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I. Bevezetés 

A XIX. század elején megfigyelték, hogy egyes anyagok képesek kémiai átalakulások 

meggyorsítására, ugyanakkor a reakció végén változatlan formában találhatók a 

reakcióközegben. A jelenséget katalízisnek nevezik, és jelentőségét jól szemlélteti, hogy 

napjainkban a vegyipari termékek közel 95%-át katalitikus eljárásokkal állítják elő. 

A katalizátor és az átalakítandó anyagok/termékek halmazállapotát tekintve két főbb 

katalízis-típusról beszélhetünk: a heterogén katalízisről, ahol a katalizátor és a 

reaktánsok/termékek külön fázist képeznek, valamint a homogén katalízisről, ahol a 

katalizátor és az átalakítandó anyagok egy fázist képeznek. Mindkét katalizátor-típus 

rendelkezik előnyös tulajdonságokkal. Míg a heterogén katalizátorok a termékelegytől, 

oldószertől könnyen elkülöníthetők, a homogén katalizátorok ’károsodás’ nélküli elválasztása 

és visszaforgatása meglehetősen körülményes. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a heterogén 

katalizátorok katalitikusan aktív fématomjainak (’aktív centrumainak’) száma csupán 

töredéke az ugyanolyan anyagmennyiségű homogén katalizátor aktív fématomjainak. Utóbbi 

esetben ugyanis valamennyi folyadék-fázisban oldott fématom katalitikusan aktív 

centrumként viselkedhet. A homogén katalizátorok alkalmazása mellett szólhat az a tény is, 

hogy a fématomok/fémionok koordinációs szférájában található, többek között az 

oldhatóságot biztosító ligandumok szerkezete rendkívül változatos lehet, ennek megfelelően a 

reakció szelektivitása néha rendkívül látványosan alakítható. Az sem elhanyagolható 

szempont, hogy a homogén katalizátorok esetében a kiindulási katalizátorok (’prekurzorok’) 

és a katalitikusan aktív intermedierek jellemzése a szintetikus kémikus eszköztárának (NMR, 

IR, UV-látható spektroszkópia) alkalmazásával történhet. 

A homogénkatalitikus eljárások nem csupán alapkutatási szempontból fontosak. 

Közülük néhány komoly gazdasági jelentőségre tett szert. Ezek az eljárások több 

szempontból is (alternatív oldószerek alkalmazása, kis mennyiségben képződő 

melléktermékek, nagy atomhatékonyság, nagy kemo-, regio- és enantioszelektivitás) 

környezetkímélőnek, „zöld-eljárásoknak” tekinthetőek. 

A vizsgálataim középpontjában álló hidroformilezés olefinek szén-monoxiddal és 

hidrogén gázzal történő reakciója katalizátor jelenlétében, mely során aldehidek képződnek. 

Az átalakulás leegyszerűsítve egy hidrogén, illetve egy formil csoport (H-C=O) formális 

addícióját jelenti egy szén-szén kettős kötésre. A reakcióban általában izomerek elegye 

képződik, mely mind n-aldehidet (lineáris aldehidet), mind izo-aldehidet (elágazó aldehidet) 



tartalmaz. Melléktermékként a hidrogénezési reakcióban keletkező telített vegyületek is 

megjelennek (1. ábra). 

 

 

 

1. ábra A hidroformilezés során képződő termékek 

 

A termékek eloszlását (kemo-, regio- és enantioszelektivitást) jelentősen befolyásolják az 

alkalmazott reakciókörülmények (hőmérséklet, parciális nyomások), valamint a katalizátor 

tulajdonságai. A hidroformilezés során alkalmazott P-ligandumok fontos tulajdonsága, hogy a 

P-szubsztituens változtatásával ’hangolhatók’ a ligandum elektronikus és sztérikus jellemzői. 

Ebből kifolyólag, a szerkezet szisztematikus változtatásával értékes összefüggéseket 

nyerhetünk arra vonatkozóan, miként befolyásolja a katalizátor szerkezete a hidroformilezési 

reakció aktivitását és szelektivitását. Ezen túl a ligandumok és szubsztrátumok megfelelő 

megválasztásával mechanizmusra vonatkozó következtetéseket is levonhatunk, melynek 

minél részletesebb megértése a további gyakorlati alkalmazások kifejlesztése szempontjából 

is kulcskérdés.  



 

II. Célkitűzések 

Doktori munkám alapvető célja a platina-katalizált homogénkatalitikus 

hidroformilezési reakcióban részt vevő ligandumok és szubsztrátumok vizsgálata. 

Ennek érdekében a következő két területre kívántam különös figyelmet fordítani: 

1) Különböző típusú, egyszerű szerkezetű, egyszerű reakciókkal előállított 

akirális egyfogú (2-difenilfoszfino-benzaldehid származékok, foszfol, 

foszfolén és foszfolán származékok) és többfogú (P,N és P,N,P típusba 

sorolható) ligandumok, platinakomplexeik szintézise és vizsgálata 

hidroformilezési reakcióban (szerkezet—reaktivitás, szerkezet—szelektivitás 

összefüggések feltárása). 

2) para-Szubsztituált sztirolok enantioszelektív hidroformilezének vizsgálatával a 

reakció mechanizmus-részleteinek további feltárása. 

 

III. Alkalmazott módszerek 

A laboratóriumi munkák során inert Schlenk-technikát (argon gáz), illetve 

nagynyomású autokláv-technikát alkalmaztam. A nagy nyomás alatt végzett 

hidroformilezési kísérletekhez szintézisgázként nagy tisztaságú szén-monoxid és 

hidrogéngáz elegyét használtam; a reakciókat 100 ml-es rozsdamenetes acélból készült 

autoklávban hajtottam végre. 

A homogénkatalitikus kísérletek konverzióit és termékeloszlását GC/MS készülékkel 

határoztam meg. Az 
1
H-, 

13
C- és 

31
P-NMR spektrumokat Varian Inova 400 

spektrométerrel vettem fel. 



 

IV. Eredmények 

Doktori munkám során számos új típusú ligandum platinakomplexét karakterizáltam, 

és vizsgáltam hidroformilezési reakcióban való alkalmazhatóságukat. A nagyszámú kísérletes 

eredményből számos következtetést sikerült levonni a ligandum szerkezete és a katalitikus 

aktivitás/szelektivitás közötti összefüggésekre vonatkozóan. Ezen túl, aszimmetrikus 

hidroformilezési reakció részleteit vizsgálva, összefüggést sikerült kimutatni a sztirol para-

szubsztituensei és a reakció szelektivitása között. 

Munkám legfontosabb eredményei a következő pontokban foglalhatóak össze. 

1. Előállítottam és jellemeztem 2-difenilfoszfino-benzaldehid-származékok 

platinakomplexeit, melyek – vélhetően sztérikus okok miatt – transz-elrendeződést 

mutatnak. A kisebb térigényű monoészter származékok cisz-komplexeit is sikerült 

kimutatni kis mennyiségben. 
31

P NMR adatok alapján megállapítottam, hogy a cisz-

PtCl2(PPh3)2 komplexhez képest gyengébb koordinatív kötés alakul ki a központi 

platina(II) és a P-ligandumok között, melynek oka a fenil-gyűrű orto-

szubsztituensének sztérikus közelsége.  

2.  A fenti komplexek közepes aktivitású, kis regioszelektivtást eredményező 

katalizátornak bizonyultak sztirol hidroformilezése során. A csak transz-

elrendeződésű diészter-származékok és az izomereket egyaránt képző monoészter-

származékok platinakomplexei szelektivitásukat tekintve nem különböznek 

jelentősen. Ennek oka valószínűleg az egyik P-ligandum disszociációjára és az így 

képződő katalitikus intermedierek hasonló szerkezetére, vagy cisz-transz 

izomerizációra vezethető vissza. 

 

 

 

2. ábra 2-Difenilfoszfino-benzaldehid származékok 

 



 

 

3. Megállapítottam, hogy a  P,N- és P,N,P-típusú ligandumok változatos elrendeződésű 

platinakomplexeket képeznek, melyek közül P,N-ligandum esetén heterobidentát 

elrendeződés, míg P,N,P-ligandumok esetén a P,P-típusú koordináció mutatkozott 

kedvezményezettnek, minden esetben cisz-kelát formában. Stabilitásukat 

trifenilfoszfin hozzáadásával vizsgáltam. Ennek eredményeként megállapítható, hogy 

az egyfogú PPh3 kiszorítja az esetlegesen koordinálódó N-atomot a platina 

koordinációs szférájából, míg P,P-koordináció esetén ionos, [PtClP3]
+
 szerkezetű 

komplex képződik. 

 

 

 

3. ábra P,N- és P,N,P-ligandumok platinakomplexei 

 

para-Toluol-szulfonsav jelenlétében, hidroformilezési reakcióban a fenti 

komplexekkel kiemelkedő regioszelektivitást értem el P,N-ligandumok esetén, míg 

P,P-ligandumok komplexeivel az adalék alkalmazása nem mutatott hasonló jelentős 

változást. 

 

4. Megállapítottam, hogy a P,N,P-típusú, bisz-foszfin ligandumok (4. ábra) 

platinakomplexei aktív hidroformilező katalizátoroknak bizonyultak. Nagy 

kemoszelektivitás mellett, a platina katalizátorok esetében szokatlan, 80% körüli 

elágazó aldehidre vonatkoztatott regioszelektivitást produkálnak. A szelektivitás 

értékek kis mértékben függnek a hőmérséklettől, s függetlenek az ón(II)-klorid adalék 

mennyiségétől. Ezzel ellentétben az ón felesleg alacsony hőmérsékleten gátlólag hat a 



hidroformilezési reakció sebességére, magasabb hőmérsékleten azonban ez a hatás 

megszűnik, illetve mérséklődik. 

 

  

 

4. ábra Bisz-foszfin logandumok 

 

5.  1-Alkil- és 1-aril-foszfolének platinakomplexeit, racém és optikailag aktív formában 

vizsgáltam hidroformilezési reakcióban. A komplexek minden esetben cisz 

elrendeződésűek, közepes aktivitású és nagy regioszelektivitású hidroformilező 

katalizátorok. A P-alkil szubsztituens változtatásával kapott ligandumsor sztérikus 

tulajdonságai kis mértékben befolyásolják a katalitikus eredményeket. Aril 

szubsztituensekkel nagyobb konverziót sikerült elérni alacsonyabb szelektivitás 

mellett. 

 

 

5. ábra 1-alkil és 1-aril foszfolén ligandumok 

 

6.  A szubsztrátum elektronikus tulajdonságának hidroformilezési reakcióra gyakorolt 

hatását vizsgáltam PtCl(SnCl3)[(S,S)-BDPP] + SnCl2 katalizátorrendszerrel. A sztirol 

para-szubsztituenseiként különböző elektrondonor és -akceptor jellegű csoportokat 

választva a következő összefüggéseket állapítottam meg: 

a. A para-szubsztituens minősége nem befolyásolja magas hőmérsékleten a 

katalizátor aktivitását. 

b. A sztirol para-szubsztituensei közül, a pozitív Hammett-konstanssal 

jellemezhető csoportok esetén szignifikánsan alacsonyabb kemoszelektivitás 

mutatkozik. 



c. Elektronküldő para-szubsztituensek magasabb, míg az elektronszívók 

esetében alacsonyabb elágazó-szelektivitást mérhetünk. A szubsztituensek 

hatása a regioszelektivitásra domináns módon függ a vizsgált 

katalizátorrendszertől. 

d. Valamennyi vizsgált szubsztrátum esetében megfigyeltem, hogy – (S,S)-

BDPP-t alkalmazva – alacsony hőmérsékleten az (S)-, magasabb 

hőmérsékleten az (R)-2-fenil-propanal származékok képződése 

kedvezményezett.  Elektrondonor karakterű para-szubsztituensek mellett 

alacsonyabb, míg elektronszívó csoportok jelenlétében magasabb a 

konfigurációváltás hőmérséklete. Ennek okai a szubsztrátum, valamint az 

olefint koordináló platinakomplex elektronikus tulajdonságaiban keresendőek, 

melyek hatással vannak az olefin beékelődési lépés reverzibilitására. 
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