abban az esetben a karbonilsáv a nagyobb hullám-
szám értékek felé tolódik el. Kis kiugrás látható az átmeneti állapotban a CF3 szubsztituált
jódbenzol vizsgálata esetén, amely egybecseng az EPN ábrázolásánál tapasztaltakkal.
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52. ábra: A 19TS, 20TS és 16TS átmeneti állapotokban a Pd atommagjában számított elektrosztatikus
potenciál korrelációja a Hammett-konstans értékekkel
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53. ábra: A ν(CO) és a Hammett-konstans korrelációja az alábbi komplexek esetén:
[Pd(PPh3)(CO)(Ph)(I)] és [Pd(PPh3)(CO)(PhI)]‡

A szubsztituált jódbenzolok oxidatív addíciójának vizsgálatakor megállapítható, hogy

nincs lineáris összefüggés a reakció szabadentalpia és a Hammett-konstans értékei között.

Általánosan megfigyelhető, hogy a para-helyzetű elektronszívó szubsztituens hatására csök-

ken a ∆Gr érték. Az aktiválási szabadentalpia már mutat lineáris összefüggést a Hammett-

féle szubsztituens konstans értékekkel. A háromligandumos komplexeknél ez már igen hang-

súlyos, r2= 0,971. A palládium környezete érzékenyebben reagál az elektronsűrűség változá-

sára, mindhárom átmeneti állapotban a palládium atommagjában számított elektrosztatikus

potenciál lineáris korrelációt ad a szubsztituensek függvényében. A Pd(PPh3)(CO) komp-

lexnél az átmeneti állapotban és a termékek esetén is jól korrelál a ν(CO) a Hammett-

konstansokkal.
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3.4.5. A szén-monoxid beékelődése és a lehetséges termékképző lépések

A karbonilezési reakció oxidatív addíciót követő lépése, a koordinációs szférában jelen-
lévő szén-monoxid beékelődése a Pd–C kötésbe, mely során kialakul az acil-komplex. Ezt
a lépést az összes lehetséges 16- és 14- elektronos palládium(II)-komplex figyelembevéte-
lével számítottam, és a lehetséges útvonalakat az 54. ábrán tüntettem fel. Kivételt képez
a Pd(PPh3)2(Ph)(I) komplex, mely katalitikus zsákutcának minősül, ugyanis a keletkezett
négyligandumos komplexre a szén-monoxid koordinációja trigonális bipiramisos szerkeze-
tet eredményez, amely számításaink szerint már nem kedvezményezett. Zárójelben zölddel
jelölve az adott lépés aktiválási és reakció szabadentalpiáját, zárójelen kívül pedig a refe-
rencia komplexhez (10) viszonyított értékeket. Foszfin jelenlétében az első útvonal a leg-
valószínűbb, itt a Pd(II)-jodo-aril komplexből a szén-monoxid inzerciója kis szabadentalpia
gáton (5,4 kcal/mol) keresztül történik exergonikus reakcióban, termékként a palládium(II)-
jodo-benzil komplex keletkezik, amely egy további szén-monoxidot vesz fel a koordinációs
övezetébe. Az ötligandumos, két foszfinnal rendelkező palládium(II)-komplex esetén szintén
gyorsan végbemegy a beékelődési reakció kis aktiválási szabadentalpiával (5,7 kcal/mol),
viszont a kiindulási vegyület kedvezőtlen volta miatt (∆G=16,9 kcal/mol) kizárható ez az
útvonal.

A harmadik eset a korábbihoz nagyon hasonló, itt is a kedvezőtlen ötös koordináció
és trigonális bipiramis szerkezet van jelen, melyből gyors reakcióban keletkezik a benzoil-
komplex kis aktiválási szabadentalpiával (6,1 kcal/mol). Itt is érvényes az előzőleg tett meg-
állapítás, miszerint az ötligandumos trigonális bipiramis szerkezetű komplex keletkezése ter-
modinamikailag nem kedvezményezett, emiatt ez az útvonal is valószínűtlen, csak magasabb
hőmérsékleten lehet létjogosultsága. Az utolsó két lehetőség a foszfinmentes reakcióútvona-
lat modellezi, mindkét esetben exergonikus reakcióról beszélhetünk kis szabadentalpia gáton
keresztül. A két kiindulási komplex terméke megegyezik, mindkét esetben a négyes koordi-
nációjú acil-komplex lesz a várt termék. A szabadentalpia profil azonban lényeges különbsé-
get mutat, a trikarbonil komplexből erősen exergonikus úton megy végbe a termékképződés,
azonban a realtív ∆G‡ túl nagy (32,4 kcal/mol), így alacsonyabb hőmérsékleten a dikarbonil
komplexen bekövetkező asszociatív út a preferált, foszfinmentes reakció esetében.

A katalitikus ciklus utolsó lépésében az amin reagál az acil-ligandummal, majd kilép a
koordinációs övezetből, közben a keletkező hidrogén-jodid is távozik a bázissal, és vissza-
kapjuk a palládium(0)-komplexet. Ez egy roppant összetett lépés, amely korábbi feltétele-
zések [29,162,163] és az általunk eddig elvégzett számítások szerint is az egész mechanizmus
sebességmeghatározó lépése is egyben, ennélfogva már többféle elgondolás felvetődött erre
az idők során, konkrét vizsgálat azonban nem történt eddig. Négy, alapjaiban eltérő elkép-
zelést találtam, ami szóba jöhet a termék képződésekor (amin nukleofil támadása, ionos-,
kovalens- és hidrides mechanizmus), ezeket lépésenként vizsgáltam, és megadtam a vonat-
kozó aktiválási és reakció szabadentalpiákat.
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54. ábra: A szén-monoxid beékelődése az oxidatív addíciós termékek Pd-aril kötésébe; az aktiválási
és reakció szabadentalpiák kcal/mol mértékegységben értendők

Elsőként a népszerű kovalens mechanizmust vettem górcső alá, mely sematikus illuszt-
rálása az 55. ábrán látható. A szén-monoxid beékelődésével kapott acil-komplextől indu-
lunk, azonban itt egy újabb CO koordinálódása helyett a jelenlévő amin lép a koordinációs
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szférába (26), mely szintén exergonikus folyamat és a CO koordinációnál 0,9 kcal/mol-
lal alacsonyabb. Bár a kísérleti modellekben a nagyobb móltömegű és jobban kezelhető
terc-butil-amint vagy n-butil-amint használják, a számítási kapacitás csökkentése érdeké-
ben mi a metil-amint alkalmaztuk, amely sztérikusan és elektronikusan is kitűnően model-
lezi a n-butil-amint. Az amin belépésével kialakul egy négyes koordinációjú komplex, erről
a bázis közreműködésével leválik a HI, és visszamarad egy három ligandumot tartalmazó
palládium(II)-amido-acil komplex (26a). Jól látható, hogy ez a lépés erősen endergonikus
(32,0 kcal/mol), melyet még a bázis jelenléte sem csökkent érdemlegesen. Az előállt komp-
lexre egy újabb szén-monoxid molekula érkezhet (26b), ami szintén emeli kicsit az amúgy is
magas szabadentalpia profilt (2,2 kcal/mol). Innen a termékképző lépés, tehát az amido- és
acil-ligandumok összekapcsolódása már nagyon gyors és nagy negatív szabadentalpia esést
(-43,8 kcal/mol) jelent.
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55. ábra: A termékképző lépés leírása amido-ligandum keletkezése mellett kovalens mechanizmussal;
az aktiválási és reakció szabadentalpiák kcal/mol mértékegységben értendők

Következő lehetőségként az ionos mechanizmust tanulmányoztam az 56. ábrán látható
komplexeken keresztül. Ennek során egy pozitív töltésű palládium(II)-komplex és egy jodid-
ion keletkezik, mely kilép a koordinációs övezetből és elősegíti az amin aktiválását. Három
komplexet találtam, ami szóba jöhet az ionos mechanizmus esetén, mindhárom jodidiont
metil-amin szolvatálja különböző módon. A 27a komplex nem teljesen ionos, az anion itt
a koordinációs övezetben marad, 4 Å-re eltávolodva a központi fémtől. A folyamat reakció
szabadentalpiája ligandumtól függően 34,4, illetve 36,5 kcal/mol, ez azt sugallja, hogy nem
ily módon távozik a jodidion. A 27b esetben az aniont két metil-amin szolvatálja, mely közül
az egyik a palládiumhoz koordinálódik, azonban a létrejött változás szabadentalpiája a ko-
rábbival azonos, így szintén kedvezőtlen útvonalat kaptunk. Végül a 27c komplexnél külön
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számítottam a kation és az aniont DMF oldószerben – ahogy az összes többi komplex esetén
– az anionhoz egy metil-amint is kapcsolva. Erre az útvonalra a ∆G= 24,8 kcal/mol, mely
nemcsak a legalacsonyabb értéknek számít, hanem egyben a legelőnyösebb ionos útvonalnak
is.
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56. ábra: A termékképző lépés leírása különböző ionpárok keletkezése közben; a reakció szabaden-
talpiák kcal/mol mértékegységben értendők

Végbemehet a termékképződés hidrid-komplex keletkezése mellett is, anélkül, hogy a
palládium +4-es oxidációs állapotba kerülne, ugyanis a termék kilépése megelőzi a reduktív
eliminációs lépést, ami során a hidrogén-jodid távozik (57. ábra), és a palládium újra 0 oxi-
dációs állapotba kerül. Kiindulási pontnak itt is az amin-komplexet vehetjük (26), amelyből a
termékképződés bekövetkezik. A metil-amin hidrogénje a központi fémre kerül mint hidrido-
ligandum, miközben a karbonsavamid még a koordinációs övezetben marad, lazán kapcso-
lódva a központi fémhez (28a). A termékképző lépéshez tartozó ∆G= 22,1 kcal/mol, mely
jóval alacsonyabb az eddig számítottaknál. Ezt követően a keletkezett karbonsavamid exer-
gonikus reakcióban (∆G= -15,2 kcal/mol) kilép, és visszamarad a hidrido-jodo-palládium(II)
komplex (28b), ami a reduktív eliminációt követően (hidrogén-jodid kilépése) visszaalakul
a kiindulási palládium(0)-komplexszé.

Végül, de nem utolsósorban a nukleofil támadás lehetséges módjait boncolgattam két
külön szempontból (58. ábra), hisz ez bekövetkezhet a karbonil- és a benzoil-ligandumra
is. Az a komplex egy átmeneti állapot, mely során az amin a koordinált CO-ra támad,
ami enol-formán keresztül választja le a hidrogént és alakítja ki a karbamoil-ligandumot.
Csakhogy az aktiválási szabadentalpia 52.2 kcal/mol nagysága végett gyaníthatóan nem ily
módon zajlik az amin nukleofil támadása. Sokkal barátságosabb szabadentalpia érték (1,6
kcal/mol) kapható a b átmeneti állapotot követő köztitermékre. A négycentrumos átmeneti
állapot összetettsége okán még nem sikerült megtalálni a potenciálenergia-felülethez tartozó
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57. ábra: A termékképző lépés leírása hidrido-komplex keletkezése mellett ; a reakció szabadentalpiák
kcal/mol mértékegységben értendők

nyeregpontot, mely segítségével ennek a meghatározó mechanizmuselképzelésnek a teljes
energiaprofilja feltárható lenne.
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58. ábra: A metil-amin nukleofil támadásának átmeneti állapota a karbonil-ligandumra enol-formán
keresztül (a), illetve a metil-amin acil-ligandumra történő nukleofil támadásának terméke (b); a kö-
téstávolságokat Å mértékegységben adtam meg
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59. ábra: A ketokarbonsavamid termékhez vezető lépések az acil-karbamoil-komplextől indulva; az
aktiválási és reakció szabadentalpiák kcal/mol mértékegységben értendők

A ketokarbonsavamid képződéséhez a karbamoil-ligandumon keresztül vezet az út, mely
összekapcsolódva az acil-ligandummal adja a várt terméket. A karbamoil ligandum kialaku-
lása a korábban felvázolt hidrides vagy nukleofil támadással zajló mechanizmusokon keresz-
tül történik, majd egy CO felvételével négyligandumos komplexet alakít ki. Ebből a ligan-
dumok összekapcsolódása 7,5 kcal/mol aktiválási és -14,1 kcal/mol reakció szabadentalpián
keresztül következik be. A kettős karbonilezéssel kapott termék a koordinációs övezetben la-
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za adduktot képez a palládium-komplexszel, majd onnan kilépve kapjuk vissza a kiindulási
katalitikusan aktív trifenilfoszfin-karbonil-palládium(0)-t.

A mechanizmus oxidatív addíciót követő lépése a CO inzerció, mely gyorsan, kis akti-

válási szabadentalpián keresztül megy végbe minden lehetséges komplex esetén. A keletke-

zett acil-ligandumot tartalmazó komplex 18-elektronosra egészül ki karbonil- vagy amin-

ligandumok koordinálódásával. A termékképző lépésre négy különböző módszert tekintet-

tem át, ebből két útvonal (hidrid-komplex keletkezésével járó és nukleofil támadással zajló

mechanizmus), amely potenciálisan szóba jöhet a szabadentalpia-profilokat tekintve. Mind-

két folyamat a megfelelő karbonsavamidot eredményezi, miközben visszakapjuk a kiindulási

palládium(0)-komplexet. A másik esetben az amin a karbonil-ligandummal reagálva adja a

benzoil-karbamoil-komplexet, amiből a ligandumok összekapcsolódását követően keletkezik

a kettős karbonilezés terméke.
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4. KÍSÉRLETI RÉSZ

4.1. A kísérleti munka során felhasznált anyagok eredete, minősége

A katalizátorrendszer részeként használt palládium(II)-klorid Reanal termék, míg a fel-
használt ligandumok – mint dppe, dppp, dppf, xantphos, PPh3, PtBu3 és PCy3 – Sigma-
Aldrich termékek voltak.

A szubsztrátumként használt jódaromások (jódbenzol, 4-jódanilin, 4-jódtoluol, 4-jódani-
zol, 4-jód-klórbenzol, 4-bróm-jódbenzol, 4-fluor-jódbenzol, 4-jód-benzotrifluorid, 4-jód-nit-
robenzol, 4-jód-acetofenon, 4-jódfenol, 4-jód-benzoesav, 4-jód-bifenil, metil-4-jódbenzoát,
4-terc-butil-jódbenzol, 4-izopropil-jódbenzol, 4-jód-benzonitril), klór- és brómbenzol, to-
vábbá az N-szubsztituált izonitrilek (terc-butil-izonitril, 2-pentil-izonitril, benzil-izonitril, 2-
naftil-izonitril és (S)-(-)-α-metil-izonitril) is a Sigma-Aldrichtól származtak, melyeket to-
vábbi tisztítás nélkül használtam fel. A bázisként használt kálium-karbonát a Reanaltól,
a cézium-karbonát a Sigma-Aldrichtól, a trietil-amin pedig a Flukától származott. Az N-
nukleofilként alkalmazott aminok (piperidin, piperazin, morfolin) úgyszintén Sigma-Aldrich
termékek voltak, ezeket is további tisztítás nélkül használtam fel.

A feldolgozás a tisztítás és a nagyműszeres mérések során felhasznált oldószereket mint
a kloroform, deutero-kloroform, diklórmetán, etil-acetát, hexán, aceton a VWR, illetve a
Sigma-Aldrich szállította. A reakció során használt toluol a VWR-től származik, melyet ar-
gon alatt, illetve izzított molekulaszitán tároltam. Az infravörös mérésekhez használt kálium-
bromid a Sigma-Aldrich terméke.

Az oszlopkromatográfiához a Sigma-Aldrich által forgalmazott alumínium-oxidot hasz-
náltam (aktivált, semleges (pH=7,0±0,5), Brockmann I, pórusméret : 58 Å). A vékonyréteg
kromatográfiás analízist Merck TLC lapokkal (alumínium-oxid 60 F254, neutral) kivitelez-
tem.

A kísérletek során használt argont (Linde) kálium-hidroxiddal, horzsakőre felvitt foszfor-
pentoxiddal, illetve szárított kobalt(II)-kloriddal töltött csöveken keresztül vezetve szárítot-
tam, majd horzsakőre felvitt Cu(I)-oxidos üvegcsövön átvezetve oxigén-mentesítettem, és az
inert munkához általánosan alkalmazott (argon/vákuum) rendszerben használtam.

4.2. A termékek műszeres analitikai vizsgálata

A termékeloszlást egy Hawlett Packard 5830A GC készülékkel határoztam meg.

Gázkromatográf:
Oszlop: OV-1 bevonat

Detektor : lángionizációs detektor (FID) (T=280 ◦C)

Mintabemérő : T=250 ◦C

Vivőgáz: nitrogén, áramlási sebesség 1 ml/min

Injektált mennyiség: 1 µl (a fecskendő térfogata 10 µl)
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Injektálás módja: kézi

A reakciók konverzióit GC-MS készülékkel határoztam meg. A felvételek Agilent 6980N
gázkromatográf és 5895 tömegspektrométer segítségével készültek.

Gázkromatográf:
Oszlop: (25 m · 0,2 mm · 0,33 µm); Áramlás: 1.5 ml/min; t= 30 min

Fűtési program: 50 ◦C −→ 320 ◦C (50 ◦C/1 min, 15 ◦C/min (18 min), 320 ◦C/11 min

Mintabeviteli port : splitless ; T= 250 ◦C; He, p=24.4 psi ; v= 24 ml/min

Tömegspektrométer:
Kvadrupól analizátor T=150 ◦C,

EI ionforrás T=230 ◦C; Ionizációs energia: 70 eV

Elektron sokszorozó detektor

Az 1H- és 13C-NMR spektrumokat Brucker Avance III 500 spektrométerrel vettem fel CDCl3
oldószerben. 1H-NMR esetében 500 MHz-en, 13C-NMR esetén 125,7 MHz-en dolgozva. A
kémiai eltolódást ppm-ben adtam meg tetrametil-szilánhoz (TMS) viszonyítva.

Mérőfej : PABBO Z-CRAD 5 mm

Vezérlő és kiértékelő szoftver : Topspin 3.1.6

Az infravörös spektrumok Carl Zeiss gyártmányú SPECORD IR-75 típusú, kétfényutas spekt-
rofotométerrel készültek, KBr pasztillában.

Az elemanalízist Carlo Erba 1108 elemanalizátor felhasználásával végeztük.

4.3. A kísérletek kivitelezése

A kiindulási paraszubsztituált jódbenzolt (1 mmol) bemértem a párhuzamos reaktor egyik
csövébe, majd hozzáadtam a katalizátorokat, a palládium(II)-kloridot (0,05 mmol; 8,875 mg)
és a megfelelő kétfogú foszfinligandumot (0,05 mmol). A reaktor gázkivezetője segítségével
atmoszférát cseréltem, majd argon ellenáram alatt bemértem a toluolt (10 ml), és az N-terc-
butil-izonitrilt (1,5 mmol; 170 µl). Ezt követően az elegyet 72 órán át 105 ◦C-ra előmelegített
reaktorban kevertettem. A kísérlet során az oldat színe a szubsztrátum és a ligandum anyagi
minőségének függvényében változott, majd leállításkor majdnem minden esetben sötétbarna
színű elegyet kaptam. Ezt rotációs vákuumbepárló segítségével bepároltam, sötétbarna visz-
kózus anyag maradt vissza. Ezt követően kloroformban (20 cm3) feloldva a szerves fázist
vízzel (3x20 cm3) mostam, hogy a vízben oldható komponenseket eltávolítsam, végül telí-
tett nátrium-klorid oldattal (2x20 cm3) mostam. A reakciók termékelegyeinek feldolgozása
során általánosan használt sósavas tisztítást ebben az esetben nem végeztem el, nehogy a
keletkezett termék elbomoljon a savas közegben.



4.4. A számításos munka során használt programok 87

4.4. A számításos munka során használt programok

Az energia- és geometria-számításokat az ORCA 4.0.1 programmal végeztem, szolvatá-
ciós korrekció mellett, a palládium, platina és a jód esetében az Ahlrichs-ék által kidolgozott
def2-TZVP, a többi atom esetében pedig def2-SVP báziskészlettel. [164] A Bader-analízishez
az AIMAll szoftvert, [165] az NBO analízishez a GENNBO 5.0 programot használtam. [166]

Az ETS-NOCV számításokat az ADF 2012 programmal hajtottam végre.
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4.5. Termékek analitikai jellemzése

(Z)-N-terc-butil-1-fenil-1-(piperidin-1-il)-metánimin (2a):

N N

δH (500 MHz, CDCl3) 7,66 (t, 6,48 Hz, 1H, 4-Ph); 7,58 (t, 6,58 Hz, 2H,
3,5-Ph); 7,42 (d, 6,19 Hz, 2H, 2,6-Ph); 4,16 (br.s, 2H, CH2) ; 3,08 (br,s, 2H,
CH2) ; 1,91 (br.s, 2H, CH2) ; 1,71 (br.s, 2H, CH2) ; 1,52 (br.s, 2H, CH2) ;
1,27 (s, 9H, NC(CH3)3). δC (125,7 MHz, CDCl3) 163,4; 132,5; 129,5;
129,4 (kétszeres intenzitás) ; 128,8 (kétszeres intenzitás) ; 58,0; 51,5; 50,9;

31,1 (háromszoros intenzitás) ; 26,3; 26,2; 23,3. IR (KBr, (cm−1)) : 1608 (CNN). MS m/z
(rel.int. %): 244 (30), 187 (38), 104 (100), 84 (90), 57 (27). R f (10/90 EtOAc/CHCl3) : 0,34;
barna, viszkózus anyag. Izolált hozam: 19,7 mg (62%).

(1Z,2Z)-N1,N2-di-(terc-butil)-1-fenil-2-(piperidin-1-il)-etán-1,2-diimin (3a):

N

N
N

δH (500 MHz, CDCl3) 7,82 (br.s, 2H, 2,6-Ph); 7,39 (br.s, 3H, 3-5-Ph);
3,55-3,04 (m, 4H, CH2) ; 1,59 (br.s, 4H, CH2) ; 1,50 (br.s, 2H, CH2) ; 1,41
(s, 9H, NC(CH3)3) ; 1,10 (s, 9H, NC(CH3)3). δC (125,7 MHz, CDCl3)
157,3; 150,4; 139,6; 132,3; 129,6; 128,5; 128,2; 127,6; 58,0; 53,4; 45,8;
31,5 (háromszoros intenzitás) ; 29,6 (háromszoros intenzitás) ; 26,0; 25,1.

IR (KBr, (cm−1)) : 1615 (CNN, CNC). MS m/z (rel.int. %): 327 (2), 270 (5), 244 (7), 214 (5),
167 (10), 160 (10), 111 (100), 103 (35), 57 (40). R f (5/95 EtOAc/CHCl3) : 0,80; sötétbarna
por, o.p. 55-56 ◦C. Izolált hozam: 193,5 mg (68%).

4-[(Z)-(terc-butilimino)-(piperidin-1-il)-metil]-anilin (2b):

NH2

N N

MS m/z (rel.int. %): 259 (55), 202 (44), 160 (60), 119 (73), 84 (100), 57
(30).

4-[(1Z,2Z)-N-terc-butil-2-(terc-butilimino)-2-(piperidin-1-il)-etánimidoil]-anilin (3b):

N

N
N

NH2

δH (500 MHz, CDCl3) 7,58 (br.s, 2H, 3,5-Ph); 6,67 (d, 8,24 Hz, 2H, 2,6-
Ph); 3,08 (m, 4H, 2xCH2) ; 1,60 (br.s, 2H, CH2) ; 1,52 (m, 4H, 2xCH2) ;
1,37 (s, 9H, NC(CH3)3) ; 1,21 (s, 9H, NC(CH3)3). δC (125,7 MHz, CDCl3)
156,2; 148,6; 130,0; 128,9 (kétszeres intenzitás) ; 114,4 (kétszeres inten-
zitás) ; 112,4; 57,9; 49,5; 46,2; 31,0; 29,7; 25,5; 24,6. IR (KBr, (cm−1)) :
1600 (CNN, CNC). MS m/z (rel.int. %): 342 (>1), 286 (3), 259 (5), 175

(27), 119 (100), 111 (72), 84 (10), 57 (15). R f (30/70 EtOAc/CHCl3) : 0,22; barna, viszkózus
anyag. Izolált hozam: 30,0 mg (25%).
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(Z)-1-(4-metoxifenil)-N-terc-butil-1-(piperidin-1-il)-metánimin (2d):

O

N N

MS m/z (rel.int. %): 274 (22), 217 (20), 134 (100), 84 (66), 57 (15).

(1Z,2Z)-1-(4-metoxifenil)-N1,N2-di-(terc-butil)-2-(piperidin-1-il)-etán-1,2-diimin (3d):

N

N
N

O

δH (500 MHz, CDCl3) 7,72 (br.s, 2H, 3,5-Ph); 6,96 (d, 6,83 Hz, 2H, 2,6-
Ph); 3,87 (s, 3H, OCH3) ; 3,54 (m, 4H, 2xCH2) ; 1,64 (m, 6H, 3xCH2) ;
1,39 (s, 9H, NC(CH3)3) ; 1,29 (s, 9H, NC(CH3)3). δC (125,7 MHz, CDCl3)
163,7; 162,8; 162,0; 130,7; 128,8; 121,2; 114,8; 58,9; 57,7; 55,5; 31,2;
30,4; 29,5; 26,3; 23,8. IR (KBr, (cm−1)) : 1603 (CNN, CNC). MS m/z
(rel.int. %): 357 (<1), 300 (5), 274 (5), 244 (6), 217 (3), 190 (28), 167 (12),

134 (99), 111 (100), 84 (5), 57 (22). R f (10/90 EtOAc/CHCl3) : 0,62; sötétbarna, viszkózus
anyag. Izolált hozam: 194,2 mg (68%).

(Z)-1-(4-terc-butilfenil)-N-terc-butil-1-(piperidin-1-il)-metánimin (2e):

N N

δH (500 MHz, CDCl3) 7,57 (d, 8,26 Hz, 2H; 3,5-Ph); 7,34 (d, 8,05 Hz, 2H,
2,6-Ph); 4,2 (s, 2H, CH2) ; 3,1 (s, 2H, CH2) ; 1,93 (s, 2H, CH2) ; 1,73 (s, 2H,
CH2) ; 1,55 (s, 2H, CH2) ; 1,40 (s, 9H, NC(CH3)3) ; 1,29 (s, 9H, C(CH3)3).
δC (125,7 MHz, CDCl3) 156,5; 131,2; 128,7; 126,2; 57,9; 51,6; 50,9;
35,2; 31,1; 26,4; 26,2; 23,4. IR (KBr, (cm−1)) : 1607,2 (CNN). MS m/z
(rel.int. %): 300 (29), 285 (25), 243 (29), 160 (100), 84 (95), 57 (17). R f

(15/85 EtOAc/CHCl3) : 0,32; sötétbarna, szilárd anyag, o.p. 147-148 ◦C. Izolált hozam: 41,3
mg (51%).

(1Z,2Z)-N1,N2-di(terc-butil)-1-(piperidin-1-il)-2-[4-terc-butilfenil]-etán-1,2-diimin (3e):

N

N
N

δH (500 MHz, CDCl3) 7,70 (d, 7,23 Hz, 2H; 3,5-Ph); 7,39 (d, 7,58 Hz,
2H, 2,6-Ph); 3,46 (br.s, 4H, 2xCH2) ; 1,81 (br.s, 2H, CH2) ; 1,50 (br.s, 4H,
2xCH2) ; 1,40 (s, 9H, NC(CH3)3) ; 1,35 (s, 9H, C(CH3)3) ; 1,08 (s, 9H,
NC(CH3)3). δC (125,7 MHz, CDCl3) 157,1; 150,6; 136,9; 127,3; 126,8;
126,2; 125,0; 60,2; 57,8; 53,4; 34,7; 31,5; 31,2; 29,6; 25,9. IR (KBr,
(cm−1)) : 1614 (CNN, CNC). MS m/z (rel.int. %): 383 (<1), 326 (3), 300

(5), 216 (18), 160 (82), 111 (100), 57 (24). R f (5/95 EtOAc/CHCl3) : 0,54; sötétbarna, visz-
kózus anyag. Izolált hozam: 204,1 mg (73%).
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(Z)-N-terc-butil-1-(4-metilfenil)-1-(piperidin-1-il)-metánimin (2f):

N N

δH (500 MHz, CDCl3) 7,68 (br.s, 2H, 3,5-Ph); 7,26 (d, 7,16 Hz, 2H, 2,6-
Ph); 3,58 (m, 4H, 2xCH2) ; 2,43 (s, 3H, Ar-CH3) ; 1,41 (s, 9H, NC(CH3)3).
δC (125,7 MHz, CDCl3) 130,0; 129,7 (kétszeres intenzitás) ; 128,9; 127,1
(kétszeres intenzitás) ; 126,9; 59,2; 49,8; 30,2; 29,5 (háromszoros inten-
zitás) ; 26,0; 21,4. IR (KBr, (cm−1)) : 1614 (CNC). MS m/z (rel.int. %):

285 (<1), 259 (23), 201 (25), 118 (100), 84 (72), 57 (15). R f (20/80 EtOAc/CHCl3) : 0,51;
világosbarna por, o.p. 67-68 ◦C. Izolált hozam: 96,0 mg (61%).

(1Z,2Z)-N1,N2-di-(terc-butil-1-(4-metilfenil)-2-(piperidin-1-il)-etán-1,2-diimin (3f):

N

N
N

δH (500 MHz, CDCl3) 7,71 (d, 6,86 Hz, 2H, 3,5-Ph); 7,18 (d, 6,75 Hz, 2,6-
Ph); 3,53 (m, 4H, 2xCH2) ; 2,39 (s, 3H, Ar-CH3) ; 1,69 (br.s, 2H, CH2) ;
1,57 (br.s, 4H, 2xCH2) ; 1,40 (s, 9H, NC(CH3)3) ; 1,01 (s, 9H, NC(CH3)3).
δC (125,7 MHz, CDCl3) 157,1; 150,6; 139,6; 137,1; 128,9; 127,6; 57,8;
53,3; 31,5; 30,9; 29,6; 25,9; 25,1; 21,3. IR (KBr, (cm−1)) : 1617 (CNN,
CNC). MS m/z (rel.int. %): 341 (<1), 284 (5), 258 (13), 174 (23), 111

(100), 84 (3), 57 (17). R f (5/95 EtOAc/CHCl3) 0,65; barna, szilárd anyag, o.p. 72-73 ◦C.
Izolált hozam: 102,4 mg (77%).

(Z)-N-terc-butil-1-(piperidin-1-il)-1-[4-(propán-2-il)fenil]-metánimin (2g):

N N

δH (500 MHz, CDCl3) 7,43 (br.s, 2H, 3,5-Ph); 7,33 (br.s, 2H, 2,6-Ph); 4,16
(br.s, 1H, CH2) ; 3,48 (m, 2H, CH2) ; 3,10 (br.s, 1H, CH2) ; 3,03 (sep, 7,08
Hz, 1H, CH); 1,92 (br.s, 2H, CH2) ; 1,73 (br.s, 2H, CH2) ; 1,54 (br.s, 2H,
CH2) ; 1,32 (d, 6,01 Hz, 6H, 2xCH3) ; 1,28 (s, 9H, NC(CH3)3). δC (125,7
MHz, CDCl3) 163,7; 154,1; 131,7; 131,3; 128,9; 128,3; 128,2; 127,4;
57,8; 50,9; 34,2; 31,1; 26,3; 23,7; 23,4. IR (KBr, (cm−1)) : 1608 (CNN).

MS m/z (rel.int. %): 286 (31), 270 (28), 229 (30), 146 (100), 84 (90), 57 (18). R f (20/80
EtOAc/CHCl3) : 0,35; sötétbarna, viszkózus anyag. Izolált hozam: 33,6 mg (56%).

(1Z,2Z)-N1,N2-di(terc-butil)-1-(piperidin-1-il)-2-[4-(propán-2-il)fenil]-etán-1,2-diimin (3g):

N

N
N

δH (500 MHz, CDCl3) 7,66 (br.s, 2H, 3,5-Ph); 7,27 (d, 8,12 Hz, 2H, 2,6-
Ph); 3,57 (br.s, 2H, CH2) ; 3,15 (m, 2H, CH2) ; 2,94 (sep, 6,93 Hz, 1H, CH);
1,92 (br.s, 2H, CH2) ; 1,62 (br.s, 4H, 2xCH2) ; 1,37 (s, 18H, 2xNC(CH3)3) ;
1,24 (d, 6,82 Hz, 6H, 2xCH3). δC (125,7 MHz, CDCl3) 163,6; 154,0;
152,6; 137,1; 134,5; 128,8; 127,1; 127,0; 59,1; 50,5; 33,9; 30,3; 29,4;
26,0; 23,7. IR (KBr, (cm−1)) : 1611 (CNN, CNC). MS m/z (rel.int. %):

369 (<1), 354 (<1), 312 (3), 286 (5), 202 (20), 146 (77), 111 (100), 84 (7), 57 (23). R f

(10/90 EtOAc/CHCl3) : 0,58; sötétbarna, szilárd anyag, o.p. 85-86 ◦C. Izolált hozam: 139,9
mg (48%).
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(Z)-1-(4-bifenil)-N-terc-butil-1-(piperidin-1-il)-metánimin (2h):

N N

MS m/z (rel.int. %): 320 (<1), 263 (35), 247 (80), 206 (32), 180 (45), 152
(23), 57 (100).

(1Z,2Z)-1-([1,1’-bifenil]-4-il)-N1,N2-di(terc-butil)-2-(piperidin-1-il)etán-1,2-diimin (3h):

N

N
N

δH (500 MHz, CDCl3) 7,87 (br.s, 2H, Ph); 7,72 (br.s, 1H, Ph); 7,65 (d, 7,31
Hz, 2H, Ph); 7,63 (br.s, 2H, Ph); 7,48 (m, 2H, Ph); 3,53 (m, 2H, CH2) ;
3,22 (br.s, 2H, CH2) ; 1,53 (m, 6H, 3xCH2) ; 1,43 (s, 9H, NC(CH3)3) ; 1,11
(s, 9H, NC(CH3)3). δC (125,7 MHz, CDCl3) 168,1; 147,4; 135,3; 129,0;
128,9; 128,3; 127,8; 127,4; 127,1; 60,1; 51,2; 31,6; 30,0; 29,6; 26,0;
22,7. IR (KBr, (cm−1)) : 1612 (CNN, CNC). MS m/z (rel.int. %): 403 (>1),
347 (3); 320 (5), 236 (15), 180 (66), 152 (7), 111 (100), 84 (5), 57 (22). R f

(15/85 EtOAc/CHCl3) 0,43; okkersárga, szilárd anyag, o.p. 68-69 ◦C. Izolált hozam: 161,9
mg (49%).

(Z)-N-terc-butil-1-(4-fluorofenil)-1-(piperidin-1-il)-metánimin (2i):

N N

F

δH (500 MHz, CDCl3) 7,52 (dd, 6,88 Hz, 4,94 Hz (19F, 1H), 2H, 3,5-
Ph); 7,311 (dd, 8,23 Hz, 7,26 Hz (19F, 1H), 2H, 2,6-Ph); 3,61 (br.s,
4H, 2xCH2) ; 1,77 (br.s, 2H, CH2) ; 1,64 (m, 4H, 2xCH2) ; 1,31 (s, 9H,
NC(CH3)3). δC (125,7 MHz, CDCl3) 165,7; 162,6 ((19F, 13C) 413,7 Hz);
131,5 ((19F, 13C) 9,1 Hz); 117,0 ((19F, 13C) 22,9 Hz); 106,7; 57,9;
51,2; 31,4; 26,2; 23,2. IR (KBr, (cm−1)) : 1607 (CNN), 1227 (CF). MS

m/z (rel.int. %): 262 (23), 247 (20), 205 (27), 122 (100), 84 (95), 57 (38). R f (40/60
EtOAc/CHCl3) : 0,41; vörösbarna, viszkózus anyag. Izolált hozam: 43,4 mg (46%).

(1Z,2Z)-1-(4-fluorofenil)-N1,N2-di(terc-butil)-2-(piperidin-1-il)-etán-1,2-diimin (3i):

N

N
N

F

δH (500 MHz, CDCl3) 7,81 (dd, 7,11 Hz, 6,05 Hz (19F, 1H), 2H, 3,5-Ph);
7,07 (dd, 8,21 Hz, 8,21 Hz (19F, 1H), 2H, 2,6-Ph); 3,50 (br.s, 4H, 2xCH2) ;
1,74 (br.s, 2H, CH2) ; 1,58 (br.s, 4H, 2xCH2) ; 1,40 (s, 9H, NC(CH3)3) ;
1,09 (s, 9H, NC(CH3)3). δC (125,7 MHz, CDCl3) 164,8; 162,8; 156,0
((19F, 13C) 759,3 Hz); 135,8; 129,5 ((19F, 13C) 8,2 Hz), 115,1 ((19F,
13C) 21,1 Hz); 58,0; 53,3; 31,5; 29,6; 25,9; 25,1. IR (KBr, (cm−1)) : 1614

(CNN, CNC), 1229 (CF). MS m/z (rel.int., %): 345 (<1), 288 (4), 262 (7), 178 (12), 111
(100), 84 (5), 57 (35). R f (20/80 EtOAc/CHCl3) : 0,58; sötétbarna, szilárd anyag, o.p. 65-66
◦C. Izolált hozam: 158,9 mg (72%).
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(Z)-1-(4-klorofenil)-N-terc-butil-1-(piperidin-1-il)-metánimin (2j):

N N

Cl

MS m/z (rel.int. %): 278 (23), 263 (20), 221 (27), 138 (85), 84 (1000), 57
(35).

(1Z,2Z)-1-(4-klorofenil)-N1,N2-di(terc-butil)-2-(piperidin-1-il)-etán-1,2-diimin (3j):

N

N
N

Cl

δH (500 MHz, CDCl3) 7,75 (d, 7,23 Hz, 2H; 3,5-Ph); 7,35 (d, 7,54 Hz, 2H,
2,6-Ph); 3,30 (br.s, 4H, 2xCH2) ; 1,56 (br.s, 4H, 2xCH2) ; 1,45 (br.s, 2H,
CH2) ; 1,40 (s, 9H, NC(CH3)3) ; 1,08 (s, 9H, NC(CH3)3). δC (125,7 MHz,
CDCl3) 156,2; 149,7; 138,1; 135,6; 128,9; 128,7; 128,4; 128,2; 58,1;
53,3; 44,9; 31,5 (háromszoros intenzitás) ; 29,5 (háromszoros intenzitás) ;
26,9; 25,9. IR (KBr, (cm−1)) : 1615 (CNN, CNC), 768 (CCl). MS m/z

(rel.int. %): 363/361 (<1), 306/304 (4), 280/278 (5), 196/194 (8), 167 (12), 140/138 (10),
111 (100), 84 (4), 57 (32). R f (10/90 EtOAc/CHCl3) : 0,62; zöldesbarna, szilárd anyag, o.p.
69-70 ◦C. Izolált hozam: 179,3 mg (62%).

(Z)-1-(4-bromofenil)-N-terc-butil-1-(piperidin-1-il)-metánimin (2k):

N N

Br

δH (500 MHz, CDCl3) 7,75 (d, 7,79 Hz, 2H, 3,5-Ph); 7,33 (d, 7,89 Hz,
2H, 2,6-Ph); 4,19 (br.s, 2H, CH2) ; 3,09 (br.s, 2H, CH2) ; 1,93 (br.s, 2H,
CH2) ; 1,74 (br.s, 2H, CH2) ; 1,54 (br.s, 2H, CH2) ; 1,31 (s, 9H, NC(CH3)3).
δC (125,7 MHz, CDCl3) 162,4; 132,9 (kétszeres intenzitás) ; 131,3; 130,3
(kétszeres intenzitás) ; 128,2; 58,03; 51,9; 51,0; 31,2 (háromszoros in-
tenzitás) ; 26,2; 23,2. IR (KBr, (cm−1)) : 1610 (CNN). MS m/z (rel.int.

%): 324/322 (13), 309/307 (10), 267/265 (19), 184/182 (44), 84 (100), 57 (38). R f (30/70
EtOAc/CHCl3) : 0,64; sötétszürke, szilárd anyag, o.p. 70-71 ◦C. Izolált hozam: 57,6 mg
(54%).

(1Z,2Z)-1-(4-bromofenil)-N1,N2-di-(terc-butil)-2-(piperidin-1-il)-etán-1,2-diimin (3k):

N

N
N

Br

δH (500 MHz, CDCl3) 7,69 (br.s, 2H; 3,5-Ph); 7,52 (br.s, 2H, 2,6-Ph); 3,29
(br.s, 4H, 2xCH2) ; 1,58 (br.s, 2H, CH2) ; 1,50 (br.s, 4H, 2xCH2) ; 1,40 (s,
9H, NC(CH3)3) ; 1,08 (s, 9H, NC(CH3)3). δC (125,7 MHz, CDCl3) 156,3;
149,7; 138,6; 131,3 (kétszeres intenzitás) ; 129,2 (kétszeres intenzitás) ;
124,2; 58,1; 53,4; 53,3; 31,5; 29,5; 26,0; 25,1. IR (KBr, (cm−1)) : 1616
(CNN,CNC). MS m/z (rel.int. %): 407/405 (<1), 350/348 (2), 324/322 (3),

240/238 (5), 167 (13), 111 (100), 57 (33). R f (10/90 EtOAc/CHCl3) 0,45; középbarna, szi-
lárd anyag, o.p. 81-82 ◦C. Izolált hozam: 198,6 mg (73%).
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Metil-4-[(Z)-(terc-butilimino)-(piperidin-1-il)-metil]-benzoát (2l):

N N

O O

δH (500 MHz, CDCl3) 8,25 (d, 7,07 Hz, 2H, 3,5-Ph); 7,54 (d, 7,06 Hz,
2H, 2,6-Ph); 4,21 (br,s, 2H, CH2) ; 4,01 (s, 3H, COOCH3) ; 3,06 (br.s
2H, CH2) ; 1,92 (br.s, 2H, CH2) ; 1,52 (br.s, 4H, 2xCH2) ; 1,29 (s, 9H,
NC(CH3)3). δC (125,7 MHz, CDCl3) 165,4; 162,3; 133,8; 131,6; 131,3;
130,4; 129,0; 128,3; 58,0; 52,8; 51,0; 31,1; 26,2; 23,2. IR (KBr, (cm−1)) :
1724 (CO), 1609 (CNN), 1281 (COCH3). MS m/z (rel.int. %): 302 (20),

287 (20), 245 (22), 218 (5), 162 (90), 84 (100), 57 (35). R f (35/65 EtOAc/CHCl3) : 0,31;
barna, viszkózus anyag. Izolált hozam: 40,6 mg (42%).

Metil-4-[(1Z,2Z)-N-terc-butil-2-(metilimino)-2-(piperidin-1-il)-etánimidoil]-benzoát (3l):

N

N
N

O O

δH (500 MHz, CDCl3) 8,05 (d, 8,49 Hz, 2H, 3-5-Ph); 7,89 (d, 8,24 Hz,
2H, 2,6-Ph); 3,95 (s, 3H, COOCH3) ; 3,51 (br.s, 4H, 2xCH2) ; 1,69 (br.s,
2H, CH2) ; 1,58 (br.s, 4H, 2xCH2) ; 1,41 (s, 9H, NC(CH3)3) ; 1,07 (s, 9H,
NC(CH3)3). δC (125,7 MHz, CDCl3) 166,9; 156,7; 149,7; 143,5; 130,9;
129,5 (kétszeres intenzitás) ; 127,5 (kétszeres intenzitás) ; 58,4; 53,3; 52,2;
31,6 (háromszoros intenzitás) ; 29,7; 29,5 (háromszoros intenzitás) ; 25,9;

25,1. IR (KBr, (cm−1)) : 1728 (CO), 1621 (CNN, CNC), 1279 (COCH3). MS m/z (rel.int.
%): 385 (3), 328 (5), 302 (5), 246 (4), 218 (6), 162 (17), 111 (100), 84 (5), 57 (31). R f

(10/90 EtOAc/CHCl3) : 0,49; sötétbarna, viszkózus anyag. Izolált hozam: 117,8 mg (45%).

1-4-[(Z)-(terc-butilimino)-(piperidin-1-il)-metil]-fenil-etán-1-on (2n):

N N

O

δH (500 MHz, CDCl3) 7,98 (br.s, 2H, 3,5-Ph); 7,38 (br.s, 2H, 2,6-Ph);
3,13 (br.s, 4H, 2xCH2) ; 2,66 (s, 3H, C(O)CH3) ; 1,60 (br,s, 2H, CH2),
1,49 (br,s, 4H, 2xCH2) ; 1,04 (s, 9H, NC(CH3)3), δC (125,7 MHz, CDCl3)
197,4; 156,4; 137,1; 129,2 (kétszeres intenzitás) ; 127,9 (kétszeres inten-
zitás) ; 53,2; 46,8; 32,5; 29,7; 26,6; 26,0; 24,8. IR (KBr, (cm−1)) : 1681
(COCH3), 1618 (CNN). MS m/z (rel.int. %): 286 (30), 271 (26), 229 (33),

146 (100), 103 (21), 84 (95), 57 (42). R f (20/80 EtOAc/CHCl3) : 0,46; halványsárga, szilárd
anyag, o.p. 84-85 ◦C. Izolált hozam: 78,7 mg (64%).

1-4-[(1Z,2Z)-N-terc-butil-2-(terc-butilimino)-2-(piperidin-1-il)-etánimidoil]-fenil-etán-1-
on (3n):

N

N
N

O

δH (500 MHz, CDCl3) 7,98 (d, 8,13 Hz, 2H, 3,5-Ph); 7,92 (d, 7,98 Hz, 2H,
2,6-Ph); 3,51 (m, 4H, 2xCH2) ; 2,65 (s, 3H, COCH3) ; 1,67 (br.s, 2H, CH2) ;
1,58 (br.s, 4H, 2xCH2). δC (125,7 MHz, CDCl3) 197,9; 156,6; 149,6;
143,6; 137,7; 128,3 (kétszeres intenzitás) ; 127,7 (kétszeres intenzitás) ;
58,5; 53,3; 31,6 (háromszoros intenzitás) ; 30,9; 29,5 (háromszoros inten-
zitás) ; 26,7; 26,0; 25,1, IR (KBr, (cm−1)) : 1686 (COCH3), 1618 (CNN,

CNC). MS m/z (rel.int. %): 369 (<1), 313 (3), 286 (5), 230 (3), 202 (5), 172 (13), 146 (15),
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111 (100), 84 (5), 57 (33). R f (10/90 EtOAc/CHCl3) : 0,66; aranysárga, szilárd anyag, o.p.
102-103 ◦C. Izolált hozam: 138,8 mg (66%).

(Z)-N-terc-butil-1-(piperidin-1-il)-1-[4-(trifluorometil)-fenil]-metánimin (2o):

N N

F F

F

δH (500 MHz, CDCl3) 7,64 (br.s, 2H; 3,5-Ph); 7,38 (br.s, 2H, 2,6-Ph);
3,12 (br.s, 4H, 2xCH2) ; 1,60 (br.s, 2H, CH2) ; 1,48 (br.s, 4H, 2xCH2) ; 1,01
(s, 9H, NC(CH3)3). δC (125,7 MHz, CDCl3) 156,0; 142,3; 129,2 (kétsze-
res intenzitás) ; 124,8 (kétszeres intenzitás) ; 46,5; 32,6; 31,4; 29,0; 28,8;
26,0; 25,0. IR (KBr, (cm−1)) : 1610 (CNN), 1325 (CF3). MS m/z (rel.int.
%): 312 (29), 297 (25), 255 (35), 172 (94), 145 (12), 84 (100), 57 (41).

R f (30/70 EtOAc/CHCl3) : 0,42; halványbarna, szilárd anyag, o.p. 65-66 ◦C. Izolált hozam:
104,0 mg (68%).

(1Z,2Z)-N1,N2-di-(terc-butil)-1-(piperidin-1-il)-2-[4-(trifluorometil)-fenil]-etán-1,2-diim-
in (3o):

N

N
N

F F

F

δH (500 MHz, CDCl3) 7,94 (d, 8,26 Hz, 2H, 3,5-Ph); 7,65 (d, 8,30 Hz, 2H,
2,6-Ph); 3,51 (br.s, 4H, 2xCH2) ; 1,61 (br.s, 4H, 2xCH2) ; 1,59 (br.s, 2H,
CH2) ; 1,41 (s, 9H, NC(CH3)3) ; 1,08 (s, 9H, NC(CH3)3). δC (125,7 MHz,
CDCl3) 156,2; 149,5; 142,7; 131,4; 127,8 (kétszeres intenzitás) ; 125,1
(kétszeres intenzitás) ; 123,1; 58,4; 53,3; 31,6 (háromszoros intenzitás) ;
29,6; 29,5 (háromszoros intenzitás) ; 25,9; 25,1. IR (KBr, (cm−1)) : 1617

(CNN, CNC), 1325 (CF3). MS m/z (rel.int. %): 395 (<1), 338 (3), 312 (3), 256 (5), 228 (3),
167 (15), 111 (100), 84 (4), 57 (45). R f (15/85 EtOAc/CHCl3) : 0,55; középbarna, szilárd
anyag, o.p. 74-75 ◦C. Izolált hozam: 145,0 mg (72%).

4-[(Z)-(terc-butilimino)-(piperidin-1-il)-metil]-benzonitril (2p):

N N

N

δH (500 MHz, CDCl3) 7,68 (d, 7,55 Hz, 2H, 3,5-Ph); 7,37 (d, 7,45 Hz,
2H; 2,6-Ph); 3,12 (br.s, 4H, 2xCH2) ; 1,60 (m, 2H, CH2) ; 1,48 (m, 4H,
2xCH2) ; 1,00 (s, 9H, NC(CH3)3). δC (125,7 MHz, CDCl3) 155,5; 143,3;
131,7 (kétszeres intenzitás) ; 129,6 (kétszeres intenzitás) ; 118,4; 112,3;
46,7; 32,6; 29,8; 25,9 (háromszoros intenzitás) ; 24,9. IR (KBr, (cm−1)) :
2229 (ArCN), 1599 (CNN). MS m/z (rel.int. %): 269 (24), 254 (21), 212

(32), 129 (79), 102 (10), 84 (100), 57 (38). R f (25/75 EtOAc/CHCl3) : 0,38; okkersárga,
szilárd anyag, o.p. 101-102 ◦C. Izolált hozam: 98,2 mg (73%).
4-[(1Z,2Z)-N-terc-butil-2-(terc-butilimino)-2-(piperidin-1-il)-etánimidoil]-benzonitril (3p):

N

N
N

N

δH (500 MHz, CDCl3) 7,94 (d, 8,32 Hz, 2H; 3,5-Ph); 7,68 (d, 8,47 Hz,
2H, 2,6-Ph); 3,45 (br.s, 4H, 2xCH2) ; 1,63 (br.s, 2H, CH2) ; 1,55 (br.s,
4H, 2xCH2) ; 1,41 (s, 9H, NC(CH3)3) ; 1,07 (s, 9H, NC(CH3)3). δC (125,7
MHz, CDCl3) 156,0; 149,0; 143,4; 132,1 (kétszeres intenzitás ; 128,1 (két-
szeres intenzitás) ; 118,8; 113,0; 58,7; 53,4; 31,6; 29,4; 25,9; 25,0; 24,5.
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IR (KBr, (cm−1)) : 2225 (ArCN), 1613 (CNN, CNC). MS m/z (rel.int. %): 295 (3), 269 (5),
239 (3), 213 (5), 167 (11), 137 (2), 111 (100), 84 (5), 57 (20). R f (10/90 EtOAc/CHCl3) :
0,64; bézs színű, szilárd anyag, o.p. 104-105 ◦C. Izolált hozam: 137,3 mg (78%).

(Z)-1-(4-nitrofenil)-N-terc-butil-1-(piperidin-1-il)-metánimin (2q):

N N

NO2

MS m/z (rel.int. %): 289 (38), 274 (40), 232 (46), 149 (81), 180 (45), 84
(100), 57 (48).

(1Z,2Z)-N1,N2-di-(terc-butil)-1-(4-nitrofenil)-2-(piperidin-1-il)etán-1,2-diimin (3q):

N

N
N

NO2

δH (500 MHz, CDCl3) 8,24 (d, 9,05 Hz, 2H, 3,5-Ph); 8,01 (d, 8,73 Hz,
2H, 2,6-Ph); 3,55 (br.s, 4H, 2xCH2) ; 1,60 (br.s, 6H, 3xCH2) ; 1,42 (s,
9H, NC(CH3)3) ; 1,08 (s, 9H, NC(CH3)3). δC (125,7 MHz, CDCl3) 155,8;
148,9; 148,5; 144,9; 128,4 (kétszeres intenzitás) ; 123,5 (kétszeres intenzi-
tás) ; 58,9; 53,4; 31,6 (háromszoros intenzitás) ; 29,4 (háromszoros inten-
zitás) ; 25,9; 25,0. IR (KBr, (cm−1)) : 1612 (CNN, CNC), 1520 (ArNO2),

1344 (ArNO2). MS m/z (rel.int. %): 372 (<1), 316 (3), 289 (5), 233 (7), 167 (12), 111 (100),
84 (5), 57 (31). R f (10/90 EtOAc/CHCl3) : 0,57; okkersárga, szilárd anyag, o.p. 110-111 ◦C.
Izolált hozam: 89,3 mg (48%).
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Doktori értekezésemben a szén-monoxid analóg kismolekulák katalitikus sajátságait és
elektronikus paramétereit jellemeztem. Vizsgáltam a terc-butil-izonitrilt imidoilatív kapcso-
lási reakciókban, melynek során különböző amidineket és ketimin-amidineket állítottam elő
4-szubsztituált jódbenzolokból kiindulva. Tanulmányoztam a szubsztituens, a foszfin és a
szubsztrátum hatását a reaktivitás és a kemoszelektivitás tekintetében. A kvantumkémia
módszereivel jellemeztem a szén-dioxid és kéntartalmú analógjainak koordinációját külön-
böző átmenetifém-komplexekben. Végül az aminokarbonilezési reakció elemi lépéseit szá-
mítottam elméleti kémiai úton és meghatároztam a mechanizmus legvalószínűbb aktív katali-
zátorát. Munkám során elért eredmények az alábbi pontokban foglalhatók össze részletesen:

1a) Jódbenzol reakciójakor terc-butil-izonitrillel és piperidinnel különböző foszfinokat tar-
talmazó palládium-katalizátorok jelenlétében kétféle termék (amidin, ketimin-amidin)
keletkezett eltérő arányokban. Mind az egy-, mind a kétfogú foszfinok használatakor a
kettős izonitril beékelődéssel keletkezett termék állt elő nagyobb arányban. A legjobb
konverziót xantphos és dppf ligandumok alkalmazásakor sikerült elérni. Megállapít-
ható, hogy izonitril felesleg szükséges a jó hozamhoz, azonban több mint négysze-
res felesleg esetén drasztikusan csökken a konverzió, és a szelektivitás eltolható teljes
egészében a ketimin-amidin termék irányába. Brómbenzol reakciójakor csökkent, míg
klórbenzol reakciójakor nem tapasztalható termékképződés.

1b) para-Szubsztituált jódbenzolok vizsgálatakor szintén minden esetben megjelenik mind-
két termék eltérő arányokban. Jobb konverzió érhető el elektronszívó csoport jelen-
létekor, míg szabad hidroxilcsoport esetén nem tapasztalható termékképződés. Nem
fedezhető fel lineáris összefüggés a szubsztituens para Hammett-konstans értéke és a
kemoszelektivitás között.

1c) A kiindulási difoszfin komplexek számításos úton történt vizsgálata során megálla-
pítható, hogy mind a sztérikus, mind az elektronikus paraméterek nagymértékben el-
térnek a különböző kétfogú foszfinok esetén. A komplexek számításos úton történt
vizsgálata rámutatott arra, hogy a kelátszög növekedésével és a központi fém parciális
töltésének csökkenésével nő a konverzió.

2a) Az M(PH3)2(CE1E2)(E1, E2= O, S; M= Ni, Pd, Pt) komplexek η2-(E1,C) koordináci-
ót és sík, a CS szimmetriához igen közel álló szerkezetet mutatnak. Az M–C távolság
a nikkel-komplexek esetén a legrövidebb, és a palládium központi fémet tartalmazó
komplexeknél a leghosszabb. Az E1CE2 kötésszögek ezzel éppen ellentétes tendenciát
mutatnak. A karbonil-szulfid esetén η2-(O,C) típusú koordinációra kizárólag nikkel
központi fém használatakor van lehetőség, a többi esetben a η2-(S,C) koordináció
valósul meg. A központi fémek és a koordinált ligandumok szénatomjának parciális
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töltése pozitív, kivéve a szén-diszulfid esetén, ahol az erős viszontkoordináció követ-
keztében a szénen negatív töltés alakul ki.

2b) A koordináció és viszontkoordináció jellemzésére használt különböző kvantumkémi-
ai módszerekkel kapott eredmények rávilágítottak arra, hogy a koordinációban és a
viszontkoordinációban is két–két fő orbitál lép kölcsönhatásba. Az egyik természe-
tesen a ligandum πE1=C pályája, mely – palládium esetén – a központi fém üres, 5s

karakterű hibrid orbitáljával lép kölcsönhatásba. Ezen kívül a C–E1 σ kötéséből kiin-
duló pálya is részt vesz a koordinációban. A viszontkoordinációban a fématom dx2−y2

orbitáljáról kerülnek elektronok a ligandum π∗ orbitáljára. A DAFH számítások rá-
mutattak, hogy a viszontkoordinációban a foszforatomtól kiinduló elektronpár is részt
vesz, és kölcsönhatásba lép a ligandum szénatomjával. A kötésellipticitás vizsgálatok
alátámasztották, miszerint a koordináció a kismolekula teljes egészére hat, nem csak a
koordinációban közvetlenül résztvevő E1–C kötésre.

3a) Az aminokarbonilezési reakció mechanizmusának számításakor először kiválasztot-
tam a megfelelő elméleti módszert, amely pontosságát kísérleti adatokkal igazoltam.
Ennek eredményeképpen az M06//B97-D3; SMD (DMF) funkcionálok kerültek kivá-
lasztásra implicit oldószerhatás figyelembevételével. Pd(PPh3)4 komplexből kiindulva
számítottam a ligandumdisszociáció és -csere reakció szabadentalpiáit és meghatároz-
tam azt a nyolc komplexet, mely szóba jöhet mint aktív katalizátor. A jódbenzol ezen
komplexekre bekövetkező oxidatív addícióját leíró átmeneti állapotok aktiválási sza-
badentalpiáit és a reakció szabadentalpiákat tekintve a Pd(PPh3)2 és a Pd(PPh3)(CO)
kiindulási komplexek bizonyultak a legvalószínűbb aktív katalizátoroknak. Megálla-
pítható továbbá, hogy a 14-elektronos komplexek esetén az átmeneti állapotot meg-
előző adduktképződés határozza meg a sebességet, míg a 12-elektronos komplexeknél
a ligandumdisszociációval keletkező aktív komplexek kialakulása. Foszfinmentes ka-
talizátorrendszer esetén elsősorban a Pd(CO)2 az oxidatív addíció aktív katalizátora.
A parciális töltések vizsgálata a belső reakciókoordináta mentén rávilágított arra, hogy
az aktív komplexekben a jó donor ligandumok elősegítik az oxidatív addíció lejátszó-
dását.

3b) para-Szubsztituált jódbenzolok oxidatív addíciójának vizsgálatakor megállapítható,
hogy annak reakció szabadentalpiája nincs lineáris összefüggésben a szubsztituensek
Hammett-konstans értékével, azonban világosan látszik, hogy az elektronszívó szubsz-
tituens jelenléte csökkenti a ∆Gr értékét. Az aktiválási szabadentalpia, a palládium
atommagjában számított elektrosztatikus potenciál és a ν(CO) értékek már jó lineáris
korrelációt mutatnak a Hammett-konstansokkal.

3c) A mechanizmus következő lépése a szén-monoxid beékelődése, melynek során kiala-
kul az acil-komplex. Ez a lépés gyors, kis aktiválási szabadentalpia gáton keresztül
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zajlik minden esetben. A karbonsavamid keletkezéséhez vezető lehetséges útvonala-
kat áttekintettem, és az aktiválási és reakció szebadentalpiákat figyelembe véve meg-
határoztam, melyek a legvalószínűbb termékképző lépések (hidrid-komplex keletke-
zésével és nukleofil támadással zajló). A kettős karbonilezés termékéhez a karbamoil-
komplex keletkezésén át vezet az út, mely az acil-ligandummal összekapcsolódva adja
a ketokarbonsavamid származékot. A folyamat exergonikus és kis aktiválási szabad-
entalpiával megy végbe, a termék kilépésekor visszamarad a kiindulási Pd(PPh3)(CO)
komplex.
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Megragadnám az alkalmat, hogy köszönetet mondjak ez úton is témavezetőimnek. Hálás
vagyok Dr. Kégl Tamásnak, hogy segített a kvantumkémia útvesztőiben eligazodni, munká-
mat figyelemmel, türelemmel kísérte. Köszönetemet fejezném ki továbbá Dr. Kollár László

professzor úrnak, akire már középiskolás tanulmányaim óta számíthatok, munkámat mind-
végig tudásával, gondos figyelmével, irányításával segítette.

Köszönöm Dr. Bufa Anitának, aki a GC-MS világában türelemmel kalauzolt, és segít-
ségemre volt a felmerülő problémák megoldásában. Köszönettel tartozom továbbá Pápayné

Dr. Sár Cecíliának az elemanalízis vizsgálatokért.
Külön köszönet illeti munkatársaimat is (Gergely Máté, Kégl Tímea, Mikle Gábor, Papp

Tamara és Szuroczki Péter), akiknek hála a mindennapok sosem teltek egyhangúan, illetve
dolgozatom alapos és kritikus átnézésével nagy segítségemre voltak.

Köszönet illeti a Richter Gedeon Talentum Alapítványt anyagi támogatásukért, és mun-
kám figyelemmel követéséért.

Végül hálásan köszönöm családomnak és barátaimnak a támogatást.
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